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Sammanfattning/abstract 

 
I den här studien har jag undersökt hur dagens kultur- och musikskolelärare ser på              

begreppet musikalisk talang och hur deras synsätt jämför sig med tidigare musiklärares            

syn på densamma under det senaste århundradet. Den forskning jag har granskat har             

visat att musikalisk talang kan förbättras genom övning och inte är medfödd eller             

statisk. Insamling av data har skett genom en digital enkätundersökning som gav 60             

svar och genom intervjuer med fyra lärare. Baserat på min analys har jag funnit att de                

flesta lärare ser på musikalisk talang som något som kan övas upp. Jag har även funnit                

att både lärare som ser musikalisk talang som något som kan förändras och lärare som               

ser det som något statiskt i stort sett använder sig av samma flexibla pedagogik. 

  

Nyckelord: begåvning, medfödd talang, musikalisk talang, talang, kulturskolan 

 

Abstract: 

In this study I explored how teachers at today's Community Schools of Music and Art               

conceptualize musical talent. I compared their views with the views of music educators             

of the past century. The research I reviewed indicated that talent could be increased              

with practice and was not an innate or fixed quantity. I surveyed 60 teachers and               

interviewed four. Based on an analysis of my data I found that, on average, teachers               

view musical talent as something that can change with practice. I also found that both               

teachers who view musical talent as changeable and teachers who view it as somewhat              

fixed, essentially have the same flexible pedagogies. 

  

Titel: 

How do teachers at Sweden's Community Schools of Music and Art conceptualize            

musical talent, and how, if at all, do their conceptions influence their teaching? 

  

Keywords: giftedness, innate talent, musical talent, talent, natural ability 
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1 Inledning 
En kort tid efter att jag tagit examen från Berklee College of Music i Boston, USA i                 

början av 2000-talet började jag arbeta som gitarrlärare i en mindre stad inte långt              

därifrån. Det var ett idylliskt samhälle med lummiga trädgårdar i ett mera välbärgat             

område och jag älskade mitt nya jobb. Att få arbeta med barn och ungdomar, och en och                 

annan vuxen med för den delen, var en ynnest. Jag stannade kvar där och undervisade               

en bra bit över ett decennium innan jag till slut bestämde mig för att flytta tillbaka till                 

Sverige och tänker ibland tillbaka på den tiden med värme. 

 

En av de första terminerna jag var där anlände, bland flera andra, två nya elever. Det var                 

två killar i början av tonåren som inte kände varandra och som kom för lektioner vid                

olika tillfällen, men som för mig har stannat kvar i samma minne. Den ene killen (elev                

A) verkade ha det väldigt lätt för sig när det gällde gitarr. Han gjorde framsteg varje                

vecka, verkade tycka det var mycket kul och formligen flög fram genom sidorna i              

boken. Den andre killen (elev B) verkade däremot tycka det var mycket svårt och gjorde               

små eller inga framsteg alls. Eftersom jag själv alltid trott att alla kan lära sig spela ett                 

instrument bara eleven får rätt hjälp och vägledning, och somliga möjligen lite mer tid,              

sporrade jag den elev det gick sämre för och fick honom att hålla ut. Efter några                

månader, och ungefär samtidigt, inträffade dock till min stora förvåning en mycket            

drastisk förändring. Den elev som tidigare haft det väldigt lätt för sig började nu              

stagnera och hans inlärningskurva planades kraftigt ut. Det var som om allt bara             

stannade upp för honom och nu började gå i slow-motion. För den andre eleven              

inträffade också en mycket stor förändring men i motsatt riktning. Han som tidigare haft              

mycket motgångar men som ändå höll ut började nu göra enorma framsteg. Det var som               

om han lyfte och flög iväg samtidigt som den andre eleven bara försvann i bakgrunden.  

 

Vid ungefär samma tid träffade jag under min lunch pappan till en annan av mina elever                

som undrade hur det gick för hans son. Han undrade också om sonen hade talang. Jag                

kommer ihåg att jag blev lite förvånad över frågan och vet inte riktigt vad jag svarade.                

Förmodligen blev det något som jag antog att pappan förväntade sig att höra och som               

gjorde honom glad. Han var tränare för ett yngre baseboll-lag där bl.a. sonen ingick och               
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menade att han redan efter några minuter kunde se om en kille hade talang eller inte.                

Jag antar att jag höll god min och lät honom hållas. Det har alltid varit min inställning                 

att en elev blir bra på det denne övar på och att talang har väldigt lite med saken att                   

göra. Mötet fick mig senare att undra över vem av mina två elever vid musikskolan               

pappan hade tyckt haft mest talang. I början av terminen hade svaret varit givet. Elev               

A:s framgångar hade för den som dömer förmåga efter medfödd talang klart framstått             

som den mest talangfulle. Men vad hade svaret blivit några månader senare? Hade då              

elev B ansetts som den med mest talang och hur hade i så fall skiftet motiverats?  

 

Anledningen till den plötsliga förändringen i de båda elevernas progression känner jag            

fortfarande inte till. Kanske var det så enkelt att elev A blev sporrad av att det var så lätt                   

i början men sedan tappade lusten när materialet blev svårare och därför krävde mer              

övning. Elev B kan ha tyckt att det var tråkiga melodier i början eftersom de var så lätta                  

och kanske därför inte övade så mycket. När däremot musiken senare blev svårare med              

fler noter men därmed också mer intressant, kan detta ha väckt intresset till liv och               

motiverat denne till att öva mer. Båda eleverna hävdade att de hade tränat lika mycket               

hela tiden (och de föreföll mycket uppriktiga i sina svar) men av erfarenhet vet jag att                

elever ibland har en tendens att svara det de tror läraren vill höra. Det kan också ha varit                  

så att eleverna var två exempel på vad Carol Dweck kallar “statiskt” och “dynamiskt”              

tankesätt (Dweck, 2017). 

 

Hur hade de två eleverna blivit bemötta om de istället hade spelat baseball och haft               

pappan som tränare? Vilka chanser hade de då fått? Vilken roll spelar synen på talang               

och de förväntningar den för med sig i ett sammanhang där personer är förväntade att               

prestera, vare sig det är för att få en plats i ett lag eller vara med i en konsert på en                     

musikskola?   
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2 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här studien är att bredda kunskapen om hur dagens kultur- och              

musikskolelärare ser på begreppet musikalisk talang. Ser de det som något medfött och             

icke utvecklingsbart eller något som alla kan öva upp? Jag vill undersöka hur deras              

synsätt har förändrats över tid och hur det används idag i planering av lektioner, vilka               

arbetssätt och metoder som används i undervisningen, val av undervisningsmaterial och           

konsertverksamhet. Studien avser även att undersöka om det finns skillnader i synsätt            

beroende på vilken åldersgrupp en lärare tillhör eller möjligen vilken huvudsaklig           

musikstil denne spelar och undervisar i. Fokus ligger även på hur lärare uppfattar att              

deras syn på musikalisk talang har formats och om det är möjligt att ändra sitt synsätt                

och vad orsaken till detta i så fall kan vara. Studien är tänkt att behandla ämnet ur ett                  

lärarperspektiv och är avgränsad till att gälla instrumentlärare inom kultur- och           

musikskolan.  

 

Jag har valt att formulera min frågeställning på följande sätt: 

 

Hur ser dagens kultur- och musikskolelärare på begreppet musikalisk talang och           

hur påverkar det deras undervisning?  
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3 Litteratur och tidigare forskning 
I detta kapitel görs en begreppsutredning, beskrivs hur synsätt skapas och hur synsättet             

på musikalisk talang har sett ut i våra skolor ur ett historiskt och nutida perspektiv.               

Vidare presenteras statiskt och dynamiskt tankesätt kopplat till skapandet av musikalisk           

talang. Här redogörs även för hur barn med lågutbildade föräldrar är i behov av ett               

kompenserat stöd i skolan för att få samma förutsättningar som barn från högre             

samhällsklasser. Detta mönster ses även i Kulturskolorna där två tredjedelar av eleverna            

kommer från medel- och överklass och ofta har spelande föräldrar. Andra elever som             

saknar stödet av spelande föräldrar stannar inte kvar lika länge för lektioner och är              

därför i behov av ett musikaliskt stöd för att få samma förutsättningar att skapa              

musikalisk talang. Sist redovisas olika forskares teorier om musikalisk talang genom de            

studier de genomfört. 

 

3.1 Begreppen talang och musikalisk talang 
 

I olika skrifter, forskarrapporter såväl som populärvetenskapliga böcker, förekommer         

olika sätt att beskriva ett och samma fenomen. Talang är ett rörligt begrepp och ofta               

blandas synonymer om vartannat. Som exempel används i Skolverkets text          

Högpresterande elever, höga prestationer och undervisningen (2012) talang, begåvning         

och förmåga synonymt och senare i texten beskrivs elever med uppövad talang och med              

goda skolresultat som följd, som högpresterande (Kempe & West i Skolverket, 2012).            

För studiens syfte har det varit nödvändigt att välja ett begrepp som används             

genomgående i hela rapporten för att inte skapa förvirring hos läsaren eller de personer              

som under studiens gång svarat på enkät och ställt upp för intervjuer. Det begrepp jag               

valt är talang då det verkar vara ett starkt begrepp som ofta förekommer i              

populärvetenskapliga skrifter men även i olika forskarrapporter där olika forskare har           

sökt stöd för om den är medfödd eller inte (Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993              

och Sloboda & Davidson, 1996). I Schenks bok The genius in all of us (2010) står att                 

läsa att talang ursprungligen var måttet på en viktenhet men även namnet på en valuta.               

Det är först för knappt 2000 år sedan som ordet börjar dyka upp med den betydelse det                 
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har idag (Schenk, 2010). Eftersom området jag utfört min studie på är musik har jag valt                

att använda mig av begreppet musikalisk talang. En individ som anses ha talang är              

enligt min definition en individ som är duktig utöver det vanliga inom ett område.              

Musikalisk talang besitter en person som är mycket duktig inom området musik. 

 

3.1.1 Hur tanke- och handlingsmönster skapas 

 

I tankekollektiv skapas institutioner, s.k. tanke- och handlingsmönster, i ett ömsesidigt           

och ständigt pågående samspel mellan individen och kollektivet och formar vårt sätt att             

uppfatta och tolka handlingar i olika situationer (Kempe & West, 2010). Individer            

följer, oftast helt omedvetet, de normer och värderingar som har utvecklats över tid. En              

och samma handling kan bedömas olika beroende på vem som utför den och var: den               

klassiske musikern får inte samma mottagande på gatan som han får i en konserthall              

(ibid.). Med hjälp av metaforer kan olika tankekollektiv värdera musikstilar som högre            

eller lägre stående. Trots att dessa är konventioner skapade och utformade över tid av              

oss själva ses de som sanningar, en avspegling av verkligheten. Olika tankestilar och             

metaforer får “konsekvenser [...]för hur vi designar lärandesituationer” (Kempe & West,           

2010, s. 153-154).  

 

3.2 Synen på talang i olika svenska skolformer ur ett          

historiskt och nutida perspektiv 
 

Under första halvan av 1900-talet var instrumentundervisning med få undantag          

förbehållet de elever i läroverket som ansågs vara särskilt begåvade (Sandh, 2015).            

Utanför skolan fanns vid den här tiden även privata alternativ, musikundervisning i            

kyrkorna och musik inom det militära. När den kommunala musikskolan senare           

etablerades var det vanligt att dessa i början använde sig av lämplighetsprov för att              

avgöra vilka som var begåvade nog för lektioner. Idag är dock kulturskolornas motto att              

alla kan lära sig och att alla ska få plats (ibid.). 

 

13 



 

I sin bok Vem är musikalisk?: intervjuer med musiklärare och musiklärarutbildare           

(1997) beskriver Sture Brändström hur synsättet på musikalitet som något medfött           

dominerade inom den kommunala musikskolan i mitten av 1990-talet samtidigt som           

lärarna inom grundskolan, och särskilt i arbetet med de yngre barnen, såg musik som              

något alla kan uppleva och utöva. Brändström beskriver de två dominerande synsätten            

på musikalitet som antingen absolut eller relativistiskt där det förra står för att             

musikalitet är något medfött hos ett fåtal utvalda individer, färdigheterna är mätbara och             

utövandet ytterst handlar om reproduktion och effektivitet. Den relativistiska synen          

betonar istället upplevelsen och förståelsen av musik och menar att alla kan utveckla             

den musik vi alla har inom oss. Han menar att alla pedagoger har en blandning av de                 

båda synsättet inom sig men att det ena ofta väger över (Brändström, 1997).  

 

Med två olika synsätt på musikalitet, det absoluta med ett färdighetsperspektiv           

(musikaliskt perspektiv) och det relativistiska med ett upplevelseperspektiv        

(pedagogiskt perspektiv), skapas olika uppfattningar även om musikundervisningen        

(ibid.). Musikläraren Robert Walker menade under en ISME-konferens 1996         

(International Society for Music Education) att om lärare har en syn på musikalitet som              

medfödd är musikundervisningen i skolorna bara till för ett begåvat fåtal och därmed             

inte relevant för de andra eleverna. (Brändström, 1997). För att musikundervisning ska            

kunna ses som ett ämne för alla måste det finnas ett annat perspektiv med andra mål.                

Dagens kultur- och musikskolor inriktar sig på det sociala samspelet och glädjen i det              

gemensamma musicerandet och lär barn och ungdomar färdigheter och värden de kan            

ha nytta av hela livet oavsett om de kommer att bli yrkesverksamma musiker senare              

eller inte (Sandh, 2015). Tidigare skiljde sig den musik som praktiserades i musikskolan             

avsevärt från den ungdomarna själva lyssnade på under sin fritid. Idag har det vänt och               

eleverna har fått mer att säga till om och mer möjlighet att påverka sin egen               

undervisning (ibid.). 

  

I Skolverkets skrift “Högpresterande elever, höga prestationer och undervisningen”         

som kom ut 2012 beskrivs en mer modern syn på elevers begåvning baserad på nutida               

forskning. Texten redogör för att alla elever med rätt stöd och förutsättningar kan öva              

upp sina förmågor och att elever som ser begåvning som något medfött och något som               
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inte kan påverkas kan hämmas i sina försök till utveckling. Ingen är född med en               

förutbestämd nivå av talang (ibid.). 

 

3.2.1 Statiskt och dynamiskt tankesätt 
 
En elev som inte tror att denne kan förbättra sina egna prestationer kommer inte att               

försöka och kommer i värsta fall att se svårare uppgifter som en risk att bli avslöjade                

som mindre begåvade. Andra elever har istället en förmåga att se en svårare uppgift              

som en chans att utvecklas (Skolverket, 2012). Den amerikanske psykologiprofessorn          

Carol Dweck har forskat om dessa två typer av tankesätt och redogör för dem i sin bok                 

Mindset (2017). Hon menar att ett dynamiskt tankesätt (growth mindset) är kopplat till             

synen att människor kan växa och utvecklas, medan ett statiskt tankesätt (fixed mindset)             

står för tron att talang är något medfött och därför inte är utvecklingsbar. Personer med               

ett dynamiskt tankesätt tar sig gärna an nya utmaningar och ser dessa som ett sätt att                

utvecklas och lära sig nya saker. Misslyckanden ses som ett sätt att lära sig och använda                

den nyfunna kunskapen framåt. Personer med ett statiskt tankesätt har istället ett starkt             

behov av att bli bekräftade och ser misslyckanden som ett betyg på deras begåvning              

som inte går att utveckla (ibid. ). De undviker därför svårare utmaningar av rädsla för               

att avslöjas som mindre intelligenta. Talang är enligt detta synsätt något statiskt och går              

inte att förändra. Du har det du har. Här har läraren en viktig uppgift att i sin                 

återkoppling berömma elever för allt det arbete de lagt ner på en uppgift och inte               

berömma dem för vilka talanger de är. Detta kan skapa ett beteende hos elever där de                

undviker svårare uppgifter av rädsla för att misslyckas och då bli avslöjade som mindre              

talangfulla (ibid. ).  

 

Gary E. McPherson beskriver i boken The child as musician : a handbook of musical              

development (2006) två olika typer av elever som mycket väl passar in på Dwecks              

beskrivningar av individer med statiskt och dynamiskt tankesätt. En grupp beskrivs som            

anpassningsorienterade och fortsätter att kämpa även när de misslyckas och uppfattas           

som målorienterade. Den andra gruppen beskrivs ha svårigheter med att anpassa sig och             

undviker utmaningar. De beskriver även att barn väljer fritidsaktiviteter där de tror att             

de kan göra bra ifrån sig och att de slutar när de tappar tron på sin förmåga (ibid.). Här                   
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är det stöd spelande föräldrar kan ge sina barn i sitt musicerande av avgörande betydelse               

för deras fortsatta musicerande (Jeppsson & Lindgren, 2018). 

 

3.2.2 Kompenserat stöd och musikaliskt stöd 

 

Högpresterande elever har ofta föräldrar med högre utbildning (Skolverket, 2012). Detta           

påverkar vilket studiestöd barnet får av föräldrarna och i förlängningen vilken syn            

eleven får på sina egna studier. Deras familjer har ett högre “kulturellt kapital”             

(Skolverket, 2012, s. 32) bestående av t.ex. teater- och biblioteksbesök, konstintresse           

och fler böcker i hemmet än vad de lägre presterandes familjer har och de ägnar sig                

också mer åt samtal som berör politik och konstnärliga aktiviteter i olika former             

(Skolverket, 2012). Högpresterande elever har därför ofta ett mer utvecklat språk och            

kan pga av detta ses som mer begåvade vid skolstart. Skolans uppgift är att få barn och                 

ungdomar att förstå att förmågor kan utvecklas och inte är något statiskt. Matthews &              

Folsom i Balchin (2009) i Skolverket (2012) beskriver t.ex. förmågan att förstå saker             

snabbt som uppövad och inte någon medfödd begåvning. Skolverket (2012) menar att            

de barn som inte har samma stöd hemifrån som de högpresterande eleverna måste ges              

ett kompenserat stöd i skolan för att få samma möjligheter att utveckla sina förmågor.              

Ett sådant stöd handlar om att anpassa undervisningen till en nivå som är lämplig för               

eleven där materialet utmanar men samtidigt inte upplevs som för svårt. Detta kan             

kopplas till vad Vygotskij kallar för den proximala utvecklingszonen där uppgifterna           

ska bygga på den förkunskap eleven har och inte vara för lätta men inte heller för svåra                 

(Strandberg, 2017). För de lägre presterande eleverna kan nivåindelning vara bra om            

den bygger på deras förkunskaper och strävar mot att nå högre mål och där              

förväntningarna på dennes förmåga till utveckling är fortsatt höga (Skolverket, 2012).  

 

Även sociologen Annette Lareau fann genom en studie av olika samhällsklasser att de             

rika och de mindre bemedlade uppfostrade sina barn på olika sätt (Lareau i Gladwell,              

2019). I de högre samhällsklasserna pratade och resonerade föräldrarna mer med sina            

barn, engagerade sig mer i deras fritidsaktiviteter och skjutsade dem till dessa. Lareau             

fann att medel- och överklassen uppmuntrar barnens förmågor medan arbetarklassen          

låter barnen utvecklas av egen kraft utan att försöka påverka dem (ibid.).  
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Inom kultur- och musikskolorna syns samma mönster där det är vanligt att eleverna har              

spelande föräldrar. Dessa ser till att barnen blir anmälda och hjälper dem i deras övning               

(Jeppsson & Lindgren, 2018). Elever som har spelande föräldrar tar lektioner under            

längre tid än de som inte har det. Det musikaliska stöd i form av hjälp med övning och                  

uppmuntran dessa elever erhåller i sina hem ses som en starkt bidragande orsak.             

Kulturskolorna har dessutom dubbelt så många barn från hem med föräldrar med högre             

utbildning än från hem med lägre utbildningsnivå (ibid.). Detta är ett mönster som             

syntes redan vid mitten av 1990-talet och som består (Brändström, 1997). Enligt en             

studie från 2018 är den typiska svenska kulturskoleeleven en “svenskfödd flicka med            

välutbildade föräldrar” (Jeppsson & Lindgren, 2018, s. 205) som har ett högt kulturellt             

kapital.  

 

Det skulle vara lätt att tro att dessa mer bemedlade föräldrar skulle söka ut bästa möjliga                

lärare till sina barn men enligt en amerikansk undersökning från början av 1980-talet             

(Bloom i Schenk, 2010) som ville studera vilka som var olika elitmusikers första lärare,              

tog det flera år innan detta skedde. Den första läraren var istället någon som bodde nära,                

som barnet trivdes bra hos och som fick det att behålla intresset, något som med               

svenska förhållanden kan likställas med den svenska musik- och kulturskolan som har            

som mål (om än med vissa svårigheter) att nå ut till alla barn och ungdomar. I en studie                  

om kulturskolornas verksamhet anges att nästan 90% av eleverna som går där trivs och              

tycker det är kul (Jeppsson & Lindgren, 2018). Några uppgifter om hur många elever              

som slutar varje år i kultur- eller musikskolan står inte att finna, varken i Kulturrådets               

rapport “Kulturskolan i siffror-Kulturrådet” (2019) eller en undersökning av deras          

verksamhet gjord 2018 (Jeppsson & Lindgren, 2018). Av de som slutade angav dock             

55% att de tyckte det var tråkigt och 40.6% att de hellre gör något annat på sin fritid                  

(ibid.). 

 

3.3 Olika teorier om musikalisk talang 
Forskning inom området musikalisk talang innehåller en diger samling studier och det            

har varit en omöjlighet att gå igenom dem alla. Jag har därför blivit tvungen att göra ett                 

urval och har tagit fasta på de namn och studier som ofta dyker upp, inte bara i                 
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populärvetenskaplig litteratur utan även i forskarnas egna rapporter. Det har även varit            

mitt syfte att försöka hitta forskare vars teorier är diametralt motsatta för att skapa ett så                

brett fält som möjligt av olika synsätt.  

Sir Francis Galton får ses som förespråkare för att talang är något medfött (även om han                

också påpekade vikten av ansträngande övning för de som var begåvade med den), K.              

Anders Eriksson och John Sloboda för att det är något uppövat (om än med vissa               

genetiskt betingade egenskaper) och Fredrik Ullén som varandes någonstans         

mittemellan. Jag kan också lägga ett tidsperspektiv på de olika forskningsresultaten och            

hävda att Galtons är äldst, Ulléns forskning den färskaste och Ericssons och Slobodas             

någonstans mittemellan.  

Nedan följer presentation av dessa forskare och studier de genomfört. 

3.3.1 Sir Francis Galton 

Sir Francis Galton verkade på 1800-talet och var en engelsk aristokrat, upptäckare och             

vetenskapsman och för övrigt kusin till Charles Darwin (Colvin, 2008). Galton levde i             

en tid då människor börjat överge den forntida tanken om talang och begåvning som en               

gudagåva och istället såg möjligheter för alla och envar att utveckla sin egna förmågor              

och skapa sig ett bättre liv. I yngre dar ansåg han att vi alla var födda med samma                  

förmågor och att det sedan var upp till oss själva hur vi valde att utvecklade dem (ibid.).                 

Senare övergav han dock den tanken, förmodligen inspirerad av sin kändare kusin, och             

blev den förste vetenskapsmannen att undersöka om framstående egenskaper inom olika           

områden var genetiskt betingade (Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993). Genom att           

samla ihop hundratals sidor med dödsannonser (Schenk, 2010) försökte han bevisa att            

framstående människor ofta hade nära släktingar som också var framgångsrika, om än            

inte inom samma område, och såg detta som ett bevis för att talang var ett medfött arv                 

från deras föräldrar (Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993). Galton menade att vi            

alla är födda med gränser vi helt enkelt inte kan ta oss förbi och att en vis man med                   

insikt härom ger upp och istället ägnar sig åt det han är bra på. Även om Galton menade                  

att talang inom olika områden är helt och hållet medfödd, och att en person med denna                
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gåva kunde bli framgångsrik inom nästan vilket område som helst, måste denne ändå             

arbeta hårt för att bli bra och även ha viljan att lägga ner den ansträngning som krävs                 

(ibid.). Uthållighet och motivation var alltså ett måste för att uppnå framgång, enligt             

Galton, men utan talang var det dock ingen idé. Galton förde fram sina teorier i boken                

Hereditary genius (1869), som för övrigt fortfarande finns i tryck. 1874 myntade han             

begreppet “arv och miljö” (Schenk, 2010). Uttrycket var förmodligen inspirerat av en            

replik i Shakespeares Stormen, som i sin tur troligen fick det från den engelske              

författaren Richard Mulcaster. 

Oavsett hur människor idag ser på vissa av Sir Francis Galtons teorier har han fört               

vetenskapen framåt genom vissa statistiska lagar som idag anses grundläggande inom           

vetenskaplig forskning. Geoff Colvin menar i sin bok Talent is overrated (2008) att             

Galtons synsätt fortfarande gäller bland allmänheten. Även K. Anders Eriksson hävdade           

i sin forskningsartikel The role of deliberate practice in the acquisition of expert             

performance (1993) att Galtons påstående om talang som något medfött fortfarande är            

det allmänt vedertagna sättet att se på fenomenet.  

3.3.2 K. Anders Ericsson 

Under tidigt 1990-tal genomförde den svenske psykologiprofessorn K. Anders Ericsson          

tillsammans med Ralf Krampe (student) och Clemens Tesch-Römer (forskarassistent)         

en studie vid en musikhögskola i Berlin (Hochschule der Kunste Berlin), känd            

internationellt för sitt program för violinister. Syftet var att utröna om skillnaderna i             

spelnivå mellan olika elever berodde på medfödd talang, som var det traditionella            

synsättet, eller på skillnader i övning och motivation (Ericsson & Pool, 2017).            

Professorer vid skolan delade in violinstudenterna i tre grupper där grupp 1 bestod av              

elever som förutspåddes bli framstående internationella solister, grupp 2 av framtida           

medlemmar av symfoniorkestrar (duktiga men inte lika duktiga som grupp 1), och            

grupp 3 bestod av elever från skolans musiklärarutbildning där skolan hade lägre            

antagningskrav. De hade även en fjärde grupp att jämföra med bestående av            

medelålders professionella violinister numera aktiva vid olika symfoniorkestrar. Alla         

grupperna hade övat i minst 10 år och hade i övrigt liknande musikaliska bakgrunder.              
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Studenterna fick sedan uppskatta hur mycket de övat tidigare i livet och även svara på               

frågor om hur de upplevde kvaliteten på sin övning, hur relevant de upplevde att den var                

för deras utveckling som musiker, hur ansträngande den var och hur roliga olika             

moment i övningen uppfattades som. Studenterna upplevde den individuella övningen          

som den viktigaste och att de moment som ansågs vara mest relevanta för deras              

utveckling också var de mest ansträngande (Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993).  

Genom studien kom Ericsson et al. fram till att den nivå (eller grupp i detta fall)                

individer når inom sitt område av expertis står i direkt relation till hur mycket de övat                

och ingenting annat, så länge den övningen är av rätt sort. Senare genomfördes en              

likvärdig studie med pianister och många år senare med dansare med samma resultat             

(ibid., och Ericsson & Pool, 2017). Med rätt sorts övning avses vad han kallar              

“deliberate practice” (Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993, s. 367-368), som K.           

Anders Ericsson i samråd med sin översättare inför den svenska utgåvan av hans             

populärvetenskapliga bok “Peak” har valt att översätta till “handledd övning”. Med           

handledd övning menas att en elev har en erfaren lärare som känner till väl beprövade               

metoder för att anpassa övningar till denne i syfte att hela tiden förbättra elevens              

prestation. Denna typ av övning består av djup koncentration med ständigt fokus på             

utveckling och är mycket ansträngande. Han pekar också på vikten av direkt            

återkoppling som rättar de fel och misstag eleven gör och att endast repetition av en               

övning inte automatiskt leder till förbättring. Undervisningen ska också ske på lämplig            

nivå och först gå vidare när eleven är redo för det.  

2008 publicerades Malcolm Gladwells bok Outliers där författaren myntade uttrycket          

10.000-timmarsregeln baserad på K. Anders Ericssons tidigare forskning.        

10.000-timmarsregeln står för att det krävs 10.000 timmar för att uppnå elitnivå inom             

ett givet område och ger intrycket av att det är något alla kan åstadkomma om de bara är                  

beredd att lägga ner den tid som krävs. I sin populärvetenskapliga bok “Peak” (2017)              

hävdar dock Ericsson att regeln är ett missförstånd. 10.000 timmar var vad violinisterna             

vid musikhögskolan i Berlin hade övat i genomsnitt när de var 20 år. Dessa violinister               

hade lång utveckling kvar och skulle först i slutet av 20-årsåldern eller i början av               

30-årsåldern vara som allra bäst. Vid det laget skulle de förmodligen ha hunnit öva              
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ytterligare 10.000-15.000 timmar. 10.000-timmarsregeln är alltså ett missförstånd av         

Ericssons forskning. Han hävdar också att han heller inte har påstått att alla människor              

kan nå elitnivå utan att forskningen bara involverade de elever som gick på skolan vid               

det givna tillfället. För att kunna hävda att alla kan göra det skulle det krävas en studie                 

där ett stort antal slumpvist utvalda personer skulle ställa upp på att öva mycket              

ansträngande i över tio års tid för att bevisa detta. Ericsson antyder att det är en                

omöjlighet (ibid.).  

Forskningsartikeln The role of deliberate practice in the acquisition of expert           

performance (Ericsson et al., 1993) som bygger på studien vid musikhögskolan i Berlin             

hade i november 2018 blivit citerad över 9000 gånger och är en av de mest refererade                

artiklarna inom den psykologiska litteraturen (Macnamara & Maitra, 2019). 

3.3.3 John A. Sloboda 

Eftersom Ericsson et als. (1993) forskning bara involverade elever som genomgått           

antagningsprov för att komma in på musikhögskolan i Berlin skulle det kunna hävdas             

att han bara jämförde konstaterat talangfulla elever med andra talangfulla elever.           

Slobodas och Davidssons studie från 1996 kan därför ses som ett komplement till denna              

då den istället involverar barn och ungdomar mellan 8-18 år som inte blivit antagna vid               

en högre musikutbildning (även om eleverna i en av grupperna var antagna vid en              

specialiserad musikskola och anses vara bland de duktigaste eleverna i landet). Eleverna            

delades in i fem grupper efter hur duktiga de var och med jämvikt vad gäller kön,                

spelade instrument, olika socioekonomiska bakgrunder och ålder. Studien utfördes i          

England där elever kan genomföra uppspelningsprov med ett nationellt         

graderingssystem (Associated Board and Guildhall School of Music Examination         

Grades) i nio nivåer (Sloboda & Davidson, 1996). Genom att mäta resultaten i dessa går               

det att jämföra hur långt olika elever har kommit i sin progression. Efter att ha intervjuat                

barnen om vilken graderingsnivå de uppnått och vid vilken ålder, fick de även uppskatta              

med föräldrarnas hjälp hur mycket de övat sedan de började spela. De fick även föra               

journal över sina övningssessioner under 42 veckors tid och efter att de fått gissa hur               

mycket de övat märkte forskarlaget att det överensstämde väl med journalerna. Något            
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forskarna såg som ett tecken på att även den uppskattade övningen tidigare i livet hade               

hög tillförlitlighet. Eleverna tillfrågades också om de gjorde mer, lika mycket eller            

mindre av vissa övningsmoment (t.ex. improvisation och spela gamla stycken) än sin            

formella övning. Efter varje övad dag under de 42 veckorna fick de även fylla i antal                

minuter de ägnade åt olika områden, bl.a. formell övning, teknikövning och spela för att              

det är kul (ibid.).  

Resultatet av studien menar forskarna har fastställt att mängden övning är direkt            

avgörande för vilken nivå en elev uppnår. Det tog samma antal timmar att uppnå en               

betygsnivå oberoende av vilken grupp eleverna tillhörde i studien (ibid.). Eleverna i            

grupp 1, den bästa gruppen, hade fått öva lika mycket som elever ur de andra grupperna                

för att uppnå samma betyg. Studien nämner dock att det fanns individer som övade              

betydligt mer eller mindre än de andra eleverna inom samma grupp för att uppnå ett               

visst betyg men att dessa olikheter återfanns inom alla fem grupperna och inte var              

koncentrerade till de bättre grupperna. Sloboda tror att de individer som övat mindre             

varit mer effektiva i sin övning och övat bara på det som kommer på testet. Han menar                 

att variabiliteten förekommer på alla nivåer och därför inte är avgörande för framstegen.             

Grupp 1 med de duktigaste eleverna övade mycket mer på skal- och teknikövningar än              

de andra grupperna, övade mer på morgonen (vilket i och för sig kan bero på att de gick                  

på en musikskola) och visade mer stabilitet i sin övning (ibid.). 

3.3.4 Fredrik Ullén 

Inom ramen för forskningsprojektet “Den musicerande människan” har Fredrik Ullén,          

professor vid Karolinska Institutet tillika konsertpianist, tillsammans med sina         

forskarkollegor under snart tio års tid genomfört flera studier för att försöka utröna hur              

arv och miljö samspelar när det gäller musikalisk expertis. I forskarartikeln “Practice            

does not make perfect: No causal effect of music practice on music ability” (Mosing,              

Madison, Pedersen, Kuja-Halkola & Ullén, 2014) beskriver Mosing et al. (2014) hur de             

har utfört tester på 10.539 musicerande enäggstvillingar. De har valt att studera dessa             

individer då de har exakt samma arvsmassa och är genetiskt helt lika. Tvillingparen fick              

svara på frågor om hur länge och hur mycket de övat. Mosing et al. (2014) hävdar i                 
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rapporten att tillförlitligheten i självuppskattad övning har visat sig vara hög.           

Forskarlaget har sedan genom ett s.k. SMDT-test (Swedish Musical Discrimination          

Test) mätt musikalisk förmåga (i detta fall gehör) genom att testa hur bra tvillingarna är               

på att urskilja skillnad i tonhöjd mellan två efter varandra klingande toner och att höra               

skillnad på olika melodier och rytmer. I studien ville Mosing et al. (2014) undersöka om               

övning ledde till ökad förmåga vilket i så fall skulle visa sig genom att den               

enäggstvilling som övat mer skulle prestera bättre på testet än sitt mindre tränade             

syskon. Det gjorde de inte. Hur bra gehör en person har bestäms av generna, enligt               

Mosing et al. (2014), och kan inte påverkas enbart av övning. Vidare påpekar de dock               

att det finns ett samspel mellan gener och uppväxtmiljö som kan ha en påverkan på               

både övning och gehör och att socioekonomisk status kan påverka. Teorin att övning är              

allt håller inte, menar de, och att det är motorisk skicklighet, notläsning och minne som               

tränas upp vid övning och inte musikörat (gehör).  

Under en föreläsning på Senioruniversitet 2017 (Hjärnfonden, 2017) redogör Ullén för           

olika studier som visat på att regioner i hjärnan som är viktiga för musicerande är större                

och mer välutvecklade hos tränade musiker än hos människor som inte spelar alls.             

Ericsson beskriver samma fenomen i sin bok “Peak” (Ericsson & Pool, 2017), hur             

musikutövande modifierar hjärnan i väsentliga delar både vad gäller den gråa och vita             

substansen. Studier har visat att ju större hörselområdet är, desto bättre är en musikers              

gehör. När Ulléns forskarlag ville gå vidare med sina studier av enäggstvillingar ville de              

titta på reela träningseffekter oberoende av genetik och den uppväxtmiljö de haft. De             

undersökte till slut 10 par enäggstvillingar där den ene tvillingen hade övat mer än 1300               

timmar mer än sitt syskon. I en föreläsningsvideo på YouTube (Hjärnfonden, 2017)            

berättar Ullén att de i den tvilling som tränat mer fann betydligt mer välutvecklade              

områden i hörsel- och motorområdena och hävdar nu att de har “starka belägg för en               

reel träningseffekt” och att “musikalisk träning orsakar effekter i hjärnan oberoende av            

genetik” (ibid.). Större motor- och hörselområden kan möjligen också göra det roligare            

att spela och göra att en musiker övar mer, av skäl som alltså inte är genetiskt betingade.                 

Han ifrågasätter också vad som kommer först: Är det övning som förändrar hjärnan och              

därmed gör det roligare att spela och ökar benägenheten att öva, eller finns             

musikaliteten där från början och gör att vi blir mer benägna att öva? Han menar,               
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liksom Ericsson tidigare (Ericsson & Pool, 2017) att det är omöjligt att genomföra en              

studie för att pröva detta då det handlar om lång tid med oerhört mycket övning. 

“Gehör i all ära – träningen är avgörande för hur bra vi blir”, säger Ullén i en intervju                  

med Svenska Dagbladet (Jelmini, 2020, 18 november) men pekar också på att            

uppväxtmiljö spelar in och olika personlighetsdrag som tycks vara genetiskt betingade.           

Artikeln berättar att t.ex. impulsiva personer kan ha svårigheter med att vara fokuserade             

vid övning. 

3.4 Övning, talang och gener 

I följande avsnitt beskrivs de olika forskarnas synsätt på övning, synen på talang och              

dess betydelse för framsteg. 

3.4.1 Föräldrarna och övningen 

Sir Frances Galton ansåg att för de som var begåvade med talang krävs det ändå mycket                

ansträngande övning för att bli bra inom ett område (Ericsson, Krampe & Tesch-Römer,             

1993). Talang är en förutsättning för att övningen ska ge betydande resultat. 

Eftersom övning i yngre år inte är något ett barn själv initierar är behovet av stöd från                 

föräldrarna oerhört viktigt (ibid.). Dels för deras motivation men även för att hjälpa dem              

bibehålla en övningsrutin och få dem att inse vikten av denna (Bloom i Ericsson, 1993).               

Yngre barn brukar börja med 10-20 minuters övning/dag för att sedan utöka det             

allteftersom barnet blir bättre och mer mottaglig för ökad träningsdos. För att uppnå vad              

Ericsson kallar expertprestanda krävs minst 10 år av handledd övning. 

Sloboda menar att mängden formell övning avgör hur långt en elev kommer och att den               

nivå av denna som måste till inte upplevs som kul av elever. Särskilt inte bland de                

yngre. Här pekar han på vilken viktig roll föräldrar har (Sloboda & Davidson, 1996).              

Deras stöd är direkt avgörande och Sloboda betonar också lärarens betydelse för att             

skapa övningsuppgifter. Även Ericsson pekar på betydelsen av en lärare för att skapa             
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vad han kallar handledd övning (Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993). Gruson i            

Sloboda (1996) menar att elever utan lärare har svårare för att skapa effektiva             

övningsrutiner.  

I artikeln “Personality related traits as predictors of music practice: Underlying           

environmental and genetic influences (Butkovic, Ullén & Mosing, 2015) förklarar          

Butkovic et al. (2015) att övning hör samman med öppenhet, inre motivation, IQ och              

hur benägen en person är att uppleva s.k. “musikaliskt flow”-ett tillstånd där en individ              

är helt inne i vad denne gör med full koncentration, där aktiviteten är sin egen belöning                

och svårighetsnivån helt matchar elevens kunnande-inte för lätt, inte för svårt. Flow är             

41% ärftligt, hävdar artikeln, och professionella musiker upplever inte mer av det än             

amatörmusiker. Mer övning leder till mer flow och mer inre intresse av att lära sig               

spela. Inre motivation och IQ påstås dock vara helt underordnat “musikaliskt flow” när             

det gäller viljan att öva under längre tid. Butkovic et al. (2015) menar att kopplingen               

mellan öppenhet, musikaliskt flow och övning till viss del är genetiskt betingad men             

säger också att de inte riktigt vet varför vissa människor övar och andra inte gör det. 

Fredrik Ullén pekar också på att övningen är det som avgör hur långt vi kommer men                

att den inte är allt. Ullén pekar även på ett samspel mellan arv och miljö där bland annat                  

uppväxtmiljö och personlighetsegenskaper spelar roll (Hjärnfonden, 2017). 

Här kan även Gary McPhersons forskning nämnas. Han menar att många barn intuitivt             

plockar upp övningsstrategier under lektionstid medan andra behöver hjälp med att lära            

sig dem (McPherson, 2006). Dessa är viktiga på vägen mot att bli en självständig elev i                

sin övning. Han beskriver också hur viktig elevens delaktighet i att välja repertoar är för               

dennes uthållighet och motivation och hur viktigt det är att föräldrar engagerar sig i sitt               

barns musicerande (ibid.). Många barn förlitar sig till att en förälder påminner dem om              

läxorna då de inte ser det som sitt eget ansvar. Deras framsteg blir då direkt beroende av                 

hur involverad föräldrarna är. Hur duktiga barnen blir är också direkt relaterat till vilka              

förväntningar föräldrarna har på dem (ibid.).  
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3.4.2 Talang 

Sir Francis Galton menade att talang är medfödd och en förutsättning för framgång             

(Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993). 

Ericsson menar att den talang personer menar sig se hos yngre barn nog snarare är               

intresse och glädje av en viss aktivitet och att det också kan bero på att barnet har börjat                  

tidigt (ibid.). Eftersom det tar lång tid att utveckla expertis finns det en låg              

förutsägbarhet mellan vilka barn som är duktiga i början och vilka som sedan utvecklar              

expertprestanda och att det därför inte går att se talang i någon som är yngre. Forskning                

har visat att föräldrarnas tro på barns förmåga påverkar deras egen tro på densamma och               

därmed också deras resultat (Eccles et al. i Ericsson, 1993) vilket även kan förklara              

varför barn till framgångsrika föräldrar ofta också blir framgångsrika då de delar            

uppväxtmiljö med dessa (Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993). 

Sloboda menar att han inte har hittat några bevis på att elever som visat tidiga tecken på                 

talang skulle ha nått en högre prestationsnivå än andra högpresterande elever (Sloboda            

& Davidson, 1996).  

Fredrik Ullén pekar på samspelet mellan arv och miljö (Mosing, Madison, Pedersen,            

Kuja-Halkola & Ullén, 2014). 

3.4.3 Generna 

Ericsson menar att han genom sin studie vid musikhögskolan i Berlin motbevisat synen             

på talang som en medfödd förmåga och att olika individer skulle kunna öva olika              

mycket och nå samma resultat (Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993). Han menar            

dock att det är ganska rimligt att tro att det kan finnas vissa ärftliga skillnader som kan                 

påverka om en person orkar med att anstränga sig på den nivå som handledd övning               

kräver. Även om Ericsson avvisar medfödd talang som orsak till elitprestanda menar            

han inte att alla kan uppnå det. En elev måste börja tidigt, bibehålla en hög nivå av                 

ansträngande övning i minst ett decennium och undvika skador och utbrändhet (ibid.). 
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Sloboda frågar sig vad det är som gör att individer orkar med den ansträngande övning               

som detta kräver och att han inte funnit ett svar på den frågan (Sloboda & Davidson,                

1996). 

Fredrik Ullén menar att olika personlighetsdrag kan påverka övning och att dessa är             

genetiskt betingade (Jelmini, 2020, 18 november).  
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4 Metodkapitel 
 
I detta kapitel redogörs för vilka metodologiska överväganden jag gjort, studiens syfte,            

hur information samlades in och hur analysen av denna gick till. Senare diskuteras             

giltighet och trovärdighet vad gäller studiens resultat och forskningsetiska frågor tas           

upp. 

 

4.1 Metodologiska överväganden 
 
Av de olika metoder som finns att tillgå i en studie bestämde jag mig för att göra en                  

digital enkätundersökning med kvalitativ ansats följd av en serie intervjuer med fyra            

musiklärare vid olika musik- och kulturskolor. Enkäten användes för att få in ett brett              

underlag om hur lärare uppfattar begreppet musikalisk talang och hur det påverkar deras             

undervisning. Intervjuerna genomfördes för att kunna ställa följdfrågor som inte lät sig            

göras i enkäten och fördjupa frågor som jag bedömde krävde mer information. Silje             

Bringsrud Fekjaer anger i sin bok Att tolka och förstå statistik (2017) att en kombination               

av de båda metoderna kan vara det bästa för att få en så bred datainsamling som möjligt.                 

De fördelar hon pekar på är möjligheten att nå så många som möjligt och för ett relativt                 

lågt pris. I boken Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman, 2011) redogörs för flera           

nackdelar med enkäter. Det finns ingen möjlighet att hjälpa någon som inte förstår en              

fråga och inte heller möjlighet att ställa uppföljningsfrågor. Bortfallet kan också vara            

stort. Detta kan dock motverkas genom att ha färre öppna frågor än slutna, inte ha så                

många frågor för att motverka “enkättrötthet” och att ha en tydlig presentation och en              

utformning som är lätt att förstå. Bryman (2011) anger dock också att om             

respondenterna upplever de frågor som ställs som viktiga och intressanta kan de vara             

villiga att lägga ner den tid som krävs även på dessa enkäter.  

 

Kvantitativ forskning siktar in sig på mätning, kausalitet , generalisering och replikation            

(Bryman, 2011). Den har en objektiv syn på den sociala verkligheten och insamling av              

numerära data kan t.ex. ske genom en enkät. Den är av deduktiv karaktär vilket innebär               

att processen börjar med en teori som sedan prövas genom att ställa frågor till en utvald                

28 



 

grupp människor. Fokus ligger på forskarens uppfattning. Metoden präglas av distans,           

teoriprövning och har en makroinriktning genom att forskaren vill nå så många som             

möjligt (ibid.). 

 

Enkät bedömdes som ett bra val för att på kort tid nå ut till så många människor som                  

möjligt och dessutom att få en snabb respons. 

 

Att efter enkäten genomföra en serie semistrukturerade intervjuer har gett mig en            

möjlighet att ställa uppföljningsfrågor där jag gärna ville veta mera. Enkäten har också             

genom sina resultat gett upphov till ytterligare andra frågeställningar som inte fanns där             

tidigare. De kvalitativa intervjuerna är inriktade på ord snarare än siffror och är av              

induktiv karaktär där forskaren undersöker något och sedan skapar en teori utifrån det             

forskningsresultat denne får fram (Bryman, 2011). Fokus ligger på deltagarens          

uppfattning och intervjuarens tolkning av denna, då det inte anses finnas bara en absolut              

bild av verkligheten (ibid.). Metoden präglas av närhet genom t.ex. intervjuer och har en              

mikroinriktning. 

 

I en semistrukturerad intervju används en s.k. intervjuguide med förberedda frågor men            

där ordningsföljden på dessa kan komma att varieras. Frågorna är av mer övergripande             

art än i en strukturerad intervju och det ges även utrymme för följdfrågor. Bryman              

menar att ett problem vid direkta intervjuer kan vara att den intervjuade kan svara på ett                

sätt som denne tror intervjuaren uppskattar (Bryman, 2011).  

 

4.2 Studiens fokus/objekt 
 
I min studie har jag velat undersöka hur dagens kultur- och musikskolelärare uppfattar             

begreppet musikalisk talang. Stämmer deras uppfattningar överens med tidigare         

generationers synsätt eller har det skett en förändring? Hur formar lärarnas synsätt deras             

undervisning? Jag vill höra dem utveckla sina egna teorier och synsätt på ett sätt som               

går bortom vad som kan åstadkommas i en kvantitativ enkätundersökning i           

förhoppningen att resultaten av de båda ska komplettera varandra på ett konstruktivt            

sätt. 
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Med en enkätundersökning har jag hoppats få fram information om det möjligen kan             

finnas skillnader i synsättet på musikalisk talang mellan olika åldersgrupper och om det             

kan finnas en koppling till vilken huvudsaklig musikstil lärare spelar och undervisar i.             

Har deras syn på talang ändrats genom åren och vad beror detta i så fall på? Var                 

kommer synen på talang ifrån? Hur skapas och formas den? Vad tror lärarna själva?              

Hur stämmer deras synsätt överens med den forskning som gjorts inom området?            

Känner de till den? Hur definierar de musikalisk talang och kan lärarna själva påverka              

den? 

 

Jag har även velat studera om deras undervisning har en musikalisk eller pedagogisk             

inriktning och hur en eventuell koppling mellan synen på musikalisk talang och elevers             

delaktighet, motivation och övning kan se ut. 

 

4.3 Två metoder för datainsamling: Kvantitativ      
enkätundersökning och kvalitativ intervju 
 
Nedan följer en redogörelse för hur jag i min studie har arbetat med två olika metoder                

för att samla in information och analysen av denna. 

 
4.3.1 Kvantitativ enkätundersökning 
  

I min kvantitativa enkätundersökning har jag använt mig av Google Docs för att skapa              

en enkät som är lättförståelig och där varje avdelning föregås av en beskrivning för att               

markera att ett nytt avsnitt i undersökningen har börjat. Det är klart och tydligt angivet i                

början av enkäten vem jag är och att mitt syfte är att samla in information för ett                 

examensarbete (se bilaga 4-9) . Enkäten har flera öppna frågor, men den har en              

kvalitativ ansats där enbart slutna frågor skulle kunna lämna respondenten med en            

känsla av att deras svar inte finns med bland svarsalternativen. Nu får hen själv svara               

utan att bli ledd i någon särskild riktning och ges här en chans att lämna oförutsedda                

svar som kan ge en ny bild av en given fråga jag själv inte ens tänkt på (Bryman, 2011).                   

Tidigare under min praktik på en gymnasieskola tog jag upp vad min uppsats skulle              
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handla om med några lärare och märkte direkt i deras diskussion hur viktigt och              

engagerande de tyckte ämnet var. Med förhoppningen att även andra musiklärare ute            

vid våra kultur- och musikskolor i Sverige är av samma uppfattning tog jag mig friheten               

att lägga in lite fler öppna frågor än vad som normalt anses brukligt. Enligt Bryman               

(2011) svarar människor även på mycket omfattande enkäter om de upplever att den             

behandlar ett ämne de upplever som intressant och viktigt.  

 
4.3.2 Urval, informanter och datainsamling för enkät 
 
Mitt urval har varit ett sannolikhetsurval som är ett slumpvist urval där information och              

länk till enkäten har skickats till rektorn/enhetschefen/verksamhetschefen för varje         

skola och där det anses sannolikt att hen låtit hela personalen ta del av undersökningen               

genom gruppmejl (Bringsryd Fekjaer, 2017). Hur stort bortfallet har varit går dock inte             

att svara på då enkäten av etiska skäl har varit anonym och inte går att spåra. Mitt mål                  

har varit att få in svar från skolor över hela Sverige och har därför suttit med en karta                  

framför mig där jag slumpvis valt ut 20 skolor över hela landet. Målet har varit att skapa                 

en så stor geografisk spridning som möjligt men även att få med både små och större                

skolor. Exakt 60 svar kom in. Även om jag ville att svaren skulle representera hela               

landet kan det ändå inte anses representativt ur den synpunkt att de 60 personerna som               

svarat är för få för att kunna anses representera några andra än sig själva. De kan på                 

intet sätt ses som representanter för hela sveriges musikskolelärarkår. Det skulle           

behövas en helt annat svarsmängd för att leva upp till detta krav. Eftersom resultatet              

inte kan anses vara överförbart även till andra grupper av musiklärare är det inte              

generaliserbart (Bryman, 2011). Något som dock kan vara intressant att notera är att             

från ca 25-30 enkäter förändrades resultaten inte nämnvärt upp till 60 svar. Resultatet             

kan ses som en fingervisning om hur ett tvärsnitt av lärarkåren resonerar i ämnet. 

 

4.3.3 Analys av enkät 

 

Enkäten i studien är en blandning av en liten del av en mer kvantitativ art och en senare                  

av mer kvalitativ art. I den kvantitativa delen har svaren bestått av både normalvariabler              

(kategorier som ej kan rangordnas) och dikotoma variabler (variabler som bara har två             

variabler, t.ex. ja/nej eller kvinna/man). En variabel är en egenskap på något som mäts              
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(Bryman, 2011). Analyserna har bl.a varit univariata där jag jämför svaren inom en             

fråga med varandra. Ett exempel på detta kan t.ex. vara hur många som spelar ett visst                

instrument. Jag har även använt mig av bivariata och multivariata analyser där den förra              

representerar en analys av två variabler i taget och den senare att jag analyserar tre eller                

fler variabler samtidigt (ibid.). Exempel på sådana kan t.ex. vara att se om det finns ett                

samband mellan ålder och synsätt på musikalisk talang eller i det senare fallet om det               

finns ett samband mellan ålder, kön och om lärare någon gång i livet har ändrat sitt                

synsätt. Den kvalitativa delen har till viss del analyserats genom en öppen kodning där              

varje mening, och i somliga fall delar av en mening, har fått en sifferbeteckning som               

representation för att den är annorlunda för att sedan sammanfatta de vanligaste            

orden/meningarna i kategorier i vad Bryman kallar fokuserad kodning och skapa ett            

sammanhang (Bryman, 2011). För det mesta har syftet istället varit att leta efter de              

vanligaste förekommande kategorierna av svar och försökt hitta teman i dessa. Förutom            

de frågor där svaren är exakta har syftet både i den kvantitativa och den kvalitativa               

delen av undersökningen varit att hitta majoritetstendenser . 

 

4.3.4 Kvalitativ intervju 

Den mest använda metoden inom kvalitativ forskning är sannolikt intervjun, enligt           

Bryman (2011). Mina intervjuer har varit semistrukturerade med förberedda frågor i en            

intervjuguide. Efter att min enkät gav ett annat svar än vad jag väntat mig ändrades               

också min inriktning i min studie något. Den kom att handla mer om övning, motivation               

och delaktighet än vad som först var meningen och jag fick därför byta fokus lite grand.                

Min intervjuguide fungerade som ett stöd under intervjuerna men samtidigt lät jag inte             

den styra för mycket. Personerna jag intervjuade fick ibland bestämma riktning och vad             

som var relevant. Intervjuerna varade mellan 30 - 110 minuter och jag såg inga tecken               

på att de svarande på något sätt försökte anpassa sig eller vara politiskt korrekta.              

Bryman (2011) menar att en intervju inte är en naturlig situation, men informanterna             

verkade avslappnade och det märktes att det var ett ämne som engagerade.  

 

Jag ville gärna intervjua personer i olika åldersgrupper för att klargöra om en eventuell              

skillnad i synen på talang på något sätt är åldersbunden. Tyvärr fick jag inte tag i någon                 

riktigt ung lärare (den yngste var 45 år gammal) men med det fåtal personer jag hade att                 

32 



 

tillgå hade en yngre eller äldre lärare ändå inte kunnat anses representera någon annan              

än sig själv. De kvalitativa semistrukturerade intervjuerna har istället fått ses som ett             

mer djupgående och beskrivande komplement till min enkätundersökning som gav ett           

bredare underlag i vissa av de frågor jag ville ställa. 

 

4.3.5 Urval, informanter och datainsamling för intervju 

Urvalet för mina intervjuer har dels varit ett målinriktat urval då det var viktigt att               

respondenterna verkligen undervisar inom en musik- eller kulturskola för att kunna ge            

adekvata svar, men även ett bekvämlighetsurval då jag tidigare trodde att jag skulle             

träffa lärarna för en direkt intervju. Resor hade i annat fall varit både kostsamma och               

tagit upp mycket tid. Pga den pandemi som tyvärr råder blev det inte att vi kunde träffas                 

utan jag fick istället intervjua dem via Zoom eller Skype. Alla intervjuer spelades in på               

två sätt för att jag säkert skulle ha dem kvar. 

 

De fyra musiklärare jag intervjuat har jag av etiska skäl valt att anonymisera med              

följande fingerade namn: 

 

Lasse har undervisat i över 30 år och har klassisk musik som sin huvudsakliga genre.  

 

Maj har undervisat i 41 år och har klassisk musik, visor, pop och jazz som blandade                

genrer. 

 

Joakim har undervisat i 27 år och har rock som huvudsaklig genre. 

 

Eva har undervisat i 35 år och har klassisk musik, jazz och folkmusik som huvudsakliga               

genrer. 

 

4.3.6 Analys av intervjuer 

 

De kvalitativa intervjuerna har analyserats på samma sätt som de öppna svaren i             

enkäten. Genom en öppen kodning har jag givit sifferbeteckningar för de delar av ett              

svar som i jämförelse med andra svar ansetts annorlunda (Bryman, 2011). Ibland har jag              
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letat efter ord för att tolka om en lärare t.ex. har en pedagogisk eller musikalisk               

inriktning i sin undervisning och i andra frågor har jag mer letat efter färdiga kategorier               

bland de olika svaren, beroende på vilken fråga som ställts. Liksom i enkäten har syftet               

i de flesta fall varit att hitta majoritetstendenser. När det visat sig att vissa kategorier är                

mer vanligt förekommande har jag angett andra svar som “annat” Analyserna har skett             

genom de transkriberingar jag gjort av mina intervjuer.  

 

4.4 Resultatens kvalitet - en fråga om giltighet och         

trovärdighet  
Bryman anger att de inte finns bara en bild av verkligheten utan olika representationer              

av denna (Bryman, 2011). Intervjupersonerna har sin bild och jag gör i min analys en               

tolkning av denna. Min egen ganska långa erfarenhet inom yrket som gitarrlärare tror             

jag kan öka giltigheten i det som presenteras i den här rapporten. Samtidigt som det kan                

hävdas att jag blivit färgad av min erfarenhet har den också gett mig förståelse för den                

situation de lärare jag intervjuat befinner sig i och för yrket som sådant. 

 

Giltighet och trovärdighet har också befästs genom att både enkäten och intervjuerna            

bara har involverat personer som undervisar i kultur- och musikskolor och som därför             

har kunskapen om de förhållanden som råder där, en del med mer erfarenhet än andra. 

 

Intervjuerna har spelats in både med hjälp av dator och telefon och har sedan              

transkriberats. Dessa har gjort att jag har kunnat gå tillbaka och jämföra svar mot              

varandra och också säkerställa att det sas på det sättet som jag påstår. Det som sparats är                 

inte bara vad intervjupersonerna sagt utan även hur de har sagt det. Transkriberingarna             

har också varit nödvändiga för den efterföljande analysen som hela arbetet bygger på.  

 

Jag kan inte svara på om vissa svar anpassats efter intervjusammanhanget men upplever             

att alla intervjuade har varit uppriktiga i sina svar och tyckt om att diskutera ämnet.               

Samtidigt är resultatet, som tidigare nämnts, bara representativt för den relativt lilla            

grupp människor som ingått i den här studien och påverkar naturligtvis trovärdigheten            
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då resultatet inte är generaliserbart. Om det leder till vidare diskussioner i ämnet kan jag               

dock tycka att det har ett värde i sig.  

 

4.5 Etiska frågor 
I Vetenskapsrådets skrift “Forskningsetiska principer inom      

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning” står att läsa om fyra huvudsakliga krav         

som ställs inom forskning. Jag har använt mig av dessa krav som riktlinjer när jag har                

mejlat en förfrågan om intervju och även i den samtyckesblankett jag skickat ut till              

informanterna. Innan intervjuerna har jag återigen påmint om denna information för att            

säkerställa att den nått fram. Alla informanter har varit införstådda med att medverkan             

är frivillig och kan avbrytas när de så önskar. Därmed har jag jag levt upp till vad                 

Vetenskapsrådet kallar för Informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002).      

Samtyckeskravet har uppnåtts genom att alla de intervjuade har undertecknat och           

återsänt den samtyckesblankett jag skickat ut. Intervjuerna finns lagrade i min dator och             

mobiltelefon och kommer att raderas när uppsatsen väl är godkänd. Jag kommer då             

även för god ordnings skull låta de medverkande veta att så har skett. Detta möter det                

som kallas Konfidentialitetskravet. Både enkät och blankett har inletts med information           

om vem jag är, att svaren är anonyma och vad informationen ska användas till. Därmed               

är slutligen även Nyttjandekravet mött.  
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5 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet av min enkätundersökning och de intervjuer jag            

genomfört. 

 

5.1 Medverkande 
Uppgifter om de medverkande i enkätundersökningen vad gäller fördelning mellan kön,           

ålder, undervisningserfarenhet, huvudsakligt instrument och genre, återfinns i bilaga         

1-3. 

 

5.2 Talangskalan 

I följande stapeldiagram jag valt att kalla Talangskalan redovisas respondenternas syn           

på musikalisk talang som antingen medfödd eller uppövad. 

 

 

5.6 Diagram över de medverkandes synsätt på musikalisk talang  
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Ovanstående frågas resultat är det resultat alla andra frågor i undersökningen relateras            

till. 90% av respondenterna har placerat sitt synsätt på musikalisk talang som antingen             

medfödd eller uppövad, på nivå 3 och uppåt. Resultatet visar en kraftig förskjutning åt              

att synen på musikalisk talang är något som till stora delar går att öva upp. Även om                 

detta resultat visar på en förändring i jämförelse med hur det sett ut i Sverige tidigare är                 

detta resultat bara representativt för den grupp på 60 lärare som svarat på enkäten. Det               

är alltså inte ett generaliserbart resultat men kan ändå ge en fingervisning om ett              

förändrat synsätt. 

Vidare tyckte jag att det kunde vara intressant att se om synen på musikalisk talang på                

något sätt är ålders- eller genrebunden, alltså om synen på talang skiljer sig mellan              

yngre och äldre lärare eller beroende på vilken genre de spelar. När jag genomförde en               

multivariat analys mellan ålder, genre och synsätt fann jag att det bland de sex personer               

som placerat sig på 1 eller 2 på talangskalan fanns fem medelålders och äldre klassiska               

musiker och endast en medelålders rockmusiker. I övrigt kunde jag inte finna något som              

pekade i ena eller andra riktningen utan alla genrer och åldrar var ganska jämnt spridda               

över hela skalan. Jag har därför inte funnit något bevis för att respondenternas syn på               

talang som medfödd eller uppövad på något sätt skulle vara vare sig ålders- eller              

genrebunden. 

Min teori har varit att lärare har en tendens att ändra sitt synsätt på musikalisk talang när                 

de börjar undervisa eftersom de då kan följa sina elevers resultat genom deras övning.              

Tidigare har musiklärarna bara haft erfarenhet av sin egen övning och utveckling på             

nära håll. Jag har därför trott att ju längre erfarenhet en lärare har av yrket ju mer                 

benägen är denne att ändra sig, alltså att äldre lärare någon gång har ändrat sitt synsätt i                 

högre utsträckning än de yngre med tanken att förändringar oftast tar tid. Genom en              

multivariat analys mellan kön, hur länge de har undervisat och om de svarat ja eller nej                

på frågan om de någon gång har ändrat sitt synsätt, fick jag fram följande resultat: 

0-5 års arbetserfarenhet 

- Två av sex kvinnor har ändrat sitt synsätt 

- Fyra av nio män har ändrat sitt synsätt  
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6-15 års arbetserfarenhet 

- Tre av sex kvinnor har ändrat sitt synsätt 

- Två av fyra män har ändrat sitt synsätt 

16-30 års arbetserfarenhet 

- Sex av tretton kvinnor har ändrat sitt synsätt 

- Tre av sex män har ändrat sitt synsätt 

30+ års arbetserfarenhet 

- Två av fem kvinnor har ändrat sitt synsätt 

- En av nio män har ändrat sitt synsätt 

 

Det fanns inga som helst belägg för denna teorin. I alla fall inte vad gäller ålder och                 

ändrat synsätt. I de två mellanliggande grupperna är det i stort sett jämnt och i de yngsta                 

och äldsta grupperna återfinns vissa variationer. I den äldsta gruppen är det endast en av               

nio män som påstår sig ha ändrat synsätt. Bland männen är det alltså mer sannolikt att                

de ändrat synsätt ju yngre de är. 

Nedan är ett cirkeldiagram över hur många av lärarna som någon gång ändrat sitt              

synsätt i procent.  
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5.7 Cirkeldiagram över hur många av de medverkandes som ändrat synsätt på            

musikalisk talang 

 

38.3% av respondenterna har genom åren ändrat sitt synsätt på musikalisk talang och             

61.7% har behållit sitt synsätt. 

Var kommer då lärarnas synsätt på musikalisk talang ifrån? Bara en av de fyra lärare jag                

intervjuade hade delvis hört talas om de fyra forskare som nämnts i litteraturkapitlet och              

kunde inte nämna någon annan forskare inom området. Däremot kände alla till            

“10.000-timmarsregeln” som är en förenkling och till stora delar ett missförstånd av K.             

Anders Ericssons forskning. Om inte forskningen har hjälpt till att skapa lärarnas            

synsätt, hur tror de då att den har kommit till? Följande kommentar är hämtad ur               

enkätsvaren: “Jag trodde talang var medfödd, men jag har själv sett och upplevt hur              

elever med uppskattningsvis låg talang plötsligt över en sommar mognat, och då kunnat             

på kort tid bli talangfulla. Det handlar om vilja”. Det här svaret visar att den bild läraren                 

tidigare har haft av musikalisk talang förändrats i samspel med eleverna. Jag tolkar det              

som att synsättet blir utmanat av den utveckling olika elever går igenom och att läraren               

antingen måste hitta skäl som överensstämmer med nuvarande synsätt till varför en elev             

har mognat, eller ändra på det i grunden. Även andra respondenter ger snarlika bilder:              

“Min syn har förändrats lite i och med erfarenhet och alla elever jag mött under åren”                

och “med åren inser man att en elev som i tidig ålder har ”lätt” för ett instrument inte                  
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automatiskt blir bättre än en annan som får kämpa mer i början”. Svaren uttrycker ett               

och samma resultat men i olika ordalag.  

Bland de intervjuade kom bl.a. följande svar.  

Camilla: 

Ja, det vet jag inte riktigt, men det är väl hela resan man gör själv på                
något sätt...Så det är väl nånting jag fått med mig och sen undervisar             
man också och då får man tänka mycket just på detta. Och det är              
intressant. Jag kan inte säga att jag fått min syn på talang någonstans             
ifrån utan det är nog mer sammantaget från många erfarenheter. 

 

Även här tyder svaret på hur mycket den egna undervisningen och det som sker i den                

påverkar. Hon påpekar även betydelsen av den “resa man gör själv” och hur synen på               

talang kommer från “många erfarenheter”. Det är med andra ord samlade intryck genom             

livet som formar vår världsbild och alla de synsätt som är en del av den. Läraren Lasse                 

menar att: “Ja, det är väl som allting annat. Det är väl en blandning av utbildning och                 

erfarenhet”. Här tillkommer en ny påverkan i form av den utbildning läraren har gått              

igenom. Även läraren Maj återkommer till den:  

Ja, det är nog den sociala miljön och min utbildning, tror jag. Där var              
det mycket sånt snack också, och så min erfarenhet, fyra decennier           
bakåt, så. Det är ju tre olika grupper: Social miljö, min egen            
utbildning, min egen önskan att bli musiker , musiklärare, och så min            
erfarenhet genom jobbet. Man utvecklas ju hela tiden.        
Förhoppningsvis, alltså. Så att det inte bara är en lång repetition           
(skratt). 

 

Här samsas den sociala miljön där människor i samspel med andra skapar handlings-             

och tankemönster kollektivt, med andra påverkansfaktorer som tidigare nämnda         

utbildning och den egna undervisningen.  

Sammantaget är min tolkning att synen på talang dels har formats genom egna             

erfarenheter, genom den utbildning de fått (även om just det inte var framträdande i              

enkätsvaren) men även att den egna undervisningen har haft en betydande påverkan.            

Den delen av min teori visade sig alltså vara sann.   
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5.3 Musikalisk talang 

Vad anser lärarna är utmärkande för en musikaliskt talangfull elev? Svaren i både enkät              

och intervjuer anger att “känsla för puls, rytm, frasering och ett bra gehör”, “en elev               

som lär sig snabbt” och “viljan att öva” är utmärkande. Puls, gehör och rytmisk känsla               

är ord som är ofta förekommande. Mindre förekommande är hur snabbt en elev lär sig               

och viljan att öva. 

Går det att öva ikapp medfödd talang för en elev som anses mindre talangfull? 

Camilla svarar: “Talang är mer den extra kryddan. Jag kan tänka mig att de som är de                 

mest kända musikerna, det är de som har talang också. Det är kanske inte riktigt så att                 

man kan öva in talangen helt och hållet” och Maj håller med: “Jo, delvis, men det är om                  

man hittar den där drivkraften så att man vill lägga ner den här tiden på det och det är                   

inte helt lätt hur man gör det, men man försöker ju, såklart”. 

Svaren antyder att en mindre talangfull elev sannolikt inte kan öva ikapp en elev med               

mer medfödd talang men att övning ändå kan leda till stora förbättringar.  

Det visade sig också att vissa lärare anser att det är rättvist att en del elever får längre                  

lektionstid än andra. En skola gav, med rektorns godkännande, 30 minuters lektionstid            

till de elever som kommit i flera år för lektioner. Inte nödvändigtvis för att de ansågs                

vara mer talangfulla utan för att mer avancerade elever behöver mer tid än en nybörjare. 

 

5.4 Hur undervisningen påverkas av synen på talang 

I min studie har jag velat undersöka hur synen på musikalisk talang möjligen påverkar              

val av arbetssätt, metoder och materialval. Ett inte obetydligt antal lärare har på             

enkätfrågan “påverkar din syn på musikalisk talang vilket arbetssätt och vilka metoder            

du använder i din undervisning?” svarat: “Det enda som kan påverkas är            

progressionstakten”. Svaret antyder att läraren använder sig av samma metod för alla            

elever och att det bara är progressionstakten de kan påverka och att olika elever därför               

bara kommer olika långt. Den vanligaste förekommande kategorin av svar tyder dock            
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på en mer pedagogisk medvetenhet: “Varje elev behöver mötas på sin nivå, med sina              

förutsättningar vare sig det är en talangfull eller en med problematik” och “absolut. Jag              

ger alla elever samma chans. Jag har mött ett antal elever som vissa nog skulle avfärdat                

som "talanglösa" eller hopplösa fall, men som efter långt och hårt arbete bara hittar              

det”. Här uttrycks en strävan efter att hitta fram till varje elev och det den behöver.                

Följande enkätsvar uttrycker ett annorlunda perspektiv: “Det kan även påverka till att            

instruera endast med ord och noter till eleven som lätt tar in information, när den andra                

eleven ofta behöver ljudande exempel. Detta är såklart individuellt och anpassas efter            

varje elev”. Denna kommentar tyder även på medvetenhet om olika elevers sätt att lära              

och hur viktigt det är att identifiera det. 

Ovanstående kommentarer tyder på att synen på talang inte har någon större påverkan             

på undervisningen utan att lärarna möter alla elever där de är och anpassar             

undervisningen därefter. Jag tolkar det som att lärarna har en mycket likvärdig syn på              

eleverna och den undervisning de får.  

 

I en av mina intervjuer kommenterar Maj: 
 

Jag ser ju dem som går snabbare fram och de som är lite             
långsammare, inte att de är bättre eller sämre, utan att det tar längre             
tid för en del så att de kanske kommer till samma nivå fast två år               
senare och då måste jag jobba på ett annat sätt och inte forcera så              
mycket och även på metoder-jag måste för det första för varje elev            
lista ut hur varje elev lär in saker. [...] Och då måste jag tänka till hur                
jag pratar och visar och så där. Så det är både arbetssättet och             
materialet som jag måste tänka på och t.ex. hur jag startar upp.[...]            
Man kan inte köra med samma böcker med alla elever, det går inte. 

  

Här uttrycks inte heller någon antydan om att synen på talang skulle påverka sättet att               

undervisa-bara att eleverna behöver mötas där de är och undervisas på det sätt som de               

lär bäst på. Det finns ingen beskrivning på nivåskillnad heller, bara att det tar lite längre                

tid för en del elever att nå lika långt, detta utan någon koppling till talangtänkande.  

 

Vidare ville jag undersöka om en lärares synsätt på musikalisk talang påverkar dennes             

materialval i sin undervisning. 
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Svar från enkäten: “Till grund ligger elevens förmåga att tillgodogöra sig materialet.            

Det skall vara inom räckhåll men i övre kanten av deras förmåga”. Här antyds vikten av                

att undervisa inom den proximala utvecklingszonen. “Förmåga att tillgodogöra sig          

materialet” tolkar jag som lite tvetydigt och skulle kunna stå både för nivå av talang               

men även för hur långt eleven har kommit i sin utveckling. Oavsett hur svaret tolkas               

tyder det på en anpassning efter elevens behov. Följande svar som återfinns i slutet av               

Majs svar längst upp på sidan: “Man kan inte köra med samma böcker med alla elever,                

det går inte” pekar också på anpassning av material för olika elever. 

Här är åter ett svar från enkäterna: 

Jag kan skräddarsy det material jag ger mina elever... Jag vill påstå att             
det är avgörande att välja passande låtar till eleverna, och vara lyhörd            
på vad de vill lära sig. Så, talangen i det här fallet kan faktiskt heta               
"vad eleven gillar för musik" eller "musiksmak", och att det är det            
som i stor utsträckning avgör vad vi ska göra på våra lektioner, inte             
deras eventuella talang. 
 

I detta svaret spelar spelglädje i form av vilket musikval som görs och delaktighet stor               

roll. I svaret “en elev som kan driva sig själv får mer eget val av repertoar än den som                   

inte är så självgående. Där får jag som lärare guida och ta fram lämpliga sånger” pekas                

på att de med mer “driv” eller som är mer talangfulla kan styra mer över sin egen                 

utveckling. En intressant iakttagelse. I följande svar: “Ja, en "mer talangfull" elev får             

nog mer utrymme att själva styra över sin utveckling och där vi använder oss av mer                

skiftande moment medan en "mindre talangfull"/intresserad får lite mer styrt          

lektionsinnehåll” tyder på samma sak. Detta tyder också på en form av delaktighet men              

kanske i en mer delegerad form efter drivkraft och intresse och möjligen också talang. 

Svaren tyder på att det snarare är elevens förmåga att tillgodogöra sig materialet som              

avgör än talang, även om lärarna definitivt ser att elever går framåt olika fort.              

Undervisningen anpassas därefter. Förmågan att snabbare ta till sig information kan ju i             

och för sig vara baserad på talang, medfödd eller uppövad.  

Jag låter Camilla få sista ordet om vad som påverkar i undervisning: 

Det som är viktigast här är att de känner lust. Det ska va spelglädje,              
det ska va roligt. Det är nästan det viktigaste. Vi brukar nästan skämta             
på jobbet: Det viktigaste är att eleverna kommer, att de är glada, att             
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det är roligt att komma. Om det är kul att spela så kommer allt annat               
att ordna sig. 
 

Jag tolkar det som att spelglädje motiverar alla elever. Glädjen i musiken är väl också               

anledningen till varför vi alla en gång började spela och det kan ibland vara nyttigt att                

bli påmind om det. 

 

5.5 Musikalisk talang och klasstillhörighet 

På frågan om lärarna kan se någon koppling mellan musikalisk talang och            

klasstillhörighet/socioekonomisk tillhörighet (hos eleverna) svarar alla lärare unisont        

nej. I enkäten pekar lärarna dock på andra skillnader mellan elever från olika             

samhällsklasser: 

Till viss del eftersom det förväntas att eleverna från ett akademiskt           
hem övar och gör sin läxa. De har kanske också större uppbackning            
och stöd hemifrån. De har råd till bra instrument och material. Detta            
gör att de kanske har bättre förutsättningar till att lyckas. Deras           
föräldrar sätter också barnet i kö på Kulturskolan tidigt så att de får             
börja spela i en tidig ålder. 

I ovanstående svar liksom i de övriga svaren pekar lärarna genomgående på två stöd              

som antas finnas i hem av högre klasstillhörighet: Ett ekonomiskt stöd för inköp av              

instrument, material och avgifter, men även ett annat stöd i form av aktiv stöttning i               

musicerandet. 

Camilla svarar: 

Nej, egentligen inte. Däremot kan det va svårt att utveckla det och då             
kopplas det till klass, eller pengar. Har du mamma och pappa som            
spelar eller har spelat och kanske är lite, hur ska jag säga, övre             
medelklass, akademiska föräldrar kanske, så finns det ju ofta att          
någon där spelar, lyssnar eller går på teater: riktad kultur. Men just            
musikalisk talang, det sitter ju inte i pengarna eller klassen, men det            
kan kanske va ett hinder om du vill fortsätta att utveckla din talang om              
du inte har det stödet. 

 

Återigen pekas på ett annat stöd i hemmen av högre klasstillhörighet. Finns det då något               

sätt att kompensera för det stöd de eventuellt saknar i sina hem, en form av “musikaliskt                
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stöd” för de elever där det inte förekommer så mycket musik eller annan             

kulturverksamhet i eller utanför hemmen, för att skapa musikalisk talang? 

Maj svarar: 

Nej, men det är en jättebra fråga. Ibland frågar man elever vad för             
slags musik de lyssnar på, och de svarar: Nej, men jag lyssnar inte så              
mycket på musik. Eller att de svarar ”om radion är på så lyssnar vi på               
det som spelas i den”. Det är inte ovanligt har jag förstått. Föräldrarna             
kanske inte tänker på det, men de har sin musik i hörlurar. Speciellt nu              
för tiden. Så det är inget man har högt i huset som det kanske var               
innan, att man lyssnade på musik eller spelade i huset [...] Men vi har              
inte diskuterat det på arbetsplatsen. Inte vad jag vet. 

 
 

Nu hör elever bara sin egen musik och möter kanske inte så mycket ny musik andra                

familjemedlemmar lyssnar på och som de kan bli influerad av. Camilla berättar om en              

form av musikaliskt stöd på hennes skola: “Ja, ibland. Vi har ju en jättebra förening här                

som anordnar klassiska konserter och då kan man uppmana elever att gå. Sen om de går                

eller inte, det är en annan sak”. Här uttrycks ett försök att skapa mer musik för eleverna                 

och att möta en genre många av ungdomarna kanske inte stöter på så ofta. 

 Joakims svar:  

 

Nej, det är inget vi diskuterar...Jag tror inte jag behöver tala om för             
dem att lyssna mer på musik. De lyssnar allihopa på…det är ständigt i             
öronen, utan det är ju åt andra hållet. De säger att ”oh, den där låten               
skulle jag vilja spela”. Men de lyssnar ju på musik i hörlurarna. Hos             
många har det blivit ett “tyst hem”. 

Det är en intressant iakttagelse att det inte lyssnas på musik i högtalare längre och att                

detta har skapat “tysta hem”, enligt informant Joakim, då de flesta idag lyssnar på musik               

i hörlurar. Det verkar inte heller finnas någon diskussion på skolorna om ett             

“musikaliskt stöd” även om lärarna verkar tycka tanken är god. 

 

 5.6 Konsertverksamhet och talang 
Påverkar synen på musikalisk talang vilka elever som väljs ut till konserter på skolorna?              

På frågan “hur väljer du ut elever till konserter på din skola?” svarar lärarna i enkäten:                
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“Alla som vill” och “Tillit. Talang spelar lite om någon roll. De ska dyka upp på rep                 

och på konserterna. Det är det som avgör”. Att alla som vill ska få vara med och                 

uppträda oberoende av talang är ett genomgående drag i alla enkätsvaren även om det i               

vissa svar finns drag åt att det vid vissa större konserter är de lite bättre eleverna som                 

premieras. Det är intressant att se att tillit står över talang. Föregående svar avslutas              

med: “Jag tycker det är viktigt att det finns elever på olika nivåer som visar bredden.                

Det är viktigt för elever som inte kommit så långt att få höra elever som kommit längre                 

för att bli inspirerade”. Här används de äldre elever som förebilder för de yngre.  

Här kommer ytterligare ett intressant svar med en annan vinkel: 

 
ALLA elever ska uppmanas till att uppträda, de tränar för att kunna            
stå framför en publik, vilket de även måste göra i den "vanliga" skolan             
vid olika typer av redovisningar. Jag tvingar aldrig elever att uppträda           
själva, ofta vill de uppträda två och två med solon etc, jag gör även              
eleverna medvetna om att scenen bara är en arbetsplats liksom          
verkstaden för mekanikern, eller kassan för kassörskan. Jag        
avdramatiserar den sceniska upplevelsen och jobbar med metodik för         
att naturliggöra konsertframträdanden. Jag betonar även att det är ok          
om man kommer av sig, jag har själv gjort det, då visar man som              
pedagog en ödmjuk sida och eleverna uppskattar detta. Viktigt är att           
uppträda regelbundet, minst ca 4 ggr per läsår i olika sammanhang. 

 

Att läraren här har angett ett lite annorlunda perspektiv som går utanför kulturskolans             

gränser är intressant. I detta perspektivet finns en koppling till samhället utanför och             

även livet efter kulturskolan med den kunskap och de värderingar eleverna tar med sig.  

 

5.7 Pedagogisk eller musikalisk inriktning 
Eftersom musikundervisning inriktad på bara de medfött talangfulla inte gynnar alla           

behöver lärarna hitta andra perspektiv (Brändström, 1997). Brändström beskriver ett          

pedagogiskt och ett musikaliskt perspektiv, eller ett upplevelseperspektiv kontra ett          

färdighetsperspektiv. Vilket perspektiv anser de intervjuade att de har? Lasse menar att            

“det är ju både ock. Det är individuellt där också”. Undervisningens perspektiv anpassas             

efter elev och situation. Camilla menar att: “Alltså, i första hand är det pedagogiskt, tror               

jag. Man lär eleverna hantverket för att göra det möjligt för dem att uttrycka sig               

musikaliskt”. Här uttrycks en turordning: 
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Maj 

Det kanske lutar mer åt det pedagogiska. Det är nästan lite av en             
bonus, känner jag, om de kommer upp till en nivå där man kan jobba              
med det musikaliska. Det är ju lite traggligt...Alltså, musiken är ju           
ändå det centrala. [...]Det går inte riktigt att särskilja det, tycker jag.            
Det går ju hand i hand. 

 

Även om alla lärare har båda perspektiven inom sig verkar det här finnas en följd där                

det pedagogiska perspektivet verkar vara mer framträdande i början för att sedan            

gradvis lämna större plats åt ett mera musikaliskt perspektiv. 

 

5.8 Övning som förutsättning för musikalisk talang 
Eftersom 90% av respondenterna i min enkätundersökning placerade sig på 3-5 på            

talangskalan anser de att övningen är av stor eller mycket stor betydelse för att skapa               

musikalisk talang, även om 48.3% av dessa placerade sig på 3 och därmed anser att det                

är lika mycket medfött som uppövat. Det måste därför anses ha stor betydelse för              

undervisningen att lärarna ser till att eleverna verkligen övar. Hur säkerställer de då att              

eleverna har en hög kvalitet på sin övning för att skapa musikalisk talang? 

 

Maj: 
Ja, man får helt enkelt förklara och visa att det man gör på             
lektionerna, att man visar att så här kan du öva hemma också. Som             
t.ex. när man har nått litet ställe i en låt där det krånglar lite grand, så                
får man [...] ta väldigt små bitar i taget och ta det om och om och om                 
igen, [...] att man inte bara spelar ett stycke från början till slut, utan              
man tar de här små bitarna och delar upp det också. Lite            
övningsteknik, helt enkelt, hur man kan öva..  
 

 

Eleven lär sig genom förebildning och blir undervisad i hur det ska gå till hemma               

mellan lektionerna. 

 

Camilla: 
Alltså, man måste lära eleven att öva, alltså hur man gör. Det funkar             
liksom inte att bara säga ”här är låten. Lycka till” (skratt). [...]Man tar             
det som är lite svårare och så bryter ner och så tar man och jobbar               
med en liten slinga. Jag brukar kalla det för ”knorren”. Nu kommer            
”knorren”, så kanske man börjar med det. Sen när man börjar med            
stycket eller låten och så kommer den och då är det: jamen titta, detta              
kan du redan. ”oj, kan jag det här?” [...] Men just att lära eleverna att               
så här ska du öva när du kommer hem så kommer [...] det att funka               
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och det som också är viktigt att eleven har förtroende för sin lärare.             
Att eleven ser att: ”jaha, men titta det funkade det som hon sa”. Så det               
är också en förutsättning för att det ska fungera. 
 

 

Här uttrycks även elevens förtroende för sin lärare som en viktig del i processen.              

Lärarnas ambition är att eleverna lär sig goda övningsrutiner redan från början. Men hur              

säkerställer respondenterna att övning sker mellan lektionerna? Involverar de         

föräldrarna i ett tidigt stadie? 

 

 

Maj: 
Ja, jag har ju föräldramöte varje höst. När eleverna har fått en två-tre             
lektioner, då har jag ett föräldramöte, förutom denna höst. Och då går            
jag igenom hur man gör för att öva på bästa sättet och ställer frågor              
till föräldrarna och säger till eleverna som ju också är med, för de får              
ju spela då. Efter två lektioner kan de spela en låt. Och så säger jag               
“och nu får eleverna va tysta. Nu är det frågor till föräldrarna”. Det är              
ju vissa föräldrar, jag ser ju direkt, de är med och andra som inte alls               
är med. Då säger jag: ”Ni måste uppmuntra dem. Fråga: har du övat             
idag? Kan jag inte få höra den här låten”. Att man bryr sig om sitt               
barn. Och så även sms. Sms:a till föräldrarna när det är något som inte              
funkar för tredje, fjärde veckan i följd och ingenting händer och ingen            
har övat.  
 

Här visar svaret att läraren informerar föräldrarna om hur viktigt det är med uppmuntran              

och betydelsen av att föräldrarna påminner eleven om sin övning. Ytterligare ett svar: 

 

Joakim: 

Istället för att elevernas föräldrar skulle sitta utanför och vänta började           
jag bjuda in dem för att sitta med och lyssna. På den tiden hade jag               
dessutom två digitala trumset för eleverna. Så ibland har föräldrarna          
fått sitta vid det andra trumsetet och va med. Oavsett om de har gjort              
det eller inte så har de varit med på lektionen och det upplever jag har               
gjort att alla elever har blivit mycket bättre. Speciellt de som har det             
svårt. Då vet mamma och pappa hur trumövningen ska låta. Ska man            
spela Blinka lilla stjärna på blockflöjt, då hör man ju givetvis att “oj,             
Kalle, där på tredje tonen, där spelade du nog fel. Ska du ta det igen”.               
På en trumläxa går det ju inte alltid att höra om det blev fel. 
 

Joakim tar föräldrarnas delaktighet till en ny nivå där de blir aktivt delaktiga i              

lektionerna så att de sedan kan hjälpa eleverna hemma. 
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För att övningen ska bli av krävs motivation. Hur skapar lärarna det? 

Lasse: 
Ja, förhoppningsvis så har de ju motivation från första början för det            
är ju det som gör att de söker sig till oss överhuvudtaget. Sen är ju               
utmaningen att vidmakthålla den motivationen, vilket ju inte är det          
allra enklaste [...] Och då får man ju stimulera det genom lämplig            
repertoar och försöka få det så roligt som möjligt. 

 

Jag tolkar det som att motivation skapar lust att öva och att övningen med de framsteg                

den för med sig skapar ny motivation. Så länge cirkeln bibehålls. Ännu ett svar: 

 

Maj: 
Det kan man väl göra på väldigt många sätt också. Men en grej man              
inte kommer ifrån när man lär sig ett instrument det är ju det här med               
övningen, det är ju det här lilla pep-talket, [...] Jag försöker ändå            
förklara att om man övar, det behöver inte va jättemycket, men att det             
blir några gånger varje vecka, att det blir roligare och när man lär sig              
och det går framåt, [...] och då blir ju det en motivation. [...] Men sen               
när det gäller motivation så handlar det också mycket om det sociala,            
att de ska va med i orkester. Det vill vi ju väldigt gärna och lite               
speldagar.  

 

Här påpekas även den sociala rollen i motivationen och i musicerandet tillsammans med             

andra. 

 

Återkoppling, eller feedback och feedforward, är viktigt för motivationen. Hur ges den?            

Lasse: “Jag ger ju aldrig negativ feedback. Nånting kan du alltid hitta som är positivt               

och försöka hänga upp det på det och sen ta tag i det”. Jag tolkar det som att läraren                   

genom att fokusera på det som är bra bygger upp elevens självkänsla så att denne blir                

motiverad och får en positiv känsla av sina framsteg, hur små de än är. Det är också ett                  

sätt att anpassa undervisningen efter elevens förutsättningar. 

 

 Från enkäten kommer följande kommentar: 

Min avsikt är att få alla mina elever att förstå hur det krävs egen              
ansträngning för att utvecklas. Min målsättning är att under lektionstid          
berömma dem för deras arbetsinsatser snarare än för deras förmåga att           
"fatta snabbt". Jag kan tycka att jag delvis lyckas med denna           
målsättning, men att jag kan bli bättre. På så vis påverkar mitt synsätt             
mina arbetssätt. 
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Här uttrycks en medveten känslighet för vilket ordval som används för att elevens fokus              

ska vara på arbetsprestationen och inte begåvningen eller talangen att “fatta snabbt”. 

 

5.9 Musiklärarens viktigaste uppgift 
Vad anser då de lärare jag intervjuat att deras viktigaste uppgift som musiklärare är?              

Här kommer alla de fyra intervjuade lärarnas svar: 

 

Maj:  

Det viktigaste är väl att alla ska bli så bra som möjligt efter sina              
förutsättningar. Men det är nog mer att de ska få den här chansen att              
lära sig spela ett instrument och att jag ger dem de bästa            
förutsättningarna som de kan få. Att jag ser just den personen och ger             
den möjlighet att lära sig spela, då. Det är väl det viktigaste, tycker             
jag.  
 

 

Camilla: 
Den viktigaste uppgiften är att lära eleverna hantverket och få dem att            
känna glädje i musiken. [...] Det är mycket ihopkopplat. Om man inte            
övar så klarar man inte av saker och ting och då är man inte nöjd med                
hur det låter och så. Man kan inte ta bort den ena från den andra, tror                
jag. Det är väldigt ihopkopplat. 

 

Lasse: 
Det är ju att skapa glada, förtroendefulla , kärleksfulla människor som           
bidrar till att skapa en bättre värld. Det är det absolut viktigaste            
faktiskt och det är ju överordnat allt det här andra, både musikalisk            
talang och vad du vill. [...] Får du sen någon bra musik på vägen så är                
ju det en bonus. 

 

Joakim: 

Det absolut viktigaste är att musik är fantastiskt. Det är därför jag            
fortfarande jobbar här. Jag vill visa vad fantastisk musik är, att man            
kommer in i en helt annan värld. Det är ju det man vill förmedla till               
dem. Genom att man lär dem ett instrument som de kan uttrycka sig             
på så kliver du in i den musikaliska världen och det är fantastiskt. Det              
går inte att leva utan. 
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Det är värt att notera att bara en av lärarna talar om färdighet, två av dem talar om                  

musik ur ett upplevelseperspektiv och den fjärde om mänskliga värden som står över             

det rent musikaliska.  
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6 Resultatdiskussion, slutsatser och    

rekommendationer 
I detta kapitel diskuteras resultat av studien, slutsats presenteras och rekommendationer           

för fortsatta studier ges. 

 

6.1 Talangskalan och lärarna 
Jag måste erkänna att resultatet över hur respondenterna ser på musikalisk talang            

förvånade. De 60 svarande är naturligtvis bara ett litet tvärsnitt av alla de musiklärare              

som utgör kultur- och musikskolans verksamhet och kan inte på något sätt anses             

representera dessa, men resultatet ger ändå en liten inblick i hur det kan se ut och                

därmed förhoppningsvis skapa vidare diskussion. Resultatet ändrade hela min inriktning          

i mina frågeställningar från hur ett mer statiskt tankesätt (Dweck, 2017) bland lärarna             

påverkar eleverna och deras motivation, till att nu istället handla mycket mer om             

elevernas övning och på vilka olika sätt lärarna försöker stimulera den, eftersom den             

anses så viktig för utvecklandet av musikalisk talang. Ett resultat får först mening när              

den ställs mot något annat i jämförelse. Det första jag vill jämföra med är hur det har                 

sett ut tidigare, dels inom den kommunala musikskolan men även tiden före tillkomsten             

av denna. Det har tidigare beskrivits hur eleverna i läroverket delades in som mer eller               

mindre musikaliskt begåvade och hur det i början av den kommunala musikskolans            

användes tester för samma ändamål (Sandh, 2015). Detta kan jämföras mot idag då den              

anses vara en skola för alla, även om vi vet att kultur- och musikskolorna har svårt för                 

att nå ut till alla barn (Jeppsson & Lindberg, 2018). Fortfarande i mitten av 1990-talet               

var den dominerande synen inom den kommunala musikskolan att musikalisk talang var            

något medfött, samtidigt som lärarna inom grundskolan hade börjat anamma ett annat            

perspektiv (Brändström, 1997). Där låg tyngdpunkten istället på ett mera          

upplevelsebaserat synsätt som kopplas ihop med den mer relativistiska synen på talang,            

alltså att det är något alla kan ha glädje av och öva upp, om än kanske till olika gränser.                   

Jag kan undra var förändringen sedan kom ifrån. Blev musikskolelärarna inspirerade av            

sina kollegor inom grundskolan eller är det istället pga ökad medvetenhet inom dessa             

frågor som förändringen skedde? Skolverkets skrift från 2012 (Skolverket, 2012) visar           
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på en hög medvetenhet i dessa frågor där de tagit till sig av ny forskning inom området                 

och borde, enligt mitt tycke, även vara rekommenderad läsning inom den frivilliga            

skolform som kultur- och musikskolorna utgör.  

 

Detta resultat som nu framkommit kan mot bakgrund av hur det tidigare sett ut (Sandh,               

2015 och Brändström, 1997) tyda på att en förändring mot ett lite mer tidsenligt synsätt               

till slut har skett-tidsenligt i den bemärkelse att den förlikat sig mer med grundskolans              

dynamiska synsätt på musik som något för alla (Brändström, 1997).  

 

Vidare vill jag jämföra hur lärarnas synsätt står sig mot den forskning som tidigare              

bedrivits inom området i syfte att se om den följt med i utvecklingen och kan anses                

modern eller förlegad. Genom att ställa upp de fyra forskare som tidigare redovisats för              

i litteraturkapitlet som representanter för varsin siffra på talangskalan, kan lärarnas           

synsätt jämföras med deras forskningsresultat och se om det finns avvikelser och i så              

fall var. Vilken siffra jag har placerat forskarna på och hur jag har tolkat deras resultat                

får naturligtvis helt och hållet stå för mig. En annan person hade kanske kommit fram               

till en annan placering. 

 

Eftersom Sir Francis Galton ansåg att det utan talang inte var någon större ide’ att ens                

försöka utveckla en förmåga, har han hamnat långt ut till vänster på skalan (Ericsson,              

Krampe & Tesch-Römer, 1993). Då han ändå ansåg att övning kunde leda till en liten               

förbättring, har han hamnat på 1,5. Fredrik Ullén har genom sin forskning visat att vissa               

genetiska betingelser kan påverka en människas musikalitet men menar ändå i slutändan            

att det är hur mycket en individ tränar som avgör hur långt hen kommer (Hjärnfonden,               

2017). Av denna anledning blir det svårt att placera honom på 3 även om han pekar på                 

samspelet mellan arv och miljö som viktigt. Han har därför blivit placerad på 4. K.               

Anders Ericssons och John Slobodas forskningsresultat är snarlika och gör att de måste             

hamna långt ut till höger på skalan då de båda inte anser sig ha hittat något bevis för att                   

medfödd talang skulle ha något med slutresultatet att göra (Ericsson, Krampe &            

Tesch-Römer, 1993 och Sloboda & Davidson, 1996). De menar att det är sättet en elev               

övar på (deliberate practice=handledd övning) och hur mycket av den hen lägger ner tid              

på som avgör hur duktig denne blir. Ericsson anser dock att det är rimligt att det finns                 
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vissa personlighetsdrag som avgör om en individ orkar öva så mycket som krävs och att               

dessa mycket väl kan vara genetiskt betingade (Ericsson, Krampe & Tesch-Römer,           

1993). Även Sloboda frågar sig vad det är som gör att vissa människor orkar öva mer                

(Sloboda & Davidson, 1996). De har därför hamnat på 4,5. Lärarnas syn på musikalisk              

talang som medfödd eller uppövad i jämförelse med var forskningen står återfinns i             

figur 8.1 nedan. 

 

   

 
                                               1.5                                                                       4            4.5 

                                           Galton                                                                 Ullén     Ericsson 

                                                                                                                                      Sloboda 

                                  Statiskt tankesätt                                                           Dynamiskt tankesätt 

 

8.1 Stapeldiagram över respondenternas synsätt på musikalisk talang som medfödd eller           

uppövad och hur den placerar sig i jämförelse med tidigare forskning inom området och              

efter statiskt och dynamiskt tankesätt. 

 

Jag skulle kunna hävda att de som placerat sig på steg 1 eller 2 i jämförelse med Sir                  

Francis Galton är över 150 år efter sin tid (Galtons bok “Hereditary genius” kom ut               

1869 och redogör för hans idéer), men ingen har monopol på sanningen och alla har rätt                

till sin egen tro eller sitt eget synsätt. Ingen kan därför sägas ha rätt eller fel i frågan.                  

Forskningen visar var vi står kunskapsmässigt sett vid en given tid, vare sig resultaten              
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når ut eller inte, och jag tycker därför att det är befogat att titta på var lärarnas synsätt                  

står i jämförelse med denna. Det kan anses att Fredrik Ulléns forskning, i alla fall i detta                 

fallet, är den mest moderna då hans forskningsprojekt kallat “Den musikaliska           

människan” har pågått under de senaste 10 åren, så han får, allt enligt mitt eget tycke,                

representera var vi står idag (Hjärnfonde, 2017). I jämförelse med den är de 58.3% av               

lärarna som placerat sig på steg 1-3 (och här gäller det att uttrycka sig lite diplomatiskt)                

lite till vänster om var den moderna forskningen befinner sig. Eftersom forskningen har             

förflyttat sig mer och mer mot att tro att talang är något som i alla fall till viss del går att                     

öva upp (Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993, Sloboda & Davidson, 1996, och            

Hjärnfonden, 2017) alltså mer och mer högerut på talangskalan, skulle jag också kunna             

påstå att lärarnas synsätt inte riktigt hunnit ikapp forskningen, med tanke på att de också               

under de senaste hundra åren har förflyttat sig mer och mer i samma riktning, om än                

med viss fördröjning. Det skulle naturligtvis också kunna påstås att de inte riktigt håller              

med den senaste forskningen. För att vara rättvis finns det också 16,7% av lärarna i               

studien som placerat sig på steg 5 och vars synsätt mer skulle kunna liknas vid               

Ericssons och Slobodas synsätt om att någon medfödd musikalisk talang inte finns            

(Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993 och Sloboda & Davidson, 1996). Jag skulle            

kunna hävda att de håller med lite för mycket, men med tanke på att Ericssons               

forskning, som bland annat av Fredrik Ullénidag anses som ”klassisk” (Para Limes,            

2016), publicerades för snart 30 år sedan kan de också ha tagit den till sig då den var ny                   

och sedan stannat kvar där.  

 

6.2 Synen på talang och forskningen 
Var kommer då lärarnas synsätt på musikalisk talang ifrån? Hur skapas eller formas             

den? I mina intervjuer med lärare framgick det klart och tydligt att de inte hade hört                

talas om de forskare jag har haft med i litteraturdelen av den här rapporten och ingen                

annan heller för den delen, förutom en lärare som delvis kände igen vissa av namnen.               

Alla hade dock hört talas om 10.000-timmarsregeln (Gladwell. 20019). Detta kan tyckas            

anmärkningsvärt då boken i vilken uttrycket myntades av Malcolm Gladwell, bygger,           

helt enligt Ericsson själv, på en förenkling och ett missförstånd av hans            

forskningsresultat (Ericsson & Pool, 2017). I tidigare intervjuer har dock Ericsson           
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hävdat att han ändå är glad att hans resultat nått ut till folket. Ericssons eget resultat har                 

alltså inte nått ut till massorna, vilket i och för sig inte är så konstigt då artikeln inte är                   

helt lätt att få tag i. Det tog alltså 15 år (Malcolm Gladwells bok “Outliers” publicerades                

2008 och blev en bästsäljare) innan forskningen nådde ut till den breda massan och då               

inte genom hans egna resultat utan genom en populärvetenskaplig bok innehållande en            

förenkling av dessa. Ytterligare snart 30 år efter att hans forskning publicerades är det              

10.000-timmarsregeln de lärare jag intervjuat känner till. Detta visar på hur svårt det är              

att nå ut med nya rön till allmänheten. Med tanke på att K. Anders Ericssons               

forskningsrapport blivit citerad över 9000 gånger (Macnamara & Maitra, 2019) är det            

sannolikt att det ofta är genom tidningsartiklar forskningsresultat når ut till de bredare             

massorna. Inte heller dessa har gjort Ericssons forskning rättvisa då de ofta är baserade              

på 10.000-timmarsregeln istället för på den faktiska forskningen (Guidol, 2014, 10 juli).            

I Ulléns fall finns det en tidningsartikel där rubriksättaren har angett att “Svensk             

forskning: Gener avgör hur långt vi kan nå”, för att sedan i artikeln bli emotsagd av                

Ullén själv som säger “gehör i all ära – träningen är avgörande för hur bra vi blir”                 

(Jelmini, 2020, 18 november).  

 

Lärarna i min studie berättade att synen på talang dels har formats genom egna              

erfarenheter, genom den utbildning de fått (även om just det inte var framträdande i              

enkätsvaren) men även att den egna undervisningen har haft en betydande påverkan.            

Detta går hand i hand med de teorier som förs fram i “Design för lärande i musik”                 

(Kempe & West, 2010) där Kempe och West pekar på att kollektivet färgar individen              

som i sin tur färgar kollektivet i ett socialt samspel. Vi är alla en produkt av det                 

samhälle vi lever och verkar i och med de tanke- och handlingsmönster som råder där.               

Om lärarnas synsätt på musikalisk talang till viss del formas av den forskning som              

bedrivits inom området, vems är då ansvaret att hålla sig ajour med vad som händer               

inom forskningsvärlden? Hur mycket ansvar har lärarutbildningarna och hur mycket          

ansvar har individen själv? Hur mycket ansvar kan läggas på kultur- och            

musikskolornas chefer? En utbildning varar bara i fem år och den yrkesverksamma            

delen av ens liv i kanske drygt 40. 
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Med tanke på hur vi genom metaforer ser på olika musikgenrer som högre eller lägre               

stående (Kempe & West, 2010), där den klassiska musiken, rättvist eller orättvist, har             

fått stå för det högre och populärkulturen för det lägre, tyckte jag det fanns anledning att                

tro att urtypen för en person som tror på musikalisk talang som medfödd är en äldre                

klassisk musiker. Detta också med anledning av att det så sent som på 1990-talet fanns               

ett mera absolut synsätt på musik i lärarkåren och att dessa lärare nu börjar närma sig                

sin pension (Brändström, 1997). Att detta visade sig vara felaktigt känns både befriande             

och lovande för synen på alla elever ute i skolorna som mycket kapabla individer. Att               

det som får många lärare att ändra sitt synsätt på hur musikalisk talang uppstår, sker i                

deras undervisning visar också på att samspelet i lektionsrummet inte bara har en             

påverkan på eleverna utan kanske lika mycket på deras lärare. 

 

6.3 Synen på talang och undervisningen 
Även om kultur- och musikskolorna är en frivillig skolform står det klart och tydligt att               

det budskap som ges i Skolverkets text från 2012 (Skolverket, 2012) även efterlevs i              

dessa. Både enkätsvaren och svar från de intervjuade anger givetvis att elever går framåt              

olika fort och att en del elever tar till sig informationen snabbare men att flertalet lärare                

anpassar sin undervisning därefter och möter varje individ där denne är, oberoende av             

syn på talang. Flera svar anger också att lärarna tar elevers olika lärstilar i beaktande,               

både vad gäller metoder och material, och att elevers delaktighet är en viktig komponent              

(McPherson, 2006). Det finns även lärare i enkäten, om än inte många, som verkar ha               

“samma bok” för alla och där skillnaden mellan elever bara verkar bestå i hur långt de                

har kommit i denna. Detta behöver naturligtvis inte innebära att dessa lärare inte bryr              

sig om sina elever och det fanns heller inte möjlighet att ställa följdfrågor till dem.               

Många lärare verkar ha anammat det pedagogiska perspektiv Brändström pratar om           

med tyngdpunkt i upplevelsen av musik som alla elever kan vara delaktiga i oavsett              

ansedd talang eller inte (Brändström, 1997). I svaren återfinns också kopplingar till            

Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen (Strandberg, 1997). I ett av           

enkätsvaren angående materialval anges: “Det skall vara inom räckhåll men i övre            

kanten av deras förmåga”. Vidare anger en lärare vikten av att välja rätt ord i sin                

återkoppling: “min målsättning är att under lektionstid berömma dem för deras           
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arbetsinsatser snarare än för deras förmåga att fatta snabbt”. Att berömma arbetsinsats            

istället för att eleven “fattar snabbt”, kan direkt kopplas till Carol Dwecks tankar om hur               

en lärare hos elever kan utveckla ett dynamiskt tankesätt och undvika det statiska             

(Dweck, 2017 och McPherson, 1997). Att elever som lär sig snabbt skulle ha en              

medfödd begåvning menar Skolverket i sin skrift istället beror på en uppövad förmåga             

(Matthews & Folsom i Balchin, 2009 i Skolverket, 2012) Genom att anpassa sin             

undervisning till varje elev och låta denne växa där den är får läraren eleven att tro på                 

sin egen förmåga och utveckla ett synsätt där hen inte är rädd för nya utmaningar så                

länge de ligger inom räckhåll för vad denne kan klara av (Skolverket, 2012).             

McPherson beskriver att barn väljer fritidssysselsättningar de tror de kan bli duktiga på             

och att de slutar om de tappar tron på sin egen förmåga (McPherson, 2006) vilket bara                

visar på hur viktigt detta arbetssätt är. Att också inse att elever verkar och musicerar på                

olika nivåer tolkar jag inte som ett sätt att se ner på de elever som möjligen behöver lite                  

mer tid utan en möjlighet att anpassa undervisningen så att den gynnar alla (Skolverket,              

2012). Lärarna pekar också på glädjen i barnens musicerande som grunden till allt             

annat. Har eleven bara det löser sig musiken också, ansåg en lärare. Som tidigare              

nämnts visade en undersökning som undersökte vilka som varit olika elitmusikers (och            

även elitidrottmäns) första lärare att, tvärtemot vad vi skulle kunna tro, så var det inte               

någon av de bästa lärarna som fanns att tillgå. Under de första åren brukade det istället                

handla om att hitta en lärare som fanns på nära håll och där barnen trivdes och skapade                 

ett intresse för musik (Schenk, 2010). Behovet av en mer avancerad och ansedd lärare              

brukade komma först många senare. Detta visar på vilken viktig roll lärarna inom             

kultur- och musikskolorna har för att tända gnistan hos sina elever. Ett bevis på detta               

kan vara det faktum att 90% av eleverna säger sig trivas bra eller mycket bra där                

(Jeppsson & Lindberg, 2018). 

 

Även skolornas konsertverksamhet verkar gå i samma anda där alla elever är välkomna             

att medverka och där syftet mestadels inte är att bara visa upp de duktigare eleverna               

utan att få dem att vara en del av ett sammanhang och bygga upp elevernas självbild.  

 

Det faktum att en skola gav 30 minuters lektionstid istället för 20 till de elever som                

kommit i flera år för lektioner visar att de uppmuntrar dem med intresse och drivkraft,               
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inte för att de anses ha mer talang utan för att en elev som kommit längre i sin                  

progression behöver mer tid. 

 

6.4 Övning, motivation och föräldrarna 
Med synsättet att musikalisk talang till stora delar går att öva upp skapas fokus på               

övningen mellan lektionstillfällena. Här har flera lärare också involverat föräldrarna,          

dels genom att sitta med på lektionerna så att även föräldern vet vad som förväntas till                

nästa gång, men även genom att ha möte med föräldrarna och förklara för dem vilken               

viktig roll de spelar i sammanhanget och att de måste påminna och stötta eleverna i               

deras övning (McPherson, 2006). Även om detta inte var något alla lärare gjorde kan              

jag tänka mig att det måste ha utgjort en betydande skillnad som påverkade både              

framsteg och motivation för de elever som fick denna stöttning. McPherson pekar på             

hur viktigt det är för barnens framsteg att föräldrarna engagerar sig i deras musicerande              

och påminner dem om att öva (ibid.). Även Ericsson, Sloboda och Ullén menar att              

föräldrarnas roll är avgörande (Ericsson, Krampe & Tesch-Römer1993, Sloboda &          

Davidson, 1996 och Jelmini, 2020, 18 november). Lärarna spenderade också tid på att             

undervisa barnen om grundläggande övningsstrategier under lektionerna för att försöka          

skapa goda vanor från början och för den klara kopplingen det har till motivation              

(Skolverket, 2012). McPherson beskriver också i sin text att alla elever inte automatiskt             

förstår genom sina lektioner hur effektiv övning går till utan behöver bli hjälpta i att               

förstå det (McPherson, 2006). 

 

6.5 Klasstillhörighet och talang 
På frågan “ser du en koppling mellan musikalisk talang och          

klasstillhörighet/socioekonomisk tillhörighet?” svarade alla respondenter nej. De       

pekade däremot på olika möjligheter att utveckla sin talang. Min studie har visat att              

lärarna anser att det finns ett annat stöd i de mer socioekonomiskt starka hemmen. Dels               

i form av ett ekonomiskt stöd som möjliggör inköp av bättre instrument och möjlighet              

att kunna betala för avgifter och material men också mer stöttning och engagemang i              

själva aktiviteten som sådan (Jeppsson & Lindgren, 2018). Detta har stöd i olika             

undersökningar som har visat att familjer inom olika samhällsklasser uppfostrar sina           
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barn på olika sätt (Lareau i Gladwell, 2008) och även att det inom de mer bemedlade                

hemmen oftare finns ett större s.k. kulturellt kapital (Skolverket, 2012). I skolverkets            

skrift redogörs också för att de barn som får mer stöd i hemmet ofta kan uppfattas som                 

mer begåvade då de fått en annan möjlighet att utveckla sina förmågor och färdigheter i               

hemmet och att de barn som inte har samma stöd hemifrån måste ges ett kompenserat               

stöd i skolan för att få samma möjligheter. Skulle samma stöd kunna fungera inom den               

frivilliga skolform som kultur- och musikskolan utgör men i form av ett “musikaliskt             

stöd” för de elever som saknar ett s.k. kulturellt kapital i sina hem? Lärarna tyckte det                

var en bra ide’ men menade att det inte var något som diskuterats på skolorna. De                

påpekade dock att skolorna ibland hade besökande artister, annan konsertverksamhet i           

staden och även ensembleverksamhet för de som önskade mer speltid, men att det var              

för alla oavsett socioekonomisk status. Jag tycker inte att det spelar någon roll då det               

även innebär att de som normalt inte går på konserter eller får möta annan musikalisk               

verksamhet också kan gå. Det ökar deras kulturella kapital alldeles oavsett och därmed             

deras chanser att uppnå en högre nivå av musikalisk talang. 

 

6.6 Rekommendationer 
Det behövs mer forskning kring hur stor roll gener spelar när det gäller musikalisk              

talang, om någon alls, och om den skillnaden i så fall är av betydelse för vilken                

prestationsnivå en elev kan uppnå. Jag anser att det starkt kan påverka en elevs              

motivation att bli ansedd som mindre talangfull och att en uppdelning i de som har och                

de som inte har (eller i varje fall inte lika mycket) är djupt olycklig och inte kan anses                  

helt klarlagd inom forskningen.  

 

Hur bra eleverna än tycks trivas i kultur- och musikskolorna idag (Jeppsson &             

Lindberg, 2018) så väljer elever varje år att sluta. Det är dock svårt att hitta siffror på                 

hur stort bortfallet är, kanske för att det vanligtvis inte är något skolor vill skylta med                

offentligt. Inte ens Kulturrådet redovisar för någon information om detta i de skrifter jag              

läst. En undersökning påstår att 55% av de som slutar gör det för att de tycker det är                  

tråkigt och 40,6% för att de hellre gör något annat på sin fritid (Jeppsson & Lindberg,                

2018). Tråkigt är ingen anledning. Det är ett symptom. Vad är det som gör att eleverna                
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tycker det är tråkigt? Känner de att de inte kan påverka det som händer under               

lektionerna? Får de inte i alla fall delvis spela den musik de tycker är kul? Ger de upp                  

för lätt? Det behövs mer forskning kring vad det är som gör att eleverna slutar och vad                 

som möjligen skulle kunna göras för att minska detta. Statistik över detta behöver också              

offentliggöras. 

 

6.7 Slutsats 
Tankestilar är skapade av oss själva (Kempe & West, 2010). Vi kan därför själva skapa               

vårt eget synsätt och därmed vår egen kunskap om vilka möjligheter och förutsättningar             

vi och våra elever har i vårt musikutövande. Studien visar att det bland de lärare som                

ingått i denna undersökning har skett en förskjutning åt att se musikalisk talang som              

något som går att påverka genom övning och att det inte är en statisk förmåga. Detta är                 

en förändring mot det synsätt som tidigare rått både inom den vanliga skolan och även               

tidigare inom den kommunala musikskolan (Sandh, 2015). Detta öppnar upp för ett mer             

bejakande och dynamiskt synsätt av alla elevers kapacitet. Lärarnas synsätt på           

musikalisk talang som medfödd eller uppövad är varken ålders- eller genrebunden och            

studien visar även att det synsätt en lärare har inte är av statisk karaktär utan har ändrats                 

för en stor del av lärarna genom åren-ofta genom den egna undervisningen. Resultatet             

visar hur deras synsätt även påverkar deras undervisning: från metoder och materialval            

till hur lärare ser på konsertverksamheten vid kultur- och musikskolor. Oavsett lärarnas            

synsätt på musikalisk talang som en medfödd eller uppövad förmåga uttrycker           

majoriteten av dem betydelsen av att möta eleven där denne är och att anpassa              

undervisningen till den enskilde elevens förmåga att tillgodogöra sig materialet som           

används. De uttrycker även vikten av att identifiera olika elevers sätt att lära och att               

materialval måste varieras efter vilka olika behov elever har. Även lärarnas svar om             

skolornas konsertverksamheter pekar övervägande på att alla elever oavsett talangnivå          

får medverka i dessa. Studiens resultat har inte pekat på att lärare med ett mer statiskt                

synsätt på musikalisk talang använder sig av en annorlunda pedagogik eller andra            

arbetssätt. Det har dock funnits ett fåtal lärare som uttryckt att “det enda som kan               

påverkas är progressionstakten” och därmed enligt min tolkning antytt att de använder            

sig av samma metod och material för alla elever. Detta är dock inget som är utmärkande                
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för de lärare som tror på talang som ett mer eller mindre medfött fenomen utan har                

återfunnits även bland dem som tror på musikalisk talang som uppövad. Jag har därför              

inte kunnat identifiera ett annorlunda sätt att planera lektioner, vilka arbetsmetoder som            

väljs eller vilket material som används i undervisningen, mellan lärare som ser talang             

som medfödd eller uppövad. De lärare som inte tror att det går att öva ikapp en mer                 

talangfull elev har i sina övriga svar uttryckt hög pedagogisk medvetenhet. Vissa lärare             

nämner olika elevers olika förmågor att tillgodogöra sig material vilket kan tyda på ett              

talangperspektiv men jag kan inte skönja några tecken i deras svar på att de låter detta                

påverka den undervisning som ges till varje enskild elev utan att de anpassar sig till               

varje situation. En möjlig förklaring till att det inte går att se skillnad i              

undervisningsmetoder bland lärare med olika synsätt kan vara att även lärare med ett             

mera statiskt perspektiv på elevers förmågor kan ha anammat ett mer pedagogiskt            

perspektiv för att skapa mer mening i undervisningen för alla elever (Brändström, 1997)             

Eller kanske för sig själva? Är det våra musikhögskolor och deras           

musiklärarutbildningar som ska ta åt sig äran av att ha utbildat en lärarkår med ett               

homogent pedagogiskt synsätt på alla elevers möjligheter oavsett synen på talang? 

 

Samstämmigheten i många av svaren tyder på att detta är förändringar som skett på bred               

front. Detta ökar även trovärdigheten och giltigheten i de resultat som studien gett.             

Resultaten pekar på att synsättet lärarna har på musikalisk talang även påverkat            

utformningen av deras undervisning och därmed haft en stark musikpedagogisk effekt           

på deras yrkesutövning. 

 

6.8 Slutord 
Jag anser att det synsätt vi som lärare har på musikalisk talang även är synen vi har på                  

våra elever och de förutsättningar och möjligheter vi skapar för och med dem under              

våra lektioner tillsammans.  

 

Vad det än är som skapar musikalisk talang kan jag inte låta bli att tycka att det är mer                   

sunt att tänka att den är helt uppövad. Tänk vilket befriande synsätt på alla elevers               

möjligheter: i en värld där alla kan finns det inga begränsningar. Om ej övertygande              
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bevis finns, varken för eller emot att talang är medfödd: varför välja ett begränsande              

synsätt framför ett möjliggörande? För mig känns det synsättet mycket sundare. Det            

egna synsättet blir till slut också ens egen sanning.  

 

I slutet av min enkät lämnade jag ett öppet kommentarsfält för de som hade något att                

tillägga. En respondent skrev då ett meddelande där hon berättade att hon själv en gång               

i tiden varit student vid Musikhögskolan i Malmö. Hon valde också att citera sin              

pedagogikprofessor Gunnar Heiling. Då jag tycker hans ord dels står för hur jag själv              

ser på undervisning och att de även återspeglar det synsätt de medverkande lärarna i den               

här studien gett uttryck för, låter jag Gunnar få de sista och avslutande orden: 

 

“Du kan lära människor ALLT, VAD SOM HELST, men det du behöver är TID. Har vi                

den tiden kan vi lära oss allting. Frågan är vad vi vill”.  
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