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SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsförfattare: Anna Larsson 
 
Titel: Motivation hos celloelever på musik- eller kulturskolan 
 
Title in English: Motivation among cello pupils at municipal music or culture schools 
 
Syftet med denna uppsats är att få veta mer om vad celloelever på musik- eller kulturskolan 
anser motiverar dem i cellospelet. 75 stycken celloelever födda mellan år 1991 och 2003 som 
spelar på 5 olika musik- eller kulturskolor i både mindre och större städer i Sverige har svarat 
på en enkät med frågor om motivation. Studien visar att lust är en viktig faktor för elevens 
motivation. De flesta informanter anger att den främsta anledningen till att de spelar är för att 
det är roligt, och de flesta började också spela cello för att de tyckte att det verkade roligt eller 
för att de tyckte om instrumentet. Resultatet visar att läraren har stor betydelse för elevens 
motivation. På en skala från 1 till 5 där 5 är bäst får läraren i genomsnitt siffran 4,85. 
Resultatet visar också att läraren är viktig vid val av instrument, för hur ofta eller sällan 
eleven tänkt att den skulle vilja sluta och för hur roligt eleverna tycker det är att ha 
cellolektion. Ett annat resultat är att det är signifikant viktigare för pojkar än för flickor att de 
har en förälder av samma kön som spelar ett instrument – detta kan bero på att cello av vissa 
anses vara ett ”flickinstrument”. Ännu ett annat resultat är att informanterna anger att det är 
roligare att ha individuell lektion än orkesterlektion.  
 
 
Sökord: motivation, cello, instrumentalundervisning, musik- och kulturskola 



FÖRORD 
 
Jag skulle jag vilja tacka Ingenjör Willemsen för att han tålmodigt och engagerat har hjälpt 
mig med den statistiska förståelsen och layouten. Jag skulle också vilja tacka de 6 cellolärarna 
på de olika musik- och kulturskolorna som varit mycket tillmötesgående och hjälpsamma och 
vidarebefordrat enkäten till sina respektive celloelever. Ett varmt tack skulle jag också vilja 
rikta till de 75 celloelever som tagit sig tid att svara på enkäten. Tusen tack både lärare och 
elever – utan er hade det inte blivit någon uppsats!  
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INLEDNING 
 
Efter snart fem år på Musikhögskolan, VFU-perioder (praktik) och undervisning av egna 
elever har jag insett att elevens motivation är ett nyckelord för framgångsrik och meningsfull 
undervisning. Ofta har jag funderat över varför en viss elev inte tycker att en övning eller 
uppgift är rolig eller meningsfull, och jag har naturligtvis också stött på elever som vill sluta 
spela. Vad är det som gör att vissa fortsätter spela cello? Varför började de spela? Vad är 
roligast med spelandet? Finns det några faktorer som gör att cellospelandet blir mer 
meningsfullt för eleverna?  
 
I 12:e artikeln i FN:s konvention om barnets rättigheter står att  
 

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka 
dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets 
ålder och mognad. 

 
Hallam (1998) skriver i sin bok Instrumental Teaching: a practical guide to better teaching 
and learning att vi vet väldigt lite om vad barn vill få ut av sin undervisning. Jag har därför i 
denna uppsats valt att be celloelever på sex olika musik- eller kulturskolor svara på en enkät 
med frågor om vad de själva anser motiverar dem. För det finns ingen annan än eleverna 
själva som kan berätta hur de upplever cellospelandet. Jag hoppas att resultatet kommer att 
bidra till att jag kommer att kunna bedriva en mer meningsfull och stimulerande undervisning 
för mina nuvarande och kommande celloelever.  
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BAKGRUND 
 
Motivation är ett vitt begrepp som innefattar många olika perspektiv, och i det som följer ska 
jag beskriva några aspekter av motivation samt tidigare forskning inom området som är 
relevant för mitt resultat. Kapitlet inleds med olika definitioner av motivation och följs sedan 
av avsnitten: Inre och yttre motivation, Vad eleven tänker om sig själv, Lärarens betydelse för 
elevens motivation, Föräldrars betydelse för elevens motivation, Könsperspektiv, 
Instrumentval och Barnperspektivet.  
 

Olika definitioner av motivation 
Ordet motivation härstammar från latinets movere som betyder att röra sig (Jenner 2004).  
 
I Natur och Kulturs Psykologilexikon (Egidius 2008) står att motivation är  
 

1a) Tillstånd av reaktionsbenägenhet vilket kan leda till handling av något slag, en betydelse som svarar 
mot betydelse (1) av begreppet motiv. b) Medveten eller omedveten inriktning hos en person att vilja 
utföra vissa handlingar. 2) Fenomenet motiv, d v s att motiv bildas. 

 
Jenner (2004) föreslår att man kan formulera motivationsforskningens centrala fråga på 
följande sätt: ”Vad är det som får människor att röra sig?” (s. 35).  
 
Historiskt sett har de flesta teorier om motivation sina rötter i hedonismen – i allt människan 
gör strävar hon efter välbefinnande och efter att undvika smärta. Redan de gamla grekerna 
tänkte på detta sätt, och det var också populärt under 1700- och 1800-talen. I början av 1900-
talet hävdade till exempel Freud att det är instinkter och drifter som ligger bakom allt 
mänskligt beteende. Anhängare av den kognitiva skolan, å andra sidan, anser att de 
förväntningar och tankar som individen har är de viktigaste styrande faktorerna i allt 
mänskligt beteende. Kurt Lewin, en av anhängarna av den kognitiva skolan, har formulerat 
följande ekvation: Målets värde = uppnåendets värde gånger uppnåendets sannolikhet minus 
misslyckandets värde gånger misslyckandets sannolikhet (Jenner 2004).   
 
Enligt Jenner (2004) kan man genom de definitioner av motivation som formulerats under 
historien säga att begreppet består av tre olika faktorer som är beroende av varandra. Den 
första är motivation som en inre faktor. Den kallas också för drivkraft i betydelsen drivkraft 
att vilja göra något. Denna faktor är ”något” som sätter igång beteendet eller handlandet. Den 
andra faktorn är målsträvan hos varje person. Handlingen har en riktning. Denna målsträvan 
kan delas in i inre och yttre motivation (se precisering nedan). Den tredje och sista faktorn är 
en växelverkan mellan de två föregående faktorerna, och har att göra med personens 
självförtroende och om målen uppnås eller inte.  
 
Jenner (2004) menar att motivation inte ska anses vara en egenskap hos individen, utan att 
den motivation som en person visar beror på vilka erfarenheter man gjort, och vilket 
bemötande man fått. Han menar också att lärare ofta ser ansträngning som ett karaktärsdrag. 
 

Inre och yttre motivation 
Hallam (1998) skriver att inre motivation är aktivitet som i sig själv känns meningsfull för 
individen. Fostås (2002) beskriver det som en handling som i sig själv är belönande, och inom 
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instrumentalundervisningen menas spelupplevelserna. Hallam (1998) skriver vidare att för att 
en uppgift ska ge inre motivation ska den vara lagom utmanande för individen – inte för lätt, 
då anses den tråkig, och inte för svår, då blir personen överväldigad av uppgiften och blir inte 
motiverad att göra den. Jenner (2004) är inne på samma spår när han skriver att avståndet till 
målet påverkar motivationen. Han menar att det är bättre att se de små framstegen än att 
ständigt mäta (den långa) sträckan till målet. Instrumentalelever har ofta en inre motivation att 
börja spela, så lärarens uppgift är att vidmakthålla och främja den (Hallam 1998). Efter att 5-
åringar spelat fiol i ett halvår visar Calissendorffs (2005) avhandling att barnen måste vara 
motiverade och känna lust för att lära sig att spela. Barnens egen förklaring är att det måste 
vara lätt och roligt. Roligt kan man förstå som inre motivation.  
 
Hallam (1998) menar att motivationen beror på hur mycket eleven värdesätter musik. Enligt 
SMOK:s bok Musikalisk Mångfald, en undersökning av ungdomars musicerande (2002) där 
enkäter skickats ut till ca 850 ungdomar som spelar musik i olika sammanhang, framkommer 
att 85 % av ungdomarna angav att lust är den främsta anledningen till att man musicerar.  
 
Hallam (1998) skriver vidare att inre motivation är beroende av hur vi ser på oss själva – 
personer med bra själförtroende som ser sig själva som grunden till sina handlingar har mer 
inre motivation än personer med dåligt självförtroende. De sistnämnda anser att de är mer 
som ”ett rö för vinden” – de uppfattar det som att de styrs av andra och är offer för faktorer 
som står utanför deras egen makt (Hallam 1998) (se vidare under rubriken Vad eleven tänker 
om sig själv).  
 
Enligt Fostås (2002) kallas yttre motivation handlingar vars konsekvenser är belöningen. 
Yttre motivation bygger på tanken att om man vill uppmuntra ett beteende måste det belönas 
(Hallam 1998). Problemet med yttre motivation är att när man tar bort belöningen upphör 
personen med beteendet (Hallam 1998). Calissendorff (2005, s. 40) skriver att 
”Samstämmigheten är stor om att inlärning är effektivast när det upplevs som lustfyllt och får 
utvecklas naturligt från en inre motivation att lära, med eventuellt stöd i form av yttre 
motivation”.  
 
Ofta är det inte så enkelt särskilja vad som är inre och vad som är yttre motivation, de blandas 
ofta med varandra (Fostås 2002). Schenck (2000) skriver att ”Ju bättre det går desto roligare 
blir det. Ju roligare det blir desto bättre går det” (s. 18). Detta uttalande kan man tolka som att 
ju bättre det går (=ju mer beröm man får, det vill säga yttre motivation) desto roligare blir det 
att spela (inre motivation) och tvärt om.  

Social motivation 
En sorts yttre motivation är social motivation (Fostås 2002). Man spelar då inte cello för att 
det är själva spelandet man är intresserad av, utan snarare för att man har kompisar som 
spelar.  
 
Dunn & Dunn (I: Calissendorff 2005) menar att yngre barn blir motiverade av vuxna medan 
äldre barn och ungdomar blir mer motiverade av kompisar. Så småningom motiverar de sig 
själva.   
 
Hallam (1998) skriver att en av de saker som har mest inflytande på vårt beteende är vad 
andra tänker om oss. Hon menar vidare att vi gör saker för att vi vill ha bekräftelse, speciellt 
från de personer som vi beundrar och ser upp till.  
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Hallam (1998) skriver att det äldsta syskonet verkar ha neutral eller positiv effekt på sina 
syskon. De mest framgångsrika barnen rapporterade att syskonen var inspirerande, och ofta 
gjorde det att de yngre syskonen ville imitera det äldre syskonet (Hallam 1998).  
 

Vad eleven tänker om sig själv 
Om en person med bra självförtroende misslyckas med en uppgift leder misslyckandet till att 
han eller hon tar nya tag och satsar hårdare nästa gång. Om en person med dåligt 
självförtroende misslyckas med en uppgift så sänker han eller hon sin ambitionsnivå inför 
kommande uppgifter (Jenner 2004). Också Hallam (1998) är inne på samma spår när hon 
skriver att högpresterande elever blir mer motiverade efter förlust medan lågpresterande ger 
upp vid motgång.  
 
Hallam (1998) skriver att för att högpresterande elever ska bli motiverade behöver de bli 
utmanade, medan lågpresterande elever behöver sättas i situationer där det är stor chans att de 
lyckas.  
 
Vad elever tror om sin kompetens och vilka anledningar de tror att tidigare misslyckanden 
eller framgångar beror på, är väldigt viktigt för vilka förväntningar de har på att lyckas. 
(Hallam 1998). Här har läraren en viktig roll för att forma och upprätthålla dessa tankar 
(Hallam 1998) (se också vad Jenner (2004) skrivit om Pygmalioneffekten under rubriken 
Lärarens betydelse för elevens motivation).  
 
Vid framgång höjs normalt anspråksnivån för individen och tvärt om, men hur mycket den 
höjs eller sänks är olika för olika personer och beror bland annat på personens självförtroende. 
Personer med starkt självförtroende förklarar sin framgång med att de var flitiga och 
begåvade, och sina misslyckanden med att de inte ansträngt sig tillräckligt. Personer med 
sämre självförtroende anger tur, lätta uppgifter och så vidare som förklaring till framgång 
medan de anser att misslyckanden beror på bristande förmåga. De med gott självförtroende 
anger inre faktorer både när de misslyckas och när de lyckas, medan de med dåligt 
självförtroende anger externa faktorer (de tror inte på sig själva, inte ens när de lyckas) 
(Jenner 2004).   
 
Hallam (1998) skriver att motivationen är beroende av om eleven känner att hon är bra på 
musik eller inte. Hon skriver vidare att om eleven kortsiktigt och långsiktigt tänker sig att hon 
har en framtid som amatör- eller proffsmusiker blir hennes motivation sannolikt högre än om 
eleven inte gör det. Hallam (1998) hänvisar också till forskning som säger att de elever som 
anger att de kommer att fortsätta spela bland annat tyckte mer om att spela, övade mer, tänkte 
sig att de skulle spela längre och vanligtvis förklarade framgång med förmåga och inte tur. 
Också McPherson (I: Holmquist 2003) skriver att nybörjarelever, 7–9 år, som tänkte sig att de 
skulle spela sitt instrument länge nådde bäst resultat, och tvärt om.                                 
 

Lärarens betydelse för elevens motivation 
Hallam (1998) skriver att man vet ganska lite om interaktionen mellan elever och lärare under 
individuella instrumentlektioner. Vad man dock vet är att relationen mellan de två är mycket 
viktig – är den dålig förlorar eleverna motivationen, och om de då inte byter till en annan 
lärare slutar de antagligen att spela (Hallam 1998). Samma författare hänvisar till två studier 
med duktiga unga musiker som beskrivit vad som gör att en elev blir framgångsrik (vilket jag 
i och för sig inte ska undersöka i den här studien, men som ändå har relevans). De lärare 
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eleverna hade i tidiga år blev ihågkomna bland annat som varma, roliga, entusiastiska och för 
att de hade gjort lektionerna roliga. Uppmuntran var viktigare än korrekthet. Tyngdpunkten 
låg på lekfulla aktiviteter och utforskande, och på så sätt skapades intresse och entusiasm.  
 
Sloboda och Davidsson skriver (I: Calissendorff 2005) att om unga elever har en snäll och 
vänlig lärare så ökar elevens motivation att lära. Även Jenner (2004) är inne på samma spår 
när han formulerar det som att läraren måste vara trygg så att eleven ska våga vilja. 
Davidsson, Sloboda och Howe (I: Holmquist 2003) skriver att det är viktigt skriver att det är 
viktigt för eleven att denne får en bra kontakt med sin första lärare. Läraren ska vara vänlig, 
språksam, stöttande och avslappnad.  
 
Hallam (1998) menar att om eleven verkligen respekterar läraren kan han eller hon få mycket 
stort inflytande över eleven vilket gör att läraren får ett väldigt stort ansvar. Också Jenner 
(2004) skriver att läraren har ett ansvar för att relationen mellan läraren och eleven fungerar 
bra. Han menar vidare att det också är läraren som har ett ansvar att försöka förstå eleven, det 
är alltså inte eleven som ska försöka förstå läraren. 
 
Läraren kan främja elevernas motivation genom att till exempel ge eleven uppgifter på lagom 
svår nivå, använda social förstärkning och erbjuda en trevlig undervisningsmiljö (Hallam 
1998).  
 
Hallam (1998) skriver att entusiasm smittar av sig, så om du som lärare är glad och positiv 
och tycker om det du gör så kommer antagligen dina elever tycka likadant. I linje med detta 
säger flera föräldrar till fiolspelande barn att det är viktigt att läraren har en inre motivation att 
undervisa för att barnen ska lära sig att spela och tycka att det är roligt (Calissendorff 2005 s. 
155).  
 
Jenner (2004) menar att lärarens förväntningar är av avgörande betydelse för elevens 
motivation – både för att initiera den och för att hålla den vid liv. Han hävdar att forskning 
visar att lärarens förväntningar smittar av sig på elevens prestation, den så kallade 
Pygmalioneffekten. Om läraren har höga förväntningar på eleven kommer eleven också att 
lyckas bra, men om läraren har låga förväntningar på eleven så presterar eleven sämre.  
 
Fostås (2002) skriver att eleven lätt blir förvirrad och osäker när den ska bedöma sin lärare. 
Han menar att det lätt blir att eleven uttrycker sig i starkt positiva eller starkt negativa ordalag.  
 
För att känna motivation inför en uppgift måste den ligga innanför möjlighetshorisonten. Gör 
det inte det ser man ingen anledning att försöka. Som lärare måste man då visa att målet är 
överskattat och att personen underskattar sin egen förmåga. Att en person har lågt ställda mål 
betyder inte nödvändigtvis att eleven saknar vilja, men är snarare en försvarsmekanism 
eftersom man hellre blir kallad lat än misslyckad. Läraren måste också hjälpa eleven att sätta 
upp realistiska mål – det blir ofta en konflikt för individen att sätta kravnivån 
(skyddsmekanism hos individen som får den att anpassa sig efter sina möjligheter och på så 
sätt undvika att misslyckas och få minskad självtillit) så högt som möjligt samtidigt som den 
måste hållas tillräckligt låg för att undvika att misslyckas (Jenner 2004).  
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Förälderns betydelse för elevens motivation 
I Beltman och Volets (2007) undersökning där man intervjuat högpresterande musiker och 
idrottare framkommer att alla informanter ansåg att de fått både praktiskt och känslomässigt 
stöd av sina familjer i tidig ålder.  
 
Hallam (1998) skriver att det är viktigt med stöd från föräldrarna för att tidigt få informell 
skolning. Hon skriver vidare att föräldrarnas musikintresse kan influera barnet till att tidigt 
lära sig mycket om musik från redan innan födseln. Ju mer föräldern kan om musik desto mer 
troligt är det att den informella musikundervisning barnen får i tidiga år är av bra kvalitet. 
Föräldrar kan underlätta att barnen utvecklar positiva känslor för musik genom att okritiskt 
låta barnen utforska musikaliska idéer (Hallam 1998). Barnen behöver också hjälp från sina 
föräldrar när allt inte går som på räls med spelandet (Hallam 1998). 
 
Hallam (1998) skriver att få barn verkar vara helt självmotiverade vad gäller övning, och där 
spelar föräldern en viktig roll. Samma författare skriver också att förälderns inblandning dock 
är en svår balansgång mellan hur mycket den ska vara involverad och hur mycket barnet ska 
klara sig själv utan att de båda blir oense. Det är viktigast för yngre barn att de får hjälp att 
öva (Hallam 1998). 
 
Davidson rapporterar (I: Holmquist 2003) att många elever uppger att de inte hade fortsatt att 
spela om de inte hade fått stöttning av sina föräldrar när de var små. Sosniak m.fl (I: 
Holmquist 2003) hävdar att barn vars föräldrar på sin höjd skjutsar sina barn till lektionerna 
utvecklas mindre än barn vars föräldrar hjälper till mer.  
 
Calissendorff (2005) skriver att kommunikationen mellan lärare och förälder kan vara 
avgörande för att barnen ska lyckas bra med sitt spel.  
 

Könsperspektiv 
O’Neill (1997) skriver att det nu för tiden är dubbelt så många brittiska pojkar som flickor 
som lär sig spela ett instrument, och att flickorna också i större grad får godkänt i skolans 
musikämne. Det är dock män som innehar de främsta posterna inom det professionella 
musiklivet (O’Neill 1997). Samma författare skriver vidare om en undersökning som visar att 
flickor var mer positivt inställda till musik, och att både flickor och pojkar tyckte mer om 
ämnet ju äldre de blev. Flickor tyckte också mer om att lyssna på musik än pojkar. En annan 
(antagligen brittisk) studie visade att flickor ansåg sig vara mer kompetenta än pojkar inom 
musik. Hon skriver också om en undersökning som visar att både flickor och pojkar anser 
musik vara flickaktigt. O’Neill (1997) refererar till en undersökning där studenter fick 
rangordna instrument efter hur maskulina eller feminina de ansågs vara, och cellon blev 
placerad i mitten (undersökningen publicerades 1978). Samma författare (1997) hävdar att 
även andra undersökningar har gett liknande resultat. Archer skriver i O’Neill (1997) att det 
ingår i pojkars könsroll att de ska undvika femininitet. O’Neill (1997) tar också upp en 
undersökning av Green (1993) (antagligen brittisk) där 78 musiklärare i grundskolan anser att 
både pojkar och flickor begränsar sig själva vad gäller vissa musikaliska aktiviteter och 
instrumentval. En annan undersökning visar att barn anser att risken ökar för att bli retad om 
man spelar ett instrument som inte är passande för ens kön (O’Neill 1997).  
 
Hirdman skriver (i Lif 2008, s. 22) att ”… det är mannen [det manliga] som är norm. Det är 
män som är människor, därmed utgör de normen för det normala och det allmängiltiga”.  
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Instrumentval 
I SMOK:s undersökning (2002) (gruppintervjuer med sammanlagt 37 elever) framkommer att 
majoriteten av ungdomarna hävdar att föräldrar eller syskon är den främsta anledningen till att 
de valt de instrument de valt. Andra bidragande faktorer uppges vara tradition, 
instrumenttillgång och kamratgruppens inverkan. Samma undersökning hävdar att för 
tonåringar betyder kamrater och idoler mer för instrumentvalet medan yngre barn präglas mer 
av föräldrar. Hallam (1998) skriver också om att kamrater kan ha inverkan på vilket 
instrument en elev väljer. Samma författare skriver också att en elev kan ha hört ett visst 
instrument på TV eller på en konsert, eller bara hört ljudet av det och på så sätt blivit 
intresserad. I dessa fall brukar motivationen vara väldigt stor (Hallam 1998).  
 
Hallam (1998) skriver att föräldrarna kan ha inflytande över vilket instrument deras barn 
väljer att spela. Om de har mer än ett barn vill föräldrarna kanske inte att flera barn spelar 
samma instrument för att undvika konkurrens, eller så kanske de själva spelar ett instrument 
som de vill eller inte vill att deras barn ska spela. Hallam (1998) hänvisar också till en studie 
där föräldrar fick välja vilket instrument de ville att deras barn skulle spela, och resultatet 
visade att cello sågs som ett flickinstrument. O’Neill (1997) hänvisar till samma undersökning 
som citerats ovan (från 1978) som frågade också vuxna vad de skulle välja för instrument till 
sin son eller dotter, och cello valdes ungefär till lika många pojkar som flickor. 
 
Hallam (1998) skriver att det finns forskning som visar att flickor tenderar att välja små, ljust 
klingande instrument medan pojkar föredrar stora, mörkt klingande. När barn i åldern 5–10 år 
fick lyssna på inspelad musik med olika instrument och sedan välja vilket de tyckte bäst om, 
kunde ingen skillnad utläsas mellan könen när barnen var yngre (O’Neill 1997). De äldre 
barnen däremot valde instrument utifrån om de ansågs maskulina eller feminina. Flickor valde 
i högre grad än pojkarna ett större spektrum av instrument (det vill säga både flick- och 
pojkinstrument) än pojkarna (undersökningen publicerades 1978).  
 

Barnperspektivet 
I denna uppsats har jag valt att fråga barn och ungdomar om vad de anser motiverar dem i 
cellospelet. Därför tänkte jag i detta avsnitt skriva lite om barnets perspektiv. 
  
I FN:s konvention om barnets rättigheter står i första artikeln att  
 

I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt 
tidigare enligt den lag som gäller barnet.  

 
Vidare står i tredje artikeln att  

 
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall 
barnets bästa komma i främsta rummet.  

 
En annan viktig artikel i samma skrift är nummer 12, där man kan läsa att  
 

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 
fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i 
förhållande till barnets ålder och mognad. 2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas 
möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett 
sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och 
administrativa förfaranden som rör barnet. 
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På Barnombudsmannens hemsida kan man läsa att 
	  

De som bestämmer om sådant som rör dig ska tänka på vad som är bäst för dig. Du har rätt att 
säga vad du tycker. Vuxna måste lyssna på din åsikt. 

 
Även Qvarsell (2001) skriver i sin artikel Det problematiska och nödvändiga 
barnperspektivet om att det är viktigt att barnens perspektiv blir uppmärksammat. Hon menar 
att begreppet barnperspektiv används i olika betydelser, både när barnets perspektiv åsyftas 
och när barnet är i fokus för vuxnas handlingar (vilket inte är ett barnperspektiv utan vuxnas 
perspektiv på barn). Att ha ett barnperspektiv i forskningssammanhang handlar alltså inte om 
att vuxna ska försöka se saker ur barns perspektiv, utan att barnen själva ska få ge uttryck för 
sina tankar och åsikter. Qvarsell (2001) hävdar vidare att barnperspektivet inte innebär att 
barnen ska få diktera sina villkor, utan att de ska få uttrycka hur och vad de ser.  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka motivation bland celloelever på musik- eller 
kulturskolan. 
 
Mina frågeställningar är: Har familjen, läraren och andra närstående betydelse för elevens 
motivation? Varför spelar de, varför började de spela och vad är det roligaste med att spela 
cello? 
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METOD 

Datainsamlingsförfarande 
För att få många svar och på så vis försöka finna faktorer som kan vara giltiga för många 
celloelever valde jag att göra en enkätundersökning (se enkäten i sin helhet i Bilaga 1). Jan 
Trosts Enkätboken (2001) har varit mig behjälplig vid utformandet av enkäten. Enkäterna 
skickades ut till sex olika cellolärare på fem olika musik- eller kulturskolor, och lärarna 
delade ut dem till sina respektive celloelever som fyllde i dem och återlämnade dem till sina 
lärare. Lärarna skickade dem sedan tillbaka till mig.   
 

Enkätfrågorna 
Frågorna jag valde att ställa var inspirerade av litteraturen jag läst och mina egna tankar kring 
ämnet. Frågorna rörde följande områden; anledningen till att informanterna började spela 
cello, om de har velat sluta spela och i så fall varför, vad som är roligast med att spela, 
hemövning, vad de tycker om sin cellolärare, cellolektionen och orkesterspel samt frågor 
kring föräldrarnas och andra närståendes betydelse (se enkäten i sin helhet i Bilaga 1).  
 

Bearbetning av resultaten 
För att lättare kunna bearbeta resultaten använde jag mig av programmet SPSS version 19. 

Statistiska verktyg 

Pearson’s R 
Pearson’s R är en metod för att bestämma korrelationen mellan två variabler. Korrelation är 
ett mått på hur stark koppling det finns mellan två variabler. Korrelationen (ρ) kan variera 
mellan -1 och 1. -1 Betyder att ett starkt negativt samband finns och 1 innebär ett starkt 
positivt samband. 0 betyder att variablerna inte har någon koppling till varandra. Till exempel 
kan tänkas att variablerna ”Nederbörd” och ”Antal sålda paraplyer” har en positiv koppling, 
alltså kan man förvänta sig att variablerna korrelerar positivt (ρ>0). Om vi istället valt 
variablerna ”Solsken” och ”Antal sålda paraplyer” hade vi förväntat oss en negativ koppling 
och då alltså en negativ korrelation (ρ<0). Normalt anser man att det finns ett samband om 
korrelationen är >0,4 eller <-0,4. Observera att korrelation enbart är ett mått på linjärt 
samband, vilket betyder att det kan beskrivas ju mer/ju mindre av något ju mer/ju mindre av 
något annat, ungefär som exemplet ovan. Om man förväntar sig någon annan typ av samband 
mellan sina variabler ska en annan metod användas (Blom 2005). 

χ2-test 
Ett annat sätt undersöka om två variabler har ett samband är genom ett χ2-test. Detta är ett 
mer avancerat sätt att undersöka samband mellan två variabler och är mer lämpligt än 
Pearson’s R då det inte finns någon rangordning mellan svarsalternativen, exempelvis vid 
Ja/Nej-frågor. Ett χ2-test ger ett motsvarande χ2-värde som är ett mått på hur stark koppling 
som finns mellan våra två variabler. Detta χ2-värde kan sedan med en tabell översättas till ett 
p-värde som då är samma mått på signifikans (se förklaring nedan) som för korrelationen 
(Blom 2005). 
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T-test 
Ett t-test prövar om skillnaden i medelvärde från min undersökning är slumpmässig 
(nollhypotes (det vill säga att inget samband finns)) eller om man kan vara tillräckligt säker 
på att en verklig skillnad föreligger. I denna undersökning har en jämförelse gjorts mellan hur 
samma personer skattat företeelser.  

Signifikans 
Signifikans (p) är ett mått på hur mycket ett observerat värde i en undersökning avviker från 
ett förväntat värde eller annat jämförelsevärde så pass mycket att det kan antas att det inte 
hänger samman med statistisk osäkerhet, det vill säga slumpen. Med andra ord kan man säga 
att den anger sannolikheten för att vi skulle få fram vårt korrelationsvärde trots att variablerna 
är helt oberoende, den så kallade nollhypotesen. Signifikansen varierar mellan 0 och 1. Om 
sannolikheten är 0,05 eller mindre säger man att man kan förkasta nollhypotesen och då tro på 
vår korrelation som anger sambandet mellan variablerna (Blom 2005). 
 

Urval 
Lärarna jag valde ut var lärare jag kände och som jag trodde skulle vilja hjälpa mig. Jag valde 
lärare på musik- och kulturskolor eftersom jag var intresserad av vad just elever på musik- 
och kulturskolor ansåg motivera dem. Tre av lärarna arbetade på skolor i större städer, och tre 
i mindre. Jag började med att ringa till alla lärare och berätta om min uppsatsidé och höra om 
de var intresserade av att vara med och hjälpa till, och alla visade sitt intresse.  
 
De elever som svarat på enkäten är födda mellan 1991 och 2003 och är alltså mellan åtta och 
tjugoett år. Jag hade varit intresserad av vad ännu yngre elever tänkte om motivation i 
förhållande till cellospel, men jag ansåg att de var för små för att kunna svara på enkäten. Ofta 
är eleverna tvungna att sluta musik- eller kulturskolan när de går ut gymnasiet, så det föll sig 
naturligt att inga äldre elever är med i min undersökning.   
 

Bortfallsanalys 
Lärarna delade ut sammanlagt 106 st. enkäter och 75 st. av dem fick jag tillbaka, vilket ger en 
svarsfrekvens på 71 %. Anledningen till bortfallet kan vara många – en del elever kanske fick 
med sig enkäten hem och glömde den sedan där, andra, kanske yngre elever (vilket en av 
lärarna påpekade för mig), tyckte eventuellt den var för omfattande och frågorna för 
krävande. Vidare kan man anta att de elever som var mest positivt inställda till cellospelet i 
allmänhet var mer benägna att lämna in enkäten än andra. 
 

Etiska överväganden 
Enkäten skickades till lärarna tillsammans med ett följebrev (se Bilaga 2) i vilket det bland 
annat stod att lärarna skulle säga till eleverna att lärarna själva inte skulle läsa vad eleverna 
svarat, och att ingen annan skulle kunna ta reda på vilken elev som svarat vad – allt för att 
eleverna inte skulle känna sig obekväma med att svara vad de verkligen ansåg i olika frågor. 
Jag bedömde att elevernas målsmän inte behövde ge sitt medgivande till sina barns 
medverkan eftersom frågorna inte kunde anses vara av etiskt känslig karaktär (jämför 
Vetenskapsrådet 2003). På enkäten står att jag studerar till cellolärare och att jag, för att bli en 
så bra lärare som möjligt, skulle bli mycket tacksam om eleverna skulle vilja ta sig tid att 
svara på frågorna.  
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Jag informerade lärarna om att när uppsatsen är färdig kommer jag att meddela dem hur de 
kommer att kunna få tag på den om de är intresserade av resultatet.  
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RESULTAT 

Korta fakta 
• Av tabellen nedan framgår hur många flickor respektive pojkar som har svarat på 

enkäten och vilket år de är födda. De flesta respondenterna är födda mellan 1998 och 
2002.  
 

Tabell 1. Antal flickor och pojkar samt deras födelseår.  
Kön 

 
Flicka Pojke Total 

1991 1 0 1 

1992 2 0 2 

1993 3 1 4 

1994 1 1 2 

1995 3 1 4 

1996 2 2 4 

1997 4 0 4 

1998 6 1 7 

1999 9 2 11 

2000 5 3 8 

2001 7 7 14 

2002 7 2 9 

Födelseår 

2003 5 0 5 

Totalt 55 20 75 

 
Tabell 2. Antal flickor och pojkar som har en kvinnlig respektive manlig cellolärare. 

Lärarens kön 
Elevens kön 

Kvinna Man Totalt 

Flicka 27 28 55  

Pojke 6 14 20 

Totalt 33 42 75 

 
Av tabellen framgår att 42 elever har en manlig cellolärare medan 33 st. har en kvinnlig. 
Nästan exakt lika många flickor har en kvinnlig som en manlig lärare. Däremot är det 
betydligt fler pojkar som har en manlig än en kvinnlig lärare. 49 % av flickorna har en lärare 
av samma kön som de själva jämfört med 70 % av pojkarna.  
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• Informanterna har spelat cello mellan 1 och 11 år. I medeltal har de spelat nästan 4 år.  
• 14 av informanterna spelar även ett annat instrument än cello, flest (9 st.) spelar piano. 
• 41 % av informanterna får celloundervisning (individuell lektion eller 

grupplektion/orkester) en gång i veckan och 52 % spelar två gånger i veckan. Endast 5 
elever uppger att de spelar mer än 3 gånger i veckan.  

• Knappt hälften av respondenterna (41 %) uppger att de har cellolektion på 
skolan/gymnasiet medan 57 % anger att de har lektion på Musikskolan/Kulturskolan. 

• I stort sett alla (93 %) skriver att de har någon/några kompisar som spelar något 
instrument.  

 
Tabell 3. Antal fritidsaktiviteter förutom cello.  
 Antal Procent 

Inga fritidsaktiviteter förutom cello 11 15 

En ytterligare fritidsaktivitet 27 36 

Två ytterligare fritidsaktiviteter 20 27 

Tre ytterligare fritidsaktiviteter 8 11 

Fler än tre ytterligare fritidsaktiviteter 8 11 

Giltiga 

Totalt 74 99 

 
Tabell 5 visar att de flesta av informanterna har uppgett att de har en eller två fritidsaktiviteter 
förutom cello (63 %). 22 % har 3 eller fler och endast 15 % har inga andra fritidsaktiviteter 
förutom cello.   
 

Lärarens betydelse för elevens motivation 
På frågan hur bra eleverna ansåg sin lärare vara skattade 65 st. av dem (87 %) sin lärare med 
den högsta siffran (5 av 5). 9 st. (12 %) skattade 4 och 1 elev skattade 3. Ingen skrev en 1:a 
eller 2:a. Medelvärdet på hur bra eleverna ansåg sin lärare vara är 4,85.   
 
16 elever har på den sista, fria, frågan skrivit hur läraren bör vara, och ordet snäll förekommer 
i 13 st. av de kommentarerna (se Bilaga 4). Också i övriga fria svar (där eleverna inte kryssat i 
de svar jag föreslagit utan själva skrivit något under svarsalternativet ”Något annat”) nämns 
ofta läraren – 4 st. har angett att en bidragande orsak till att de började spela cello var läraren. 
2 elever skriver att de fortsatte att spela på grund av läraren trots att de ville sluta. 1 elev har 
skrivit att den ville sluta för att läraren var tråkig; men samma elev ville sedan fortsätta 
eftersom den gamla läraren skulle komma tillbaka (se Bilaga 3). 
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Något annat i undersökningen som också får väldigt positivt resultat är hur rolig 
cellolektionen är.  
 
Tabell 4. ”Hur roligt är det att ha cellolektion?” Skala från 1 till 5 där 1 är jättetråkigt och 5 är jätteroligt. 

1 1 1 

2 0 0 

3 10 13 

4 26 35 

5 37 49 

Giltiga 

Totalt 74 99 

 
Medelvärdet för hur roligt informanterna tycker att det är att ha cellolektion är 4,32.  
 
Tabell 5. Hur bra eleverna tycker att deras lärare är jämfört med hur rolig de tycker att cellolektionen är (båda 
frågorna i skala 1 till 5 där 5 är bäst).  

Hur kul lektion 
 

1 3 4 5 Totalt 

3 1 0 0 0 1 

4 0 4 5 0 9 

Hur bra lärare 

5 0 6 21 37 64 

Totalt 1 10 26 37 74 

 
Tabell 5 visar att ju högre eleverna skattar sin lärare desto bättre tycker de om cellolektionen. 
Denna skillnad är signifikant; ρ=0,58 och p=0,000. Men som framgår av de ovanstående, 
värderar eleverna sin lärare (medelvärde 4,85) högre än cellolektionerna (medelvärde 4,32).  
 
Tabell 6. Hur bra informanterna tycker att deras lärare är jämfört med hur ofta/sällan de har tänkt att de skulle 
vilja sluta spela cello.   

Hur bra lärare 
 

3 4 5 Totalt 

Aldrig 0 0 30 30 

Någon gång 0 8 30 38 

Ganska många gånger 0 1 3 4 

Ofta 0 0 1 1 

Tänkt sluta 

Jag vill egentligen sluta nu 1 0 0 1 

Totalt 1 9 64 74 
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Enkätprogrammet bekräftar vad tabellen ovan visar – att det finns ett klart samband mellan att 
ju högre eleverna skattar sin lärare desto mer sällan har tänkt att de skulle vilja sluta spela 
cello; ρ=-0,47 och p=0,000.  
 

Förälderns och andra närståendes betydelse för elevens motivation 
Tabell 7. Hur många av informanterna som har en mamma och/eller pappa, syskon eller annan släkting som 
spelar något instrument.  
 Båda 

föräldrarna 

Ingen av 

föräldrarna 

Mamma Pappa Syskon Annan 

släkting 

Summa  

Flickor 12 (22 %) 24 (44 %) 28 (51 %) 15 (27 %) 26 (47 %) 28 (51 %) 55 (100 %) 

Pojkar 9 (45 %) 4 (30 %) 11 (55 %) 14 (70 %) 8 (40 %) 6 (30 %) 20 (100 %) 

Summa 28 (37 %) 28 (37 %) 39 (52 %) 29 (39 %) 34 (45 %) 34 (45 %) 75 (100 %) 

 
Tabellen visar att pojkarnas spel är mer beroende än flickornas av att föräldrarna spelar. Ett 
χ2-test på pappors betydelse för pojkars spel ger p=0,001, vilket säger att det är signifikant 
viktigare för pojkar än för flickor att deras pappa spelar något instrument. Tabellen visar inte 
att liknande samband finns mellan flickor och deras mammor. Av tabellen framkommer att 
om igen av föräldrarna spelar så spelar flickorna i högre grad.  
 
Bland dessa cellospelande elever visar resultatet att för pojkar och flickor sammantaget finns 
inget statistiskt samband mellan barnens och mammas, pappas, syskons eller släktingars spel. 
Det resultatet måste dock relateras till att alla som besvarat enkäten spelar, vid jämförelse 
med barn som inte spelar skulle förmodligen sådana samband visa sig. 
 

Inre motivation 
 
Tabell 8. Hur länge olika elever tror att de kommer att spela cello.  
 Antal Procent 

Mindre än ett år till 3 4 

Några år till 20 27 

Många år till 32 43 

Hela livet 19 25 

Giltiga 

Totalt 74 99 
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Varför spelar du cello och vad är det roligaste med att spela cello? 
 
Tabell 9. Svar på frågan ”Varför spelar du cello?” Informanterna kunde här kryssa i flera svar (därför blir det 
sammanlagda procenttalet med än 100 %).  
 Antal Procent 

Jag spelar för att det är roligt 57 76 

Jag spelar för att bli riktigt bra 26 35 

Jag vill bli cellist när jag blir stor 8 11 

Jag vill spela tillsammans med andra 8 11 

 
Tabell 10. Svar på frågan ”Vad är det roligaste med att spela cello?” Informanterna kunde här kryssa i flera 
svar (därför blir det sammanlagda procenttalet med än 100 %).  
 Antal Procent 

Jag har en kompis/flera kompisar som spelar 16 21 

Jag har ett syskon som spelar 1 1 

Mamma, pappa eller någon annan vill att jag ska spela 6 8 

Jag tycker om musik 44 59 

Jag tycker om cello 42 56 

På de två ovanstående frågorna kunde informanterna kryssa i flera alternativ (det framgick 
dock inte tydligt att de kunde göra det, så det är möjligt att vissa elever trodde att man bara 
fick kryssa i ett. Därför bör resultaten läsas med viss försiktighet). 
 

Orkester- eller gruppspel 
53 av informanterna uppger att de spelar i en orkester eller grupp, och 22 st. uppger att de inte 
gör det.  
 
Tabell 11. Svar på frågan ”Hur roligt är det att spela i grupp eller i orkester?” Skala från 1 till 5 där 1 är 
jättetråkigt och 5 är jätteroligt. 
 Antal Procent 

1 2 3 

2 3 4 

3 13 17 

4 32 43 

5 20 27 

Giltiga 

Totalt 70 93 

Bortfall  5 7 

Totalt 75 100 
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Medelvärdet för hur roligt eleverna tycker att det är att spela orkester är 3,83. Om man på 
frågan ”Hur roligt är det att spela i grupp eller orkester?” delar in informanterna i barn (födda 
2003-1999) och tonåringar (födda 1998-1991) får man resultatet att det inte är någon 
signifikant skillnad mellan grupperna. Medelvärdet för ungdomarna blev 3,79 medan det blev 
4,02 för barnen. På frågan hur roligt det är att spela orkester har 1 informant har skrivit en 1:a 
på orkesterspel och sedan gjort en ny skala med hur roligt det är att spela trio och gett det en 
4:a. 
 
Inget signifikant samband går att se mellan hur svårt eleverna tycker det är att spela och hur 
roligt de tycker att det är att ha orkester eller mellan hur bra informanterna tycker att de spelar 
och hur roligt det är att spela orkester.  
 
De som inte spelar i någon orkester eller grupp har spelat i medeltal 2 år och 8 månader och 
de som spelar i någon grupp eller orkester har spelat i medeltal 4 år och 5 månader. Inget 
samband finns mellan att de som spelar orkester hade tänkt att de skulle spela längre än de 
som inte spelar orkester eller att de som inte spelar orkester oftare tänkt sluta än de som spelar 
orkester. Resultatet visar heller inte något samband mellan att de elever som inte spelar 
orkester vill sluta i högre grad än de som spelar orkester.  
 

Instrumentval 
Tabell 12. ”Vilken var främsta anledningen till att du började spela cello?” 
 Antal Procent 

Kompis spelar/spelade 7 9 

Cello verkade fint 58 77 

Någon i familjen/släkten spelade 8 11 

 
Inom svarsalternativet ”Cello verkade fint” har jag inkluderat fria svar i av typen ”Det 
verkade kul/roligt”. På denna fråga fick informanterna endast välja ett alternativ. 
 

Sluta spela 
Tabell 13. Hur ofta eleverna tänkt att de skulle vilja sluta spela cello. 
 Antal Procent 

Aldrig 30 40 

Någon gång 38 51 

Ganska många gånger 4 5 

Ofta 1 1 

Jag vill egentligen sluta nu 1 1 

Giltiga 

Totalt 74 99 
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Tabell 14. Anledningen till att de ville sluta spela.  
 Antal Procent 

Har aldrig velat sluta 30 40 

Det var för svårt 7 9 

Cellon var för tung 3 4 

Jag hade ingen kompis som spelade 1 1 

Det var inte kul att spela längre 21 28 

Giltiga 

Totalt 62 83 

Bortfall  13 17 

Totalt 75 100 

 
Inom Bortfall ryms svaren som eleverna själva skrivit i ”Något annat”-rutan. 3 st. ville prova 
något annat instrument, 4 st. angav tidsbrist som anledning, 2 st. tyckte det var tråkigt att öva 
hemma och 3 st. angav trötthet/smärta (se resultaten i sen helhet i Bilaga 3).	  
 
Tabell 15. Anledningen till att informanterna fortsatte spela trots att de ville sluta.  
 Antal Procent 

Har aldrig velat sluta 30 40 

Kompis övertalade mig att fortsätta 3 4 

Lösning med läraren 6 8 

Förälder/släkting övertalade att fortsätta 15 20 

Giltiga 

Totalt 54 72 

Bortfall  21 28 

Totalt 75 100 

 
Anledningen till att denna tabell får så många så kallade bortfall är att många informanter 
svarat i ”Något annat”-rutan. Av dem hade 6 st. angivit att det var roligt (ändå/oftast) att spela 
och 7 st. ändrade sig (vissa utan att precisera varför, och andra angav att det blev roligt igen). 
Se alla övriga svar i Bilaga 3.  
 

Lätt/svårt att spela, bra/dålig på att spela 
Resultatet visar att de som tyckte att de spelade bättre också tyckte att det var lättare att spela 
cello; ρ=0,40 och p=0,002. Man kan också se att ju bättre informanterna tycker de är på att 
spela, desto roligare tycker de att det är att ha cellolektion; ρ=0,43 och p=0,000. Däremot 
fanns det inget i resultatet som tyder på att informanterna tycker att det är tråkigare att ha 
cellolektion om de tycker att det är svårare att spela. Inget signifikant samband kunde utläsas 
mellan hur svårt informanterna tyckte det var att spela och hur länge det hade tänkt att de 
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skulle spela, vilket också gällde för sambandet mellan hur bra de tyckte att de var på att spela 
och hur länge de hade tänkt att de skulle spela. Däremot visar resultaten att de som tycker att 
de är bra på att spela mer sällan tänkt att de skulle sluta spela; ρ=-0,40 och p=0,000. Inget 
signifikant samband går att utläsa mellan hur svårt informanterna tycker att det är att spela 
och hur ofta de tänkt att de skulle sluta. 
 

Hemövning 
Tabell 16. Hur många gånger i veckan respondenterna övar.  
 Antal Procent 

Mindre än 1 dag/v 4 5 

1 dag/v 19 25 

2-3 dag/v 38 51 

4-6 dag/v 11 15 

Varje dag 1 1 

Giltiga 

Total 73 97 

	  
Tabell 17. Redovisning av hur ofta respondenterna anser att det är roligt att öva.  
 Antal Procent 

Aldrig 2 3 

Sällan 10 13 

Ofta 44 59 

Alltid 18 24 

Giltiga 

Totalt 74 99 

 
Tabell 18. ”Vad gör att det är roligast att öva?” (här var det inte preciserat om man skulle kryssa i ett eller 
flera alternativ vilket göra att resultaten kan vara missvisande).   
 Antal Procent 

Kul läxa 16 21 

Rolig låt i läxa 20 27 

Cello låter fint 13 17 

Det är roligt att spela 39 52 

Summa 73  97 

 
Fyra respondenter har i det fria svaret till frågan ovan angett att det roligaste med att öva är 
kunskapshungern (inre motivation) (se Bilaga 3).  
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Tabell 19. Hur många pojkar respektive flickor som tycker att det är viktigast att de har en bra låt i läxa för att 
det ska vara roligt att öva hemma.  

Roligast öva – bra låt 
 

Nej Ja Totalt 

Flicka 44 10 54 Kön 

Pojke 10 10 20 

Total 54 20 74 

 
Ett χ2-test ger p=0,007, vilket visar att det är viktigare för pojkar än för flickor att de har en 
bra låt i läxa. Informanterna kunde kryssa i fler alternativ på frågan ”Vad gör att det är 
roligast att öva?” (jag hade inte angivit om man skulle kryssa i ett eller flera svar, så vissa 
elever kanske trodde att man bara fick kryssa i ett vilket gör att resultatet inte är helt pålitligt).  
 
Inget signifikant samband går att utläsa mellan hur ofta informanterna uppger att de övar och 
om de tycker att det roligaste med att öva är en kul läxa, när de har en bra låt i läxa eller för 
att det är kul att spela. Inte heller finns det något signifikant samband mellan hur ofta det är 
roligt att öva och om man har en kul läxa, om man har en bra låt i läxa, om man tycker att 
cello låter fint, eller när det är kul att spela.  
 
Det finns ett svagt samband mellan hur länge informanterna tänkte sig att de skulle spela och 
hur ofta de övade hemma; ρ=0,27 och p=0,022. En korrelation fanns också mellan hur ofta 
informanterna tyckte att det var roligt att öva och hur länge de tänkte spela; ρ=0,40 samt 
p=0,001. 
 
Ett svagt samband finns också mellan hur ofta informanterna övade och hur kul de tyckte det 
var att ha cellolektion; ρ=0,26 och p=0,024, och mellan hur ofta det var roligt att öva och hur 
roligt det var att ha cellolektion; ρ=0,60 och p=0,000. 
 
Inget signifikant samband fanns mellan hur svårt de tyckte det var att spela och när det var 
roligt att öva. Däremot finns ett samband mellan hur bra informanterna tycker att de spelar 
och hur ofta det är roligt att öva;  ρ=0,37 och p=0,001. Man kan dock inte se något signifikant 
samband mellan hur bra informanterna anser att de spelar och hur ofta de övar, eller mellan 
hur svårt de tycker att det är att spela och hur ofta de övar.   
 
Ingen skillnad kan utläsas mellan de som spelar orkester och de som inte gör det på hur ofta 
de tycker att det är roligt att öva – de som spelar i orkester har 3,0 som medelvärde och de 
som inte spelar har 3,2. Ingen signifikant skillnad kan heller utläsas mellan hur ofta de båda 
grupperna övar. Här har de båda grupperna samma genomsnittsvärde, ungefär två till tre 
dagar i veckan.
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DISKUSSION 
	  
55 st. av de 75 elever som svarade på enkäten var flickor. O’Neill (1997) hänvisar till en 
undersökning som visar att både pojkar och flickor anser musik vara flickaktigt. Samma 
författare skriver att det nu för tiden är dubbelt så många pojkar som flickor som lär sig spela 
ett instrument (resultat från Storbritannien) Det resultatet verkar vara i linje med mina 
resultat, men att det är fler flickor än pojkar som svarat på enkäten kan kanske också ha att 
göra med att cello av vissa ses som flickaktigt (Hallam 1998). Enligt en undersökning som 
O’Neill (1997) refererar till ses dock cello som könsneutralt.  
 

Lärarens betydelse för elevens motivation 
Lärarens betydelse får mycket utrymme av informanterna. Läraren nämns i sammanlagt 24 
fria kommentarer, och nästan uteslutande i positiva ordalag. En viktig anledning till att läraren 
nämns så ofta kan vara att jag i början av enkäten skrivit att jag ska bli cellolärare och därför 
skulle bli mycket tacksam om de ville svara på frågorna. Då har de antagligen det i sina tankar 
när de svarar. En annan anledning kan vara att sista frågan också ger mycket fokus på läraren.  

Lärarens egenskaper 
På frågan hur bra eleverna ansåg sin lärare vara gav 65 av dem (87 %) sin lärare den högsta 
siffran (5 av 5). Det skulle kunna ligga något i det som Fostås (2002) skriver; att elever har 
svårt att bedöma sin lärare och därför uttrycker sig väldigt negativt eller, som framkommer i 
den här undersökningen, väldigt positivt. Eller så är eleverna bara väldigt nöjda med sina 
lärare. Både Sloboda och Davidsson (I: Calissendorff 2005) och Davidsson, Sloboda och 
Howe (I: Holmquist 2003) anser att om den lärare eleven har i unga år är snäll, vänlig, 
pratsam, stöttande och avslappnad så ökar elevens motivation att lära. Jenner (2004) skriver 
att läraren måste vara trygg så att eleven ska våga vilja. På den sista fria frågan handlade 16 
av kommentarerna om hur läraren ska vara och ordet snäll förekommer i nästan alla, vilket 
tydligt visar att det i linje med ovan nämnda källor är en egenskap som celloelever värderar 
högt hos sin lärare.  
 
Två elever har angett att en bidragande orsak till att de valde just cellon var att de tyckte så 
mycket om läraren.  

Cellolektionen 
Intressant att se är att hur bra läraren är får signifikant högre medelvärde än hur roligt det är 
att ha cellolektion (en informant skriver dock som svar på frågan om vad som är roligast med 
att spela cello att det är att gå på cellolektionen). En slutsats man kan dra av det är att den 
personliga kontakten mellan läraren och eleven är av stor betydelse för elevens motivation. 
Hallam (1998) skriver också att om eleven ser upp till sin lärare och ser den som en förebild 
är det en stark motivationsfaktor.  
 
Ett inte alltför överraskande resultat var att de som tyckte att sin lärare var väldigt bra också 
tyckte bättre om cellolektionen. Här skulle man kunna fråga sig om eleverna tycker att 
cellolektionen är rolig eftersom de är förtjusta i att spela cello, eller om de tycker om att 
cellolektionen eftersom de gillar sin lärare? Antagligen är det en berikande blandning. Hallam 
(1998) menar att det är mycket viktigt för oss människor att få uppskattning och bekräftelse 
från personer vi beundrar, och man kan anta att informanterna ser upp till sin lärare. Och om 
eleverna ser upp till sin lärare tycker de antagligen om att ha cellolektion.  
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Orkesterspel 
Ett annat intressant resultat är att orkesterspel får lägre snittbedömning än den individuella 
cellolektionen. Kan det ha att göra med att eleven då får mindre uppmärksamhet från sin 
lärare (eller den lärare som leder orkestern – det är ju inte säkert att det är samma person)? 
Detta skulle vara intressant att titta närmare på. En informant har på frågan ”Hur roligt är det 
att spela i grupp eller orkester?” skrivit en etta på orkesterspel och sedan gjort en ny skala 
med hur roligt det är att spela trio och gett det en fyra. Spelar man i en mindre ensemble har 
man en viktigare roll och känner sig kanske mer sedd, vilket gör att man blir mer motiverad 
(läs mer diskussion om orkesterspelet under rubriken Social motivation).  

Sluta spela 
Resultatet visar också att de elever som är mer nöjda med sin lärare mer sällan har tänkt att de 
skulle vilja sluta spela cello, vilket än en gång visar att lärarens person och förhållningssätt är 
av mycket stor betydelse för elevens motivation både positivt och negativt (en elev skrev att 
hon eller han ville sluta för att han eller hon tyckte att läraren var dålig, men ville sedan 
fortsätta eftersom den förra läraren skulle komma tillbaka). Man kan här fråga sig om det är 
så att eleverna vill fortsätta spela för att de tycker om sin lärare eller vill de sluta för att de inte 
är så förtjusta i sin lärare. Det verkar dock som om det är det första antagandet som är mest 
rimligt eftersom lärarna har fått 4,85 i medelbedömning av eleverna.   
 
Ännu ett resultat som understryker hur viktig läraren är att 8 % av informanterna har angett att 
det var en lösning med läraren som gjorde att eleven fortsatte att spela även fast än han eller 
hon under en period tänkt att de ville sluta.  

Könsperspektiv 
Man kan anta att en elev är benägen att välja ett instrument där läraren är av samma kön som 
eleven själv, eftersom det då antagligen än lättare att identifiera sig med den personen. 
Eftersom 70 % av pojkarna hade en manlig lärare och 49 % av flickorna hade en kvinnlig kan 
man dra slutsatsen att det är viktigare för pojkar än för flickor att ha en lärare av samma kön. 
Kanske har det att göra med det som O’Neill (1997) säger – att musik anses av både flickor 
och pojkar som flickaktigt (brittisk undersökning). Hallam (1998) hänvisar till en studie som 
visar att cello anses vara ett flickinstrument, medan O’Neill (1997) hänvisar till en annan vars 
resultat visar att cello är neutralt. Om det är så att eleverna i min undersökning anser att cello 
är ett ”flickinstrument” gör det det antagligen svårare för dem att välja att börja spela cello. 
O’Neill (1997) skriver också att det i pojkars könsroll ingår att undvika femininitet, vilket kan 
göra att de väljer bort cello om de anser att instrumentet är ett ”flickinstrument”. Hirdman 
skriver (I: Lif 2008) att det är mannen och det manliga som är norm i samhället. Det är alltså 
tillåtet för flickor att vara som pojkar, men om pojkar är som flickor ”degraderar” de sig 
själva.  
 

Förälderns och andra närståendes betydelse för elevens motivation 
All litteratur jag läst om förälderns involvering syftar till att bättre förstå hur eleven ska bli så 
framgångsrik som möjligt. I denna undersökning är jag dock inte intresserad av det, utan av 
att se vad som motiverar eleven att spela.  
 
Hallam (1998) skriver att det äldsta syskonet verkar ha neutral eller positiv effekt på sina 
syskon. Det äldre syskonet kan vara inspirerande så att det yngre syskonet vill imitera. Endast 
1 % (1 informant) av de elever som svarat på enkäten anger att det bästa med att spela är att 
de har ett syskon som spelar, trots att 34 % svarar att de har ett syskon som spelar ett 
instrument (jag frågade inte om informanternas spelande syskon var yngre eller äldre). 
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Slutsatsen man kan dra av mina resultat är att det är möjligt att syskonen har betydelse, men 
att det inte visar sig i denna undersökning. Det är också möjligt att syskonen omedvetet har en 
betydelse för sina syskon utan att informanterna är medvetna om det.  
 
På frågan ”Vad är det roligaste med att spela cello?” svarar 8 % av undersökningsgruppen att 
de spelar för att mamma, pappa eller någon annan vill det, vilket jag skulle kalla för yttre 
motivation. Man skulle kunna spekulera i att vissa av dem får någon form av ”muta” för att de 
spelar. Som Calissendorf (2005) skriver finns det forskning som visar att inlärning går bäst 
när inre motivation föreligger, med eventuellt stöd av yttre. Då den inre motivationen kanske 
inte är lika stark hela tiden kan det kanske behövas lite yttre motivation för att komma över en 
tröskel. Föräldern har enligt Hallam (1998) en viktig roll – hon menar att det är viktigt för 
eleverna med föräldrastöd speciellt när allt inte riktigt flyter på med spelandet. 
Undersökningen visar också att föräldrastödet varit viktigt för de 20 % av eleverna som har 
angett att de fortsatte att spela för att en förälder eller annan släkting övertalade dem att göra 
det. Man kan då anta att de barn vars föräldrar inte är så engagerade i cellospelet då slutar i 
högra grad (om de 20 % informanter som angav att de fortsatte att spela för att föräldrarna 
ville det inte hade fått det stödet eller den pushningen av sina föräldrar, så hade de enligt 
undersökningen slutat), vilket också är min egen personliga erfarenhet av undervisning och 
VFU.  
 
Ett intressant resultat är att det är viktigare för pojkarna att deras pappor spelar än det är för 
flickor att deras mammor spelar. Det kan kanske ha samma förklaring som varför det verkar 
vara viktigare för pojkar att ha en lärare av samma kön, som jag diskuterat tidigare. För 
flickorna hade det ingen betydelse om deras mammor spelade eller inte, och om ingen av 
föräldrarna spelade så spelade flickorna i högre grad. Det beror kanske på samma sak som jag 
nämnt tidigare, att cello även i vårt land kan ses som ett flickinstrument och därför blir 
pojkarna känsligare för om de har en manlig förebild eller inte.  
 

Det socialas betydelse för elevens motivation 
I SMOK:s (2002) undersökning framkommer att kompisgruppen har betydelse för val av 
instrument och i denna undersökning anger 9 % (7 st.) att de började spela för att en kompis 
spelar eller spelade. Men endast 4 % av informanterna (3 st.) anger att en kompis övertalade 
dem att fortsätta trots att de ville sluta spela. Dunn & Dunn (I: Calissendorff 2005) menar att 
ungdomar blir motiverade och inspirerade av varandra, så därför skulle man kunna tänka sig 
att den åldersgruppen skulle tycka att det var roligare att spela tillsammans med andra just 
därför att en ensemble är en social gemenskap, men inget sådant samband går att utläsa av 
resultaten. Barnen (födda 1999-2003) tyckte till och med att det var lite roligare än 
ungdomarna (födda 1991-1998) att spela i orkester/grupp, men skillnaden är dock inte 
signifikant. Detta kan eventuellt bero på att de yngre informanterna till mycket större del 
bestod av nybörjare som kanske tycker att allt är väldigt roligt i början eftersom allt är nytt. 
Som jag har upplevt det under min tid på musikskolan, och vad jag har sett på de musik- eller 
kulturskolor jag besökt så skulle man som lärare kanske kunna lära av idrotten och arbeta 
ännu mer med gruppkänsla och andra sociala aktiviteter. Jag har fått uppfattningen av att man 
kanske inte nog poängterar att alla i en orkester är lika viktiga och att alla behövs, och jag 
upplever också att mycket tid ägnas åt speltekniska aspekter och kanske för lite tid åt sociala 
aktiviteter. Personligen tror jag att om man ägnade mer tid åt det sistnämnda skulle kanske 
medelbetyget för orkesterspel närma sig medelbetyget för den enskilda lektionen. Jag tror att 
man skulle kunna ha goda möjligheter att utveckla gruppkänslan hos barn och ungdomar på 
musik- eller kulturskolor eftersom hela 93 % av mina informanter uppger att de har någon 



25 
 

eller några kompisar som spelar ett instrument. 21 % uppger att det roligaste med att spela 
cello är att de har kompisar som spelar medan 11 % anger att de spelar cello för att de vill 
spela tillsammans med andra (på de två sista frågorna kunde man ange flera alternativ). Detta 
måste tolkas som att det sociala är en viktig faktor att ta hänsyn till på musik- och 
kulturskolan. Det hade varit intressant att undersöka om de som hade spelkompisar tyckte det 
var roligare att spela i orkester, men inga sådana jämförelser kunde göras eftersom hela 93 % 
uppger att de har spelkompisar. Av samma anledning går det inte att se om de elever som har 
kompisar som spelar är mer motiverade än de som inte har det.  
 
En annan anledning till att just mina informanter, som är cellister, ger orkesterspelet ett lägre 
betyg än den individuella lektionen kan vara att de just spelar cello. Som cellist spelar man 
ofta basstämmor, och möjligtvis inte alltid så roliga sådana. På den individuella lektionen 
spelar man oftast melodier och stycken.   
 
Att elever som spelar i en orkester i medeltal hade spelat i 4 år och 5 månader och att de som 
inte spelade i någon orkester hade spelat i 2 år och 8 månader skulle man kunna tolka som att 
de som spelar i orkester blir motiverade att spela längre än de som inte gör det. Eller så beror 
det på att man kanske inte får börja i orkestern förrän man uppnått en viss färdighet.  
 
Att 8 % av informanterna svarat att de spelar för att någon annan vill kan också betraktas som 
social motivation. För att tillmötesgå sina föräldrar (eller vem de nu spelar för) väljer de att 
spela trots att de kanske inte (för tillfället) är så förtjusta i själva spelandet (de har låg inre 
motivation). 
 

Lätt/svårt att spela, bra/dålig på att spela 
Intressant att se var att resultatet visade att de som tyckte att de spelade bättre också tyckte att 
det var lättare att spela cello. Jag skulle tolka det som om de som tyckte att de var bättre på att 
spela och tyckte att det var lättare att spela var högpresterande, medan de som inte gjorde det 
var lågpresterande. Hallam (1998) skriver att högpresterande elever behöver bli utmanade för 
att bli motiverade medan lågpresterande elever behöver sättas i situationer där det har stor 
chans att de lyckas. Högpresterande behöver mer utmaning eftersom de tycker att det är lätt 
att spela medan lågpresterande behöver få lättare uppgifter eftersom de tycker det är svårare 
att spela. Jenner (2004) skriver att om en person med bra självförtroende misslyckas med en 
uppgift leder misslyckandet till att han eller hon tar nya tag och satsar hårdare nästa gång, 
men om en person med dåligt självförtroende misslyckas med en uppgift så sänker han eller 
hon sin ambitionsnivå inför kommande uppgifter (Jenner 2004). Också Hallam (1998) är inne 
på samma spår när hon skriver att högpresterande elever blir mer motiverade efter förlust 
medan lågpresterande ger upp vid motgång. Både resultatet och litteraturen kan tolkas som 
om det är viktigt att som lärare försöka förstå vad som motiverar varje enskild elev, och 
undervisa därefter. 
 

Lust, och avsaknad av detsamma 

Inre motivation 
De 44 % som uppger att det bästa med att spela cello är att de tycker om musik och de 42 % 
som skriver att de tycker om cello har en inre motivation. Det påminner om vad Fostås (2002) 
skriver: att spelupplevelserna i sig själv är belöningen. SMOK:s (2002) undersökning visar, i 
linje med mina resultat, att de allra flesta ungdomar (85 %) har angett att lusten är den främsta 
anledningen till att de spelar ett instrument.   
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Cellolektionen 
Man kan se i resultatet att ju bättre informanterna tycker de är på att spela, desto roligare 
tycker de det är att ha cellolektion. Schenck (2000) skriver att ”Ju bättre det går desto roligare 
blir det. Ju roligare det blir desto bättre går det” (s. 18). Detta citat kan man tolka som att ju 
bättre det går (=ju mer beröm man får, det vill säga yttre motivation) desto roligare blir det att 
spela (inre motivation) och tvärt om. Något som säger emot just nämnda tolkning är att 
resultatet inte visar att det finns något samband mellan att informanterna tycker att det är 
tråkigare att ha cellolektion om de tycker att det är svårare att spela, vilket är intressant. Här 
skulle man kunna anta att det var tvärt om eftersom de som tycker att det är svårare att spela 
kanske inte får lika mycket beröm av sin lärare som de som tycker att det är lättare att spela. 

Hemövning 
Ett svagt samband finns mellan hur ofta informanterna övade och hur kul de tyckte det var att 
ha cellolektion. Man skulle kunna tänka sig att om de tyckte att det var roligt att ha 
cellolektion så blev de så inspirerade att de övade mer hemma. Det kan kanske också vara så 
att de elever som övade oftare lyckades bättre på cellolektionen och fick mer beröm, om 
därför tyckte det var roligare med lektion. Ett starkare samband fanns mellan hur ofta det var 
roligt att öva och hur roligt det var att ha cellolektion. Frågan är om det oftare blir roligt att 
öva om man tycker att det är roligare att ha cellolektion eller om det är roligt att öva och att 
det smittar av sig på cellolektionen. Jag skulle tro att det första antagandet är mest rimligt.  
 
Det finns ett svagt samband mellan hur länge informanterna tänkte sig att de skulle spela och 
hur ofta de övade hemma. En starkare korrelation fanns mellan hur ofta informanterna tyckte 
att det var roligt att öva och hur länge de tänkte spela. Man kan anta att ju roligare eleverna 
tyckte det var att spela, desto längre tänkte de sig att de skulle spela och ju mer motiverade 
var de att öva. Mina resultat är i linje med den litteratur jag läst – Hallam (1998) skriver att 
om eleven kortsiktigt och långsiktigt tänker sig att hon har en framtid som amatör- eller 
proffsmusiker blir hennes eller hans motivation sannolikt högre än om eleven inte gör det. 
Hallam (1998) hänvisar också till forskning som säger att de elever som anger att de kommer 
att fortsätta spela bland annat tyckte mer om att spela, övade mer, tänkte sig att de skulle spela 
längre och vanligtvis förklarade framgång med förmåga och inte tur. Också McPherson (I: 
Holmquist 2003) skriver att nybörjarelever, 7–9 år, som tänkte sig att de skulle spela sitt 
instrument länge nådde bäst resultat, och tvärt om.  

Instrumentval 
Det visade sig i resultaten att hela 77 % av informanterna har angett att de fick motivation att 
börja spela cello för att de tyckte att själva instrumentet var fint eller kul. Hallam (1998) 
skriver att om viljan att spela kommer från inre motivation, till exempel om eleven hört 
instrumentet på TV eller radio och blivit trollbunden av själva instrumentet eller dess klang 
håller motivationen längre än om eleven börjar spela för att någon annan vill. Detta är viktig 
information för musik- och kulturskolor – om detta resultat kan gälla för andra än just dessa 
elever betyder det att skolorna skulle kunna lägga mycket resurser på att rekrytera elever. I 
motsats till resultatet i denna undersökning framkommer i SMOK:s (2002) undersökning att 
majoriteten av ungdomarna svarat att föräldrar och syskon motiverat dem att välja ett visst 
instrument. Andra faktorer som påverkat hävdar de vara tradition, kamratgruppen och tillgång 
till instrument. Två informanter i min undersökningsgrupp har angett att de få instrument som 
fanns tillgängliga gjorde att de valde cello, medan 11 % ansåg att familjen/släkten hade varit 
viktig och 9 % att kompisar inverkade. Att det är lite fler av mina informanter som ansett att 
föräldrarna än kamraterna inverkade kan bero på att man vanligtvis är ganska ung när man 
spelar cello, och då har föräldrarna större inflytande än kamrater (Dunn och Dunn I: 
Caslissendorff 2005). För de 34 % av mina informanter som har ett syskon som spelar kan det 
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faktumet ha en viss betydelse för instrumentvalet om syskonet är äldre och inspirerande 
(Hallam 1998). En intressant aspekt på instrumentvalet är att informanterna endast fick fylla i 
den främsta anledningen till att de började spela – hade de fått kryssa i fler alternativ är det 
möjligt att föräldern och andra faktorer hade fått en mer framskjuten roll. Vidare är det också 
möjligt att informanterna kanske omedvetet blivit inspirerade och motiverade av personer i 
sin omgivning utan att de reflekterat över det själva.  
 

Reflektioner över tillvägagångssätt 
Faran med enkätundersökningar är alltid att det faktum att det finns färdigkryssade alternativ 
kanske begränsar informanternas tankeverksamhet. Ett annat problem (som i och för sig inte 
bara gäller enkätundersökningar) kan vara att informanterna svarar vad de tror att man som 
forskare vill att de ska svara istället för att svara vad de verkligen tycker.  
 
Under arbetets gång har jag kommit fram till att motivation är ett stort, komplicerat ämne som 
är svårt att sätta fingret på. Om jag skulle göra om denna uppsats skulle jag antagligen välja 
att studera en mer avgränsad del av motivation, till exempel vad som motiverar elever att öva 
eller vad som får dem att fortsätta trots att de under en period ville sluta.  
 
Jag borde kanske ha haft med en enkätfråga i stil med ”Hur roligt är det sammantaget att spela 
cello?” Nu har jag ju delat upp den i ”Hur roligt är det att ha cellolektion?” och ”Hur roligt är 
det att spela i grupp eller orkester?” Jag borde också ha haft med frågan ”Hur roligt är det är 
att spela på konsert?”. Enligt Hallam (1998) vill högpresterande elever gärna spela på konsert, 
och det hade varit intressant om jag hade kunnat koppla hur roligt de tyckte det var att spela 
på konsert till hur roligt de tyckte det var att ha lektion, hur bra de tyckte de var på att spela 
och hur svårt de tyckte det var att spela. En fråga var: ”Är det någon i din familj som kan 
spela något instrument?” Där borde jag ha lagt till ”eller sjunger (i kör)” – då kanske fler 
informanter hade kryssat i svarsalternativet mamma.  
 
Jag borde ha varit noggrannare med att ange hur många svar som kunde lämnas på varje 
fråga. På vissa har jag angett det men inte på alla. På de frågor där jag inte angivit ur många 
kryss som får sättas har vissa elever kryssat i ett alternativ och andra flera. Det är då svårt att 
veta om de som bara kryssat i ett verkligen menar det, eller om de hade kryssat flera alternativ 
om de hade trott att det varit tillåtet. På detta sätt blir det svårt att tolka resultaten.    
 

Fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att undersöka om elever som slutat spela var mindre nöjda med sin 
lärare eller om det snarare var andra faktorer som gjorde att de slutade.  
 
Ett intressant resultat från min undersökning var att orkesterspel i genomsnitt fick lägre siffror 
än den enskilda cellolektionen. Vad kan det bero på? Kan det, som jag nämnt tidigare, ha att 
göra med att eleven får mindre uppmärksamhet av sin lärare? Eller har det helt andra orsaker? 
Detta skulle också vara intressant att titta närmare på.  
 
Ännu ett intressant resultat var att så många pojkar hade svarat att deras pappa spelade ett 
instrument. Detta skulle vara väldigt intressant att undersöka närmare.  
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BILAGA 1 – Enkäten 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Anna Larsson och ska bli cellolärare. För att bli en så bra lärare som möjligt 
skulle jag bli väldigt glad om du ville svara på de här frågorna! Svara så noga du kan! 
Tusen tack för hjälpen! 
 
 
 
Vilket år är du född? År: ___________                        Jag är      flicka       pojke   
 
Hur länge har du spelat cello? Jag har spelat i ______ år 
 
Spelar du något annat instrument än cello? Skriv i så fall vilket eller vilka:  
_____________________________________________________ 
 
Hur många andra fritidsaktiviteter har du? Kryssa i den ruta som passar! 
  fler än 3                      3                            2                         1                        0                   
 
Hur ofta spelar du cello på Musikskolan/Kulturskolan eller i grundskolan/gymnasiet? 
  mer än 3 gånger i veckan               3 gånger i veckan                 
  2 gånger i veckan                           1 gång i veckan                     
 
Har du cellolektion på din skola/ditt gymnasium eller på Musikskolan/Kulturskolan?  
  skolan/gymnasiet                Musikskolan/Kulturskolan 
 
Har du någon/några kompisar som spelar något instrument? 
  ja            nej  
 
Är det någon i din familj som kan spela något instrument? (Du kan kryssa i flera) 
  pappa                          mamma                        något syskon                    annan släkting  
 
Spelar du i någon grupp eller orkester? 
  ja             nej  
 
Vilken är den viktigaste anledningen till att du började spela cello? Välj en! 
  jag har/hade en kompis som spelar         någon i min familj eller släkt spelade 
  cello verkade fint                                          
  något annat (skriv 
vad):______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
Hur länge tror du att du kommer att spela cello? 
  hela livet                 många år till                 några år till               mindre än ett år till 
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Varför spelar du cello? 
  jag spelar för att det är roligt                             jag vill lära mig spela riktigt bra 
  jag vill spela tillsammans med andra                jag vill bli cellist när jag blir stor 
  något annat (skriv vad): 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
Har du någon gång tänkt att du skulle vilja sluta spela cello? 
  aldrig                   någon gång                   ganska många gånger  
  ofta                      jag vill egentligen sluta nu 
 
Varför ville du sluta spela? 
  jag har aldrig velat sluta spela                   det var för svårt               cellon var för tung 
  jag hade ingen kompis som spelade          det var inte kul att spela längre 
  något annat (skriv vad): 
__________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
Vad gjorde att du fortsatte spela trots att du funderade på att sluta? 
  jag har aldrig velat sluta                en kompis övertalade mig att fortsätta 
  jag och min lärare pratade om det och kom fram till en lösning 
  en förälder/annan släkting övertalade mig att fortsätta 
  något annat (skriv vad) 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
Hur ofta övar du cello? 
  varje dag                          4-6 dagar varje vecka                 2-3 dagar varje vecka 
  1 dag i veckan                 mindre en 1 dag i veckan 
 
När är det roligt att öva? 
  alltid                   ofta                         sällan                    aldrig 
 
Vad gör att det är roligast att öva? 
  rolig läxa                                  bra låt i läxa                cello låter fint 
  det är roligt att spela                något annat (skriv vad):  
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
Hur roligt är det att ha cellolektion? Kryssa i den ruta som passar! 
       
         jättekul                                       tråkigt  
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Hur roligt är det att spela i grupp eller i orkester? 
      
         jättekul                                        tråkigt  
     
     
      
 
 
Hur bra tycker du att din cellolärare är? 
       
            jättebra                             jättedålig  
     
       
      
 
 
Hur bra tycker du att du är på att spela? 
      
   jättebra jättedålig  
     
       
      
 
 
Hur lätt eller svårt tycker du det är att spela? 
        
          jättesvårt                                jättelätt  
     
       
      
 
 
Vad är det roligaste med att spela cello? 
  jag har en kompis/flera kompisar som spelar 
  jag tycker om musik 
  jag tycker om cello 
  jag har ett syskon som spelar 
  mamma, pappa eller någon annan vill att jag ska spela 
  något annat (skriv vad): 
_________________________________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
 
Är det något du skulle vilja skriva som jag borde tänka på som cellolärare? 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
Tack så mycket för att du ville hjälpa mig! 
Vänliga hälsningar Anna 
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BILAGA 2 – Brevet till lärarna 
 
 
Hej! 
 
Här kommer enkäterna!  
 
Tack så mycket för att du vill hjälpa mig med min uppsats! Den kommer att bli färdig i juni, 
och då är du naturligtvis välkommen att läsa den och se vad jag kommit fram till! När den är 
färdig meddelar jag titeln och var man kan hitta den någonstans. 
 
För att jag ska veta svarsfrekvensen skulle jag bli väldigt tacksam om du meddelar hur många 
enkäter du delat ut, och hur många du fick tillbaka. Det är ingen katastrof om inte alla 
kommer tillbaka, det är bara det att jag som sagt måste veta hur många av de utdelade 
enkäterna som inte kommer tillbaka.  
 
Låt eleverna själva lägga i sitt svar i svarskuvertet och säg till dem att du inte kommer att läsa 
vad de skrivit, och att den som sedan läser deras svar inte kommer att vem som svarat vad. 
Det kan ju vara så att de känner sig lite generade över någon detalj de skrivit.  
 
Det skulle vara jättebra om du skulle vilja skicka tillbaka alla enkäter i det bifogade kuvertet 
senast tisdagen den 15:e mars! 
 
Tusen tack än en gång! 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Anna 
anna.larssonh062@student.oru.se 
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BILAGA 3 – Fria svar (svar i Något annat-rutan) 
 
Vilken är den viktigaste anledningen till att du började spela cello? 
Lärarens förtjänst  

• Kompis spelade + bra lärare  
• Cello fint + inspirerande lärare  
• Cello kul + gillade läraren  
• Cello fint + läraren  

 
Utbudet 

• Var på Öppet Hus på musikskolan på fiol och cello och då blev det cello. 
• Det var ett av de få instrument som erbjöds i så tidig ålder 

 
Övrigt 

• Både kryss på fint och familj 
• Jag tycker om att spela instrument 

 
 
Varför spelar du cello?   

• Det är en del av mig  
• Mamma tvingar mig  
• Det är vackert och avslappnande  

 
 
Varför ville du sluta spela?   
Vill byta till/prova annat instrument 

• Ville prova något annat (instrument? min kommentar)  
• Vill kanske börja spela gitarr  
• Ville ha tid att prova något annat instrument  

 
Tidsbrist 

• För många aktiviteter  
• För mycket annat  
• Tidsbrist  
• För många aktiviteter  

 
Hemövning tråkigt 

• Tråkigt att öva hemma  
• Hemövning tråkigt  

 
Trötthet/smärta 

• Jag orkade inte träna, jag var trött  
• Orkade inte bära, blev trött  
• Ont i armen p g a dålig stråke  

 
Övrigt 

• Börjar ny skola  
• Läraren var tråkig  
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• Ibland kan det vara tråkigt  
• Tråkigt och för lätta låtar i orkestern  

 
 
Vad gjorde att du fortsatte spela trots att du funderade på att sluta?  
Det var roligt (ändå/oftast) 

• För att det är kul!  
• Egentligen ville jag fortsätta  
• Tyckte fortfarande att det var kul  
• Jag gillar det ändå  
• Det var oftast roligt  
• Det är kul och så är det bara tråkigt ibland  

 
Ändrade mig/det blev roligt igen 

• Det gick över av sig självt  
• Ändrade mig själv i sista stund  
• Ångrade mig eftersom det är kul  
• Det blev roligt igen  
• Det blev kul igen  
• Ville fortsätta ändå  
• Bestämde mig bara för att fortsätta  

 
Lärarens förtjänst 

• P g a bra lärare  
• P g a bra lärare  
• Fick ny lärare  
• Gamla läraren skulle komma tillbaka  

 
Jag har spelat länge 

• Jag hade spelat länge och det skulle kännas fel att bara sluta  
• Jag har spelat ganska länge  

 
Övrigt 

• Jag lärde mig det svåra  
• Alla kompisar jag träffat  
• Slutade med annan aktivitet  

 
 
Hur ofta övar du cello?   

• Så ofta jag hinner  
 
 
Vad gör att det är roligast att öva?   
Kunskapsdrift (inre motivation) 

• Ha ett mål att jobba emot  
• Att man blir bättre  
• Roligt att lära sig  
• Bra känsla när jag kan musiken  

 
Övrigt 
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• Jag övar inte  
• Jag kopplar bort tankar  

 
 
Hur roligt är det att spela i grupp eller orkester? 

• trio 4/5, orkester 1/5 
 
 
Hur lätt eller svårt tycker du det är att spela?  

• Beror på vad man spelar  
 
 
Vad är det roligaste med att spela cello?  

• Att gå på cellolektionen  
• Kul att bli bättre  

 
 
 



37 
 

BILAGA 4 – Svar på frågan: Är det något du skulle vilja skriva som 
jag borde tänka på som cellollärare? 
 
Den personliga kontakten mellan läraren och eleven 
Att läraren är snäll (glad, lugn, schysst, uppmuntrande) 

• Vara schysst, inte vara sträng! 
• Var snäll mot eleverna. Var lugn.  
• Att vara snäll. 
• Att man är snäll. 
• Var snäll, rolig och ge beröm. 
• Var snäll och alltid på glatt humör. 
• Vara snäll. 
• Snäll.  
• Att vara snäll som alla andra! 
• Jag tycker att en bra lärare är tydlig, social och trevlig. 
• Och var glad hela tiden. 
• Kom ihåg att vara lite rolig. 
• Var uppmuntrande också, själv tycker jag det är mycket värt! Lycka till!  

 
Att läraren visar sitt intresse för eleven 

• Att fråga om hur veckan har varit. 
• Engagera dig ordentligt i dina elever och få dem att känna sig sedda.  

 
Övrigt 

• Tänk på att det är för elevens skull du är där. 
 
 
Allmänna in- och utlärningstips 

• Försök göra det lite roligt och lättsamt i början för att få en känsla för instrumentet. 
• Lek fram cellospelningen/lektioner. 
• Vart eleven ska ha fingrarna. 
• Tänka på att hjälpa till när man har en ny låt i läxa. 
• Det är ibland svårt att sitta still för länge. 
• Det är bra att få öva både enskilt och i en liten grupp. 
• Börja inte med noter på en gång.  
• Ibland behöver man ställa sig upp (tex träna på att buga efter en låt).  
• Helst inte avbryta mitt i en låt det har mamma. 
• Jag tycker att du ska om tex en av dina elever ska spela en svår låt som nästan är lite 

för svår ska du bryta ner låten i mindre bitar, ta den i omgångar, och berätta och visa 
hur man kan göra det lättare!  

• om eleven tappar bort sig eller slutar spela så börja bara om från början och försök öva 
mer när du och eleven spelar  Och jag lovar det är superkul.  

• Försök gärna att välja stycken med övningsmoment som ex tumläge invävt istället för 
att ex ge en ”stencil” att spela efter. Det gör det roligare som elev och då övar man 
mer. Lycka till  

• Utmana! 
• Halvera långa/svåra stycken/låtar. 
• Uppmuntra barnen vid intresse och ge beröm.  



38 
 

• Att utgå från att eleven vill ha mycket läxor.  
• Vara positiv men krävande och inte för sträng. 
• Glöm inte att ge beröm.  
• Lyssna på din elev och lär utifrån dess behov.  

 
Att läraren inspirerar 

• Inspirera eleverna genom att visa dem hur mycket du brinner för det du gör. 
Inspiration är ett viktigt ord.  

• Få dem att bli inspirerade genom att låta dem gå på konserter och möta andra musiker. 
 
 
Låtvariation 

• Variation är kul på låtar/stycken osv. Kul att få komp. 
• Fråga eleven vad den vill ha för låtar i läxa. Inte spela samma låt för länge. 

 
 
Övrigt 

• Var som X (cellolärarens namn)  
• Att vara i tid till dina lektioner. 
• Han är jättesnäll och rolig (har nog missförstått frågan och syftar på sin egen lärare). 
• Fråga dina elever om de verkligen gillar att spela cello!  
• Att hjälpa eleverna att inte pressa sig för hårt för man behöver inte alltid kunna alla 

låtar superbra jämt.  
• Verka aldrig osäker på ditt yrke som om du inte tyckte att cello var det roligaste du 

skulle kunnat arbeta med.  
• Meddela om du är sjuk så slipper elever ta med cellon i onödan.  

 
 


