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Sammanfattning

Uppsatsens syfte är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka musiklärares syn på
gymnasieskolans studiemiljö, och dess relation till elevernas lärande och ambitionsnivå.
Tidigare forskning har också bedrivits kring elevers ambitionsnivå men inte i relation till
skolans studiemiljö. Jag har gjort en kvalitativ undersökning i form av en gruppintervju med
fyra musiklärare för att finna svar på uppsatsens syfte. I resultatet framgår informanternas syn
och uppfattningar om skolans studiemiljö, elevernas ambitionsnivå och lärande. De mest
väsentliga aspekterna som framkommer är skolans begränsningar av lokaler och  öppettider.
Elevernas informella lärande hamnar i stor utsträckning utanför skolans lokaler och de
positiva aspekterna angående studiemiljön är elevernas trivsel och sammanhållning samt de
konsertprojekt skolan arrangerar. Det informella lärande som sker på skolan sker i många fall
i grupp, vilket inte informanterna anser som bra för elevernas utveckling men är enligt ett
sociokulturellt perspektiv ett bra sätt  att lära om det enskilda lärandet också får sin plats. 
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Inledning

I min musiklärarutbildning har frågor som varit aktuella ofta berört pedagogiska och
didaktiska ändelser i musikundervisningen. Frågor som berör elevers musikaliska ambitioner
och hur lärare kan påverka detta har inte diskuterats lika mycket. Något jag upptäckte när jag
började på musikgymnasiet var hur stämningen och studiemiljön gav mig motivation att bli en
bättre musiker. Jag var i ett sammanhang där vi alla hade musiken gemensamt och det fanns
tillgång till salar att öva, spela in, musicera tillsammans och umgås. Detta gav mig en tanke
om att undersöka hur elevers musikaliska ambitionsnivå kan påverkas av den studiemiljö de
befinner sig i. 

En reflektion jag gjort på senare år är varför vissa skolor har satsat mer på elevernas
studiemiljö än andra? En tanke kan vara att det i många situationer handlar om skolans
ekonomi och lärares tid.  Orden ambition och motivation har jag länge funderat kring och då
även i min egna musikaliska bakgrund, då jag ibland varit mer motiverad än andra gånger.
Varför är jag motiverad nu? Varför är jag inte motiverad nu? Hur finner man motivation att
öva på sitt instrument? En annan fråga ur ett lärarperspektiv är: hur bygger man en
motiverande studiemiljö för eleverna och finns det något lärarna kan göra för att påverka
detta? Inom området studiemiljön på ett musikgymnasium, finns också många faktorer som
kan spela in då både det sociala, tillgång till övningsrum/ensemblerum, vad som händer i
korridoren och skolans öppettider spelar roll. Vad jag vill ta reda på i min undersökning är
alltså hur studiemiljön ser ut och om lärarna kan påverka den på något sätt. Detta för att
skolan på bästa sätt skall kunna ge eleverna motivation att utveckla sina ambitionsnivåer.
Denna undersökningen hade varit intressant att göra i flera olika skolformer, men den
målgruppen jag kommer att rikta mig emot är gymnasiet då det i mitt fall var där min
musikaliska väg började på riktigt. Jag blev själv väldigt motiverad och intresserad av att lära
mig mer om musik i den åldern, då jag i klassen fick möta likasinnade människor och hade
också tillgång till ett helt hus med musikutrustning nästan dygnet runt. Det gjorde att min
ambitionsnivå tog fart!
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Problemområde

Utifrån mina tidigare erfarenheter har jag blivit mer fundersam över varför musikstudenter
utvecklas olika fort, och vad det beror på. Jag har i min förberedelse inför denna uppsats hittat
två faktorer jag vill undersöka i relation till varandra. Den första faktorn är elevers
musikaliska ambitionsnivå, som jag upplevt kan ha en stor betydelse för elevers
utvecklingsprocess. Den andra faktorn är den studiemiljö eleverna befinner sig i, då mina
tidigare erfarenheter lärt mig att det är viktigt att befinna sig på en plats, där det finns en
tillåtande miljö för att utvecklas. Jag har valt att utifrån ett lärarperspektiv undersöka dessa
faktorer på ett musikgymnasium. 

Syfte

Mitt syfte är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka musiklärares syn på gymnasieskolans
studiemiljö, och dess relation till elevers lärande och ambitionsnivå.

Frågeställningar

Hur uppfattar musiklärare studiemiljön på ett musikgymnasium?
Vad är lärares uppfattningar om elevers musikaliska ambitionsnivå och lärande?
Hur kan skolans studiemiljö påverka elevers musikaliska ambitionsnivå och lärande?

Avgränsningar

De avgränsningar jag gjort har varit att beskriva en faktor som kan påverka elevernas
ambitionsnivå: Skolans studiemiljö. Jag har också valt att göra undersökningen utifrån ett
lärarperspektiv då jag är intresserad av deras uppfattningar hur/om studiemiljön påverkar
elevernas ambitionsnivå. Undersökningen kommer att äga rum på ett estetiskt program med
inriktning musik. 
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Bakgrund/Tidigare forskning

I detta kapitel kommer jag att redogöra för tidigare forskning, som är relevant för mitt
problemområde. Jag kommer också att förklara viktiga begrepp för mitt arbete. 

Skolkultur
 
Gunnar Berg (1999) menar att skolans kultur utformas utifrån olika sociala fenomen och kan
göra kulturen svår att tackla på ett sammanhängande sätt. Skolans värderingar spelar stor roll i
hur skolan utformas och kan leda till att kulturen i skolan är öppen, generös och underlättar
skolutvecklingen. Det uppstår ofta en egen kultur på varje skola. Det kan vara svårt att
analysera innehållet i en skolas kultur just för att det finns många komplexa fenomen. Det är
däremot möjligt att försöka hitta strategier och en metod som kan rama in olika perspektiv och
fokusera på vissa väsentliga delar av en skolas kultur.

Berg (1999) beskriver också skolans kultur som en nyckelfaktor för skolans utveckling. För
att få en bild av hur en viss skolas kultur är, bör aktuella individer och grupper inom skolan
undersökas. Något som också kan ses som en viktig faktor är hur skolans kultur utifrån ett
historiskt och samhällsperspektiv påverkats och blivit utformad.    

En annan faktor som påverkar skolkulturen är lärares professionalism och professionella
yrkesroll. Berg (1999) beskriver att den professionella yrkesgruppens roll grovt beskrivet
handlar om ”att handla inom vissa gränser”. Utifrån denna beskrivning finner Berg också två
kritiska frågor: 

– Var går gränserna för olika yrkesgruppers professionella handledningar (dvs vilka är de egentliga
uppgifterna) och vem eller vilka har makten att sätta dessa gränser (dvs bestämma uppgifterna)?
– Vilka är kriterierna för ett ”omdömesgillt” yrkeshandlande, och vem eller vilka har makten att
fastställa innehållet i dessa kriterier? (Berg, 1999, s.71)

Dessa frågor beskriver hur svårt det är för den professionella läraren att agera adekvat i alla
situationer men att de interna normer och regelsystem som finns får genomsyra hur varje
lärare bör agera. Det finns alltså inga färdiga svar om hur en lärare skall agera, men enligt
skolans kultur bör läraren ”handla inom vissa gränser” (Berg, 1999). 

Skolkulturen påverkas av många faktorer och som kan vara svårt att upptäcka om man inte
känner till dem. En kort sammanfattning om skolans kultur enligt Berg:
  

Skolans kulturer handlar inte om formella regelsystem, utan utgörs snarare av ofta osynliga regler
och vanor  som – medvetet och/eller omedvetet – styr, begränsar och reglerar skolpersonals och
elevers arbetsförhållanden i såväl snäv som vid mening. (Berg, 1999, s.37)

Dessa vanor och osynliga regler utgör då hur skolkulturen bildas och förändras genom tiden. 

Skol- och utbildningskod

Gerhard Arfwedson (1984) definierar två begrepp, skolkod och utbildningskod. Dessa begrepp
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är konstruerade analysinstrument, som beskriver hur en viss skola/utbildnings miljö ser ut och
hur normer, uppfostran och oskrivna regler formar skolan/utbildningen. Arfwedsons studie
bygger på enkätundersökningar, där syftet var att finna svar i hur en viss utbildningskod har
utformats. Enkelt förklarat är skillnaden mellan utbildningskod och skolkod att
utbildningskoden berör de studerande (eleverna) och skolkoden berör yrkesgruppen (lärare). 

Enligt Arfwedson (1984) är de största faktorer som påverkar utbildningskoden, ”tanke- och
handlingsprinciper”. Dessa har betydelse för det konkreta arbete som eleverna utför och deras
sätt att hantera deras utbildning. Utbildningskoden utformas efter hur eleverna uppfattar vad
som förväntas av dem och hur den sociala studiemiljön ser ut. 

På varje skola utformas också en skolkod utifrån tre olika kontexter: systemkontext, yttre
kontext och inre kontext. Systemkontexten bygger på staten och kommunens  inflytande och
bestämmelser i skolan, yttre kontext menas det inflytande skolan får från sin närmiljö. Skolans
inre kontext handlar om skolans historia. 

Studiemiljö

Efter att ha sökt på Nationalencyklopedins internetsida efter ordet miljö fick jag upp
förklaringar som: omgivning, omgivande förhållanden, bostadsmiljö, olämplig uppväxtmiljö
och arbetsmiljö. Studiemiljö handlar då om omgivningen där studier pågår och ett begrepp jag
i denna uppsatsen kommer använda mig utav. Jag kommer att använda begreppet studiemiljö i
syfte att beskriva lärares uppfattning om elevers befintliga omgivning och i detta fallet en
studiemiljö anpassad för musikstudenter. 

Ambitionsnivå

Beskrivningen av ordet ambition enligt Nationalencyklopedins internetsida  lyder: 

medveten inriktning på att nå ett mål av relativt svåruppnåeliga slag. (Nationalencyklopedin, 
sökord: ambition)

Ordet Ambitionsnivå syftar till exempel på vilken grad av strävan det finns av att nå ett mål. 

Emil Lundberg gjorde 2012 en kvalitativ studie om musiklärares upplevelser av elevers
musikaliska ambitionsnivå och färdighetsnivå, som bygger på en fokusgruppsintervju med
åtta lärare. I Lundbergs resultatanalys beskriver han lärares uppfattningar av elevers
musikaliska ambitionsnivå. Informanterna diskuterar kring elevers ambitionsnivå kopplat till
deras färdighetsnivå och kommer fram till att de elever, som har en hög ambitionsnivå inte
behöver ha en hög färdighetsnivå. De menar att elevens musikaliska utvecklingskurva inte
bygger på deras färdigheter utan på deras ambitioner och målsättningar. 

Några slutsatser från Lundbergs resultatdiskussion: 

– Nybörjare utan musikalisk ambitionsnivå är ett problem.
– Nybörjare har per automatik inte låg musikalisk ambitionsnivå.
– Nybörjare med hög musikalisk ambitionsnivå kan uppnå hög musikalisk färdighet.
– Elever med hög musikalisk ambitionsnivå har och får oftast höga betyg.
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– Inte stor skillnad på musikalisk ambitionsnivå mellan elever, som antagits via
färdighetsprov och elever som antagits via betyg. (Lundberg 2012, s.19)

Dessa slutsatser bygger Lundberg (2012) utifrån resultatet från sina intervjuer och han
diskuterar även om huruvida dessa slutsatser hänger samman med tidigare forskning.
Lundberg förklarar tydligt att elevers ambitionsnivå inte är kopplat till deras musikaliska
färdighetsnivå. 

Motivation och övning 

Detta avsnitt är tänkt som en koppling mellan studiemiljön och elevers musikaliska
ambitionsnivå. Min uppfattning är, att studiemiljön bör vara en motiverande miljö där elever
vill och kan öva samt att tillsammans motivera varandra för att bygga en individuell högre
musikalisk ambitionsnivå. De olika övningsprinciper, som räknas upp, är inte tänkta att
användas i ett analytiskt perspektiv av elevens utveckling, utan är mer en överblick av hur
övning kan se ut och dess funktion i elevernas musikaliska utveckling. 

År 2000 släppte Robert Schenck en didaktikbok som heter Spelrum. I denna bok tar Schenck
bland annat upp olika övningsprinciper och övningsstrategier. Han menar att lust och
självmotivation är en förutsättning för att nå en sund inlärning. Några grundläggande
övningsprinciper som Schenck tar upp är: Stigen i snön, Gallweys Jag 1 och Jag 2,
medvetenhet, anpassning och jag-kan-känslan.

Stigen i snön teorin bygger på igenkänning, då eleven till exempel spelar en skala på ett visst
sätt, så ökar det chansen för att eleven kan spela det på samma sätt vid nästa tillfälle.
Muskelminnet gör att eleven kommer komma ihåg ett visst rörelsemönster och hjälper eleven
att komma ihåg hur denne spelade just denna skalan. 

Gallweys Jag 1 och Jag 2 handlar om medvetenhet av två olika jag. Det första ”jaget” är mitt
medvetna jag, som ger instruktioner om hur jag skall öva och kan även komma med en
bedömning av övningen. Jag 2, är det omedvetna jaget som utför själva övningen. Dessa två
jag fungerar bäst när de också samarbetar med varandra. Samarbetet kan gå till så att ”Jag 1”
bestämmer vilken övning som jag skall öva, ”Jag 2” utför övningen och ”Jag 1” bedömer
sedan hur det gick. Detta handlar alltså om medvetenhet i sin övning. 

Jag-kan-känslans syfte är, att inte ha för höga krav i sin övning men heller inte endast spela
något man redan kan. Detta handlar istället om att hitta en balans i sin övning, där eleven får
känna att det här kan jag, men också att ge sig själv utmaningar. Då använder Schenck (2000)
begreppet ”lagom progression”. 

Schenck menar också att om eleverna tycker sig klarat av ett moment, blir det sedan lättare en
lära sig mer.

Framgång föder framgång, också i övning. (Schenck, 2000, s.170)

Detta citat visar på hur viktigt det är för eleverna att känna att de lär sig och befäster sin
kunskap och blir en viktig del i deras ambitionsnivå. 
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För att koppla själva övningen till motivation använder Schenck (2000) sig av en annan
strategi: ”gör det roligt”. Schenck menar att ”roligt” både kan handla om att eleven kan ”ha
skoj”, men kan vara en känsla av tillfredställelse, då eleven suttit och övat länge och känner
sig nöjd med sin insats. Strategin bygger på att ha en positiv inställning till övandet och att
utgå ifrån principen, att ”lust och självmotivation är en förutsättning för att nå en sund
inlärning”.

Självmotivation 
Schenck (2000) menar att elever i många fall kommer med en negativ bild av övning och att
det då är viktigt för läraren att förstå de, här ovan, grundläggande övningsprinciperna. Läraren
skall också föregå med gott exempel vad gäller övning och ergonomi menar Schenck och att
då bra träningsvanor anammas, som ger eleverna bra förutsättningar. Förebilder är också
viktigt för motivationen och att spela musik skall kännas roligt. Schenck (2000) citerar också
Joseph O'Connors uttalande om elevers lärande: 

Den viktigaste faktorn är elevens motivation. Han måste vilja lära sig. En elev får lust att lära sig
ett instrument om han tycker att det är meningsfullt, intressant och roligt. Under inlärningen kan
graden av entusiasm variera … Så länge han tycker om det han gör kommer han att fortsätta. Jag
tror inte att denna glädje eller detta intresse kan tvingas fram. Det sämsta skälet av alla att lära sig
någonting är för att någon tvingar dig. (Joseph O'Connor i Schenck 2000, s.205)

Detta citat är viktigt för lärares syn på elevernas lärande och hur viktig självmotivationen är.
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Teoretisk inramning

Formellt och informellt lärande

Göran Folkestad (2006) har i artikeln Formellt och informellt lärande diskuterat dessa
begrepp. Det formella lärandet är enligt Folkestad en situation där antingen en lärare eller till
exempel en person i en ensemblegrupp leder gruppens övningstillfälle. Det informella
lärandet beskrivs som ett lärande där du själv väljer och kan i viss mån beskrivas som
”frivilligt lärande”, även att Folkestad också menar att ett lärande aldrig kan vara frivilligt då
det i sin form är något som sker vare sig eleven vill eller inte. 

Folkestad tar också upp ett exempel som beskriver att formellt och informellt tränade musiker
handlar om skolade eller självlärda musiker.

learning, and the learning situation, can be both formal and informal, it is important to clarify that
this is not the case with teaching: teaching can never be carried out using 'informal teaching
methods'. Teaching is always teaching, and in that sense always formal. (Folkestad 2006, s.143-
144)

Formellt och informellt lärande är två olika sätt att lära, de fungerar bäst i relation till
varandra då det formella lärandet ger eleverna kunskaper om hur de skall göra och det
informella lärandet är den tid då eleverna kan utveckla det de har lärt sig. Det musikaliska
lärandet är också som störst utanför skolan, skriver Folkestad, då det inte alltid handlar om
just momentet ”att lära sig musik” utan istället att lyssna till musik, spela musik, dansa till
musik eller rent utav bara befinna sig där det finns musik. 

Folkestad (2006) använder också två olika sätt att se på en lärande process: Common
learning process och uncommon learning process. Common learning process beskrivs som
den specifika övningssituation, där eleven antingen i hemmet eller på skolan övar till exempel
en skala eller en teknikövning. Uncommon learning process handlar istället om lärandet
utanför sitt medvetande, alltså allt eleven lär sig utanför det konkreta övningstillfället. Dessa
kategorier beskriver dock inte var eleven skall befinna sig då lärandeprocessen äger rum, utan
istället handlar det om hur lärandeprocessen går till. Dessa kategorier är dock endast till för
att göra oss medvetna om hur lärandeprocessen fungerar och inte om vilken process som bör
användas eller inte. Folkestad menar att det formella lärandet är viktig för att vi skall lära oss
hur man skapar musik och i det informella lärandet få chans att utveckla den kunskap och de
verktyg man fått, men också att få skapa musik utan att det skall ha ett övningssyfte. 

Sociokulturellt perspektiv

Lärande sker på antingen individuell eller kollektiv nivå menar Roger Säljö (2000). Det
sociokulturella perspektivet bygger till störst del på den kollektiva nivån och det centrala är
det sociala sammanhanget. Vi lär oss av varandra och våra sätt att bete oss, tänka,
kommunicera och uppfatta verkligheten vilket formas av den omgivning vi befinner oss i. Vi
delar med oss av information, kunskap och färdigheter, som skapar ett samspel mellan olika
individer. Individen lär sig alltså av det sociala och kulturella sammanhang denne befinner sig
i och genom kommunikation skapas ny kunskap och nya färdigheter. 
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Utvecklingszon

Säljö (2000) beskriver begreppet (närmaste) utvecklingszon och refererar till Vygotskys
förklaring:

'avståndet' mellan vad en individ kan prestera ensam och utan stöd å ena sidan, och vad man kan
prestera ”under en vuxens ledning eller i samarbete med mer kapabla kamrater” å andra sidan
(Vygotsky i Säljö 2000, s. 120)

Det handlar alltså om vad eleven klarar av att lära sig och vilka begränsningar och möjligheter
eleven har. Utvecklingszonens nivå blir allt högre ju mer eleven utvecklas och detta leder till
att eleverna själva kan hjälpa varandra mer. Säljö (2000) menar att en liten handledning i
omgivningen kan göra att eleven kan lösa ett problem som hen skulle ha svårt att klara av på
egen hand. Denna handledning kan vara hjälp med att förstå en fråga eller att förklara och
bena ut ett större problem i mindre delar. Säljö använder en bild med pilar för att förklara
processen i utvecklingszonen: 

Uppnådd kompetens → Utvecklingszon → Framtida kompetens (Säljö, 2000, s.122). 

Denna process gör det möjligt för elever att utvecklas, då två personer är på olika nivåer. Den
eleven med högre kompetens hjälper eleven med lägre kompetens och eleven med högre
kompetens befäster då sin kunskap genom att repetera det denne redan kan (alltså hjälper de
varandra att utvecklas). 
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Metod

I detta kapitel redogör jag för vilken undersökningsmetod jag valt och definierar den. Jag
beskriver även hur jag tagit kontakt med skolan jag undersökt och hur jag gick till väga rent
praktiskt. 

Val av metod

Utifrån mitt syfte har jag valt att använda mig av metoden kvalitativ gruppintervju. Denna
gruppintervjun ägde rum på ett musikgymnasium och berörde fyra musiklärare. 

I och med att mitt område kan uppfattas som komplext, valde jag metoden gruppintervju för
att gruppen tillsammans kan hjälpa varandra att diskutera kring ämnet. Min uppfattning var att
om jag istället valt att göra individuella intervjuer med fyra musiklärare hade jag inte uppnått
lika bra svar. Jag valde också denna metod utifrån att musiklärarna arbetar tillsammans och
förmodligen ser/upplever studiemiljön, elevers ambitionsnivå och lärande på olika sätt. Därför
anser jag att denna metoden är användbar för min undersökning. 

Jag har i min undersökning blivit inspirerad utav Victoria Wibecks (2010) tankar om den
kvalitativa undersökningsmetoden Fokusgrupp. I min undersökning använder jag mig inte
utav denna metoden utan av en kvalitativ gruppintervju. Jag förklarar här vad en fokusgrupp
är, och även vilka delar jag inspirerats utav i denna metoden.

Fokusgrupp enligt Wibeck (2010) är en undersökningsmetod inom kvalitativa gruppintervjuer
och beskrivs som en bra metod för att undersöka ett komplext ämne. Vad är då en
fokusgrupp?

Att arbeta med fokusgrupper innebär att man samlar en grupp människor som under en begränsad
tid får diskutera ett givet ämne med varandra. Gruppen leds av en samtalsledare – moderator –
som initierar diskussionen och introducerar nya aspekter av ämnet i den mån det behövs. (Wibeck
2010, s.11)

Wibeck (2010) menar att metoden dels kan användas för att studera ämnets innehåll då bland
annat informanternas åsikter, argumentationer och uppfattningar framkommer. Fokusgruppen
kan också användas för att studera gruppens interaktion med varandra. Varför denna
forskningsmetod kan vara användbar är för att vissa komplexa och svåra ämnen ibland kan bli
svårt att prata om i en enskild intervju menar Wibeck (2010). Dessa komplexa ämnen kan
istället vara lättare att ta upp i en grupp där informanterna hjälper varandra i sina tankegångar
och även ställer frågor till varandra. 

Det jag använt från denna metoden är att studera ämnets innehåll där informanternas åsikter,
argument och uppfattningar framkom. Min uppfattning var också att informanterna hjälpte
varandra för att komma djupare i ämnet. 

Urval

När jag valde mitt problemområde insåg jag, att metoden för att få bra svar från lärarna borde
vara att fånga flera lärarens tankar tillsammans. Detta för att lärare lägger märke till olika
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saker, men att de tillsammans på arbetsplatsen också formar gemensamma uppfattningar. Min
tanke om storleken på skola var inte mitt huvudfokus, då alla skolor har något speciellt vare
sig skolan är stor eller liten. Skolan i detta arbete har cirka 70 musikstudenter och anses som
ett relativt litet musikprogram. De lärare jag fick till min gruppintervju blev fyra informanter,
vilket också var mitt minimum. Varför jag valde att studera just denna skolan var för att den
gav ett klart besked först, om att jag fick komma dit. 

Studiens genomförande

Utifrån mitt syfte och frågeställningar hade jag förberett intervjufrågor, som jag använt i min
undersökning (se bilaga). Jag avgränsade ämnet till studiemiljö och tog upp olika aspekter,
som är relevanta för ämnet. För att få tag på en skola sökte jag via internet och kurskamraters
kontakt till deras tidigare utbildning och via egna kontakter. Jag skickade sedan ut ett mail till
skolor inom ett relativt stort geografiskt område. Till slut svarade en skola, som kunde bidraga
med fyra musiklärare till denna undersökning.

När jag kom fram till skolan där jag gjorde undersökningen bjöd jag på fika, för att göra
stämningen mer öppen och ledig för informanterna. Innan jag startade gruppintervjun
berättade jag vad undersökningsmetoden innebär och berättade också mitt ämnesområde. Jag
gjorde också informanterna och skolan medvetna om forskningsetiska principer, till exempel
att skolan och informanterna kommer att vara helt anonyma i undersökningen, som sig bör
enligt Vetenskapsrådet (2011). Gruppintervjun varade i ungefär 45 minuter, där jag som
moderator ställde frågor och följdfrågor till informanterna och försökte skapa diskussioner för
att få ut så mycket data som möjligt och göra alla informanterna delaktiga. 

Etiska principer

I mitt arbete har jag använt mig av rapporten god forskningsed (Vetenskapsrådet, 2011) Dels
för att undersökningen skall vara forskningsetiskt korrekt, men också för att dela med mig av
denna information till den skola, som jag gjort min undersökning på och till de deltagande
informanterna.

I enlighet med de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2011) har jag:

– meddelat skolan att undersökningen kommer att bli offentlig.
– frågat informanterna om jag får använda mig av ljudinspelning för att dokumentera

intervjun och även talat om att inspelningen kommer att raderas efter att arbetet är
godkänt.

– meddelat informanterna om att deras identitet kommer att vara helt anonym.
– meddelat skolan att deras geografiska plats och skolans namn inte kommer att anges i

arbetet.
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Resultatpresentation

I detta kapitel kommer jag först att göra en kort presentation av de fyra lärare som jag
intervjuat. Datan kommer här att presenteras utifrån de intervjufrågor jag utgått ifrån (se
bilaga) med koppling till mitt syfte och frågeställningar. 

I citaten från informanterna har jag valt att återge om informanterna tar längre pauser (till
exempel […]) eller om någon annan informant avbryter meningen eller håller med
informanten som talar. Detta för att återge en så verklighetstrogen bild som möjligt. 

De fyra informanterna i denna undersökning kommer att ha fingerade namn: Leif, Lotta, Filip
och Emil.

– Leif undervisar i gehörs- och musiklära, piano och ensemble.
– Lotta undervisar i sång, men berättar att hon också brukar undervisa i kör och

ensemble.  
– Filip undervisar i ensemble och gitarr, men tillägger också i intervjun att han tidigare

undervisat i estetisk kommunikation och gehörs- och musiklära på en annan skola.
– Emil undervisar i trumset och ensemble.

Lärarnas gemensamma ämne är alltså ensemble och de undervisar/har undervisat i både
grupp och individuella lektioner. Gymnasieprogrammet har omkring 70 studenter och anses
som ett relativt litet musikprogram. 

Lärares uppfattning om studiemiljön

Lotta nämner först att lokalerna är alldeles för små, vilket gör att elevernas övning påverkas
av det. De elever, som hittar ett rum där de kan öva blir ofta utkörda beskriver Lotta, då en
lektion skall börja där. Filip förklarar också att problemet inte bara ligger i att eleverna bli
utkörda från salarna utan att de också använder salarna väldigt lite till sin övning. De övar
istället ute i korridoren och därför menar Filip att kvalitén på övningen blir sämre och att
eleverna ofta sitter och pratar med sina klasskamrater samtidigt. Leifs mening är att de elever
som övar mest, är de som övar hemma. De eleverna som övar mest vet också vad man ska
göra och har en plats där de kan öva. 

Att det är för få rum ser Emil också som en viktig punkt då hans trumelever inte har möjlighet
att öva i det rum, som trumundervisningen befinner sig i. Rummet är för lyhört och stör annan
undervisning så det får endast låta därifrån under den tiden trumundervisningen pågår. Emil
förklarar också att det finns andra rum där det finns trumset men att de kan bli utkörda där då
en lektion startar i det rummet. 

Filip förklarar hur han uppfattar skolans studiemiljö och hur eleverna använder lokalerna:

Filip: Men dom trivs nog här [...] våra elever och det är ju bra och dom är ju ofta kvar ee man ser
ju dom sitter å jammar o sånt ute, men som sagt det är ju synd att det är i korridorerna tycker jag
[...] det hade säkert varit ännu bättre om dom hade suttit o övat i övningsrummen.
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Det han ser är alltså hur eleverna väljer att vara kvar på skolan men att de ofta väljer att
befinnas sig i korridoren istället för i övningsrummen.

Eleverna övar oftast i grupp i varje övningsrum och det är inte ofta de sitter enskilt och övar
på sin läxa, menar Lotta. Hon vet heller inte hur eleverna övar i grupp men Filip menar att det
ändå är utvecklande.

Lärares uppfattning av elevers syn på studiemiljön

Emils uppfattning utifrån de trumelever han har är att de upplever att det är ”trångbott”. Emil
menar att de trumelever han undervisar inte har möjlighet att öva när de vill på skolan. Han
nämner också problemet med ”trumrummet” då trumeleverna inte alls får befinna sig där då
det inte är lektion och det är ett stort problem. 

Lotta förklarar att hon inte alls hör klagomål från eleverna att det inte finns möjlighet att öva,
men hon nämner också att hon varje vecka får ”köra ut” eleverna då hon ska starta en lektion.
Hon fortsätter med att förklara att elevernas bild av studiemiljön är positiv och att
musiksalarna och övningsrummen är bättre utrustade än den högstadieeleverna studerat innan.

Lotta lyfter några positiva aspekter utifrån hennes syn på studiemiljön:

Lotta: så det är ändå ganska fräscha lokaler så att [...] jag tror ändå det är en positiv känsla dom har
inför våran studiemiljö [...] tror jag (Filip: mm det tror jag med) men det är ju det med rummen
men sen är det också att dom har nycklar allihop [...] det gör ju att [...] jag tror att dom känner att
det liksom är [...] vårat allihopa o inte liksom att nu går jag in i lärarnas rum.

Lotta menar också att nycklarna bidrar till elevernas trivsel på skolan. Filip håller med Lotta
och fortsätter att berätta att eleverna ”kanske inte har gått nån musikutbildning innan” och då
inte vet vad skolan bör ha för tillgångar av övningsrum. Filip beskriver också deras fina studio
där eleverna kan arbeta i och han upplever att eleverna ofta är där då de inte har lektion.
Eleverna har generellt en positiv inställning till studiemiljön menar Filip.

Leif vill tillägga att elever som bestämt sig för att öva, de hittar ett rum där de kan vara och
blir de utkörde hittar de ett annat övningsrum om de är tillräckligt motiverade. 

Leif förklarar en problematik i studiemiljön: 

Leif: och dom som sitter ute på soffan och spelar dom övar ju inte utan dom sitter och spelar för
varandra [...] eller för dom som kanske inte vill höra (alla informanter håller med).

Ett missnöje över elevernas sätt att använda skolans lokaler anser Leif. 

Öva på skolan

Informanterna förklarar att det finns möjlighet för eleverna att vara kvar på skolan till klockan
sju då larmet går. Eleverna vågar oftast inte stanna på skolan efter halv sju då de är oroliga för
att larmet ska gå. Lotta berättar av sina erfarenheter av att studera på gymnasiet:

Asså jag är van när jag gick gymnasiet då hade vi ju ett helt hus med fullt med övningsrum o vi
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var ju där till nio varje dag utom fredagen men annars var vi där [...] jämt! Det var ju ett häng
liksom [...] som pågick men ee så är det ju absolut inte här [...] o jag tror att ee när skolan slutar
vid fyra då går man hem liksom men sen vid enstaka fall när dom kanske är ett gäng som behöver
öva på nått [...] stannar dom kvar (Lotta)

Filip pekar på att de har några band på skolan också, och att de ibland stannar kvar på
skolan för att ”repa med bandet”. Filip ser också en annan betydande faktor att många
elever inte bor i ”sta'n” utan pendlar en bit ifrån skolan vilket gör att det kan bli ett
problem att stanna kvar och öva på kvällarna. Detta håller övriga informanter också
med om.

Lärares uppfattning av elevers musikaliska ambitionsnivå

Lotta menar att elevernas ambitionsnivå ”är väldigt skiftande” då det finns vissa elever som
har en väldigt hög ambitionsnivå, vissa elever skulle vilja ha en hög ambitionsnivå fast att de
egentligen inte är motiverande nog och vissa elever ”är nöjda utan att jobba så mycket”.

Filip håller med Lotta och menar att det är hans uppfattning också. Filip tillägger att elever
som har hög ambitionsnivå i musikämnena ofta också har en allmänt hög ambitionsnivå i
övriga ämnen i skolan också. Detta kan också leda till att musiken inte alltid får första
prioritet och att eleverna ibland sitter längre med andra läxor än att öva på sina instrument. 

Lotta håller med Filip och förklarar att ambitionsnivån också skiftar över tid, då det ibland
kan vara väldigt viktigt med musiken och i andra stunder ägnar eleverna sig mer åt övriga
skolarbeten.

Emil beskriver en ensemblegrupp i första årskursen på gymnasiet som han menar har hög
ambitionsnivå. Eleverna motiverar varandra att öva tillsammans som grupp och Emil pekar
också på att eleverna är kreativa och vill mycket. Filip håller med men vill lägga till att
eleverna blir motiverade när det börjar närma sig ett uppspelningsmoment. Eleverna vill helt
enkelt att det ska låta bra och övar tills det låter bra. Lotta tillägger att inför konserter tycker
eleverna att det är okej att lägga till hur många ”extra rep” som helst. Filip understryker att
detta också har och göra med det de diskuterade kring tidigare om att eleverna övar mer i
grupp än ensamma. Leif talar om elevernas övning och utveckling:

Leif: Absolut! [...] det är precis så att dom övar ju hellre i grupp än o sitta o öva själv först för att
kunna spela i grupp (Lotta: juste) sen när man har blivit bra [...] utan alla är ju lika dåliga i från
början å å övar i grupp då [...] det tar ju längre tid för hela gruppen att bli bra än om var och än
skulle sätta sig å rå öva först [...] så att var och en blir bra innan man sätter ihop en grupp som då
är bra redan i från början men det funkar ju! Dom blir ju bra till slut men det tar ju en evinnerlig
tid bara för att dom inte har [...] så höga förkunskaper när dom börjar repa i gruppen.  

Diskussionen fortsätter sedan kring förkunskaper och informanterna menar att förkunskaperna
för tio år sedan såg helt annorlunda ut mot idag. Leif gör en grov jämförelse och säger att för
tio år sedan hade eleverna på musikgymnasiet tagit enskilda lektioner på sitt instrument i över
tio år medan idag finns det elever som lärt sig ”tre ackord i från något youtubeklipp”.  De
övriga informanterna tyckte att det var en överdrift.  

Leif menar att även om elevernas förkunskaper inte alltid är så höga finns ändå ambitionen
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där då de vill spela tillsammans, men Leif anser också att eleverna borde lyssna på lärarna
mer när det gäller att öva individuellt på sitt instrument. De borde inte ”krångla till det och
göra det så jobbigt för sig”. 
Filip och Emil diskuterar kring elevernas roller i en ensemblegrupp då det ibland bildas en
ensemblegrupp där gruppen har en hög ambitionsnivå. Den eleven/de elever som inte är lika
motiverade vill ändå inte dra ner nivån för de övriga, så eleven inte känner att han/hon förstör
för de andra i gruppen.

Leif bryter in i diskussionen och förklarar att elevernas ensemblegrupper oftast nivå-
grupperas av lärarna och att det fungerar bäst. Elever på en låg nivå fungerar bra ihop när de
spelar och elever på en högre musikalisk nivå fungerar också bra ihop. Leif menar att när
lärarna ”mixar” elever med olika mycket förkunskaper blir det oftast ”antingen eller”.
Eleverna bildar ibland också en ”spontanensemble” och där märks det tydligt vilka som spelar
ihop och inte. De elever som är ”jättebra” spelar oftast inte med de som är ”mindre bra” i de
situationerna. De andra informanterna håller med och pekar på att eleverna oftast känner sig
trygga att spela med dem som är på samma musikaliska nivå som de själva, ”de hittar sig
själva på något vis”.

Vad påverkar elevers musikaliska ambitionsnivå?

Informanterna ser inte några större problem med elevernas ambitionsnivå i en
ensemblesituation medan de istället ser större problem med den musikaliska ambitionsnivå på
deras individuella instrument och sånglektioner. 

Lotta: vissa är väldigt  känslostyrda som nån elev jag har som [...] ger man då en låt som hon inte
känner för då övar hon inte ett smack liksom men är det nånting som hon som stämde mitt i prick
som hon gillar så övar hon jättemycket och kommer tillbaka och liksom det är jättebra.

Lotta menar också att detta är en typ av elev medan några av hennes andra elever inte alls
styrs av sina ”lustar” utan är mer ”ordenliga”.

Filip bryter in i diskussionen och poängterar att de elever som är motiverade i skolan inte
alltid är lika motiverade på sina instrument utan mer är intresserade av att få ett högt betyg i
alla ämnen. Sedan finns det de elever som är väldigt bra på sitt instrument men som inte har
ett lika stort intresse av andra skolämnen, utan har enbart en hög musikalisk ambitionsnivå. 

Emil menar att elever ibland hittar en viss musikalisk genre som han/hon blir intresserad av då
genren blir lustfylld för eleven och han/hon fördjupar sig väldigt mycket i just denna genren. 

Lotta talar också om mål, hur viktigt det är för eleverna att till exempel veta om att de övar
inför en konsert. ”Deadline” och mål är också något som höjer upp elevernas ambitionsnivå
menar Lotta. 

Hur kan en enskild lärare påverka elevers ambitionsnivå?

Lotta svarar att ”dels är det ju det där tråkiga med betyg” men det kan sätta igång elevers
drivkraft då man som lärare kan locka eleven med ett högre betyg om eleven utför vissa
moment på en högre nivå. Men sedan vill man som lärare också motivera eleverna att öva för
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att bli en bättre musiker och sångare, och att eleven har nytta av dessa kunskaper i framtiden. 
Filip menar att lärarens val av material kan påverka ambitionsnivån. Ger läraren eleverna
material som han/hon tycker är ”väldigt roligt” så övar eleven mer men Filip tycker också att
det ibland kan vara svårt att hitta just det materialet som passar just denne eleven.

Något som Lotta anser som viktigt är att läraren motiverar eleven genom att tala om för
eleven att denne har nytta av den övning de arbetar med, och att övningen också kan leda till
att de kan gå vidare med till en övning på en annan nivå.

Leif: Dom måste komma på det själva att dom måste öva för att bli bättre [...] för att då får jag göra
det å det å det eller ”kan” göra det å det å det. 

Lotta: Vi kan ju påverka dom så att dom når den insikten nån stans där på vägen.

Leif: Jag tror aldrig att jag har varit med om att en elev sätter sig ner o övar som en galning bara
för att då får du ett högre betyg [...] det har liksom aldrig det (Filip: Jo det har jag varit med om)
det är inte tillräckligt mycket motivation i att om du övar som en idiot åtta timmar om dan så får du
ett A [...] (blandade åsikter) nej men just nu ligger du på ett E men om du övar.

Lotta: Fast som jag sa där att om det är några bitar här liksom som du behöver jobba på för att vi
ska nå ett A [...] du har A på det mesta men inte på dom här två bitarna till exempel då lägger man
manken till på dom två.

Leif: Jo men ligger man på ett A på alla saker förutom en då är man ju på rätt nivå i från början
men ligger du på en risig nivå ifrån början då så sätter du ju inte fart för att du får reda på att [...]
om du övar här nu så får du ett A.

Filip: Nej men man måste konkretisera det här behöver du öva på för att nå det här betyget [...] det
kan ju hjälpa för en del.

Filip och Leif är alltså oense om det går att motivera eleven utifrån att locka med ett betyg.
Lotta menar att lärare kan motivera en elev med att locka med ett betyg om eleven är nära ett
högre betyg. När eleverna når ett högre betyg menar Lotta att eleverna ser att det ger ett
resultat. Sedan är eleverna också väldigt olika, då vissa elever ”går igång” på olika saker. Det
blir då svårt som lärare att alltid vara engagerad i varje elev och försöka hitta vad just denne
eleven går igång på. Vissa elever är också mycket känslostyrda och övar bara om de får något
som de tycker är roligt medan man som lärare kan ge vad som helst till andra elever och de
litar på en helt och fullt menar Lotta. 

Filip och Leif är fortfarande oense om hur elever blir motiverade. Filip menar att han själv
använt sig att tala om betyg för att påverka elevens motivation och ambitionsnivå. Lotta
håller med Filip och pekar på att det är en kurs de jobbar med och att eleverna också ska få
betyg i kursen. 

Leif är bestämd i sin åsikt och menar att en elev aldrig kan bli motiverad av ett betyg utan att
det måste finnas en djupare motivation. Lotta menar att motivationen inte bara skall byggas
kring betyget utan att läraren ska inspirera eleven till ”någon form av lust”. Detta kan vara att
läraren hittar en stil som eleven brinner för men att sedan och väva in andra stilar. Det ska
vara roligt och lustfyllt att ha instrument- eller sånglektion menar Lotta.
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Elever motiverar varandra

Filip förklarar ett sätt för eleverna att motivera varandra: eleverna får ibland samma låtar och
då kan de ta tillfälle i akt att öva låten tillsammans. De hör varandra spela låten och kan då
också motivera varandra så att de kan låten bättre.

Emil menar att även om eleverna inte alltid kommer ut efter lektionerna och pratar med sina
”instrumentkamrater” så hör de varandra spela i sina ensembler och när de gör konserter men
Emil tycker det är svårt att veta hur de mer konkret motiverar varandra. 

Lotta lägger till att de motiverar varandra mer i en ensemblesituation än på sina instrument. 
Filip håller med Lotta och ser också att eleverna motiverar varandra genom att de lyssnar på
varandra i ensemblesituationer. En elev spelar något på gitarren och då kan någon annan elev
också tänkta att ”det vill också kunna göra”. Då kanske de triggar igång varandra menar Emil.

Lotta förklarar att det också kan bli en negativ effekt då vissa elever kan ha en dålig
självkänsla och dåligt självförtroende och istället för att de motiverar varandra i ensemblen så
kan det bli ”en jobbig grej”. 

Utbildningens påverkan på studiemiljön

Lotta är övertygad om att sammanhållningen på ett musikgymnasium är mycket bättre än på
ett annat program.

Något som påverkar sammanhållningen positivt tror Filip är de konsertprojekt som de gör på
skolan. Och det gör också att de övriga klasserna inom det estetiska programmet kommer
samman mer. 

Lotta nämner också att även om de har musiken gemensamt så är eleverna väldigt olika som
individer. Musiken kan också föra samman de elever som kanske känner sig lite ensamma då
det finns möjlighet att umgås mellan de olika klasserna. 

Filip tycker att eleverna är ivriga att komma igång och spela när de börjar på skolan. Detta för
att börja lära känna varandra genom musiken. 

Konsertprojekts påverkan på studiesituationen

Filip menar att det finns en nackdel med konsertprojekten de har och det är att allt annat ofta
stannar upp så lektionernas kontinuitet försvinner lite. Ibland kan dessa veckor vara i
anslutning till lov och om då en lärare eller elev blir sjuk kan det bli tre fyra veckor som
lektionen uteblir. Men annars ser Filip bara positivt på dessa konsertprojekt de gör då
motivationen ökar och eleverna ”går in väldigt mycket för dom här projekten och
konserterna”. Filip tycker också att detta är bra för sammanhållningen och bidrar till att
eleverna trivs på skolan vilket alla informanter håller med om.

Lotta vill lägga till att det finns både negativa och positiva delar av dessa konsertprojekt. Det
positiva tyckte hon var det Filip sa att sammanhållningen, trivseln och motivationen blir
bättre. Det som Lotta anser som negativt var att vissa elever blir mer drabbade då lektioner
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uteblir och att läraren ibland måste hitta en extra tid som egentligen inte finns tid för. 

Övriga tankar om studiemiljön och ambitionsnivå

Filip lyfter fram att musikprogrammets storlek på klasserna är bra (de har 24 elever i varje
klass). Sammanhållningen blir då bättre menar Filip och pekar på att vissa musikprogram är
mycket större. ”Har man 90 personer i varje årskurs så blir det nog inte samma
sammanhållning”. Just för studiemiljön tycker Filip att deras skola är lagom stor och
grupperna är lagom stora. 

Filip och Lotta menar att även om de i sin större konsertprojekt är 70 personer så är alla elever
viktiga. De menar också att eleverna under de tre åren de går skall nån gång få en större och
mer viktig roll i deras konsertprojekt och att de försöker ha bra koll på det. 

Leif lyfter positiva aspekter i studiemiljön där skolans projekt och konserter blir en viktig del
av elevernas utveckling.

Leif: På nått sätt så märker man att dom växer ifrån det att dom går i ettan till att dom går i trean
(Lotta: verkligen) pågrund av alla dom här projekten som vi gör, för att dom lär ju sig väldigt
mycket på varje projekt så dom övar väldigt mycket inför varje projekt o dom vill ju inte stå på
scenen o göra bort sig så att (alla håller med) det är ju positivt, allt! All utåtriktad verksamhet som
vi gör när dom [...] så fort dom står på scenen och inte vill göra bort sig så bidrar det ju till att dom
vill göra så bra ifrån sig som möjligt och då övar dom [...] sen om dom övar enskilt eller om dom
övar i grupp det är skit samma för att slutresultatet blir ändå bättre än vad det hade varit om dom
inte hade övat.

Att eleverna får vara med i dessa projekt från första klassen på gymnasiet tills deras
sista år där visar också tydligt för lärarna att elevernas utveckling går framåt. 

Lärares påverkan på studiemiljön

Leif menar att lärarna hjälper eleverna att få spelningar utanför skolan vilket gör att den
sociala kontakten mellan lärare och elev blir bättre. Han tar även upp att som de sagt tidigare
är ”väldigt trångbodda” men att det de som lärare kan ge eleverna är att ”få dom att komma
igång och repa” och att se till att de är engagerade på olika sätt. De vill pusha eleverna till att
öva mer, våga stå på scenen och repa mer.

Lotta förklarar att i den sociala biten av studiemiljön så kan lärare ibland få gå in och styra i
en klass för att en elev till exempel har hamnat utanför. Lärarna försöker göra så gott de kan åt
dessa händelser men de ser det som en svår bit att påverka.

Filip tar upp att deras utvärdering av elevernas trivsel pekar på att de allra flesta elever trivs
på skolan och att lärarna arbetar mot nolltolerans men att det också alltid är någon som inte
trivs ändå.

Lotta menar att i de konsertprojekt är det oftast ett problem hur de ska göra med solister. Det
påverkar alltid de som ska sjunga då det uppstår avundsjuka och att en viss elev får sjunga
mer än någon annan. Även om lärarna arbetar emot det så uppstår det också favorisering, men
att det alltid är svårt att få alla de sångelever de har att få sjunga lika många solosånger under
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de tre åren som de går på skolan. Deras mål är att alla någon gång ska få chansen till att
sjunga solo, men att det ändå leder till missnöje och kan bli grupperingar i klassen.

Leif tar upp ämnet om skolans möjligheter till att spela utanför skolan och menar att även om
alla inte kan stå och ”fronta på stora shower” så har alla en möjlighet att anmäla sig till dessa
spelningar som skolan får. Skolan får ”speljobb” ifrån kommunen och från företag och dessa
har alla elever möjlighet att ansöka om att få. 

Grupper bildas, musikaliska och icke musikaliska

Lotta förklarar att det är mycket gruppindelningar på skolan och att de ibland stämmer
överens musikaliskt och ibland inte. Filip återkopplar till Leifs poäng att elever som kommit
längre i sin musikaliska utveckling ofta spelar tillsammans även fast de inte ”rent socialt
stämmer överens”. Lotta menar att är de 24 elever i varje klass så blir det grupperingar.

På frågan om informanterna ser någon musikalisk nivågruppering svarade Lotta att hon ser en
musikalisk nivågruppering i vissa klasser och att elever med en högre ambitionsnivå håller
ihop. 

Filip berättar hur han märkt att eleverna ser på sina musikaliska färdigheter och att det bidrar
till grupperingar.

Filip: Men man märker ju [...] det har jag ju tänkt på utvärderingar ibland så det märker man att
dom själva ser det på det viset [...] dom kan skriva saker som ”i min grupp är alla bra” , och det
innebär ju att dom har en bild av att det finns dom som inte är bra o att det finns två läger, dom
som är bra och dom som inte är bra [...] så att den bilden finns nog hos elever men man själv
kanske inte riktigt ser det på det sättet.

Lotta menar att grupperingar kan handla om helt andra saker än elevernas syn på sina
färdigheter.

Lotta: Nej men jag tror att bli grupperingar asså utifrån hur man vill plugga på dom andra ämnena
[...] det kan ju också kan va en bidragande då kanske man inte alls har samma mål med musiken
men att man ändå är motiverad i studierna o då hittar man varandra liksom det kan va så också [...]
det är inte samma i varje gruppering [...] alltså skälen till att man hänger ihop är ju inte den samma
[...] och ibland är det bara så enkelt att man är udda i sin personlighet och då hittar dom varandra.

Filip och Lottas uttalande beskriver elevernas egen syn på deras musikaliska färdigheter och
hur likasinnade elever hittar varandra. 
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Resultatanalys

I denna del har jag valt att lyfta fram delar ur resultatpresentationen som är väsentliga för
denna undersöknings frågeställningar och syfte. Jag kommer att analysera detta med hjälp av
tidigare forskning.

Lärares uppfattning av studiemiljön på musikgymnasiet

Enligt informanternas svar angående skolans studiemiljö kan jag se vissa aspekter de lyfter
fram mer än andra och som informanterna håller med varandra om och tycker är viktigt. De
viktigaste aspekterna som analysen av informanterna pekar på är:

– Skolans utformning av lokaler till musikundervisning och övningsrum.
– Elevers användande av skolans lokaler
– Elevers trivsel, sammanhållning och grupperingar
– Konsertprojekts påverkan på studiemiljön
– Skolkulturen

Skolans utformning

Det första informanterna svarade på frågan om skolans studiemiljö var att de upplever att
deras lokaler inte räcker till. Elever blir utkörda från övningsrum för att en lektion skall börja i
den salen. Det ”trumrum” som finns får endast användas i undervisningssyfte och eleverna
har inte möjlighet att öva där. Elever sitter utanför övningsrummen och spelar istället för att
använda övningsrummen. Leif menade att de elever som verkligen övar, de övar hemma eller
någon annanstans. Flera aspekter visar på att skolans möjligheter för eleverna att öva finns
men att det också finns hinder som påverkar elevens val av vart hen vill öva. Eleverna kan
inte öva i ett övningsrum utan att riskera att bli utkörda och därför väljer elever oftast att öva
utanför skolan. Detta kan då ses som en utbildningskod där eleverna vet att de kan bli utkörda
från övningsrummen och för att inte bli störda i sin övning väljer de att öva utanför skolans
lokaler. Utbildningskoden menar Arfwedson (1984) bestäms utifrån vad eleverna upplever
vad som förväntas av dem och hur de skall hantera sina studier. Hur påverkar det då elevernas
studiemiljö? I och med att informanterna inte ser detta som ett problem att eleverna övar
utanför skolan antar jag att eleverna inte mår ”dåligt” av att deras individuella övning sker
utanför skolan. Däremot blir det ”kvällshänget” på skolan som Lotta talade om inte lika
utvecklat på denna skolan. Den utbildningskod som kunde uppstått om skolans lokaler och
öppettider skulle tillåta det blir då istället en negativ del av skolkulturen efter skoltid, om den
ens existerar. Detta är en starkt begränsande faktor. En aspekt som ändå visar på att
skolkulturen i viss mån existerar efter skoltid är de konsertprojekt som eleverna har på skolan.
Dessa kan jag se att informanterna lyfter mycket i samtalet om skolans positiva delar av
studiemiljön, och hur den påverkar deras sammanhållning. Jag tolkar då skolans
konsertprojekt som något informanterna anser som en viktig del av skolkulturen och elevernas
trivsel och sammanhållning i skolans studiemiljö. 

Det kan anses vara svårt för lärarna att påverka beslut om musikprogrammets lokaler, det
ligger istället hos skolans ledning. Den del som påverkar skolkoden är i detta fall

19



systemkontext enligt Arfwedson (1984), där kommunen och staten har påverkat utformningen
av skolans lokaler. Den inre kontexten (skolans historia) kan också ha spelat en roll i
utformningen av lokalerna då skolan förändrats genom tiden. Filip förklarade att storleken på
klasserna är cirka 24 elever i varje klass, när alla eleverna är samlade så är de ungefär 70
elever och de anses då som ett relativt litet musikprogram. Att skolans utformning av salar för
musikundervisning och övningsrum är få kan också beror på antal musikstuderande elever.
Vilket syfte lokalerna är utformade till är däremot frågan? Min tolkning av hur informanterna
talar kring salarna är att det inte finns några specifika övningsrum. De övningsrum eleverna
använder är undervisningssalar där både formellt och informellt lärande praktiseras. 

Elevers användning av skolans lokaler

Eleverna använder skolans lokaler i viss mån, men hur de använder lokalerna är något som
diskuterats under gruppintervjun. Hur övning på skolan sker är att musikstuderande elever
oftast övar i grupp och då inför något specifikt, till exempel en konsert eller ett
ensembleuppspel. Eleverna använder också de studiosalar skolan erbjuder, och de elever som
har ett band övar ibland också på skolan. De elever som däremot övar individuellt, menar
informanterna, övar oftast på en annan plats, men om en elev bestämt sig för att öva på skolan
övar hen i det rum som är ledigt och fortsätter även sin övning i ett annat rum om hen blir
utkörd. Lotta menar att hon inte hör klagomål från eleverna ”att det inte finns någonstans att
öva” men att hon varje vecka får köra ut elever.

Det som går att konstatera är att eleverna har möjligheten att i de flesta fall hitta ett ledigt rum
där de kan öva. Eleverna kan i viss mån få flytta på sig men vissa elever väljer att antingen
sitta i korridoren och spelar eller/och övar hemma/utanför skolan. Filip menar att problemet
inte bara ligger i att eleverna bli utkörda utan att eleverna också väljer att inte använda salarna
till sin övning. Hur elever väljer att använda skolans lokaler kan bero på den lokala
skolkulturen, då skolans utformning påverkar elevernas val av användandet av lokalerna. Den
lokala skolkulturen påverkas av medvetna och omedvetna vanor samt osynliga regler (Berg,
1999).

Skolkulturen och utbildningskoden har påverkat hur det informella lärandet på skolan ser ut.
Skolkulturen genom de vanor och oskrivna regler som bildats (Berg, 1999) och
utbildningskoden på grund av vad eleven uppfattar förväntas av denne (Arfwedson, 1984).
Lokalerna är främst utformade för det formella lärandet vilket påverkar det informella
lärandet negativt då det inte får en central plats i skolan. De övningsrum som finns på skolan
används också till det formella lärandet vilket påverkar elevernas tankar och handlingar kring
det informella lärandet på skolan. Varför skolkulturen inte inbjuder eleverna till det informella
lärandet på skolan blir då tydligt. Det skall då tilläggas att elevernas övning i grupp är
förekommande på skolan vilket gynnar det sociokulturella lärandet. Säljö (2000) menar att det
sociokulturella perspektivet till störst del bygger på den kollektiva nivån och att eleverna lär
av varandra. Alltså påverkas endast elevernas enskilda informella lärande av skolkoden och
skolkulturen. Något som inte framgår men som kan påverka elevernas syn på deras övning
kan grundas i Leifs mening ”de elever som övar mycket de övar hemma”. De elever som
anser sig som musikaliskt ”dåliga” inser inte att de elever som är ”bra” övar mycket, då deras
övning inte gör sig synlig på skolan. Denna syn kan då bidra till elevernas nivågrupperingar
och därmed skolans kultur. Hur vida en jantelag utformas utifrån detta synsätt är dock svårt att
se.
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Även utbildningskoden går att se då eleverna måste anpassa deras studier efter vad skolan har
för möjligheter. Utbildningskoden utformas enligt Arfwedson (1984) utifrån hur elever
uppfattar vad som förväntas av dem och hur den sociala studiemiljön ser ut. Om en elev med
hög ambitionsnivå möter andra elever med samma mål och ambitionsnivå kan den sociala
studiemiljön påverka denne elev. 

Elevers trivsel, sammanhållning och grupperingar

Enligt informanterna själva och vad deras utvärdering pekar på trivs eleverna på skolan ”över
lag”. Lotta menar att musiklärarna på skolan försöker att se till så att ingen elev hamnar
utanför i klasserna, men att lärarna ibland kan ha svårt att påverka det.   

Denna trivsel påverkas positivt av sammanhållningen på musikprogrammet menar
informanterna. Något som informanterna ser som en positiv aspekt är att alla elever har
nycklar till alla musiksalar och har därmed möjlighet att öva där när det inte är lektion.
Eleverna kan då känna en ”vi-känsla” om musiklokalerna. Tryggheten hos eleverna kommer
också när de spelar med dem som har liknande musikaliska förkunskaper. Eleverna vill inte
göra bort sig inför de som är bättre och när de spelar med andra som har samman musikaliska
nivå menar informanterna att ”de hittar sig själva på något vis”.

Konsertprojekts påverkan på studiemiljön

Skolan arrangerar olika sorters konsertprojekt där eleverna medverkar, och informanternas
mening är att synen på dessa projekt är allmänt positiv. Eleverna möter övriga årskurser inom
programmet, de övar tillsammans och i stor utsträckning leder detta till en positiv påverkan på
studiemiljön. Enligt informanterna blir eleverna mer motiverade att öva när det finns ett
tydligt mål. Det sätter också en press på eleverna att de bör prestera något och då vill de inte
göra bort sig. Elevernas prestationer vid skolans konsertprojekt kan då kopplas till
utbildningskoden. Eleverna lär sig vad som förväntas av dem och de blir inställda på vad som
kommer att ske. I vilken utsträckning eleverna lär sig vad som förväntas beror också på deras
enskilda ambitionsnivå och kan även påverkas av samhället och elevens närmast anhöriga. 

Informanterna tar även upp negativa faktorer som påverkar studiemiljön. Bland de elever som
sjunger kan det i vissa fall upplevas en favorisering och att några elever får sjunga mer solo än
andra elever. Detta kan leda till avundsjuka, missnöje och grupperingar i klassen menar Lotta.
Lärarnas professionalism blir då extra viktigt då det handlar om att behandla alla elever
likvärdigt. 

Skolkulturen

Skolans kultur kan vara komplex att förklara men något informanterna ser är hur eleverna
spelar tillsammans, de spelar ute i korridoren och i lektionssalarna. Miljön verkar vara öppen,
generös och inbjudande men också lite begränsad då musikeleverna befinner sig i samma
lokaler som många andra gymnasieprogram. Berg (1999) beskriver skolans kultur som en
nyckelfaktor för skolans utveckling och när informanterna talar om aspekter rörande
skolkulturen ser de både positiva och negativa delar. De positiva aspekterna är att eleverna
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trivs på skolan, de sitter utanför lektionssalarna och spelar. Det bildas ”spontanensembler”
och eleverna tycker om att öva i grupper. Sammanhållningen blir bättre när de har deras
konsertprojekt och eleverna motiverar varandra öva tillsammans. De negativa aspekter är att
informanterna ser grupperingar i klasserna och begränsningar av lokalerna både tidsmässigt
och utrymmesmässigt. Vissa elever pendlar till skolan och har då inte möjlighet att vara kvar
på skolan efter sina lektioner. 

I Lottas uttalande om sin egen skolgång på gymnasieprogramet jämför hon också skolkulturen
med sin aktuella arbetsplats vilket också bidrar till negativa tankar om skolkulturen på denna
skolan. De intervjuade lärarna är inte helt nöjda med hur skolkulturen har uppkommit men ser
också positiva aspekter utifrån att elevernas trivsel och sammanhållning på skolan är bra.
Lottas studiemiljö på den skolan där hon själv studerat, upplevde hon som mer positiv än på
sin nuvarande arbetsplats. Informanterna ser ändå positivt på situationen utifrån de
förutsättningar skolan har och den skolkod som utvecklats. Det som dock försvinner som
Lotta talar om är skolkulturen på kvällstid då skolan stänger klockan sju. Eleverna har inte
möjlighet att vistas på skolan kvällstid utan måste anpassa sig till den tiden larmet blir aktivt.

Lärares uppfattning av elevers musikaliska ambitionsnivå och lärande

Några aspekter som informanterna lyfte fram från de frågor som berör elevers musikaliska
ambitionsnivå:

– Synen på elevernas övning
– Möjligheten att öva
– Skillnaden mellan allmän och musikalisk ambitionsnivå
– Konsertprojekts påverkan på elevers ambitionsnivå
– Är lokalerna motiverande
– Motivationen från lärarna

Synen på elevernas övning

Informanterna ser resultatet av elevernas övning, och var eleverna befinner sig när de övar. De
kan också se om eleverna övar enskilt eller i grupp. Något som informanterna konstaterar men
inte ser är att elever som övar mer än andra har möjligheten att öva utanför skolan (detta
konstaterande kan bero på samtalen mellan lärare och elev). Leif menar att om eleverna övar
individuellt eller grupp spelar inte så stor roll då det viktiga är att eleverna övar och inte hur.
Eleverna väljer också att öva i grupp vilket kan ses positivt i ett sociokulturellt perspektiv.
Säljö (2000) menar att genom kommunikation föds nya färdigheter och ny kunskap. Eleverna
kan då lära av varandra kollektivt och uppnå högre musikaliska färdigheter. Det Leif ser som
negativt med detta är att eleverna inte övar lika mycket individuellt. Om eleverna hade övat
individuellt innan de övar tillsammans skulle deras utvecklingskurva bli mycket starkare,
menar Leif. Elevernas övning tillsammans tyder då också på att eleverna vill spela och
utvecklas musikaliskt. 

Leif menar att elever med få förkunskaper spelar mycket tillsammans vilket tyder på att
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elevernas ambitionsnivå inte styrs av deras deras musikaliska kunskaper. Viljan att spela
tillsammans är en viktig aspekt i elevernas övning då de i viss mån strävar åt samma
musikaliska mål. Lundberg (2012) menar att nybörjare med hög musikalisk ambitionsnivå
kan uppnå hög musikalisk färdighet. Att elevernas musikaliska färdigheter inte per automatik
är kopplat till elevers musikaliska ambitionsnivå är något som Lundberg också anser.
O'Connor (Schenck, 2000) menar att motivationen är den viktigaste faktorn för elevernas
lärande, och att lusten att lära måste finnas därför att hen ska fortsätta. Att tvinga fram något
är det sämsta skälet för att lära sig. Lotta menar att vissa elever styrs mer av sina lustar än
andra. De elever som har en mer allmän ambitionsnivå i skolan är inte lika styrda av sina
musikaliska lustar än de som enbart har en musikalisk ambitionsnivå menar informanterna.
Eleverna har också olika mål med sin övning, vissa elever är mer fokuserade på att uppnå ett
högt betyg medan andras mål är att utöka sina musikaliska kunskaper. Leif menar att elever
inte övar åtta timmar om dagen för att uppnå ett högre betyg utan han menar med likhet med
O'Connor att det inte går att tvinga fram något utan att elevernas lust att lära måste finnas där.
Detta är något Lotta och Filip inte håller med om. De menar att ett betyg kan locka elever till
att öva ifall läraren upptäcker att det enbart fattas några ”bitar” för att eleverna ska uppnå ett
högre betyg. Schenck (2000) menar att framgång föder framgång, också i övning och det går
utifrån informanternas uttalande att tolka på två olika sätt. Betyget kan ses som en framgång
men för att höja elevernas musikaliska ambitionsnivå bör lusten att lära sig ett instrument
finnas där menar O'Connor. 

Viljan att spela finns hos eleverna anser informanterna och därmed har eleverna en musikalisk
ambitionsnivå. Frågan är istället hur elever övar och vad lärarna anser om elevers övning?
Lotta menar att mål och deadline är något eleverna behöver för att utvecklas. Att berätta för
eleverna att de kan gå vidare med mer avancerade övningar om eleven övar tills nästa lektion
och att eleven har nytta av detta i framtiden (alltså meningen med varför eleven övar). Enligt
Filip övar eleverna mer när det börjar närma sig en konsert och att själva målet motiverar
eleverna att öva. Lärarna ger eleverna ett mål och detta blir då en del av hur lärarna motiverar
eleverna. Eleverna ser då mer tydligt varför de behöver öva och att de måste öva för att deras
musikaliska grupp skall ”låta bra”. 

Möjligheten att öva

Skolan beskrivs av informanterna som ” trångbodd”, men att det finns möjlighet för eleverna
att öva på skolan. Eleverna har möjlighet att utnyttja musikprogrammets lokaler i den mån att
rummen är lediga. Undervisningen måste gå i första hand, så eleverna får hitta ett rum och
hoppas att de får behålla rummet under sin övningstid. Enligt informanterna har de inte märkt
att eleverna upplevt att det inte finns någonstans att öva. Däremot ser informanterna att
eleverna aktivt väljer att sitta utanför musiksalarna när de övar vilket inte kan ses som
common learning utan uncommon learning (Folkestad, 2006). Det betyder att elevernas
lärande i de situationerna inte handlar om att sträva efter högre kunskaper utan att endast spela
för att de ser det som lustfyllt. Informanterna menar att övningen inte blir tillräckligt
fokuserad utan att eleverna istället sitter och spelar för varandra och för de som kanske inte
vill höra. Lärarnas önskan skulle istället vara att eleverna utnyttjade lokalerna mer. Eleverna
övar däremot mycket tillsammans vilket informanterna upplever som positivt. Då använder de
lokalerna och de lär sig att musicera med varandra. Lokalerna kan då ses som mer anpassade
för övning i grupp än individuell då elever väljer att inte öva individuellt i skolan. Detta kan
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också ses som en del av utbildningskoden då eleverna lär sig var de individuellt kan öva ostört
och att när de väl övar i grupp så använder de skolans lokaler. 
Emil förklarar att de elever som studerar trumset inte har möjlighet att öva i slagverksrummet
utan antingen måste använda någon av ensemblesalarna eller öva utanför skolan. Rummet är
alltså inte byggt för trumundervisning utan har blivit placerad där i efterhand. Detta rum får
endast användas under en viss tid för att inte störa annan undervisning, och det påverkar
övningsmöjligheten för trumeleverna negativt. Övningen på skolan blir då begränsad för de
trumelever som vill ha möjlighet att öva i skolans lokaler och det bidrar också till elevernas
utbildningskod. 

Skillnad mellan allmän och musikalisk ambitionsnivå

Lotta menar att alla elever har olika mål med musiken, vissa är mer motiverade när det
kommer till musikämnet medan andra elever är allmänt studiemotiverade. Lundberg (2012)
ser dock inte den allmänna ambitionsnivån som ett hinder för eleverna, då de eleverna inte
fokuserar hela sina studier kring ett visst ämne, utan väljer att göra ett bra arbete i alla ämnen.
Elever med hög musikalisk ambitionsnivå får också ofta ett högt betyg i musikämnena. Dock
pekar Emil på att vissa elever som har en hög musikalisk ambitionsnivå ibland fokuserar på
en viss genre. Detta kan då anses vara begränsande för elevens betyg då elevens kunskaper
enbart utvecklas inom denna genre, men samtidigt bra för elevens ambitionsnivå. 

Det informanterna dock inte är eniga om är huruvida betyget blir motiverande för eleverna
och ifall den musikaliska ambitionsnivån växer när lärare ”lockar med ett betyg”. Leif menar
att elever inte ”övar som en galning” för ett betyg, utan att eleven också måste ha en
musikalisk ambitionsnivå för att vilja öva mycket. Eleverna måste vilja öva och tycka att det
är kul med musik. Betyget blir mer relevant för elever med den allmänna ambitionsnivån
medan den musikaliska ambitionsnivån behöver en lust och ett högre mål för att fortsätta att
utvecklas. Elevernas ambitioner och målsättningar är det som krävs för att skapa en god
musikalisk utvecklingskurva menar Lundberg (2012). 

Konsertprojekts påverkan på elevers ambitionsnivå

Filip menar att eleverna blir mer motiverade när det närmar sig ett uppspel, de vill inte att det
ska låta dåligt. Eleverna blir mer motiverade och höjer deras ambitionsnivå när de närmar sig
ett mål eller deadline menar Lotta. Konserter är alltså ett bra mål menar informanterna där
elevernas höjer sin ambitionsnivå. Eleverna tycker också att det är viktigt att det ska låta bra
och motiverar varandra menar Emil. När eleverna har ensembleuppspel lyssnar de också på
varandras uppträdanden, det menar Emil ökar deras ambitionsnivå. 

Leif ser att konserten kan bli elevernas motor och mål med sin övning och att när det väl
skapas en deadline vill eleverna inte misslyckas och därmed övar eleverna mer då. Elevernas
motivation och ambitionsnivå kommer alltså inte bara i från att de vill lyckas och göra ett bra
jobb. Förväntningarna och kraven på att de skall prestera med kvalitet är också en faktor för
deras utveckling. Om kraven kommer enbart från eleverna själva eller om de känner att
kraven kommer ifrån skolan eller från samhället framkommer inte i intervjun. 
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Konsertprojekten har inte bara en positiv inverkan på eleverna menar Lotta då de som inte har
lika stora musikaliska färdigheter som andra elever kan sänka sin självkänsla och
självförtroende istället för att höja den. Det blir också en kamp för dem som har
huvudinstrument sång att bli tilldelad de solosånger som blir under konserttillfällena. Lärarna
arbetar emot att favorisera elever men det blir alltid någon som får sjunga mer än någon
annan, menar Lotta. 

Konsertprojekt är också positivt utifrån ett sociokulturellt perspektiv som bygger på den
kollektiva nivån och det sociala sammanhanget (Säljö, 2000). Utifrån Vygotskys teori  om
utvecklingszonen (Säljö, 2000) går det också att se att eleven kan prestera mer i samarbete
med mer kapabla kamrater som ofta sker i detta sammanhang. Elevernas ensemblegrupper är
relativt uppdelad efter deras musikaliska förkunskaper, men att alla elever ändå inte har
samma musikaliska kunskaper. 

Är lokalerna motiverande?

Informanterna anser att det kunde funnits mer lokaler för musikprogrammet. Detta för att
rummen inte hade behövt varit upptagna av undervisningen, men också för att eleverna skall
känna att de kan sitta i övningsrummen utan att bli ”utkörda”. Filip menar att problemet inte
bara ligger i att skolan har för få övningsrum och att eleverna kan blir utkörda, utan att
eleverna väljer ibland att sitta i korridoren och öva, vilket inte leder till samma kvalité av
deras övning. Precis som Schenck (2000) förklarar om ”jag-kan-känslan” att eleven inte bara
skall spela det hen redan kan utan att också utmana sig tyder på det informanterna också talat
om, angående hur eleverna väljer att öva enskilt på skolan. 

Det informanterna nämner om skolans musikaliska utrustning i lokalerna är att de har fina
lokaler och att eleverna verkar trivas där. De nämner också att deras inspelningsstudio
används mycket utav eleverna och att både lärare och elever upplever studion som bra.
Utifrån informanternas sätt att tala om elevers övning på skolan tolkar jag att de anser att
övningsrummen är för få, och att de ensemblesalar som finns används mestadels för elevernas
ensemblespel. Detta kan då vara en faktor till varför eleverna oftast väljer att öva individuellt
utanför övningsrummen eller utanför skolan. Schencks (2000) grundläggande
övningsprinciper som tas upp kräver också att eleven har ett fokus på sitt instrument och att
eleven inte blir störd i sin övning. Alltså är inte korridoren ett bra ställe för eleven att öva på,
och elever som övar mycket väljer oftast att öva utanför skolan menar Leif. Min tolkning
utifrån informanternas sätt att tala om skolans lokaler är att de fungerar bra för
ensemblesituationer men är begränsade för elevernas enskilda övning. 

Motivationen från lärarna

I och med att de flesta musiklärare på skolan har både enskild- och gruppundervisning går det
att nå eleverna på olika plan. De ser hur eleverna fungerar i en gruppsituation och hur de
arbetar med sitt instrument individuellt. Lärarna kan då få en vidare inblick i elevens
lärandeprocess och kan då påverka elevens undervisning efter det. Enligt Berg (1999) är den
professionella lärarens roll en viktig faktor som påverkar skolans kultur och hur lärare bör
handla. Däremot hur läraren bör agera finns det inte färdiga svar på, men att läraren ”bör
handla inom vissa gränser” ser Berg (1999) som en viktig faktor för den professionella
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läraren. Lotta menar att det är viktigt att som lärare motivera eleverna genom att tala om
nyttan av att lära sig något och att eleven också kan gå vidare till en övning på en högre
musikalisk nivå. Leif beskriver att de som lärare har möjlighet att hjälpa elever med
”speljobb” utanför skolan vilket kan ge eleverna är högre ambitionsnivå och motiverar
eleverna till att spela mer då de ser att övningen ger resultat. Olika elever behöver olika sorts
motivation menar Lotta då vissa elever är mer styrda av deras musikaliska ambitioner medan
andra elever är mer intresserade över att nå ett högt betyg. Att motivera en elev med ett högre
betyg kan då få vissa elever att bli mer motiverande än andra. Det gäller att hitta elevens
kärna och locka fram elevens motivation genom den är min tolkning av informanterna. Enligt
Lotta ligger elevernas motivation i att nå ett mål och vilket mål eleverna vill nå är individuellt.
Det gäller alltså att se varje individ för att kunna veta hur de som lärare skall möta och
motivera varje enskild elev. Även fast lärare kan bidra till elevernas motivation menar
Schenck (2000) att lust och självmotivation är en förutsättning för att nå en sund inlärning.
Lärarna kan då endast vara en hjälpande hand för eleverna och som Leif säger: Det de som
lärare kan göra är att få eleverna att komma igång och repa, se till att eleverna är engagerade
och pusha eleverna till att öva mer. Leif anser också att eleverna borde lyssna på lärarna mer
när det gäller att öva individuellt på sitt instrument. De borde inte ”krångla till det och göra
det så jobbigt för sig”. 
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Diskussion

Studiens syfte är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka musiklärares syn på
gymnasiesskolans studiemiljö, och dess relation till elevers lärande och ambitionsnivå. Detta
har jag i tidigare kapitel analyserat och kommit fram till att det finns begränsande faktorer i
form av lokaler och begränsade öppettider i den skolan jag undersökt. Studiemiljön och
skolkulturen blir då lidande av detta och bidrar inte till det informella lärandet. Utformningen
av musikundervisningens lokaler är främst anpassade till formell undervisning. Detta leder till
att elevernas övning på skolan bli begränsad som i sin tur kan leda till en mindre bra
skolkultur. 

På vilket sätt kan lärare påverka en begränsande skolkultur? En möjlig faktor som lärare kan
påverka är skolans öppettider och en mötesplats för eleverna på kvällstid. På vissa skolor kan
det vara svårt att som lärare styra över skolans öppettider men att det ändå går att lyfta som ett
problem inför skolledningen. Om möjligheten för denna  mötesplats skulle finnas, kan det
påverka skolkulturen positivt och bli likt hur elevernas situation ser ut inför ett konsertprojekt
och skolan på kvällstid kan då bli en mer naturlig del av elevernas vardag. När Berg (1999)
beskriver skolkulturen handlar det om osynliga regler och vanor som styr de
arbetsförhållanden som elever och lärare har. Om elevers vanor skulle vara att öva på skolan
efter att lektionerna slutat hade det kunna bidragit till skolkulturens utveckling och det
informella lärandet. Enligt Folkestad (2006) sker det viktigaste musikaliska lärandet utanför
skolan då eleverna inte fokuserar på själva lärandemomentet av musik utan befinner sig i en
uncommon learning process. Det betyder att eleverna lär sig musik utan att de är medvetna
om det. Uncommon learning bestämmer heller inte på vilken plats lärandet sker, utan handlar
om hur lärandeprocessen går till. Om en mötesplats på skolan efter skoltid skulle bli aktuell
skulle det bidra till både informellt lärande och uncommon learning. Uncommon learning är
när eleverna enbart umgås med varandra och informellt lärande sker oftast i övningsrummen.
Denna mötesplats bidrar också till elevernas trivsel på skolan och den ”vi-känslan”
informanterna beskrivit.

Berg (1999) talar om vikten av skolans värderingar, som spelar stor roll för hur skolans kultur
utvecklas. Denna skolas utformning av musikprogrammets salar har enbart utgått ifrån
programmets formella undervisning och inte fokuserat på elevernas informella lärande. Att
värdesätta det informella lärandet menar Folkestad (2006) är viktigt då det spelar en stor roll
för hur det formella lärandet skall ske på ett bra sätt. Det informella lärandet bör ha en större
plats och prioriteras mer. Vilka faktorer kan då bidra till det informella lärandet på skolan och
sätta det mer i fokus? Det lärare på denna skola fokuserat på är målet med elevernas lärande.
Lärarna har sett tydliga förändringar i elevernas övande när det närmar sig ett mål och i detta
fallet talar de om konserter och betyg. Vissa elever lockas mer av betyg än andra och de flesta
elever vill att deras konsert skall låta bra vilket gör att eleverna övar mer inför dessa tillfällen.
Elevernas mål är då en viktig faktor för det informella lärandet men O'Connor (Schenck,
2000) menar att den viktigaste faktorn är elevers motivation. Självmotivation måste finnas för
att eleverna skall vilja öva och samlas kring musiken. Det skolan kan göra är att öppna dörrar
för eleverna där de själva kan utveckla en positiv utbildningskod och skolkultur där det
informella lärandet har en tydlig plats. Det är det Berg (1999) menar när han pekar på
skolkulturen som en nyckelfaktor för skolans utveckling.

Vad kan eleverna upptäcka i skolkulturen och hur utvecklar de en mer informell del i denna
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skolkultur? Det som är viktigt för det informella lärandet är att se hur det hör samman med det
formella lärandet. Formellt och informellt lärande behöver varandra och hjälps åt för att
elevernas utveckling skall ske på bästa sätt menar Folkestad (2006). Eleverna bör se hur de
kan använda skolan för nå en god utvecklingskurva och se länken mellan det formella och det
informella lärandet. Något eleverna också kan upptäcka är att den studiemiljö de befinner sig i
kan påverka deras ambitionsnivå positivt. Utifrån att eleverna har gemensamma mål med
musiken byggs också en god skolkultur där det informella lärandet får en större plats.

Vilka positiva aspekter finns i studiemiljön för ett trångbott musikgymnasium? Det som denna
undersökningen visar på är att elevernas trivsel och ”vi-känsla” kommer i fokus när lokalerna
är få, och eleverna väljer även att öva tillsammans. Varför de övar tillsammans kan då också
bero på den utvecklade trivseln och ”vi-känslan” i studiemiljön. När eleverna övar
tillsammans utbyter de också musikaliska erfarenheter och det sociokulturella lärandet och
utvecklingszonen utnyttjas. Enligt Säljö (2000) utgår det sociokulturella perspektivet från den
kollektiva nivån och att dela med sig av information, kunskap och färdigheter bidrar till
elevernas utveckling. 

Något som också påverkar skolans studiemiljö positivt på en trångbodd skola är kontakten
mellan lärare och elev. I denna undersökningen undervisar de flesta informanter i både grupp
och enskild undervisning, vilket gör att elevkontakten blir bättre. När skolan är mindre och
programmet har färre elever bidrar det också till att lärare hinner skapa en bättre kontakt med
eleverna och ha möjlighet att möta eleverna även utanför det formella lärandet. Schenck
(2000) menar att förebilder är en viktig faktor för elevernas motivation. På ett mindre
musikprogram har lärare också möjlighet att stämma av med elever om deras övning och
utveckling, vilket då kan visa på lärares omsorg av elevernas utveckling. En faktor som är
viktig för skolkulturen är lärares professionella yrkesroll menar Berg (1999) där deras
handlande får konsekvenser för skolkulturen. Denna faktor blir då extra viktig på ett mindre
musikprogram då lärarna har möjligheten att knyta goda band mellan dem och eleverna.

Det som framkommit i denna undersökning är att elevernas ambitionsnivå styrs mycket av
deras egna mål. Något som studiemiljön bidrar till är det musikaliska sammanhang elever
befinner sig i och det samspel som uppstår i deras ensemblegrupper. De aspekter jag anser att
denna skolan bidrar mest till för elevernas ambitionsnivå är: Trivseln i det musikaliska
sammanhanget, kontakten mellan lärare och elev samt de olika konsertprojekt skolan
arrangerar med eleverna. Lundberg (2012) menar att elever med hög musikalisk
ambitionsnivå inte behöver vara kopplat till deras färdighetsnivå. Detta är en viktig aspekt för
lärares syn på elevers ambitionsnivå och kan bidra till hur lärare påverkar den sociala
studiemiljön. Det skolan och den sociala studiemiljön kan bidra till för att höja elevers
musikaliska ambitionsnivå är att uppmärksamma elevernas mål. Detta för att få ett vidare
perspektiv om elevernas musikaliska ambitioner.

Metoddiskussion

För denna undersökningen valde jag metoden kvalitativ gruppintervju där jag intervjuat fyra
musiklärare som arbetar på samma gymnasieskola. Varför jag valde denna metoden var för att
informanterna kunde hjälpa varandra fram till mer svar och frågor kring skolans studiemiljö
och elevers ambitionsnivå. Undersökningen blev begränsad till just en specifik skola vilket
också var tanken med undersökningen. Något jag funderat kring är om resultatet blivit mer
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intressant om det hade funnits tid att jämföra flera skolors studiemiljö? Skulle jämförelsen
mellan de olika skolorna varit god eller hade undersökningen visat på ungefär samma
resultat? Detta arbete var dock mer anpassat för att undersöka en skola, men det som skulle
kunnat ske i en jämförelse hade varit att studien mer tydligt hade kunnat visa på vad som är en
god studiemiljö för elevernas utveckling och vad som skiljer en motiverande studiemiljö mot
en mindre motiverande studiemiljö. 

Informanternas diskussion hjälpte samtalet framåt och det framkom många tankar som jag
inte tror hade skapats vid enskilda intervjuer. I de flesta frågor lät informanterna varandra tala
till punkt men i vissa diskussioner avbröt de varandra då de inte alltid var ense. När
informanterna var ense om något var de också tydliga med säga det, och de valde oftast att
tillägga något till det den som talat tidigare sagt. I viss mån höll informanterna med varandra i
de frågor de fick, men de hade även olika sätt att se på elevernas ambitionsnivå och skolans
studiemiljö. 

Wibeck (2010) beskriver moderatorns roll som en samtalsledare av gruppintervjun.
Moderatorn bör initiera diskussionen och även lyfta nya aspekter av ämnet i den mån det
behövs, alltså se till att diskussionen hålls inom vissa gränser och berör ämnet. 

Under gruppintervjun gjorde jag ett val att i största mån vara passiv och låta informanterna
diskutera frågorna mellan varandra. Jag var däremot en aktiv lyssnare i samtalet och försökte
få informanterna att berätta mer. När diskussionen kring en viss fråga började lugna ner sig
valde jag att byta fråga (se bilaga).

I och med att mitt syfte var att få veta lärarnas syn på skolans studiemiljö och elevers
ambitionsnivå anser jag att min roll som passiv deltagare och aktiv lyssnare passade för
ändamålet. Den ända faktor jag ser som skulle påverkat samtalet mer positivt är om jag innan
gruppintervjun skulle intervjuat varje informant enskilt då varje individ skulle kunna talat fritt
om frågorna först och även vara förberedd på ämnet innan gruppintervjun. Tiden för att testa
detta fanns inte men lämnar detta till vidare forskning. 

29



Förslag till fortsatt forskning

I detta arbete har många frågor kommit fram om hur undersökningen skall göras, vad
undersökningens fokus skall ligga och på vilken skola denna undersökning lämpar sig. Jag
valde ett relativt litet estetiskt program där skolan har cirka 70 musikstuderande elever.
Skolan var också begränsad av sina lokaler, då lokalerna inte var anpassade till det informella
lärandet i första hand. Till exempel fanns det inga övningsrum som enbart var anpassade för
det informella lärandet utan det formella lärandet fanns också i dessa rum. Mitt förslag till
fortsatt forskning är att göra denna undersökning på en skola med goda möjligheter för
eleverna att öva, både under och efter undervisningstid. Detta för att jämföra skolors
studiemiljö och hur elevernas ambitionsnivå påverkas olika.

Ett annat förslag är att undersöka elevernas syn på studiemiljön och dess relation till deras
ambitionsnivå. Då för att få ett bredare perspektiv på hur skolan kan bygga en mer positiv
studiemiljö för lärare och elever.

Ett tredje förslag är att fördjupa sig i skolkulturens roll på det estetiska programmet och
huruvida det får en god inverkan på lärare och elevers studiemiljö. 
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Bilaga

Intervjufrågor:

Inledningsfrågor:

Vilka ämnen undervisar ni i?

Har ni både enskilda elever och klassundervisning?
(Vad betyder det för elevkontakten?)

Djupare frågor:

Hur är eran bild av studiemiljön utanför klassrummet?

Hur tror ni att elevernas bild om studiemiljön ser ut? Varför?

Finns det möjligheter för eleverna att öva efter skoltid, och isåfall hur utnyttjar eleverna de
lokaler som finns efter skoltid och mellan lektioner?

Vad är eran uppfattning om elevernas ambitionsnivå?

Vad tror ni påverkar elevernas ambitionsnivå mest? Hur kan man som enskild lärare påverka
elevernas tankar om ambitionsnivå? 

Tror ni att konsertprojekt kan påverka studiesituationen för eleverna?
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