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Sammanfattning 

Titel: Varför väljer celloelever att sluta i kulturskolans verksamhet? - en kvalitativ 

intervjustudie med tre celloelever från kulturskolans celloverksamhet  

Författare: Jennie-Anne Jullander  

 

Den här studien syftar till att genom kvalitativa intervjuer lyfta några tidigare elevers 

röster för att se vad som motiverade dem i celloundervisningen på kulturskolan och vilka 

faktorer som påverkade dem att sluta ta lektioner. Studien genomfördes genom tre 

enskilda intervjuer med två före detta celloelever och en nuvarande celloelev, som under 

cirka ett år tog uppehåll från cellolektionerna. Litteraturgenomgången belyser områden 

som berör bland annat föräldrars påverkan, motivation och lärarens påverkan. Studiens 

resultat visar att det finns många möjliga faktorer till varför en celloelev slutar på 

kulturskolan. Ett tydligt tema som genomsyrar resultatet är att tekniska utmaningar är 

viktiga för motivationen, samt att det är viktigt att det finns en social gemenskap. Förslag 

till vidare forskning är att göra en kvantitativ studie över vilka faktorer som påverkar barn 

och ungdomars fritidsintressen. Statistik har förts sedan 70-talet, men den som finns nu 

är redan daterad och behöver därmed ännu en gång uppdateras.  

 

Nyckelord: celloundervisning, motivation, kulturskola.
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Abstract 

Title: Why does cello pupils chose to drop out of culture schools? - a qualitative interview 

study with three cello pupils from the culture school's cello activities 

Author: Jennie-Anne Jullander  

 

This study aims to, through qualitative interviews, highlight the voices of pupils who have 

dropped out of the culture school, to see what motivated them in the cello education at 

the culture school and what factors influenced them to stop taking lessons. The study was 

conducted through three individual interviews with two previous cello pupils and one 

current cello pupil, which for a period took a break from the cello lessons. The study 

makes reference to relevant literature about parents’ influence, motivation and the 

teacher's influence. The results of the study show that there are many possible factors why 

a cello pupil may drop off from the cultural school. A recurring theme in the result is that 

technical challenges are important for the motivation and that it’s important that there is 

a social community. Proposals for further research are to conduct quantitative research 

on what factors are affecting children and young people's leisure time activity interests. 

Statistics have been reported since the 1970s, but the most recent are now already 

outdated and need to be updated again.  

 

Keywords: cello education, culture school, motivation.  
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Förord 

Först och främst vill jag tacka mina informanter för att ni ville delta i min studie. Tack 

vare ert deltagande har jag fått nya och ovärderliga perspektiv på vad som motiverar 

elever på kulturskolan.  

 

Jag vill också tacka min fantastiska handledare för betydelsefulla synpunkter i studiens 

utformning.  

 

Till sist, tack till min kära make som alltid stöttar mig när jag behöver det som mest.  
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1. Inledning  

Sedan 1970-talet har stråkinstrumenten ökat i popularitet på kulturskolan och år 2011 

spelade en sjättedel av alla musikelever stråkinstrument (SOU 2016:69). År 2014, året 

jag själv sökte till musikhögskolan, var senaste året någon sökte och samtidigt blev 

godkänd till cellolärarutbildningen på musikhögskolan i Malmö (T. Lindskog, personlig 

kommunikation, 29 november 2018). För att musikhögskolorna ska kunna utbilda nya 

cellolärare krävs det att barn och ungdomar börjar spela cello, men också att de fortsätter 

att ta instrumentallektioner för att utveckla tekniska och musikaliska kvaliteter som 

förhoppningsvis leder till att de överväger ett yrkesliv som musiker eller musiklärare. 

Syftet med den här studien är att genom kvalitativa intervjuer lyfta celloelevernas 

perspektiv på hur de upplevde sin tid på kulturskolan, men också vad som fick dem att 

sluta spela cello. En av förhoppningarna är därmed att studien ska kunna ge lärare och 

pedagoger på dagens musik- och kulturskolor förståelse för vilka faktorer som påverkar 

elever att sluta på kulturskola och därmed förhoppningsvis kunna få sina elever att 

fortsätta längre i undervisningen. Förhoppningsvis kan det i sin tur leda till att 

elevunderlaget på cello kan öka på landets kulturskolor och att fler väljer att utbilda sig 

till cellolärare i framtiden. Om stråkinstrumenten fortsätter att öka i popularitet i samma 

takt på kulturskolan kommer även behovet av utbildade lärare att öka. Om inte fler väljer 

att utbilda sig till cellolärare ser jag att det inom en snar framtid kan bli brist på cellolärare 

på landets musik- och kulturskolor, vilket vore förödande för alla barn som har en önskan 

om att få börja spela cello. Som blivande cellopedagog vill jag få så mycket förförståelse 

som möjligt för att kunna möta mina kommande elever på bästa sätt.  
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2. Syfte/frågeställningar  

I den här studien vill jag undersöka vad som motiverar barn och ungdomar i 

instrumentalundervisning på kulturskolan och vilka faktorer som kan påverka dem att 

sluta ta lektioner. Syftet är att få en djupare bild av vad som kan ligga till grund för varför 

elever väljer att sluta på musik- och kulturskolan. För att avgränsa forskningsområdet 

omfattning fokuserar studien på elever som har spelat instrumentet cello. Ur ett bredare 

perspektiv syftar studien till att hjälpa verksamma instrumentallärare att förstå vad som 

motiverar barn och ungdomar i instrumentalundervisning.   

 

2.1 Forskningsfrågor  

• Vilka faktorer påverkade tre celloelever till att sluta spela cello på kulturskolan? 

• Vilka faktorer hade kunnat motivera dem till att fortsätta spela eller eventuellt motiverat 

dem till att börja spela igen?  

 

 



 14 

3. Litteraturgenomgång  

I det här kapitlet belyses olika delar av vad som kan påverka barn och ungdomars 

motivation och prestationer och litteratur har valts utifrån studiens frågeställningar. För 

att avgränsa till forskningsfrågorna har i första hand litteratur utifrån en skolmiljökontext 

använts. Då den tidigare forskningen kring studiens ämne är begränsad har avgränsningar 

i litteraturen i flera av fallen skett naturligt då tidigare forskning saknas kring varför 

celloelever väljer att sluta på kulturskolan. Kapitlet är indelat i sex avsnitt med följande 

rubriker. Vad är kulturskolan?, Bakgrund till cellospel, Läraren, Lektionen, Vikten av 

social gemenskap och Motivation. Under Vad är kulturskolan beskrivs kulturskolans 

uppkomst och utveckling. Bakgrund till cellospel redogör för vilken påverkan föräldrarna 

har på barnets utveckling i skolan. Lärare är en redogörelse för hur lärares förväntningar 

påverkar eleven samt hur relationen mellan lärare och elev påverkar utvecklingen. 

Lektionen är en beskrivning av hur elevinflytande kopplat till repertoarval påverkar elever 

i musikundervisning samt och kursplaners påverkan på lärandet. Vikten av social 

gemenskap är en redogörelse för hur grupper kan vara en tillgång i ungdomars sociala 

utveckling. Motivation redogör för hur inre och yttre påverkar människan samt hur 

motivation skapas.  

 

3.1 Vad är kulturskolan? 

Under 1940-talet skapades de första musikskolorna i Sverige. Lärarna som anställdes var 

före detta regements- eller restaurangmusiker som saknade pedagogisk utbildning 

(Sandh, 2015). I ett Sverige som befann sig i ekonomisk uppgång var tanken bakom den 

nya kommunala musikskolan att ge barn och unga möjlighet till en meningsfull fritid, 

oavsett föräldrarnas ekonomiska förutsättningar (SOU 2016:69). Enligt Sandh (2015) 

fanns då inte någon gemensam bild av hur verksamheten skulle bedrivas och det var upp 

till varje lärare hur hen ville utforma sin undervisning. Under 1960-talet bildades 

Stockholms musikpedagogiska institut för att fortbilda de lärare som redan var anställda 

i musikskolan (Sandh, 2015). Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69) nämner hur 

Svenska kommunförbundet år 1976 gav ut skriften ”Den kommunala musikskolan”, som 

dittills var det enda försök som gjorts för att göra kulturskolan mer enhetlig. I skriften 

stod det bland annat att: ”Undervisningen ska möjliggöra för elever som så önskar att 

senare aktivt delta i musiklivet som medlemmar av olika slag av ensembler och/eller som 
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lyssnare” (Svenska kommunförbundet, 1976, s. 21). Fortsättningsvis lyfts också att 

"Elever med särskilt stort musikintresse eller goda förutsättningar för musikalisk 

yrkesverksamhet ska erhålla sådan undervisning som kan ligga till grund för högre 

musikutbildning” (Svenska kommunförbundet, 1976, s. 21). Under slutet av 1980-talet 

bildades de första kulturskolorna i Sverige vilket innebär att en musikskola breddade sin 

verksamhet till att ge undervisning i ytterligare minst två konstformer. Kulturskolan är en 

organisation där minst tre av ämnena musik, bildkonst, teater, dans och film/video finns 

som frivillig regelbundet återkommande verksamhet för barn och ungdomar efter 

skoldagens slut (Sandh, 1994).  I april 2015 beslutade regeringen att tillkalla en utredare 

för att ta fram en nationell strategi för landets musik- och kulturskolor. Resultatet blev 

bland annat fokus på att höja kompetensen hos lärarna samt förbättrad tillgång av 

verksamheten i landet (SOU 2016:69). År 2016 var 187 av totalt 283 skolor en kulturskola 

(Kulturskolerådet, 2019). 

 

3.2 Bakgrund till cellospel  

I det här avsnittet redovisas litteratur kring hur barns hemmiljö påverkar lärandet och 

skolresultat. Avsnittet behandlar skolresultat kopplat till den obligatoriska grundskolan 

och hur hemmiljön påverkar möjligheterna att lära sig spela ett instrument.  

 

3.2.1 Föräldrarnas påverkan  

Tidigare studier (Hattie, 2014; Jørgensen, 2011) visar att föräldrarnas påverkan spelar 

stor roll vid goda skolresultat. Hattie (2014) beskriver föräldrarnas möjlighet att påverka 

sina barn genom att ge dem uppmuntran och genom att visa att de har förväntningar på 

dem. Vidare skriver han att det dock också beror på hur uppmuntran och förväntningarna 

förmedlas. Han menar att när föräldrarna har en kontrollerande ingång blir 

lärandeeffekterna negativa, medan om föräldrarna har ett mer aktivt förhållningssätt i 

lärandet blir effekterna positiva. Hattie (2014) säger också att föräldrar bör utbildas i 

skolans språk så att skolan och hemmet förstår varandra bättre. Vinsterna, menar han, 

skulle bli att föräldrarna bättre förstår vad som krävs av barnen hemma för att de ska nå 

högre skolresultat i skolan. Jørgensen (2011) belyser även han att forskning visar att 

föräldrarnas stöd påverkar barnens motivation att lära spela sig ett instrument. Han 

fortsätter och berättar att kvaliteten på engagemanget spelar stor roll. Jørgensen (2011) 

skriver om barn till musikerföräldrar och menar att de barn som lyckas bäst inte är 
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nödvändigtvis barn till musikerföräldrarna, utan barn till de föräldrar som engagerade sig 

genom att ge generella kommentarer om barnens utveckling och spel. I McPherson och 

Davidsons (2002) studie visade det sig att mödrar som hade lite kunskap om hur de skulle 

stötta sina barn hade barn som övade mindre, medan mödrar som hade mer kunskap hade 

barn som övade mer. 

 

3.3 Läraren 

I de här avsnittet redovisas litteratur om hur relationen mellan elev och lärare påverkar 

lärandet, vilken påverkan lärarens förväntningar har på eleven, hur lärarens förväntningar 

påverkar skolresultaten, samt tidigare undersökningar och rapporter om hur elever i 

kulturskolan ser på sin relation till sin instrumentallärare.  

 

3.3.1 Relation mellan elev och lärare  

Hattie (2014) har i en omfattande sammanfattning av flera forskningsstudier om vad som 

påverkar elevers skolresultat kommit fram till att relationsbygget mellan elev och lärare 

har stor effekt på lärandet. Vidare förtydligar han att läraren gör skillnad utan att 

nödvändigtvis påverka lärandet positivt. Om relationen mellan elev och lärare är bra har 

det en positiv påverkan på lärandet, medan det åt andra hållet kan visa sig vara negativt 

för lärandet om relationen är sämre. Han menar vidare att det krävs en skicklig pedagog 

för att kunna utveckla positiva relationer med eleverna. I en undersökning som 

Frostensson (2003) har gjort visade det sig att eleverna i både mellanstadieåldern och 

högstadie-/gymnasieåldern tyckte att det bästa med att spela instrument var läraren. Av 

det resultatet kan man se att lärare spelar en stor roll i musikundervisningen. 

 

3.3.2 Lärares förväntningar  

Griffith och Burns (2017) skriver i sin metodikbok att det som lärare är viktigt att ha höga 

förväntningar på sina elever, samt att det är viktigt att inte begränsas av vilken nivå som 

eleverna själva väljer att lägga sig på. Griffith och Burns (2017) skriver det här i en 

kontext som är kopplad till grundskolan, men det kan även kopplas till den här studiens 

syfte. 
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3.4 Lektionen  

I det här avsnittet redovisas litteratur och rapporter om elevinflytande och olika sätt att 

bygga undervisningsstruktur på.  

 

3.4.1 Elevinflytande kopplat till repertoarval  

Tidigare forskning och undersökningar visar att elevinflytande är viktigt för elever 

(Frostensson, 2003; Jørgensen, 2011; Selberg, 2001). Selberg (2001) skriver att den första 

ingången till elevinflytande är att låta eleven ta upp frågor eller lyfta områden som den är 

intresserad av för att sedan guida dem genom processen att arbeta självständigt med det 

egenvalda området. Jørgensen (2011) säger även han att barn vill känna att de har 

inflytande över lektionsinnehållet. Resultatet i Frostenssons (2003) undersökning visade 

att 57 % av eleverna på mellanstadiet svarade att det var ”Mycket viktigt” (s. 86) att få 

påverka innehållet i musikundervisningen för att fortsätta vilja gå på 

musikundervisningen, medan enbart 34 % svarade att så var fallet under tiden för 

undersökningen. På högstadiet och gymnasiet svarade 51 % av de tillfrågade eleverna att 

det var mycket viktigt få påverka innehållet i musikundervisningen, och hela 54 % 

upplevde att det var så när de blev tillfrågade – fler elever upplevde sig ha möjlighet att 

påverka innehållet i undervisningen än de som tyckte det var mycket viktigt. Figuren 

nedan är skapad efter Frostenssons (2003) resultat.  

 

 

Fig. 1. De mörkblåa staplarna visar hur många procent av eleverna som tyckte att det var mycket viktigt att få 

påverka innehållet i undervisningen. De ljusblåa staplarna visar hur många procent av eleverna som upplevde att de 

hade möjlighet att påverka undervisningen. 

 

I det här avsnittet redovisas litteratur och rapporter om elevinflytande och olika sätt att 

bygga undervisningsstruktur på.  

3.4.1 Elevinflytande kopplat till repertoarval  

Tidigare forskning och undersökningar visar att elevinflytande är viktigt för elever. 

Selberg (2001) skriver att den första ingången till elevinflytande är att låta eleven ta upp 

frågor eller lyfta områden som den är intresserad av och att sedan guida dem genom 

processen att arbeta självständigt med det egenvalda området. Jørgensen (2011) 

förklarar även han att barn vill känna att de har inflytande över lektionsinnehållet. 

Resultatet i Frostenssons (2003) undersökning visar att 57 % av eleverna på 

mellanstadiet svarade att det var ”Mycket viktigt” (s. 86) att få påverka innehållet i 

musikundervisningen för att fortsätta vilja gå på musikundervisning, medan enbart 34 % 

svarade att så var fallet under tiden för undersökningen. På högstadiet och gymnasiet 

svarade 51 % av de tillfrågade eleverna att det var mycket viktigt få påverka innehållet i 

musikundervisningen, och hela 54 % upplevde att det var så då de bli tillfrågade – fler 

elever upplevde sig ha möjlighet att påverka innehållet i undervisningen än vad som 

tyckte det var mycket viktigt. Figuren nedan är skapad efter Frostenssons (2003) 

resultat.  

Fig. 1. De mörkblåa staplarna visar hur många procent av eleverna som tyckte att det var mycket viktigt att  

få påverka innehållet i undervisningen. De ljusblåa staplarna visar hur många procent av eleverna  

som upplevde att de hade möjlighet att påverka undervisningen. 
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På mellanstadiet svarade 56 % av eleverna att det var mycket viktigt att få spela den musik 

som de gillade för att vilja fortsätta gå på musikundervisning, medan endast 31 % 

upplevde det stämde med hur det var i verkligheten. På gymnasiet tyckte 71 %, det vill 

säga ännu fler, att det var viktigt att spela musik som de gillade för att vilja fortsätta spela, 

men endast 40 % upplevde att det stämde med hur det var i verkligheten. Figuren nedan 

är skapad efter Frostenssons (2003) resultat.  

 

 

Fig. 2. De mörkblåa staplarna visar hur många procent av eleverna som tyckte att det var mycket viktigt att 

får spela den musik del gillar. De ljusblåa staplarna visar hur många procent av eleverna 

som upplevde att de fick spela den musik som de gillar. 

 

3.4.2 Kursplaner  

I en bok om pedagogiska erfarenheter skriver Kempe och West (1998) att genom att vi 

skapar kursplaner får vi möjlighet att fråga oss vad eleverna vill lära sig samt vad vi som 

pedagoger vill att eleverna ska lära sig. I Sverige använder sig några kulturskolor av 

lokala kursplaner och dessa kan vara utformade på olika sätt med olika detaljerat innehåll 

(Vaggeryds kulturskola, 2019; Kramfors kulturskola, 2019). Exempelvis kan det finnas 

information om redovisningsformer, arbetsformer och kursinnehåll. Kempe och West 

(1998) menar att kursplaner gör innehållet i undervisningen synligt för föräldrar, elever 

och skolledning. De menar också att det är svårt att låta eleverna få inflytande om det inte 

finns en pedagogisk plan att utgå ifrån.  
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musik som de gillade för att vilja fortsätta för att gå på musikundervisning, medan 
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säga ännu fler, att det var viktigt att spela musik som dem gillade för att vilja fortsätta, 

men endast 40 % upplevde att det stämde med hur det var nu. Figuren nedan är skapad 

efter Frostenssons (2003) resultat.  

Fig. 2. De mörkblåa staplarna visar hur många procent av eleverna som tyckte att det var mycket viktigt att  

får spela den musik del gillar. De ljusblåa staplarna visar hur många procent av eleverna  

som upplevde att de fick spela den musik som de gillar.  

3.4.2 Kursplaner  

Kempe och West (1998) säger att genom att vi skapar kursplaner får vi möjlighet att 

fråga oss vad eleverna vill lära sig samt vad vi som pedagoger vill att eleverna ska lära 

sig. I Sverige använder sig några kulturskolor av lokala kursplaner och dessa kan vara 

utformade på olika sätt med olika detaljerat innehåll. Exempelvis kan det finnas 

information om redovisningsformer, arbetsformer och kursinnehåll. Kempe och West 

(1998) menar att kursplaner gör innehållet i undervisningen synligt för föräldrar, elever 

och skolledning. De menar också att det är svårt att låta eleverna få inflytande om det 

inte finns en pedagogisk plan att utgå ifrån.  

3.5 Vikten av social gemenskap  
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3.5 Vikten av social gemenskap  

I det här avsnittet redovisas litteratur om elevers relation till undervisningslängd samt hur 

sociala grupper påverkar individen.  

 

3.5.1 Social samhörighet och undervisningslängd 

Undervisningslängden på en musik- eller kulturskola är ofta längre om eleverna erbjuds 

gruppundervisning jämfört med enskild. Frostenssons (2003) undersökning visar att det 

som barnen och ungdomarna i studien menar är i särklass det sämsta med kulturskolan är 

att lektionerna är för korta. Särskilt på högstadiet och gymnasiet menar eleverna att det 

är ett problem. Undersökningen visade att en tredjedel av de tillfrågade eleverna ville ha 

minst en halvtimmas lektion, medan den största delen av de svarande ville ha 40 min eller 

längre lektion.  

 

Hattie (2014) säger att det finns många positiva effekter av att ingå i en social gemenskap. 

”Kamrater kan bidra genom att erbjuda sociala jämförelser, känslomässigt stöd, socialt 

underlättande, kognitiv omstrukturering och repetition eller målmedveten övning.” 

(Hattie, 2014, s. 149). Han skriver vidare om vikten med vänskap då den kan bidra med 

omtanke, stöd och hjälp och att det synnerligen hjälper i tonåren. Dahlkwist (2012) 

berättar i sin metodikbok att en grupp kan fylla olika funktioner. Bland annat kan den 

utveckla en positiv social identitet och utveckla en känsla av social säkerhet. Docenten i 

pedagogik och psykologen Svedberg (2012) hävdar även han i sin bok att trygghet och 

vetskapen om att ingå i en gemenskap är starka sociala motiv för människan.  

 

3.6 Motivation 

I det här avsnittet redovisas litteratur om hur motivation påverkar elever och hur 

motivationen påverkar övning.  

 

3.6.1 Den egna insatsen  

Gymnasieläraren Lundgren och specialpedagogen Lökholm (2006) beskriver motivation 

i sin bok på följande sätt: ”de inre processer som aktiverar, guidar och bibehåller 

beteende” (s. 45). Fortsättningsvis beskriver de skillnaden på så kallad inre och yttre 

motivation. Lundgren och Lökholm (2006) menar att yttre motivation skapas av att vi vill 
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få bedömningar eller slippa bestraffningar, medan den inre motivationen är något som 

skapas av en lust att utvecklas. Vidare skriver de att den uthålligaste eleven är den som 

både har tron på sig själv samt viljan att utföra uppgiften. 

 

Lundgren och Lökholm (2006) förklarar att om eleven vill utföra en uppgift utan att ha 

tron på sin förmåga, eller har tron på sin förmåga utan vilja, infinner sig samma resultat 

– eleven kommer inte att lyckas med uppgiften. Därför skriver de att det är viktigt att 

arbeta elevernas angelägenhetsgrad.  

 

Professorn Bråten (1998) skriver även han i sin bok att om inte lusten att lära finns 

kommer inte eleven att nå lika långt som en elev som är motiverad. Forskaren Håkan 

Jenner (2004) skriver i skriften Motivation och motivationsarbete: i skola och behandling 

om att motivation skapas i mötet med den som ansvarar för motivationsarbetet. 

”Motivation är inte en egenskap hos individen, utan en följd av de erfarenheter man gjort 

och det bemötande man får.” (s. 15). Fortsättningsvis säger han att höga förväntningar 

ger motiverade elever.  

 

I McPherson och Davidsons (2002) studie om bland annat barns övningskvalitet under 

det första spelåret, visade att 28 % av eleverna enbart övade dagen innan deras lektion 

och att många beskrev övning som en syssla eller som tråkigt.  

 

I Bladhs (2002) doktorsavhandling jämför han det estetiska programmet med 

musikinriktning och kulturskolan och kommer fram till slutsatsen att kulturskolans 

verksamhet bygger på frivillighet och motivation: ”En elev i den kommunala 

musikskolan stannar bara kvar i dess verksamhet så länge eleven känner mening, annars 

hoppar hon/han av.” (s. 277). Han menar att det är lättare för en elev att sluta ta lektioner 

på kulturskolan då det inte finns en uttalad tidsperiod som han eller hon har avtalat att 

stanna, jämfört med gymnasieskolan som är en treårig utbildning. Därför menar Bladh 

(2002) att kulturskolan i större utsträckning måste arbeta med motivation för att eleverna 

ska stanna än vad andra former av musikutbildning behöver. I metodikboken Motivera 

mera skriver Davidsson & Flato (2010) om att det är viktigt att se varje individs behov 

för att kunna tillmötesgå varje elev. De menar att det är motivationshöjande att anpassa 

undervisningen efter varje individ och att det leder till att eleverna fortsätter vara 

motiverande. Genom att kombinera Bladhs (2002) tankar med Davidssons & Flatos 
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(2010) skapas kan motivation skapas även i den frivilliga kulturskolan.   
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4. Metod 

Metodkapitlet innehåller följande rubriker: Metodologiska överväganden, Studiens 

design och utförande, Studiens tillförlitlighet, Etiska överväganden, och Presentation av 

informanterna. Metodologiska överväganden redogör för vilken metod som har använts 

till det här arbetet. Studiens design och utförande visar hur urvalet av informanter har gått 

till, hur datainsamlingen gjordes samt hur det transkriberade materialet analyserats. 

Studiens tillförlitlighet förklarar vilket fokus studiens omfattning har och därmed hur 

resultatet bör analyseras. Etiska överväganden beskriver hur studien är genomförd utifrån 

Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Presentation av informanterna innefattar en 

kort presentation av informanterna som deltar i studien.  

 

4.1 Metodologiska överväganden   

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns det två övergripande inriktningar; den 

kvantitativa och den kvalitativa forskningen (Bryman, 2011). Bryman beskriver 

skillnaden mellan kvantitativ respektive kvalitativ forskning på följande sätt: ”I en 

kvantitativ undersökning är det forskaren som styr; hans eller hennes intressen och frågor 

är det som strukturerar undersökningen. I en kvalitativ undersökning är det deltagarnas 

perspektiv – vad de uppfattar som viktigt och betydelsefullt som är utgångspunkten.” (s. 

371). I den kvantitativa forskningen vill forskaren ha korta svar som snabbt går att avläsa 

och koda, medan i den kvalitativa forskningen är det snarare fokus på att informanten ska 

ge långa och fylliga svar. I den här studien var syftet att lyfta informanternas röster, 

snarare än att skapa ett brett underlag för att kunna dra några generella slutsatser – därför 

valdes en kvalitativ ingång. Bryman (2011) säger vidare att kritik som kan riktas mot den 

kvalitativa forskningen är att resultatet blir svårt att generalisera då studierna oftast 

genomförs i liten skala. Syftet i det här arbetet är dock inte att generalisera i stort utan 

lyfta några individers röster.  

 

Bryman (2011) menar att den kvantitativa forskningen har en deduktiv ansats, medan den 

kvalitativa har en induktiv ansats. Den deduktiva forskningen har en tyngdpunkt på att 

undersöka om teorierna stämmer utifrån litteraturen för att sedan bevisas eller motbevisas 

i praktiken. Den induktiva ansatsen utgår i stället ifrån praktiken för att ställa en hypotes 

som sedan kan bevisas eller motbevisas i litteraturen. Alvesson och Sköldberg (2017) 
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skriver också om en tredje ansats som är den abduktiva, och beskriver den på följande 

vis: ”Induktion utgår från empiri och deduktion från teori. Abduktionen utgår från 

empirisk fakta liksom induktionen, men avvisar inte teoretiska förföreställningar och 

ligger i så måtto närmare deduktionen.” (s. 14). Abduktion innehåller alltså inslag av både 

induktion och deduktion, men Alvesson och Sköldberg (2017) är noggranna med att 

förtydliga att abduktion inte enbart är en kombination av dem båda. I det här arbetet 

används en ansats som mest liknar den abduktiva då studien både utgår ifrån vad tidigare 

forskning visar, samtidigt som den i stor grad också utgår ifrån vad informanterna har för 

egna erfarenheter. För att lyfta informanternas erfarenheter och tankar används i den här 

studien en kvalitativ semistrukturerad intervju.  

 

4.1.1 Semistrukturerad intervju  

I den semistrukturerade intervjun använder sig forskaren utav en intervjuguide 

innehållande förhållandevis få specifika teman där informanten är fri att utforma svaren 

som hon eller han önskar. Fokus hamnar då på informanternas egna uppfattningar och 

synsätt snarare än forskarens (Bryman, 2011). I den semistrukturerade intervjun har 

forskaren också möjlighet att ställa följdfrågor och frågor som inte ingår i intervjuguiden, 

så länge de är relevanta utifrån vad informanten har sagt (Bryman, 2011). Vid utformning 

av en intervjuguide bör forskaren ordna frågorna efter övergripande teman. Till den här 

studien utformades sex olika teman, med förslag till frågor under varje tema. Beroende 

på hur frispråkiga de olika informanterna var användes underfrågorna i olika stor 

utsträckning. 

 

4.2 Studiens design och utförande  

I följande avsnitt presenteras hur urvalet av informanter har gått till, hur datainsamlingen 

gjordes samt hur materialet har analyserats.  

 

4.2.1 Urval av informanter 

Informanterna till den här studien har valts utifrån ett målinriktat perspektiv. Bryman 

(2011) skriver följande om de målinriktade perspektivet: ”forskaren gör med andra ord 

sitt urval utifrån en önskan om att intervjua personer som är relevanta för 

forskningsfrågorna (problemformuleringen)” (s. 435). Då inte alla i populationen kan 

svara på frågeställningarna till det här arbetet har endast passande informanter valts ut. 
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Då GDPR (The General Data Protection Regulation) (Datainspektionen, 2019) har trätt i 

kraft innebär det att lärare och chefer vid musik- och kulturskolorna inte får behålla för –

detta personuppgifter. För att hitta lämpliga informanter kontaktades då olika cellolärare 

i Skåne per sms med frågan om de hade några personliga kontakter med före-detta elever. 

Ingen av de tillfrågade cellolärare kunde dock bistå med informanter. Efter det söktes 

informanter i stället via sociala medier och tre relevanta informanter kunde hittas till 

studien. Kriteriet för de potentiella informanterna var att de antigen hade spelat cello på 

en musik- eller kulturskola eller haft ett uppehåll och sedan fortsatt ta lektioner. Fokus 

var inte att söka informanter utifrån en jämn könsfördelning då det inte är intressant 

utifrån studiens syfte. Den här studiens informanter är två tidigare respektive en 

nuvarande celloelev på kulturskolor från olika delar av Sverige. 

 

4.2.2 Datainsamling  

Forskaren träffade alla informanter enskilt och platserna för de tre separata intervjuerna 

gjordes på olika neutrala platser. Informanterna fick tala så länge som de önskade och 

gemensamt för intervjuerna var att de tog cirka trettio minuter vardera. Informanterna 

fick även möjlighet att välja vilken riktning samtalet skulle få utifrån den färdiga 

intervjuguiden. Innan intervjuerna började fick informanterna ytterligare information om 

vad studien handlade om, dess syfte samt att intervjun skulle spelas in. På plats fick de 

som var myndiga skriva på en samtyckesblankett, medan den som var minderårig tog 

med sig en påskriven blankett hemifrån.  

 

Alla intervjuer spelades in för att i efterhand kunna analysera samtalen. Några av 

fördelarna med att spela in en intervju är att det blir lättare att göra en noggrann analys 

av vad informanterna har sagt samt att forskaren kan gå tillbaka i materialet för att 

säkerställa vad informanterna har sagt (Bryman, 2011). Vidare skriver Bryman (2011) att 

en av nackdelarna med att spela in en intervju är att informanterna kan påverkas negativt 

och inte våga tala lika fritt som de annars hade gjort. I den här studien uppfattade 

forskaren att informanterna var något reserverade i början av intervjuerna, men att de blev 

mer avslappnade allt efter intervjun fortlöpte.  

 

4.2.3 Analys  

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades de för att lättare kunna analysera 
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materialet. Kvale och Brinkmann (2014) skriver om två typer av kodning – begreppsstyrd 

och datastyrd. I det här arbete används en kombination av begreppsstyrd kodning och 

datastyrd kodning. Den begreppsstyrda kodningen innebär att materialet analyseras 

utifrån förutbestämda koder medan den datastyrda kodningen innebär att materialet 

analyseras utan förutbestämda koder och att forskaren utvecklas dessa efter hand (Kvale 

och Brinkmann, 2014). Gällande kodning säger Bryman (2011) att den vanligaste kritiken 

mot kodning i kvalitativ dataanalys är att sammanhanget kan gå förlorat. I första hand har 

den begreppsstyrda analysmetoden använts, men för att inte missa viktig och 

betydelsefull data har efter det den datastyrda kodningen använts som ett komplement för 

att sedan kompletteras med ännu en analysmetod – tematisk analys. 

 

Bryman (2011) skriver att ett tema enligt vissa forskare är mer eller mindre detsamma 

som en kod. Vidare skriver han att sökandet efter teman är ett vanligt tillvägagångssätt 

vid analysering av kvalitativt material. Efter att koderna bestämts i det här arbetet har 

analysen övergått i en tematisk uppställning. Bryman (2011) berättar att 

tillvägagångssättet för en tematisk analys är att skapa en matris av centrala teman och 

subteman, något som görs efter att ha läst igenom materialet flera gånger. Exemplet som 

ses nedan (fig. 3) är under temat ”ideologisk kritik”, där Bryman har skrivit in subtema i 

matrisen.  

 

Fig. 3. Brymans (2011) matris som beskriver hur en tematisk analys kan se ut (s. 529). 

 

För att säkerställa att viktig data inte går förlorad har alltså flera analysmetoder använts 

till det här arbetet.  

 

4.3 Studiens tillförlitlighet 

Till den här studien har tre personer intervjuats då fokus har varit att ge en inblick i några 

individers egna uppfattningar, snarare än att försöka dra generella slutsatser till varför 

elever slutar ta lektioner på kulturskolan. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att antalet 
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personer som medverkar i studien måste kopplas till studiens syfte. Om syftet är att göra 

en större bredare studie måste man ha fler, annars färre. Kvale och Brinkmann (2014) 

menar också att det inte finns något svar på hur många informanter som måste finnas i 

studien, utan säger att forskaren endast ska se till att ha tillräckligt många informanter för 

att få in de svar den behöver. På grund av arbetets ringa omfattning bör resultatet inte 

generaliseras till varför elever slutar på kulturskolan, utan snarare ge en fingervisning om 

vilka faktorer som kan påverka elever att sluta i kulturskolans verksamhet.  

 

4.4 Etiska överväganden 

Den här studien följer Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa inbegriper informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetkravet och nyttjandekravet. Innan intervjuerna har 

genomförts har informanterna fått ta del av en samtyckesblankett samt allmän 

information om studien. De två informanterna som är myndiga har skrivit under 

samtyckesblanketten själva, medan informanten som är minderårig fick godkännande av 

målsman innan intervjun genomfördes. Vetenskapsrådet (2002) poängterar att: ”I 

undersökningar med aktiv insats av deltagarna skall samtycke alltid inhämtas.” (s. 9).  

Inspelningar och transkriptioner har bevarats på en lösenordsskyddad dator, för att 

förhindra att personuppgifter kan nå ut till en tredje part. Informanterna har också blivit 

informerade om att deras resultat inte kommer att användas av en andra part utan endast 

till denna studien. I den här studien har också övervägandet gjorts om att använda det 

könsneutrala pronomen hen för att säkra personernas konfidentialitet. Studiens fokus har 

inte varit på att kunna dra några slutsatser utefter kön utan snarare utifrån deras olika 

bakgrund och erfarenheter.  

 

4.5 Presentation av informanter  

För att informanterna skulle känna sig trygga att tala fritt har forskaren valt att 

anonymisera dem i studien och tilldela dem varsitt könsneutralt namn. I resultatkapitlet 

benämns de vid deras fiktiva namn eller med det könsneutrala pronomen hen.  
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Informant 1  

Robin är en 17-årig gymnasist från en storstad som spelade cello mellan åk 4 i 

grundskolan och åk 1 på gymnasiet.  

 

Informant 2  

Kim är en 18-årig gymnasist ursprungligen från en mellanstor tätort och som senare 

flyttade till en storstad. Kim började spela cello i åk 3, med uppehåll under ett år på 

högstadiet, för att sedan fortsätta igen. I och med att Kim har bott i två städer innebär det 

också att hen har haft två olika cellolärare. 

 

Informant 3  

Jamie är en 23-årig högskolestudent från en mindre stad som spelade cello mellan åk 3, 

och åk 7. Jamie tog instrumentallektioner i ett annat instrument parallellt under delar av 

perioden med cellolektionerna, och fortsatte sedan med det andra instrumentet efter 

perioden med cellolektioner. 
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5. Resultat 

I det här kapitlet presenteras data som har framkommit ur intervjuerna med de tre 

informanterna. Intervjuerna har transkriberats för att sedan analyseras. I resultatkapitlet 

används följande tecken vid två tillfällen: [ ]. Vid det första tillfället beskriver det ett ljud 

som en av informanterna gör, och vid det andra tillfället används det för att anonymisera 

en vän till en av informanterna. De citat som används kommer ifrån informanterna själva.  

 

5.1 Bakgrund till cellospel 

I följande avsnitt presenteras anledningen till varför informanterna började spela cello 

samt deras familjers relation till musik.  

 

5.1.1 Musik i familjen  

Anledningarna till att Jamie började spela cello är två – dels tack vare att en kompis till 

hen spelade cello samt att Jamies mamma tyckte att hen borde börja spela ett instrument. 

I Jamies familj spelar hens syskon och båda föräldrarna ett instrument. Mamman spelar 

fiol, vilket också Jamies syster gör, och pappan spelar piano och båda föräldrarna sjunger. 

När Jamie spelade cello kunde hen få hjälp av mamman att stämma cellon och hjälp av 

pappan genom att han spelade cellostämman på piano. Jamie beskriver det som en positiv 

upplevelse att få hjälp hemifrån. Hen säger att det fick hen att se framåt. Jamie upplevde 

också det som positivt att spela ett instrument som ingen annan i familjen spelade, hen 

tror inte det hade varit lika roligt om hens syskon hade spelat cello. Jamie säger att det 

här var ett sätt att få känna sig personlig.  

 

Den andra informanten Kim är också uppvuxen i ett hem med musik. Hens mamma är 

cellist, före detta cellolärare, och hens pappa spelar trummor. Hemma kan Kim få hjälp 

med celloläxan av sin mamma. När Kim gick i åk 3 tog hens föräldrar med hen på en 

prova-på-dag på kulturskolan där hen fick testa olika instrument och fastnade för cellon 

då den inte "gnisslade lika mycket som fiolen.” Kim berättar vidare att då hens mamma 

spelade cello tror hen att det kan ha påverkat att hen började spela cello.  

 

Den tredje informanten Robin kommer från en, som hen själv beskriver det, musikalisk 

familj. Robins syskon spelade under många år fiol och mamman är professionell 
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sångerska. Robin berättar att hens mamma ville att hen skulle spela ett instrument precis 

som hens bror, och anmälde därför hen till fiollektioner på kulturskolan. Kort därpå 

ändrade dock sig Robin då hen tyckte att cellon lät mer intressant samt att hen inte ville 

spela samma instrument som hens bror. Robin kände även en annan kompis som spelade 

cello, vilket gjorde det ännu mer spännande. En annan anledning till att Robin valde just 

cellon var att hen tyckte det var ”häftigt att cellon var större än fiolen”. Hemma kunde 

Robin få hjälp med övningen genom att mamman kunde påpeka när det blev falskt, men 

mestadels övade Robin när mamman inte var hemma.  

 

5.2 Läraren  

I det här avsnittet presenteras informanternas relation till sin cellolärare, vilka 

förväntningar de upplevde att läraren hade på dem samt om de upplevde att läraren var 

inspirerande.  

 

5.2.1 Relation till celloläraren  

När Jamie berättar om sin cellolärare beskrivs hen som duktig samtidigt som Jamie säger 

att det var svårt att skapa en relation då läraren var mycket äldre än hen själv. 

 

Kim, som hade två olika cellolärare, berättar att båda lärarna visade ett stort intresse för 

vad hen gjorde på fritiden och inte enbart för hens celloprestationer, vilket Kim upplevde 

som positivt.  

 

Robin är kortfattad men positiv när hen beskriver sin relation till sin före detta cellolärare. 

Hens sammanfattning av relationen är: ”jättebra”. Robin beskriver sin cellolärare som 

”fin” och ”jättesnäll” och säger att läraren var en stor anledning till att hen spelade så 

länge som hen gjorde, innan hen bestämde sig för att sluta. 

 

5.2.2 En inspirerande eller motiverande lärare?  

När forskaren frågar om Jamie upplevde att hens cellolärare var inspirerande svarar hen 

nej. Hen säger att celloläraren endast kom till lektionen för att höra veckans läxa och 

därefter ge en ny läxa. Jamie säger att ”celloläraren bara var”, när vi pratar om hen bidrog 

med inspiration. På sina lektioner uppfattade Jamie cellon som ett orkesterinstrument, ett 

instrument som inte hade en mening utan en orkester. Jamie tror att det hade inspirerat 
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hen om läraren hade visat att cellon också kunde vara ett soloinstrument, genom att 

exempelvis ackompanjera henne på piano under lektionstillfällena. Hen säger ”då hade 

jag fått stå i centrum”, vilket hen beskriver som positivt.  

 

När Kim, som under ett år under högstadiet hade ett uppehåll från cellolektionerna, 

började ta lektioner igen upplevde hen läraren mer inspirerande än tidigare. Kim säger att 

när hen övade mer hemma och hade med sig frågor till lektionen visade läraren ett större 

intresse. Kim berättar vidare att hen inte tror att det hade blivit bra om läraren hade pushat 

hen till att öva mer innan uppehållet, utan att det var bra att läraren kunde känna av hens 

ambitionsnivå. 

 

Robin berättar att hens cellolärare inte brukade briljera på sitt instrument, vilket hen 

tyckte var bra – hen förstod att läraren hade kompetens ändå. När forskaren ber Robin 

berätta om hen upplevde läraren som inspirerande, kommer hen inte på något att säga. 

Robin berättar att läraren inte brukade sätta upp några mål för vad hen skulle kunna spela, 

men hen är också noggrann med att poängtera att läraren inte var någon anledning till att 

hen slutade spela cello.  

 

5.2.3 Lärarens förväntningar 

Alla tre informanter har uppfattningen av att deras cellolärare hade förväntningar på dem. 

Jamie uppfattade att hens cellolärare hade förväntningar och att det tog sig uttryck genom 

att visa att det var viktigt att öva. När Jamie kom till sina lektioner utan att ha övat visade 

läraren sitt missnöje genom att bli besviken. Konsekvenserna av att inte ha övat blev att 

hen fick öva på samma läxa en vecka till. Kim som har haft två cellolärare berättar att 

hens första cellolärare från start gav hen svåra stycken. Kim berättar att celloläraren vid 

ett tillfälle berättade för hens mamma att låtarna Kim fick i läxa egentligen var alldeles 

för svåra för hen, men bad Kims mamma om att inte säga det till Kim då hen tror att hen 

klarar det även om det är svårt. Kim säger dock att det enbart var positivt med utmanade 

läxor då det resulterade i att hen ägnade sig mer åt celloövning än vad hen annars skulle 

ha gjort. När Kim flyttade bytte hen till en ny cellolärare. Kim berättar att den nya 

celloläraren hade höga förväntningar på hen, vilket hen inte kunde förstå varför. Även 

Robin uppfattade att hens cellolärare hade höga förväntningar och att hen visade det 

genom att ge hen svåra stycken.  
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Alltså [hen], det jag tyckte om var att [hen] hade ändå alltså ganska så 

här, eller höga förväntningar, alltså [hen]… [hen] var inte typ såhär 

alltså att [hen] skällde ut mig om [hen] märkte att jag inte övade men 

[hen] var fortfarande så här att [hen] gav mig svåra stycken och sånt, 

för att [hen] ville att jag skulle vara bra, men sen så blev det också så 

i slutet att i och med att jag inte riktigt övade så mycket jag tror att 

det, alltså, alltså det speglade sig för att det blev att jag spenderade typ 

alldeles för många veckor på ett stycke innan vi gick vidare så det blev 

lite så här, ja. (Robin) 

 

I föregående citat berättar Robin om hur hen märkte att läraren hade höga förväntningar 

på hen. Robin säger att celloläraren inte med ord uttryckte att hen hade höga 

förväntningar, men att Robin upplevde det genom att celloläraren gav hen svåra stycken 

som utmanade hen.  

 

5.3 Lektionen  

Följande avsnitt presenterar informanternas uppfattningar om repertoaren och hur 

strukturerade de upplevde att deras lektioner var. 

 

5.3.1 Hur viktig är repertoaren? 

Det alla tre informanter har gemensamt är att utmaningar gjorde dem mer motiverade. 

När Jamie berättar om repertoaren säger hen att det hade motiverat hen om läraren hade 

lyssnat på vad hen hade för musikaliska intressen. Jamie, som sammanlagt hade fyra 

instrumentallärare på kulturskolan varav en lärare i cello och tre olika lärare i annat 

instrument, berättar att hen upplevde att det fanns två typer av lärare – de som strikt följde 

en instrumentskola, och de som var lite mer fria i sitt repertoarval. Jamie tycker att 

celloläraren hade kunnat gå utanför ramen ibland för att se vilken nivå hen befann sig på, 

och därmed kunnat ge utmaningar som hade motiverat hen. Jamie berättar vidare att hen 

vid flera tillfällen kom till cellolektionerna utan att ha övat, vilket hen upplevde att läraren 

inte märkte. Hen säger att om hen hade fått en mer utmanande repertoar hade det nog 

resulterat i att hen inte lika ofta hade kommit till lektionen utan att öva. 

 

I orkestern upplever Kim att nivån på repertoaren har gått i vågor. För tillfället tycker hen 

att nivån på repertoaren har blivit för låg i samband med att många yngre har börjat i 

orkestern. För att motivera till spel i orkestern tror hen att det viktigaste är att spela låtar 

som eleverna känner igen. Kim berättar att hens cellolärare regelbundet frågar vad hen 
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lyssnar på för musik, vilket hen uppskattar. På de enskilda lektionerna berättar Kim att 

läraren snabbt brukar märka om hen inte tycker om låten hen får i läxa. Ofta har hen flera 

låtar parallellt. Läraren uppfattar då vilka låtar hen övar på mest, och väljer då att fokusera 

på den mest. Kim berättar att när hen inte har uppskattat att spela ett stycke har de haft 

för vana att inte arbeta färdigt med låten. Kim säger att hen hade tyckt att det vore bättre 

om hens cellolärare hade uppmuntrat hen till att göra färdigt styckena som de spelade. 

Hen berättar att de låtar hen spelar för tillfället är låtar som hen verkligen gillar. När 

forskaren frågar vad det är som gör att hen uppskattar att spela de låtarna svarar hen:  

 

Det är nog att de är väldigt utmanande och att jag först i början tänker 

”det här kommer aldrig gå” och sen så går det ändå till slut och då får 

jag liksom pepp och känner att den här låten är svår men jag klarar det 

ändå och det beror nog också mycket på min attityd att nu vill jag 

faktiskt bli bra på det här typ och då blir det att man, ja, att man lägger 

ner energi på det. (Kim) 

 

Kim får också frågan om hen tror att repertoarvalet hade kunnat påverka hen att fortsätta 

spela innan hen tog en paus från cellolektionerna. Hen säger att hen inte tror att det skulle 

ha påverkat då det var många andra faktorer som låg bakom det valet och att repertoaren 

inte spelar så stor roll.  

 

Robin berättar att hen övade mer när hen fick spela stycken som hen tyckte om, men säger 

också att repertoar som en isolerad faktor inte kunde hjälpa hen att fortsätta spela cello. 

Att kommunicera med läraren vilken repertoar hen tyckte om var något hen upplevde som 

lätt. Robin berättar vidare att när de inte kommunicerade resulterade det i att hen övade 

mindre, och att de efter ett tag gick vidare till ett annat stycke då hen inte la ner särskilt 

mycket tid på det stycket som hen inte uppskattade. Robin säger att orkesterledarna vid 

något tillfälle i orkestern frågade eleverna vad de ville spela för något, men att det inte 

tillhörde vanligheterna. På frågan vilken musik som motiverade mest svarar hen 

filmmusik – det var musik som var välkänd, men också musik som många gånger var 

svår att spela, vilken hen tyckte var roligt.  

 

Ja, för att också det finns liksom två grejer som jag blir jättemotiverad 

av, det, alltså när kommer till, alltså de grejerna vi spelar i orkestern 

det är ju filmmusik som är ganska svår och så är det bara allmänna 

svåra stycken som är såhär jättemycket att ta i och de brukade vara 

ganska duktiga med att välja sådana stycken, men sen så ibland valde 

de ju så här ganska tråkiga, vad ska man säga, som går långsamt och 
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liksom ingen fattar liksom vitsen med det. Men jag menar det kanske 

hade en tanke bakom det okej. (Robin) 

 

I ovanstående citat berättar Robin om att filmmusik var det som motiverade mest, och att 

orkesterledarna för det mesta var bra på att välja musik som Robin gillade, men att det 

också var flera tillfällen de valde musik som gick långsamt och var ”ganska tråkig”.  

 

5.3.2 Undervisningsstruktur över tid 

På Jamies lektioner upplevde hen att det fanns för mycket struktur. På hens lektioner 

valdes repertoar utifrån en celloskola. Hen säger att det bör finnas en tydlig plan med vad 

som ska göras, men att det också är viktigt att gå utanför den ibland för att utmana eleven. 

Jamie säger att lektionerna hade behövt vara semistrukturerade för att hen skulle bli 

utmanad och motiverad.  

 

Strukturen på Kims lektioner är att de under den senaste tiden har börjat spela etyder i 

början av lektionen och att de efter det har spelat veckans läxa. Någon annan form av 

struktur nämner inte Kim.  

 

Robin upplevde sina lektioner som ganska ostrukturerade, men är noggrann med att inte 

lägga någon skuld på läraren. Hen beskriver sin cellolärare som ”flummig” och berättar 

vidare att hen aldrig hade kunnat lägga ansvaret på celloläraren att vara mer strukturerad, 

då läraren var sådan till sin personlighet. De inbördes lektionerna följde strukturen av 

uppvärmning och genomspelning av läxan. När forskaren frågar vilken typ av struktur 

som hade passat bäst för hen beskriver hen sig själv som en strukturerad person och hade 

därmed önskat att lektionerna var något mer strukturerade. 

 

5.4 Vikten av social gemenskap  

I det här avsnittet presenteras vad informanterna säger om orkesterverksamheten, det 

sociala utbytet samt undervisningslängd.  

 

5.4.1 Vikten av orkesterverksamhet  

Jamie, som inte bodde i samma stad som hen spelade cello i, tyckte att det var svårt att 

hitta vänner i orkestern. Hen spelade under sin tid som celloelev i två olika orkestrar, en 
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för de yngre och en för de äldre. Följande säger Jamie om orkestern för de yngre:  

 

De spelade innan den här större orkestern och där var det ju 10-åringar 

typ som spelade, de hade ju knappt lärt sig att spela och det lät 

bedrövligt, men de spelade tillsammans alltså ibland hade jag nästan 

roligare i den orkestern för de var liksom så här ja men det var ganska 

lättsamt. Men det kanske också är något, man kanske skulle börjat 

tidigare med orkester för att ändå inse att det är inte bara att sitta där 

och [imiterar cellons olika strängar, från den ljusaste till den mörkaste 

med en ganska rå klang] utan det är, det har en vidare mening. (Jamie) 

 

Då hen inte bodde i stan upplevde hen också att det var svårt att skapa en relation till de 

andra i orkestern för att det var svårt att hålla kontakten när de inte var orkesterlektion. I 

den yngre orkestern berättar hen att det fanns en annan cellist, men att hen hade svårt att 

anknyta till hen. 

 

När Kim berättar om sina orkestererfarenheter säger hen att hen inte trivdes alls när hen 

först började spela orkester i den nya hemstaden. Anledningen var då framförallt att hen 

tyckte att det var svårt att hitta vänner. Efter uppehållet upplevde hen att det var 

annorlunda att spela i orkestern, hen säger själv att det var för att hen hade som ingång 

att lära känna orkesterns medlemmar och ville utvecklas tekniskt på cellon. Efter 

uppehållet berättar Kim att hens mamma uppmuntrade hen att börja i orkestern då 

mamman själv hade upplevt att det var väldigt givande att själv spela i orkester, både 

tekniskt och socialt. Kim berättar också om att de via kulturskolan åkte på speldagar för 

att spela tillsammans med andra kulturskoleelever vilket hen upplevde som en rolig del i 

utvecklingen. Kim berättar hur hen tycker att det borde finnas fler orkestrar så att det dels 

hade kunnat bli en bättre uppdelning nivåmässigt, men också socialt. Hen säger att det är 

inte var lika roligt när ”man spelar med 13-åringar”. Orkestereleverna har vid tillfällen 

fått i uppgift att prata med andra elever som de inte kände, men Kim säger att hen 

upplevde att hen hellre ville prata med sina kompisar i pausen, snarare än att prata med 

de som hen inte kände. Kim säger samtidigt att hen tyckte det var tråkigt att se att vissa 

stod ensamma under pausen. Även Robin delar bilden av att flera stod ensamma under 

orkesterns paus och att även hen tyckte att det var tråkigt att se. 

 

Ja alltså jag blev också jätteledsen att jag slutade orkestern för där var, 

jag hade typ vänner, några jättefina människor runt mig på orkestern 

så det var också tråkigt, och sen jag måste säga så här: på orkestern 

kände jag att jag och typ [namn] då, och några andra, vi var jättetajta 

typ här på fikan och sen så märkte jag alltid att det var väldigt många 
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andra som brukade sitta ensamma så det var mer att jag hade tur att 

för jag, jag klickade jättebra med några så vi var en grupp men då blev 

det mer att jättemånga andra hade inte samma liksom situation vilket 

var lite tråkigt. Så jag vet inte, jag tror inte att alla skulle svara samma 

på den frågan. (Robin) 

 

I ovanstående citat berättar Robin om att hen tyckte att det var tråkigt att se att flera 

orkestermedlemmar stod ensamma under fikapausen, men att det var svårt att inte vilja 

prata med sina kompisar under pausen. Robin berättar att orkesterlärarna ibland 

uppmanade eleverna till att prata med andra de inte kände, men att de var svårt då de 

hellre ville prata med sina nära vänner.  

 

5.4.2 Undervisningslängd och socialt samspel 

Ingen av informanterna säger att de hade önskat byta sin individuella lektion mot en 

grupplektion för att få en längre lektion. Alla tre är överens om att de enskilda lektionerna 

behövs för att utvecklas på de områden som de behöver. Jamie säger att det inte hade 

hjälpt hens motivation genom att ha grupplektioner. Hen säger också att orkestern var där 

hen fick den sociala kontakten, medan de enskilda lektionerna fortfarande behövdes då 

hen ville få utmaningar som var till för specifikt hen.  

 

Under åk 4-5 hade Robin grupplektioner tillsammans med en annan elev. Det var dock 

något som inte fortsatte på grund av att några slutade eller att de var på olika nivåer. Robin 

säger att grupplektioner kanske hade hjälpt hen att bli mer motiverad innan hen slutade, 

men säger samtidigt att hen har uppfattningen om att en lär sig bäst själv, när en får 

lärarens odelade uppmärksamhet. Robin berättar också att de ibland kunde ha en 

gemensam lektion över instrumentgrupperna, vilket hen uppskattade.  

 

Men sen så hade vi också några grupplektioner när det kom till att jag 

spelade cello och så kanske några jag kände som spelade flöjt hade 

tillsammans, alltså så de försökte ändå ha ganska många stycken där 

man liksom typ, typ en duett eller någonting – så det var ju i alla fall 

bra. Men grupplektioner, jag vet inte det kanske hade motiverat mig i 

slutet att, men jag tycker ändå det är bra att jag fick enskilt för att jag 

tror mer på att man typ utvecklas individuellt för att alla är olika så, 

ja. (Robin) 

 

Under de grupplektioner som nämns i föregående citat kunde samspelet ske med 

exempelvis en flöjtelev. Robin säger också att grupplektioner eventuellt hade kunnat 

motiverat hen innan hen slutade, men att det också är viktigt att få de enskilda lektionerna. 
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Robin ger också vidare förslag på andra former av samspel, så som en kvartett med enbart 

cellister.  

 

Det hade varit bra, alltså så här vi hade ju kunnat spela något stycke, 

för de jag spelade med i orkestern de var jätteskickliga cellister och 

då hade vi kunnat ha typ en kvartett med cellister, nu kommer jag inte 

ihåg, jag tror inte vi hade något sånt och där typ så här så man kanske 

ses någon gång och övar tillsammans och sen så kör man sin stämma 

och sina egna stycken på de individuella lektionerna. Det hade varit 

en tanke. (Robin) 

 

Robin pekar på att samspel och den sociala aspekten är en viktig del av kulturskolans 

verksamhet. Hen berättar att läraren många gånger försökte dra över lektionen tills nästa 

elev kom, vilket hen uppskattade, men att det ofta inte var möjligt då antingen läraren 

eller Robin var upptagna direkt efter lektionen. Hen säger att kulturskolan borde prioritera 

sina elever och erbjuda dem åtminstone en halvtimma i veckan så att det inte blir en kort 

lektion innan orkestern börjar. Både Robin och Kim säger att de tyckte att 

cellolektionerna var för korta. Problemet med att lektionerna är för korta säger Kim är att 

de aldrig hinner gå in i djupet på låtarna. Om det är en kall dag säger hen att de knappt 

hinner att stämma cellon innan lektionen är slut, vilket hen tycker är ett problem. 

Samtidigt tror inte Kim att en grupplektion för att få mer tid hade varit lösningen på 

problemet. Hen säger att det kanske hade motiverat hen innan uppehållet, men säger 

också att nu när hen är mer motiverad räcker orkestern som social aktivitet och uppskattar 

de enskilda lektionerna.  

 

5.4.3 ”Det hade hjälpt om jag hade haft en kompis” 

Både Jamie och Kim berättar om vilken hjälp det hade varit att ha en vän på kulturskolan. 

Jamie säger att det under låg- och mellanstadiet inte var några problem att ta med cellon 

till skolan, men när hen började i orkestern och åkte med cellon in till stan upplevde hen 

att det var pinsamt att vara den som kom bärandes på en cello. Hen säger att det hade varit 

lättare om någon hen kände också hade gjort samma sak. Jamie berättar om hur bussen 

hen åkte ofta var full och att det vid ett tillfälle var en person som inte lät hen sitta på sätet 

jämte.  

Det var bara ett helt avvisande. ”Jag pratar inte med dig för att du är 

ju en cellotönt”. Eh, så ja, jag frågade om jag får sitta här och han 

vände inte ens ansiktet mot mig utan det var stirra rakt ut genom 

fönstret. Och nej, det satte lite sina ärr att, att vara den personen som 

kom där och kånkade på sin cello. (Jamie) 
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För att lösa transportfrågan fick Jamie låna en cello på kulturskolan, men hen säger att 

det inte hjälpte då det redan ”hade satt sina ärr” att vara ”tönten” som spelade cello. Jamie 

säger att storleken på cellon påverkade mycket och om hen hade fått dela upplevelsen av 

hur jobbigt det var att bära på en cello hade hen kanske fortsatt att spela. Forskaren frågar 

om det hade påverkat att ha en vän varav Jamie svarar följande:  

 

Det hade det ju! Det hade det definitivt! För då hade vi varit två som 

hade kånkat på våra cellos, haha, och då hade man nog känt lite mer 

styrka med att visa att, amen att bevisa att nej vi är inte alls, vi är 

speciella på det bra sättet, men nu när jag var ensam så var jag ju 

speciell på det dåliga sättet. Så hade jag haft en cellokompis så 

definitivt, det hade varit annorlunda. Det var någon vet jag som hade 

fiol med, nån gång, men det var ju inte riktigt lika kånkande – cellon 

är ju stor alltså! Haha! (Jamie) 

 

I citatet ovan berättar Jamie att genom att vara flera som hade burit på en cello hade det 

visat omgivningen att det inte var så annorlunda att spela ett stort instrument. 

 

Kim säger att det var ensamt att spela mot slutet, innan hen tog ett uppehåll från 

cellolektionerna.  

 

Om jag hade fått någon att spela med så hade det nog hjälpt tror jag. 

För då blir det inte det här liksom bara spela cello utan då får man 

faktiskt någon att prata med också typ ah, någon annan som inte är 

celloläraren. (Kim) 

 

Kim berättar vidare och säger att det hade kunnat hjälpa om hen hade fått en vän som 

spelade cello. 

 

5.5 Motivation  

I det här avsnittet berättar informanterna om sina konsertupplevelser och den egna 

insatsen i förhållande till övning.  

 

5.5.1 Den egna insatsen  

Det alla tre informanterna har gemensamt är att de övade relativt mycket i början av sin 

celloundervisning, men att de övade allt mindre ju längre tid som gick. Jamie berättar att 

hen många gånger glömde bort att öva på sina celloläxor.  
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Eh, nä, ibland kändes det som att det glömdes av och ibland kände jag 

att jag nog, det var några gånger som jag inte ens tog upp cellon under 

den här veckan jag hade på mig innan nästa lektion men det tror ändå 

hade lite med att göra med att jag inte upplevde det, eh, det var nån 

utmaning. Så jag kunde nästan ljuga och säga att jag hade tränat på 

läxan men så hade jag inte gjort det. (Jamie) 

 

I föregående citat säger Jamie att en av anledningarna till att hen sällan övade var att hen 

inte tyckte att det fanns någon utmaning i de läxorna hen fick och att hen därmed kunde 

komma till lektionerna utan att ha övat.  

 

I början av tiden som Kim tog cellolektioner övade hen flitigt, men efter att ha flyttat 

övade hen knappt någonting alls. Kim säger att hen gick till cellolektionerna, och därefter 

ingenting mer. Kim säger också själv att anledningen till att hen tog en paus var för att 

hen inte övade hemma.  

 

Ja, jag tror att det handlar om i grund och botten att jag inte övade 

hemma. Sen så berodde ju det på olika saker, eh ah, men jag tror att 

det var det som var liksom att jag gick till lektionen och jag blev inte 

bättre -– jag var lika bra som jag var för ett år sedan ungefär och så 

och då blev man ju inte så peppad. (Kim) 

 

Kim säger också att det inte var motiverande att märka att hen inte utvecklas något. Efter 

uppehållet från cellolektioner började Kim öva mer och upplevde då att det också gav 

motivationen tillbaka. 

 

Även Robin hade liknande erfarenheter av att inte öva på läxan hemma och precis som 

Kim och Jamie övade hen mycket början av tiden med cellolektioner men att det sedan 

blev mindre.  

 

(Skratt) Nej! Alltså kolla, i början var jag jätteduktig med att öva men 

sen, en av anledningarna till att jag slutade eller vad man ska säga var 

för att jag fick extremt lite tid när jag började gymnasiet, eller mer typ 

de tre sista åren hade jag väldigt lite tid och jag övade kanske en gång 

varannan vecka och sen bara wingade jag det på lektionerna. Så jag 

vet inte, det är ju lite tråkigt men det blev så. (Robin) 

 

Precis som Jamie kunde även Robin komma till lektionerna och säga att hen hade övat, 

utan att ha gjort det och samtidigt känna att läraren inte märkte det. 
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5.5.2 Upplevelsen av konsert 

Varken Jamie eller Robin upplevde att det var stimulerande att spela på konsert. Jamie 

berättar att hen ofta inte tyckte att det var särskilt roligt att spela på konsert då hen kände 

sig tvingad att spela något som hen redan kunde perfekt. Jamie säger att hen inte tyckte 

att hen fick visa upp vad hen verkligen kunde, vilket resulterade i att konserterna inte blev 

en stimulerande upplevelse. Robin spelade ibland på olika elevkonserter, men upplevde 

inte det som inspirerande eller motiverande då konserterna ofta var i en skolaula där 

publiken bestod av föräldrar. Robin säger att hen gärna hade sett att de hade fått spela på 

större scener inför en mer blandad publik.  

 

I början av sin kulturskoletid spelade inte Kim på konserter då hen hade upplevelsen av 

att det inte var något för hen. Men när Kim började öva allt mer blev hen oftare tillfrågad 

om att vara med på en konsert vilket hen tyckte var väldigt roligt och uppmuntrande. 

Forskaren frågar om det hade kunnat motiverat Kim att få spela på konsert regelbundet 

och hen svarar att det nog hade kunnat påverka hen positivt.  

 

Ja, det tror jag. För det var när jag fick den frågan om att spela konsert 

då drog det igång liksom på riktigt och så övade jag varje dag för nu 

ska det här liksom sitta. Så de hade kanske varit annorlunda om jag 

hade fått den fråga tidigare. Jag vet inte, då blir man ju också lite, man 

fick ju en liten sån där, man fick ju bättre självförtroende när ens lärare 

sa du klarar det här, du fixar det här, det är liksom och då ja, då blev, 

ja blev det ju åt det hållet också. (Kim) 

 

Kim säger i föregående citat att det var när hen började bli tillfrågad om att spela på 

konserter som hen också började öva regelbundet. Något som motiverade var att det fanns 

en deadline att arbeta mot.  

 

5.6 Konkurrerande aktiviteter  

I det här avsnittet berättar två av informanterna om hur det sällan var ett problem att dela 

upp tiden mellan olika fritidsaktiviteter, medan den tredje upplevde att skolan tog mycket 

tid i anspråk vilket påverkade celloövningen.  

5.6.1 Hästsport och läxor 

Både Jamie och Kim berättar att de ägnade sig åt ridsport vid sidan av musiklektionerna, 

men att de aldrig upplevde att det konkurrerande med celloövningen. Jamie berättar att 
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hästarna var något hen gjorde medan det var ljust utomhus, och efter att det var färdigt 

var det dags för celloövning. Även Kim upplevde sig kunna prioritera jämt mellan 

ridningen och celloövningen. Hen såg ridningen som en social aktivitet där hen fick träffa 

vänner och celloläxan som något som bara skulle göras. Under en period var hen mer 

aktiv i stallet och där tror hen att det kan ha påverkat celloövningen, men att det annars 

inte var svårt att dela upp tiden mellan.  

 

Robin berättar att hen under gymnasiet fick fler läxor vilket gjorde att det fanns mindre 

tid kvar till celloövningen. Hen berättar att när hen väl fick en stund över valde hen hellre 

att vila en stund än att sätta sig och öva på celloläxan. Vid sidan av studierna jobbade hen 

också, vilket även det tog tid i anspråk.  

 

5.7 Informanternas egna slutsatser 

I det här avsnittet presenteras informanternas egna svar på vad som påverkade dem att 

sluta spela cello och vad som hade kunnat påverka dem att fortsätta.  

 

5.7.1 ”Anledningarna till att jag slutade” 

Informanterna nämner alla olika anledningar till varför de slutade. Jamie säger att cellon 

var stor och att det var pinsamt att ta med den på bussen. Hen menar att det hade hjälpt 

om hen hade haft en kompis som var i samma situation som också tog med en cello på 

bussen. Jamie berättar att det var en person som brukade ta med sig en fiol men att det 

inte var samma sak. Då Jamie upplevde att hens andra instrumentallärare hittade låtar 

anpassade för hen gjorde det att hen inte upplevde det lika roligt att spela cello. Hen 

berättar också att hen tyckte det var svårt att förstå att cellon kunde vara ett soloinstrument 

och att inget var komplett förrän det spelades i orkester. Jamie säger att det hade hjälpt 

om läraren hade ackompanjerat hen på piano – det hade gett hen möjlighet att stå i 

centrum.  

 

Kim berättar att uppehållet framförallt berodde på att hen inte övade hemma.  

 

Ja, jag tror att det handlar om i grund och botten att jag inte övade 

hemma. Sen så berodde ju det på olika saker, eh ah, men jag tror att 

det var det som var liksom att jag gick till lektionen och jag blev inte 

bättre – jag var lika bra som jag var för ett år sedan ungefär och så och 

då blev man ju inte så peppad. (Kim) 
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Kim säger att det inte var motiverande att gå till lektionen utan att bli bättre. Främsta 

anledningen enligt Robin till varför hen slutade var på grund av tidsbrist och att hen inte 

hade tid över för övning, vilket gjorde hen omotiverad. Robin berättar att hen saknar sina 

gamla orkestervänner som hen numera inte träffar, och även lärarna. De bra delarna i 

celloundervisningen så som lärarna, sammanhållningen i orkestern och konserterna vägde 

dock inte upp för att fortsätta spela cello. Robin, till skillnad mot Jamie upplevde aldrig 

att det var jobbigt att frakta cellon på bussen.  

 

5.7.2 ”Det hade gjort att jag hade fortsatt”  

Både Jamie och Robin säger att utmaningar hade kunnat få dem att fortsätta. När Jamie 

ska sammanfatta vad som hade fått hen att fortsätta spela cello nämner hen huvudsakligen 

att bristen på utmaningar var en bidragande faktor. Hen säger också att genom att slippa 

ta med cellon på skolbussen hade det fått hen att fortsätta spela cello lite längre, men 

menar också att i och med att den nya instrumentalläraren på det andra instrumentet 

passade hen så bra var det roligare att fortsätta med det. Jamie säger också att det hade 

varit bra om hen hade fått hjälp att förstå att cellon kunde vara ett ”coolt” instrument med 

många låtar där cellon står i centrum.  

 

Kim säger att det var önskan att få spela musik igen som fick hen att börja spela cello 

efter uppehållet.  

 

Ne, det var nog att få spela igen – att liksom få göra musik och inte 

bara med sång liksom utan att det var något annat att få, amen att få 

träna in alla de här muskelminnet och komma på det igen och börja 

med att läsa noter och så, alltså att, ah det var väldigt roligt. Jag 

började bry mig mer om musik i slutet utav grundskolan och så där. 

(Kim) 

 

Kim berättar också att det gav hen en skjuts att föräldrarna uppmuntrade när hen ville 

börja spela igen. Kim säger också att för att utvecklas måste en öva hemma och den hjälp 

hen fick hemifrån uppskattade hen. 

 

När Robin får frågan om vad som hade kunnat påverka hen att fortsätta spela cello säger 

hen skämtsamt fler timmar på dygnet. 

 

Tjugofemtetimma på dygnet, eh, alltså jag vet för att ja, om det hade 

varit någon sån här grej att jag verkligen pushades i slutet, men jag 
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tror att i och med att jag hade så mycket tidsbrist och jobb och alltid, 

så här grejer som jag inte riktigt kunde påverka så hade det krävts en 

extremt stor vändning för att jag faktiskt skulle fortsätta i slutet och 

det hade nog behövt vara någon slags övre motivation som att sträva 

efter det här, men det kom aldrig något sånt och det liksom, det brukar 

inte komma sånt med kulturskolan. (Robin) 

 

Robin berättar också att yttre motivation, något att sträva efter, hade varit nödvändigt för 

att bli fortsatt motiverad. 
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6. Diskussion 

 I det här kapitlet diskuteras studiens resultat i förhållande till litteraturen. Diskussionen 

delas in i likande rubriker som litteratur och resultat för att göra diskussionen 

lättöverskådlig.  

 

6.1 Bakgrund till cellospel 

I det här avsnittet diskuteras vilken effekt föräldrarnas förväntningar hade på 

informanternas cellospel kopplat till litteraturen. 

 

6.1.1 Hemmets påverkan  

Det som alla informanter har gemensamt är att de har fått någon typ av hjälp med 

celloläxan hemma. Som forskaren Jørgensen (2011) skriver i sin bok är det inte 

nödvändigtvis de barn som har musikerföräldrar som kommer längst i sin musikaliska 

resa, utan de som får stöd hemifrån. I studien framgår det att alla informanter fick någon 

form av stöd hemifrån, men resultatet är samtidigt inte tillräckligt för att kunna avgöra 

hur mycket det i sin tur påverkade informanternas motivation. Både Robins och Kims 

föräldrar fick dem att börja spela cello, vilket även det visar på föräldrarnas inflytande. 

Som forskaren Hattie (2014) skriver i sin forskningssammanfattning påverkar föräldrarna 

positivt genom att ge uppmuntrande kommentarer.  

 

6.2 Läraren  

I det här avsnittet diskuteras hur informanterna påverkades av sina respektive lärares 

förväntningar samt deras relation till deras lärare.  

 

6.2.1 Relation mellan elev och lärare  

Det Kim och Robin har gemensamt är att de spelade, eller fortfarande spelar, till och med 

gymnasieåldern. Det som båda också uttrycker är att de hade/har en bra relation till sina 

lärare. Som Hattie (2014) skriver är relationsskapandet mellan elev och lärare en viktig 

del i undervisningen, och om den görs på ett bra sätt kommer det att påverka 

undervisningen positivt. I likhet med Hattie (2014), menar Bladh (2002) i sin 

doktorsavhandling att läraren är en stor anledning till varför elever väljer att stanna kvar 
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i undervisningen. Kim säger att celloläraren inte gick att skylla på för att hen tog ett 

uppehåll från cellolektionerna och Robin berättar att celloläraren var en stor anledning 

till att hen inte ville sluta. Det är något som också går i linje med Frostenssons (2003) 

undersökning som visade på att läraren var det viktigaste i undervisningen. De tre 

informanterna i den här studien säger förvisso inte att läraren var den viktigaste 

parametern, men utifrån studiens resultat kan paralleller dras mellan informanternas 

relation till sina lärare och att de fortsatte, respektive slutade, spela cello. Jamie, som inte 

fortsatte att spela cello lika länge som de andra två informanterna, beskriver att hen tyckte 

att det var svårt att skapa en relation till celloläraren då läraren var mycket äldre. Hen 

fortsätter dock ta lektioner i ett annat instrument på kulturskolan och berättar mycket om 

hur fantastisk läraren är. I övrigt är hen sparsmakad när det gäller en beskrivning av 

relationen till celloläraren, vilket kan tolkas som att det inte fanns en stark relation.  

 

6.2.2 Lärares förväntningar  

Det som alla tre informanter har gemensamt är att de upplevde att sina cellolärare hade 

förväntningar på dem, men att det tar sig olika uttryck. De har också gemensamt att ingen 

av lärarna uttrycker verbalt att de har några förväntningar, utan att eleverna antar det 

utifrån olika erfarenheter. Som författarna Griffith och Burns (2017) skriver i sin 

metodikbok är det viktigt att läraren har höga förväntningar på eleven, trots att eleven inte 

har det på sig själv. Som Robin berättar fortsatte celloläraren att ge hen svåra stycken, 

trots att hen övade allt mindre. Enligt Robin var det ett sätt som visade att läraren hade 

förväntningar på hen, vilket hen upplevde som positivt. Jamie berättar att läraren inte gav 

hen en utmanande repertoar, vilket kan tolkas som att läraren hade låga förväntningar på 

hen. Som Griffith och Burns (2017) skriver är det som sagt bra att ha höga förväntningar, 

även om man inte tror att eleven har det. Kim upplevde att celloläraren hade höga 

förväntningar på hen, men förstod vad celloläraren såg i hens spel för att legitimera de 

förväntningarna.  

 

6.3 Lektionen  

I det här avsnittet diskuteras hur informanterna upplevde lektionsstrukturen och 

elevinflytande kopplat till litteraturen. 

 

6.3.1 Elevinflytande kopplat till repertoarval 
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Som både Frostenssons (2003) undersökning och Jørgensens (2011) studie visar spelar 

repertoaren en stor roll i elevernas syn på instrumentalundervisningen. Som resultatet 

visar upplevde Jamie inte att läraren lyssnade på hen gällande repertoarval. Av resultatet 

framgår också att en stor del till varför Jamie slutade ta cellolektioner var för att hen fick 

för lite utmaning kopplat till repertoar. Som både Kim och Robin berättar var typen av 

musik de spelade viktigare än inflytande. Resultatet visar att så länge informanterna är 

nöjda med repertoaren de spelar finns inte heller ett behov av inflytande. Det är först när 

läraren väljer en repertoar som eleverna inte är nöjda med som behovet av inflytande 

uppstår. I Frostenssons (2003) undersökning framkommer det att många önskade mer 

elevinflytande, men det som inte framkommer är om de eleverna som önskar det spelar 

en repertoar som de uppskattar eller ej. En intressant studie på det ämnet hade varit att 

undersöka om elevinflytande är viktigt även om läraren väljer en repertoar som eleverna 

uppskattar.  

 

Som resultatet visar fungerar dynamiken mellan cellolärare och elev när läraren och 

eleven har en tät kommunikation om vad eleven uppskattar att spela och inte, som det var 

i Kims fall. Robin berättar att en ändrad repertoar som isolerad faktor inte hade kunde fått 

hen att fortsätta spela cello. Det som är intressant i det här resonemanget är att när Robin 

berättar om orkestern lägger hen stor vikt vid att repertoaren ska vara utmanande samt 

gärna välkänd musik. Även om det inte kan utses som den enda faktorn verkar det finnas 

det ett samband mellan att få spela utmanande musik och att fortsätta spela cello. Enligt 

Frostenssons (2003) undersökning är elevinflytande viktigt för eleverna, men det lämnar 

samtidigt en tanke om hur långt en som lärare bör använda sig av elevinflytande kopplat 

till repertoarval. Frågan som kvarstår är om eleven då kan gå miste om progressionen när 

hen blir för självständig i att endast välja material som den tycker om. 

 

6.3.2 Struktur  

Alla informanter har olika ingångar till struktur. Trots det finns det likheter mellan Robins 

och Jamies önskan av struktur. Jamie önskar att hens lektioner vore mer 

semistrukturerade, att det fanns något att utgå ifrån, men att läraren ibland gick utanför 

ramen och testade vad hen verkligen kunde. Det går hand i hand med vad Kempe och 

West (1998) skriver om att det blir lättare att ge eleven inflytande om det finns en 

pedagogisk plan att utgå ifrån. En kursplan, vilket bland annat Vaggeryds kulturskola 
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(2019) och Kramfors kulturskola (2019) använder sig av, hade också kunnat vara till stor 

hjälp i Jamies fall. Då hade läraren kunnat kommunicera vilken typ av låtar som ska spelas 

och vad som förväntas. Lokala kursplaner hade också kunnat vara till stor hjälp i Robins 

fall, som säger att hen inte vill lasta läraren för att inte ha en tydlig planering, men 

samtidigt säger att hen hade önskat det. 

 

6.4 Vikten av social gemenskap 

I det här avsnittet diskuteras undervisningslängd samt samhörighet kopplat 

orkesterverksamhet och grupplektioner, kopplat till litteraturen.  

 

6.4.1 Undervisningslängd  

Både Robin och Kim påtalar att cellolektionerna är för korta. Det här är något som går i 

linje med Frostenssons (2003) resultat som visade på att den största delen av de svarande 

ville ha 30 minuter lång lektion eller mer. Kim berättar att längden på lektionen gör att 

de inte hinner gå ner på djupet i läxan, utan att de ofta behöver skynda igenom styckena 

– vilket hen framförallt tycker är ett problem desto mer intresserad hen blir av cellospelet.  

 

6.4.2 Samhörighet kopplat till orkesterverksamheten 

De tre informanterna i den här studien vittnar om att den sociala gemenskapen var en 

viktig del i att spela cello. Som Hattie (2014) skriver är det synnerligen viktigt att vara i 

en trygg social gemenskap i tonåren, vilket är en ålder då alla informanter i studien slutade 

respektive tog en paus från cellolektionerna. Jamie som tyckte att det var roligt med 

utmaningar trivdes ändå bättre i yngre orkestern, trots att repertoaren inte var lika 

utmanande där. Som Hattie (2014) skriver är det en viktig del med vänskap för att kunna 

utbyta omtanke och stöd, vilket var något som hen inte upplevde att Jamie fick i den äldre 

orkestern. Robin berättar om att orkestern var en viktig del i hens cellospel och att den 

gjorde det svårt att sluta kan kopplas samman med Svedbergs (2012) tankar om att 

gruppgemenskapen är en trygghet för individen och starka sociala motiv för människan. 

Som Kim berättar kom hen först inte in i orkestergemenskapen när hen hade flyttat till 

sin nya hemstad. När hen efter uppehållet började gå på orkesterlektionerna igen var hens 

fokus på att skaffa vänner, vilket hen även lyckades med. När hen berättar om orkestern 

är det med engagemang. Ingen av informanterna säger att det hade varit en bra idé att ha 

grupplektion, trots att alla uttrycker vikten av gemenskap. Det här sägs så klart utan att 
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de själva har haft grupplektioner, men samtidigt säger de att de uppskattade att ha 

lektioner där de själva fick all uppmärksamhet. Det visar på att kulturskolan bör satsa på 

att få med alla elever i orkesterverksamheten så att de kan få uppleva gruppsamhörighet 

kopplat till sina instrument.  

 

6.5 Motivation  

I det här avsnittet diskuteras elevernas egna insats kopplat till litteraturen. 

 

6.5.1 Den egna insatsen  

Som professorn Bråten (1998) skriver i sin bok är lusten att lära viktig för att eleven ska 

utvecklas. Det resonemanget är intressant att koppla till studiens tre informanters svar på 

hur mycket tid de lägger på övning. Jamie vittnar om att hen inte blev motiverad att öva 

när celloläxan inte innehöll några utmaningar, men att när hens lärare i det andra 

instrumentet gav hen svårare stycken ökade motivationen och därmed den egna insatsen. 

Som i forskaren Jenners (2004) skrift är inte motivation en egenskap hos eleven utan en 

följd av det bemötandet hen får av sina prestationer. Av resultatet att tolka så hade 

motivation kunnat skapas om Jamie hade fått ett annat bemötande av sin cellolärare när 

hen inte hade övat. Jamie som också säger att hens ”cellolärare bara var” vittnar om att 

läraren inte bidrog med någon inspiration eller motivation till cellospelet. Kim, som 

uttryckligen säger att anledningen till att hen tog en paus från cellolektioner var för att 

hen inte övade hemma, och att det då inte var roligt att inte blivit bättre det senaste året. 

När hen väl börjar spela igen lägger hen in en högre insats och upplever också lektionerna 

som roligare. Tidsbristen säger Robin är en stor anledning till att hen övade allt mindre 

och därmed till slut slutade ta cellolektioner på kulturskolan.  

 

6.6 Sammanfattning 

Slutligen kommer här en sammanfattning på diskussionen samt svar på arbetets två 

forskningsfrågor: Vilka faktorer påverkade tre celloelever till att sluta spela cello på 

kulturskolan och Vilka faktorer hade kunnat motivera dem att fortsätta spela eller 

eventuellt motiverat dem till att börja spela igen?  
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6.6.1 Varför slutade celloeleverna? 

Det studien visar är att det finns många olika anledningar till varför en celloelev slutar ta 

cellolektioner på kulturskolan. Några av dessa kan vi kalla för lokala förutsättningar. Att 

det inte finns fler än två orkestrar att välja på, att resvägen till kulturskolan är lång och en 

relation är svår att skapa med celloläraren är typer av lokala förutsättningar som studien 

visar. Den största övergripande anledningen till att de tre informanterna slutade var att de 

övade allt mindre, vilket dock grundar sig i olika anledningar. I Robins fall var det i och 

med att hen började på gymnasiet och fick mindre tid till övning, men också att hen inte 

upplevde att det fanns något mer att sträva emot. I Jamies fall var det att hen inte fick 

tillräckligt med utmaningar i celloundervisningen, samt att yttre saker så som att bära på 

cellon och att inte hitta vänner i orkestern var bidragande orsaker. Slutligen i Kims fall 

var uppehållet grundat i personliga anledningar. För cellolärare i kulturskolan betyder det 

här att det är viktigt att lära känna sina elever för att förstå vad just de behöver. Vad alla 

tre informanter beskriver är att lektionerna är för korta, vilket kan vara något för politiker 

och kulturskolechefer att se över.  

 

6.6.2 Vilka faktorer hade kunnat få dem att fortsätta? 

Som i stycket ovan finns det även många olika anledningar till vad som hade kunnat få 

informanterna att fortsätta spela cello. I både Robins och Jamies fall hade fler och större 

utmaningar kunnat få dem att fortsätta spela cello. Det som är gemensamt i Jamies och 

Kims fall är att de hade behövt vänner som spelade cello för att de inte skulle känna sig 

ensamma eller annorlunda.  
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7. Musikpedagogiska konsekvenser och 

vidare forskning  

I det här kapitlet presenteras förslag till vidare forskning samt hur den här studiens resultat 

påverkar min kommande lärarroll.  

 

7.1 Musikpedagogiska konsekvenser 

För mig som blivande cellopedagog hjälper den här studiens resultat mig att se hur olika 

faktorer kan påverka eleverna i kulturskolans verksamhet. Det som jag framförallt tar 

med mig från den här studiens resultat är att alla individer är olika och att det sällan bara 

finns en anledning till varför elever väljer att sluta. Jag har fått en fördjupad förståelse för 

hur viktigt det är att ha en öppen dialog tillsammans med eleverna för att förstå vad de 

vill få ut av sin undervisning samt hur jag kan hjälpa till att få dem att uppnå det.  

 

7.2 Vidare forskning  

Förslag till vidare forskning är att göra en liknande undersökning som Frostenssons 

(2003) för att fortsätta mäta barns attityder i kulturskolans verksamhet. Genom att 

kontinuerligt mäta barns attityder gentemot kulturskolan tror jag det kan hjälpa 

verksamma lärare i kulturskolan att göra sin undervisning ännu mera attraktiv. Ett förslag 

är då att göra en rikstäckande kvantitativ studie för att få ett ännu bredare underlag än 

Frostenssons (2003) undersökning.  En annan intressant ingång till fortsatt forskning är 

att undersöka om elevinflytande är viktigt för eleverna även när läraren väljer en repertoar 

som eleverna uppskattar. Förslag på forskningsfrågor är: ”Hur ser barn och ungdomar på 

kulturskolans verksamhet?” och ”Hur viktigt anser eleverna att elevinflytande är när de 

är nöjda med sin undervisning?”.  
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Bilagor  

Bakgrund  

• Vad gjorde att du började spela cello?  

• Innan du började, vad hade du för bild av hur det skulle vara att spela cello?  

• Stämde den med hur det var?  

• När du slutade spela på kulturskolan, fortsatte du spela något annat instrument?  

 

Läraren  

• Hur var din relation till din lärare. Beskriv?  

• Vilka förväntningar upplevde du att läraren hade på dig?  

• Upplevde du läraren som inspirerande? På vilket sätt?  

 

Hemmiljö  

• Spelar dina föräldrar något instrument? Fick du hjälp med spelläxan hemma? 

• Upplevde du att du övade tillräckligt inför lektionerna? Varför blev det så?  

• Hade du några andra aktiviteter parallellt med musikundervisningen?  

 

Undervisningen  

• Hur strukturerad upplevde du att undervisningen var? Vilka rutiner? Hade läraren koll 

på din läxa osv.  

• Vad tyckte du om musiken som du fick spela?  

• Hade du enskilda lektioner eller spelade du i grupp? Hur var det?  

 

Socialt  

• Var du med i någon orkester eller ensemble när du gick på kulturskolan? 

• Hade du kompisar på kulturskolan? 

• Spelade du ofta på konsert?  

• Hur påverkade det din motivation till att fortsätta spela cello? 

 

Slut  

• Vilka faktorer fick dig att sluta spela cello? 

• Vad hade kunnat påverka dig att fortsätta spela cello?  
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Information om forskningsstudie 

 

Hej! 

 

Jag heter Jennie-Anne Jullander och studerar till cellopedagog på Musikhögskolan i 

Malmö. Jag kommer under läsåret 2018/2019 att skriva mitt examensarbete om varför 

barn- och ungdomar slutade spela cello på kulturskolan. Syftet med studien är att ge 

cellopedagoger och andra lärare, verksamma inom kulturskolan, en ingående bild av vad 

som får celloelever att sluta ta lektioner.  

 

Studien kommer att genomföras med hjälp av intervjuer som spelas in för att sedan 

transkriberas. Intervjun kommer inte att redovisas i sin helhet utan refereras med hjälp av 

citat.  

 

Ditt namn kommer att anonymiseras och jag kommer endast att ta med intervjusvar som 

är relevanta för studien. Intervjun är frivillig att delta i och du som deltagare har när som 

helst rätt att avbryta. Dina personuppgifter kommer att behandlas så att inte obehöriga 

kan ta del av dem.  

 

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta mig.  

Telefon: (+46)722231521  

Epost: Ja.jullander@gmail.com 

 

Varma hälsningar Jennie-Anne Jullander  

 

 

Härmed samtycker jag till att delta i denna forskningsstudie. Om du är under 18 år 

behöver din målsman skriva under.  

 

_______________________________________ 
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