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SAMMANFATTNING

Titel: Du måste våga! En kvalitativ studie om blyga elever och trumundervisning 
Title: You must have the courage! A qualitative study about shy students and drum teaching

Författare: Erik Nilsson

Studiens  syfte  är  att,  med  utgångspunkt  i  enskild  instrumentalundervisning  i  musik-  och 
kulturskola, undersöka trumlärares erfarenheter och förståelse av blyghet och blyga elever. Syftet 
preciseras genom följande frågeställningar: Vad har trumlärarna för erfarenheter av och synsätt på 
blyga elever? Hur förhåller  sig trumlärarna till  elever  som de uppfattar  som blyga? Hur menar 
trumlärarna  att  de  arbetar  med och hanterar  blyga barn?  Metod för  att  samla in  data  har  varit 
kvalitativa intervjuer. Informanter i undersökningen har varit tre yrkesverksamma trumlärare vid tre 
kulturskolor.  Undersökningen  visar  att  lärarna  har  olika  synsätt  på  blyghet  beroende  på  deras 
erfarenheter och egna personligheter. Detta påverkar hur de väljer att bemöta den blyga eleven och 
hur de formar sin undervisning. Lärarna är överens om att just trummor och slagverk kan vara ett 
något svårare instrument att ta sig an för den blyga eleven på grund av dess styrande roll  i  en  
orkester  och  dess  ljudstarka  karaktär.  Men  de  har  något  skilda  åsikter  kring  huruvida  blyghet 
påverkar förmågan att lära sig och förmågan att fungera i ett musikaliskt sammanhang. 
            
            Nyckelord: Blyghet, Kulturskola, Instrumentalundervisning, Trumlärare.
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INLEDNING
Jag har under min uppväxt varit blyg. Under mina första fem år var jag så blyg så att många i min 
omgivning uttryckte oro för hur det skulle gå för mig i  framtiden. Skulle  jag någon gång våga 
släppa mammas kjol? Hur skulle jag klara mig i skolan? Många försökte få mig till saker som jag  
inte var bekväm i och kunde sätta stor press på både mig och mina föräldrar. Mina föräldrar gick 
emot dessa påtryckningar och lät mig ta den tid jag behövde för att göra saker. Då jag ser tillbaka så  
är jag tacksam över detta och den trygga uppväxt jag har fått och kan se hur det har bidragit till hur  
jag är idag. Blygheten finns i vissa sammanhang kvar men den påverkar mig inte negativt utan är 
helt enkelt en del av den jag är.

Det finns i dagens samhälle en förväntan på individen att denne ska ta för sig. Man ska hålla sig 
framme och vara social, skaffa sig nätverk och klättra på karriärstegen. Dessa krav sätter extra stor 
press på de individer som är blyga och ofta känner sig obekväma i sociala sammanhang där nya 
kontakter ska knytas. Samma tendenser kan synas inom kulturlivet – och då tänker jag främst på 
musik och den press som unga musiker utsätts för av media. Denna press blir extra tydlig i TV-
program som t.ex. Idol där stor vikt läggs vid expressivitet och förmågan att kommunicera med en 
publik. Den blyge individens personlighet sätts här på prov och kan nog till och med ses som ett 
hinder i dessa sammanhang.

I  min  musiklärarutbildning  fick  jag  under  en  period  av  verksamhetsförlagd  utbildning  (VFU) 
möjlighet att tillbringa tid med en instrumentallärare i slagverk. I samband med detta väcktes frågor 
i mitt huvud kring hur just blyghet hanteras inom instrumentalundervisningen. Det som fick mig att 
vakna till var då läraren förklarade hur denne ville ”tuffa till” de elever som var av det lite mer tysta  
slaget. Detta kopplade jag direkt till mig själv och hur jag som ung trummis ofta fick höra att jag 
måste ta mer plats och våga ”spela på”. Jag började ställa mig frågan om det är rätt att ingripa i en  
elevs personlighetsdrag på det sätt som denne läraren gjorde. Läraren hade såklart goda avsikter 
med denna inställning och såg uppenbarligen blygheten som ett problem som var nödvändigt att 
lösas. Men hur påverkas blyga elever egentligen av detta förhållningssätt?
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
I denna del av uppsatsen presenteras inledningsvis olika sätt att se på och definiera vad blyghet är  
samt  hur  blyghet  kan  förstås  och  bemötas.  Vidare  följer  en  begreppsdefinition  av  begreppen 
självkänsla och självförtroende samt en redogörelse för hur de kan sättas i relation till  blyghet. 
Avslutningsvis ges en beskrivning av kulturskolans uppkomst, historia och uppdrag.

Om blyghet

Socialstyrelsen  (2010)  benämner  blyghet  som  ”ett  medfött  personlighetsdrag,  ett  så  kallat 
temperament” (Socialstyrelsen 2010, s.11). De menar att detta kan yttra sig genom att vara tystlåten 
och tillbakadragen tillsammans med obekanta människor.  Vidare talar de om hur blygheten kan 
yttra sig på olika sätt och ha olika inverkan på livet. För vissa behöver den inte var ett problem 
medan den kan utgöra ett hinder i sociala sammanhang för andra. Socialstyrelsen (2010) betonar 
också att blygheten kan vara situationsbunden. 

Nejra  Bešić (2009) förklarar  att  blyghet  dels  handlar  om ett  visst  sätt  att  tänka och vara,  som 
exempelvis kan yttra sig i försiktighet i sociala sammanhang. Det kan även yttra sig i medvetna 
beteendemönster som uppkommer i sammanhang där man blir socialt utvärderad. Bešić menar här 
att detta sätt att agera grundar sig i en rädsla för social utvärdering och en stark önskan om socialt  
godkännande. Författaren betonar vikten av att inte blanda ihop blyghet med egenskaper som t.ex. 
brist på sällskaplighet där individen snarare föredrar att vara själv istället för att umgås med fler  
personer.  Blyghet  bör  heller  inte  jämställas  med  att  vara  introvert  då  en  introvert  person  inte 
nödvändigtvis måste vara blyg. Författaren poängterar ett antal positiva sidor då hon förklarar hur 
blyghet  exempelvis  kan  fungera  som  en  skyddande  faktor  mot  att  hamna  i  obekväma  eller 
problematiska situationer. Här menar författaren att den blyge individen ofta är mycket medveten 
om sina beteendemönster  och handlar därefter.  Denna individ skaffar sig vänner som den själv 
upplever sig passa med och behöver inte på något sätt vara passiva bisittare i sociala sammanhang,  
som många ofta kan tro. 

Philip  G Zimbardo  (1977),  professor  i  socialpsykologi,  förklarar  blyghet  som rädsla  för  andra 
människor, främst människor man inte mött tidigare och som kan ses som överlägsen en själv. Han 
trycker på flera negativa sidor med blyghet och benämner det som ett mentalt handikapp. Svårighet 
att möta nya människor, rädsla för att uttrycka åsikter och värderingar samt stor självupptagenhet är 
några av de negativa sidor som författaren tar upp. Zimbardo (1977) tar dock även upp ett antal 
positiva sidor av blyghet då han t.ex. menar att en blyg människa inte upprör eller sårar andra i  
samma utsträckning som en icke blyg människa. Blygheten kan också göra individen mer selektiv i 
sina relationer till andra, menar författaren. En konsekvens av att den blyge individen ofta väljer att  
stå i bakgrunden och observera för att sedan agera försiktigt och genomtänkt. Han menar vidare att  
vissa  människor  trivs  med  sin  blyghet  och  pekar  på  att  denna,  i  många  situationer  kan  vara 
självvald.

Charlotte  Alm (2006),  forskare  i  beteendevetenskap,  tar  i  sin  avhandling  The Role  of  Causal  
Attribution and Self–Focused Attention for Shynessupp hur blyghet alltid uppenbaras i kontakt med 
en  eller  flera  andra  människor  och  hur  detta  fenomen  alltid  innefattar  beteendemässiga, 
känslomässiga och kognitiva symptom. Författaren menar att blyghet inte ska förväxlas med social  
ångest, social fobi eller att känna sig hämmad, även om dessa ting kan ha mycket gemensamt med 
blyghet. 
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Psykologerna  Marianne  Brodin  och  Ingrid  Hylander  (2002)  skriver  i  sin  bok  Själv-känsla hur 
blyghet är starkt kopplat till skam. De menar vidare att skam är en så kallad affekt – en biologisk 
grund till en känsla. Författarna förklarar vikten av att inte bekräfta blyghet hos ett barn, utan att 
istället bemöta blygheten med en annan känsla. De betonar vidare vikten av att respektera barns 
olikheter (Brodin & Hylander, 2002).

Robert J. Coplan, Mary Grace Lao, Sandra Bosacki och Tabasum Akseer (2013) definierar blyghet 
som en individs känslor av oro och tvekan då denne står inför en ny eller obekant situation. De 
förklarar hur mer och mer forskning visar på att blyghet, särskilt i tidig barndom, kan innebära risk 
för  att  individen  får  svårigheter  att  anpassa  sig,  något  som  kan  yttra  sig  genom  exempelvis 
internaliseringsproblem eller svårigheter i skolan. 

Självkänsla och självförtroende

Begrepp som ofta omnämns i samband med blyghet är självkänsla och självförtroende. Philip G 
Zimbardo (1977) menar att blyghet hänger ihop med självkänsla. En låg självkänsla leder till stark 
blyghet  och  det  är  först  när  självkänslan  stärks  som  blygheten  kan  försvinna.  I 
Nationalencyklopedin  definieras  självförtroende  som  en  ”stark  tilltro  till  den  egna  förmågan” 
(Nationalencyklopedin 2015 [självförtroende]) och självkänsla som en ”medvetenhet om den egna 
personlighetens värde” (Nationalencyklopedin 2015 [självkänsla]). Med andra ord kan en individs 
självförtroende förklaras handla om hennes inställning till det som ska presteras, medan självkänsla 
handlar om en individs upplevelser av sig själv som person frånkopplat det hon presterar. Utifrån 
detta  förstår  vi  att  en  individs  självförtroende  och  självkänsla  inte  alltid  går  hand  i  hand.  

Brodin  och  Hylander  (2002)  förklarar  självkänsla  som  den  känsla  av  sig  själv  som  uppstår 
successivt då vi samspelar med vår omgivning. De menar också att ett barns självkänsla formas av 
de  känslomässiga  gensvar  som barnet  får  på  sig  själv  och de  känslor  som de  själva  uttrycker. 
Författarna belyser att blyghet inte direkt behöver vara kopplat till  självkänsla utan förklarar att 
exempelvis blyga barn kan ha en bra förståelse för sina känslor medan ett barn som tillsynes är 
självsäkert  kan  ha  svårt  att  förstå  sina  känslor.  Sammantaget  menar  författarna  att  barnets 
självkänsla  påverkas  av  hur  deras  känslouttryck  bemöts.  De  förklarar  också  hur  det  finns  ett 
samband mellan hur man själv har blivit bekräftad och förstådd och vilken förståelse man får för sig 
själv och andra (Brodin & Hylander, 2002). 

Kulturskola

Den kommunala musik- och kulturskolan, så som vi känner till den, är en relativt unik företeelse. 
Sture  Brändström  och  Christer  Wiklund  (1995),  forskare  inom  musikpedagogik,  talar  om den 
kommunala musik- och kulturskola som en institution som bedrivs utanför den obligatoriska skolan 
där tanken är att alla barn, oavsett ekonomiska förutsättningar, ska få möjligheten att lära sig spela 
ett instrument. Författarna citerar Bo I Olsson (1994) då de förklarar hur denna grundtanke om en 
musik/kulturskola tillgänglig för alla har formats av de tankar om välfärd, jämlikhet och rättvisa 
som finns i Sverige. Även Torgil Persson (2001) styrker musik- och kulturskolans huvudsakliga 
målsättning  att  ge  instrumentalundervisning  för  alla  oavsett  klasstillhörighet  och  sociala 
förutsättningar. Han belyser även ambitionen att kunna tillgodose varje elev utifrån var och ens 
förutsättningar. 

Simon Lindgren (2014) redogör i sin text Forskning om kulturskola – en forskningsöversikt, för den 
kommunala  musikskolans  uppkomst  under  40-  och  50-talet  i  den  då  socialdemokratiska 
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folkbildningsandan.  Författaren  menar  att  det  går  att  urskilja  en  viss  slitning  mellan  det 
folkbildningsideal som fanns då musikskolan grundlades och en mer elitistisk strävan. Han förklarar 
även hur musikskolan dels ses som en resurs i samhällets kulturliv men också hur viktig musik och 
kultur är för främjandet av social utveckling och mångfald.  Lindgren (2014) menar vidare att det 
ofta kan uppstå ett spänningsfält mellan den traditionella arbetsmetoden, mästare – lärling och mer 
experimentella och dynamiska förhållningssätt till lärande och innehåll. Tendenser till stagnation 
och reproduktion av innehåll  och form innanför musik- och kulturskolans väggar är något  som 
enligt  Lindgren  framkommer  i  flertalet  studier.  Lindgren  (2014)  berättar  även  hur  det  går  att 
identifiera en viss klass-, köns- och etnicitetsmässig skevhet  då det rekryteras elever. Detta  kan 
grunda sig dels i ekonomiska förutsättningar men också en ”tröghet när det gäller förmågan att tala 
till  allt  mer  heterogena  målgrupper...”  (Lindgren,  2014  s.2).  Slutligen  redogör  författaren  för 
forskning som visar på att musik- och kulturskolan står inför utmaningar vad gäller dess relation till 
omvärlden  och  de  förändringar  som  där  sker.  Exempel  på  dessa  utmaningar  kan  vara  den 
heterogenitet som mer och mer går att se i elevunderlaget, den tilltagande individualisering som kan 
ses i samhället och nya lärmiljöer i form av digitala verktyg och plattformar (Lindgren, 2014).   
 

Forskning om blyghet och undervisning 

Tidigare forskning inom ämnesområdet blyghet och undervisning visar bland annat att lärare kan 
uppfatta blyghet som ett hinder för lärandet. Coplan et al. (2013) förklarar hur många lärare menar 
att ett tyst klassrum inte är den bästa lärandemiljön utan förespråkar samtalet. Utifrån detta förklaras  
blyghet  som  personlighetsdrag  utgöra  ett  hinder  för  eleven  att  lära.  Vidare  beskriver  tidigare 
forskning blyga elevers relation till sin lärare som eventuellt problematiska. Coplan et al. (2013) 
belyser grundskolelärares erfarenheter av självupplevd blyghet kopplat till hur dessa lärare ser på 
och bemöter blyga elever. Författarna menar att det, inom forskning som görs på detta område, är 
viktigt  att  lyfta  in  lärarnas  egna  personligheter  eftersom detta  påverkar  lärarnas  bemötande  av 
eleverna,  hur  klassrummets  miljö  formas  och  hur  dessa  faktorer  påverkar  elevers  beteende, 
studieresultat  och  relationer.  Studien  visar  på  att  de  lärare  som är,  och  under  sin  uppväxt  var, 
utåtriktade  och  pratsamma  kan  ha  tendenser  att  favorisera  de  elever  som  besitter  samma 
personlighetsdrag,  något  som kan  bidra  till  att  dessa  elever  får  fler  möjligheter  i  form av  att  
exempelvis bli tilldelad förtroendeuppdrag och extra uppgifter i klassrummet. Författarna förklarar 
också hur motsatsen går att utläsa. De lärare som själva identifierar sig som blyga under sin uppväxt 
är mer benägna att uppmuntra de blyga eleverna och ge dem möjligheten att lära och våga prata 
inför klassen. Genomgående går det att utläsa att alla de lärare som deltog i studien, oavsett om de 
var blyga under sin uppväxt eller inte anser sig kunna hantera blyghet hos en elev. De menar att det 
handlar om att lära känna eleven och uppmuntra till deltagande samtidigt som förståelse för alla 
barns individuella skillnader och behov inte får glömmas bort. (Coplan et al. 2013). 

Kimberley Arbeau, Robert Coplan och Murray Weeks (2010) redogör för olika typer av relationer 
som kan uppstå  mellan lärare och elev,  den  nära relationen,  beroenderelation och  konfliktfylld  
relation. Forskningen tyder på att blyga barn vanligtvis utvecklar en beroenderelation till sin lärare, 
detta på grund av det stöd den blyga eleven är i  behov av. Forskarna beskriver hur blyga barn 
tenderar att ty sig till sina lärare, och lärarna i sin tur blir överbeskyddande i sina försök att hjälpa 
eleven.  Denna relation menar  forskarna riskerar att  bidra  till  att  den blyga eleven fastnar i  sitt  
beteende då hon inte utmanas och själv får lära sig att hantera nya situationer. Den konfliktfyllda 
relationen  tycks  vara  mer  sällsynt  bland  blyga  elever  då  blygheten  i  sig  brukar  medföra 
medgörlighet snarare än motsträvighet. Den nära relationen, som innebär bra kommunikation och 
att skapa en trygg atmosfär, är att föredra då denna kan ge den blyga eleven möjlighet och mod att 
pröva sina vingar och våga ta för sig i vetskapen om att läraren finns där som stöd om något går fel  
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(Arbeau et al., 2010).

Inom tidigare forskning har även frågan gällande hur pedagoger bör bemöta blyga elever berörts.  
Philip G. Zimbardo och Shirley Radl (1982) menar att blyga barn är i behov av pedagoger vilka har  
kunskap  i  hur  blyghet  bör  hanteras.  Författarna  menar  att  pedagogerna  bör  vara  lyhörda  inför 
elevens behov och möta denna på ett personligt sätt exempelvis genom att fråga hur barnet mår och 
uppmärksamma förändringar.

 
Bešić  (2009) har i sin forskning om blyghet i tonåren funnit ett behov av att undvika att blyghet 
bekräftas  som någonting  negativt  och  istället  fokusera  på  att  stärka  de  positiva  aspekterna  av 
blyghet.  Genom detta  menar  forskaren  att  eleven  skapar  sig  ett  förtroende  till  pedagogen,  ett 
förtroende som utgöra en förutsättning för att  pedagogen ska få  fungera stödjande i  arbetat  att 
motivera och utmana eleven i sociala situationer. 

Cecilia  Vintetjärn  (2008)  har  undersökt  tysta  elevers  tankar  om  blyghet  och  nervositet  i 
klassrummet. Studiens datainsamling har bland annat bestått av observationer vilka har ägt rum i 
musikklassrum, studiens syfte är dock inte avgränsat till endast musikundervisning. I sitt resultat 
kommer  författaren  fram  till  att  de  informanter  hon  mött  samtliga  upplever  att  det  finns  en 
förväntan  på  dem  att  ”ta  för  sig”.  Utifrån  detta  förstås  avsaknaden  av  ord,  blygheten  och 
nervositeten som hinder vilka eleverna upplever att vuxna uppmuntrar dem till att övervinna genom 
att våga mer. Vidare berör studien elevers tankar kring vilket bemötande de önskar från lärare, här 
visar resultatet bland annat en önskan att blygheten ska bemötas som en del av en personlighet och 
inte som något problematiskt som tillskrivs ett barn.  
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PROBLEMOMRÅDE, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Som tidigare nämnt belyser flera forskare musik- och kulturskolans uppdrag och grundtanke om 
jämlikhet och tillgänglighet för alla. Jag utgår ifrån att denna ambition är något som genomsyrar 
större delen av landets musik- och kulturskolor. Jag tror även att både föräldrar och elever i många 
fall kan förvänta sig en sådan grundtanke hos musik- och kulturskolan, även om just denna inte 
enligt lag behöver vila på de värderingar och normer kring människosyn som den statligt styrda 
skolan gör. Lägg där till att musik- och kulturskolan är den största, med skattemedel, finansierade 
kulturverksamhet riktat till barn och unga i Sverige med 200 000 deltagande barn per år (Lindgren, 
2014). På grund av detta är det också rimligt för skattebetalarna att ställa kravet på musik- och 
kulturskolan att vara jämlik och likvärdig för alla.

Musik i allmänhet och instrumentalundervisning i synnerhet är något som uppmuntrar och i stort 
sett  bygger  på  uttryck,  framföranden  och  platstagande.  Ett  av  de  instrumenten  som  är  mest 
ljudstarka och som ofta bär med sig normer och ideal som säger att man ska våga ta för sig och 
höras är trummor. Hur fungerar och mår en blyg individ i ett sådant sammanhang? Jag kan här tycka 
mig  se  tendenser  till  motsättningar.  En  grundtanke  om  att  alla  ska  bemötas  utifrån  sina 
förutsättningar  möter  en  undervisning  som  i  många  fall  kanske  måste  omforma  individers 
personlighetsdrag för att få fram olika musikaliska kvaliteter. 

En del av den forskning som har gjorts på blyghet inom skolväsendet tar upp hur pedagoger bör 
hantera blyghet. Coplan et al. (2013) förklarar som tidigare nämnt exempelvis hur många lärare ser 
detta personlighetsdag som ett hinder. Detta då lärarna menar att den bästa lärandemiljön inte är ett 
tyst  klassrum  utan  motsatsen.  Kan  det  fungera  på  samma  sätt  inom  enskild 
instrumentalundervisning? Jag tänker att oavsett om själva undervisningen är individuell eller om 
den sker i grupp så skulle någon form av dialog och resonerande vara en förutsättning för lärande. 
Det finns även forskning som nyanserar den negativa inställningen till blyghet. Nejra Bešić (2009), 
forskare inom psykologi, förklarar exempelvis hur blyghet i tonåren kan fungera som en skyddande 
faktor. Hon uppmuntrar vidare till att se blyghet som vilket personlighetsdrag som helst som bidrar 
till mångfald i vårt samhälle (2009).  Om jag sätter det Coplan et al. (2013) och Bešić (2009) för 
fram i relation till  musik och kulturskolans grundtanke, så ställer jag mig frågan vad trumlärare 
inom musik- och kulturskolan har för syn på och erfarenheter av blyghet och blyga elever inom sin 
undervisning. 

Syftet med denna studie är att, med utgångspunkt i enskild instrumentalundervisning i musik- och 
kulturskola, undersöka trumlärares erfarenheter och förståelse av blyghet och blyga elever.  

De frågeställningar jag kommer att utgå ifrån är: 

• Vad har trumlärarna för erfarenheter av och synsätt på blyga elever? 
• Hur förhåller sig trumlärarna till elever som de uppfattar som blyga?
• Hur menar trumlärarna att de arbetar med och hanterar blyga elever?
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
I denna del av uppsatsen, undersökningens teoretiska utgångspunkter, har jag valt att utgå ifrån ett 
kulturpsykologiskt perspektiv så som det beskrivs av Jerome Bruner (2002). Bruner är professor i 
psykologi vid New York University och i den text jag utgått ifrån redogör han för utbildning ut ett 
kulturpsykologiskt perspektiv. Jag har i min läsning av Bruner valt att rikta in mig på två av hans  
teser i vilka han förklarar sina ståndpunkter gällande utbildning.

Den interaktionistiska tesen

Bruner (2002) presenterar den interaktionistiska tesen och förklarar den med att kunskaper, i likhet 
med allt mänskligt utbyte, kräver interaktion. Författaren menar att det främst är genom interaktion 
med andra som barn får en förståelse för vad kultur är och hur världen kan förstås utifrån den. Detta 
utbyte sker även utanför klassrummet, i olika former av situationer där människor interagerar med 
varandra.  I  lärandesituationen sker detta utbyte vanligtvis  mellan en elev och en lärare.  Bruner 
(2002) menar att det i den västerländska pedagogiska traditionen ofta ser ut på just det viset, att den 
okunniga eleven lär av den allvetande läraren. Författaren menar dock att det finns anledning att 
ifrågasätta denna typ av pedagogik och ställer sig frågan  hur man på bästa vis kan bygga upp en 
interaktionsgrupp där deltagarna är specialister på att lära av varandra. Bruner (2002) menar att man 
bör utforma grupper där eleverna utgör varandras lärare, en grupp lärande individer som efter sina 
olika förmågor bidrar till varandras utveckling och utgör varandras modeller och förebilder. Denna 
form av lärande ska bidra till ökat självförtroende, ökad omdömesförmåga och samarbetsförmåga, 
något som en enkelriktad undervisning inte uppnår. Bruner (2002) menar dock inte att lärarens roll 
är oviktig utan likställer dennes roll  med en dirigents. Lärarens auktoritet  och ställning har inte 
försvunnit  men  fått  ännu  en  funktion.  Utifrån  det  kulturpsykologiska  perspektivet  kan  den 
interaktiva pedagogiken se ut på olika vis men den gemensamma nämnaren att människan lär sig av 
varandra i en interaktiv process, något som ligger i den mänskliga kulturens natur.     

Tesen om identitet och självkänsla

I tesen om identitet och självkänsla förklarar Bruner (2002) hur ”självet” (jaget, personligheten) är 
det mest universella i den mänskliga erfarenheten, detta samtidigt som utbildningen är avgörande 
för  personlighetsbildning.  Därför  menar  han  att  utbildningen  (läs  skolan),  som ju  är  en  av  de 
tidigaste ”institutionella livsformerna” utanför familjen, också måste bedrivas med detta i åtanke. 
Han lyfter två övergripande aspekter av självet; Den första är handlingsförmåga och handlar om att 
självuppfattningen grundar  sig  i  känslan  av att  kunna  genomföra  handlingar  av  egen kraft.  En 
naturlig  följd  av  denna  aspekt  är  framgång  och  misslyckande,  som  också  är  viktiga  delar  i 
självutvecklingen.  Bedömningen  om  huruvida  det  individen  har  gjort  är  framgång  eller 
misslyckande behöver nödvändigtvis inte göras av personen själv utan kan också göras utifrån de 
”kriterier” som finns inom en viss kultur som personen vistas i.  Skolan är ett sammanhang där 
individen i ett tidigt skede kan få möta denna bedömning. Den andra aspekten som Bruner (2002)  
tar  upp  är  således  bedömningsförmågan.  Blandningen  av  handlingsförmågan  och 
bedömningsförmågan definierar författaren som ”självkänsla”,  vilket med andra ord innebär vår 
uppfattning om vad vi tror att vi kan uträtta och vad vi tror att vi inte har förmåga till att uträtta. 
Självkänslan påverkas av det stöd som finns runt omkring individen och kan exempelvis vara att 
man får en ny chans eller att man får uppmuntran om att det, trots misslyckandet, ändå var ett gott  
försök.  Även  samtal  kring  varför  något  inte  gick  som  planerat  är  av  stor  betydelse.  Då 
handlingsförmåga och bedömningsförmåga definieras som centrala delar i skapandet av begreppet 
”själv” så måste skolverksamheten se till så att dessa båda aspekter berörs och stärks (Bruner 2002). 
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METOD
I  följande  avsnitt  kommer  jag  presentera  de  metoder  jag  valt  att  använda  mig  av  i  studiens 
genomförande. Avsnittet behandlar och diskuterar mitt val av metod, hur urval och datainsamling 
gått till samt hur den insamlade datan har behandlats. Avslutningsvis lyfts etiska aspekter vilka har 
varit av betydelse för studiens genomförande och resultat.

Val av metod 

För att  uppfylla  syftet  med min studie och finna svar  på mina frågeställningar har  jag valt  att 
använda mig av en kvalitativ metod, detta då jag anser att det är den metod som på bästa vis svarar 
upp mot det studien syftar till att uppfylla. Runa Patel och Bo Davidsson (2003) menar att man bör 
använda sig av kvalitativ metod för att finna svar på frågor som rör personers upplevelser av ett 
socialt fenomen eller en specifik händelse. Då mitt syfte berör ett antal individers erfarenheter av ett 
visst fenomen anser jag utifrån detta denna metod som mest lämplig.  Enligt Alan Bryman (2011) 
syftar kvalitativ metod till att lägga fokus på begränsade aspekter av verkligheten och bilda sig en 
kontextuell förståelse, något som ofta leder till att forskaren så att säga söker svar på sina frågor hos 
ett mindre antal informanter. Jag har valt att rikta in mig på tre informanter. Med hjälp av kvalitativ 
intervju vill jag specifikt undersöka deras (yrkes)erfarenheter och upplevelser av mötet med blyga 
elever i egenskap av trumlärare.

Urval

Jag har valt att göra ett målinriktat urval. Detta då jag önskar att min insamlade data ska bli adekvat 
för  studiens  syfte.  Bryman  (2011)  förklarar  ett  målinriktat  urval  som  en  strategi  att  hitta 
intervjupersoner som matchar med studiens forskningsfrågor. De aspekter jag har tagit hänsyn till i 
mitt  urval  av  intervjupersoner  är  att  de  ska  vara  utbildade  trumlärare  vid  någon  av  Sveriges 
musikhögskolor samt att  de ska vara aktiva som trumlärare inom musik- eller kulturskolan. Jag 
valde  att  intervjua  tre  informanter.  För  att  komma  i  kontakt  med  dessa  skickade  jag  ut  ett  
informationsbrev, se bilaga1, till trumlärare vid olika musik- och kulturskolor runt om i landet. På 
grund av lågt visat intresse så skickade jag också informationsbrevet till trumlärare som var kända 
av mig sedan tidigare, något som jag till en början inte hade för avsikt att göra av forskningsetiska 
skäl. Genom detta tillvägagångssätt så fick jag tag i mina intervjupersoner. Trots att jag inte fick tag 
i mina informanter på det vis som jag först tänkt så anser jag att de informanter som valde att delta  
svarade upp mot de förväntningar och krav som jag önskade.

Datainsamling

För att samla in data i denna undersökning har jag alltså valt att använda mig av kvalitativ intervju.  
En intervju är en teknik där man samlar in data genom att ställa frågor till en informant, antingen 
genom att träffas fysiskt eller genom exempelvis ett telefonsamtal. (Patel & Davidsson, 2003) De 
frågor som intervjuaren ställer kan ha olika grad av  standardisering  och  strukturering.  Med hög 
grad av standardisering menar Patel och Davisson (2003) att intervjufrågorna ställs i en specifik,  
sedan innan fastställd, ordning till  samtliga informanter. Låg grad av standardisering innebär att 
frågorna utformas och ställs i oplanerad ordning utifrån hur informantens svar ter sig. Med hög grad 
av strukturering menar författarna att de frågor som ställs lämnar ett litet utrymme för informantens 
svar, något som kan bidra till att svarsalternativen kan bli relativt förutsägbara. Då intervjufrågorna 
har låg grad av strukturering så lämnas större utrymme för informanten att tolka frågan och svara 
utifrån detta (Patel & Davidsson 2003) Mina intervjufrågor har haft låg grad av standardisering och 
låg grad av strukturering. Intervjufrågornas ordning har med andra ord skiftat beroende på vilken 
riktning  intervjun  har  tagit.  Frågorna  har  varit  relativt  öppna  och  övergripande  och  har 
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kompletterats  med  följdfrågor  då  det  har  varit  nödvändigt.  I  förberedelserna  inför  intervjuerna 
skapade jag en intervjuguide som låg till grund för samtalen, se bilaga 2.
    
Jag  valde  att  spela  in  mina  intervjuer  med  hjälp  av  min  dator,  detta  med  samtycke  från 
informanterna.  Enligt  Bryman  (2011)  kan  ljudupptagning  riskera  att  utgöra  hinder  för 
genomförandet av intervjun. Jag har dock inte upplevt att ljudinspelningarna på något viss hämmat 
samtalen eller hindrat min datainsamling. Intervjuerna med mina informanter har omfattat cirka 50 
minuter vardera. För att  på ett tydligt sätt  göra informationen från intervjuerna tillgängligt som 
underlag för min analys har jag utifrån ljudupptagningarna transkriberat intervjuerna. Jag valde att 
transkribera hela intervjuerna ordagrant och därefter koda materialet  i olika teman för att  på ett 
tydligt sätt kunna strukturera mitt resultat.  

Etik 

Enligt  Vetenskapsrådets  text  God  forskningssed  (Vetenskapsrådet,  2011)  är  forskningsetiken 
gällande hur en studies informanter behandlas mycket viktig. Informanterna ska skyddas från att, i 
och med sin medverkan, utsättas för skada eller kränkningar, det så kallade individskyddskravet. 
Patel och Davidsson (2003) lyfter fyra etiska principer vilka bör bejakas i genomförandet av studien 
för att värna om individen:  Informationskravet  belyser vikten av att, på ett tydligt sätt, informera 
deltagarna  om studiens  syfte. Samtyckeskravet  innebär  att  undersökningens  deltagare  själva  får 
bestämma  över  sitt  deltagande.  Konfidentialitetskravet  handlar  om  att  alla  deltagares 
personuppgifter  behandlas  konfidentiellt  vilket  innebär  anonymitet  och  säker  behandling  av 
personuppgifter. Nyttjandekravet innebär att all den information som insamlats endast får användas 
till  undersökningen.  I  arbetet  med  att  samla  in  data  har  jag  försökt  låta  dessa  fyra  aspekter 
genomsyra hela processen. Jag har varit tydlig i min information till informanterna om att materialet  
endast kommer användas för studiens syfte och att deras medverkan är frivillig. Vidare har jag valt 
att göra informanterna anonyma i presentationen av mitt resultat. All den information jag samlat in 
kommer  användas  för  studiens  syfte  och  efter  studiens  slut  kommer  alla  ljudupptagningar  och 
transkriberingar att raderas.

Vidare betonar Vetenskapsrådet (2011) vikten av att forskningsetiken inte enbart avgränsas till att 
handla  om  forskningens  deltagare  utan  även  överväger  etiska  frågor  gällande  forskningens 
genomförande  och  hantverk,  så  kallad  forskaretik.  Det  kan  exempelvis  handla  om  huruvida 
forskaren  uppträder  och  värnar  om  studien  samt  att  studien  genomförs  med  vetenskaplig 
ordentlighet.  Patel  &  Davidsson  (2003)  förklarar  forskarens  roll  som  viktig  i  den  kvalitativa 
undersökning, detta då dennes förförståelse utgör en viktig del i processen. Samtidigt riktas ofta 
kritik mot kvalitativa studier då de anses subjektiva och präglade av forskarens förförståelse och 
egna intresse (Bryman, 2011). Min egna förförståelse och mitt intresse för det ämne jag valt kan  
alltså ses både som en tillgång och ett hinder för studiens genomförande. Då jag själv var blyg som 
barn, och då jag befunnit mig i den enskilda instrumentalundervisningen både som elev och som 
lärare, riskerar min förförståelse ha stor inverkan på studien. Utifrån detta har det varit viktigt att jag  
haft  ett kritiskt förhållningssätt till  min förkunskap och mina egna känslor inför studiens ämne, 
liksom att jag varit öppen för nya aspekter som visat sig viktiga för resultatet. Ett annat tänkbart 
etiskt dilemma är informanternas personliga erfarenheter gällande blyghet. Då ämnet kan upplevas 
som känsligt har det varit viktigt att jag varit medveten om detta i mötet med mina informanter. 
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RESULTATPRESENTATION 
Här följer en presentation av undersökningens tre informanter samt vad som framkommit genom 
intervjuerna.  Samtliga  tre  deltagare  är  utbildade  trumset/slagverkslärare  vid  någon  av  Sveriges 
musikhögskolor  och  jobbar  just  nu  på  kommunal  musik-  eller  kulturskola.  Då  jag  önskar  låta 
informanterna ”tala för sig själva” och göra resultatet så tydligt som möjligt har jag valt att skilja  
resultatpresentationen  från  resultatanalysen.  Vidare  har  jag  valt  att  redovisa  varje  informants 
berättelse för sig för att i den påföljande resultatanalysen kunna ställa informanternas berättelser 
och förhållningssätt mot varandra. Av forskningsetiska skäl så är namnen fingerade.

Johan

Johan har arbetat som trumlärare i 13 år. Hans musikaliska bana tog sin början både i garageband 
via  studieförbund  och  kulturskola.  Därefter  följde  två  år  på  folkhögskola  samt  fyra  år  på 
musikhögskola. Johan beskriver sig själv som en mycket social och framåt person som i många fall 
kan upplevas något bordus. Denna personlighet är något som han bär med sig sen sina tidiga år och 
som också har fått formas av hans egna trumlärare som han hade en gång i tiden. Vidare menar han 
att  han  har  väldigt  lätt  för  att  säga  vad  han  tycker  och  känner,  något  som också  syns  i  hans 
undervisning. Johan menar att man kan vara blyg på olika sätt.  

Man kan ju vara blyg för vissa grejer, och andra inte. Man kan ju vara blyg i form av att inte  
våga prata med folk liksom att man inte vågar ta ton, i grupp. Sen finns ju såna som är blyga 
genom att  man inte vågar ta ton ens med sina kompisar.  De låter  andra föra samtal,  men  
kanske är jätteframåt på fotbollsplanen liksom. Så det finns ju, väl många bottnar. 

Han förklarar vidare att han anser att blyghet inte behöver vara något som yttrar sig överallt utan att 
alla individer blommar i olika sammanhang och på olika sätt.

Erfarenheter och synsätt

Johan menar att han inte direkt ser något positivt med blyghet, framför allt inte i en situation där 
man musicerar.  Detta  grundar han i  tesen att  man spelar  som man är.  Han menar  här  att   ens  
personlighet och sätt att vara speglas i hur man spelar. Vidare tycker han inte att det finns några 
fördelar med att vara blyg då man musicerar, detta då en tillbakadragen och försiktig karaktär hos 
en person inte är fördelaktigt i exempelvis en bandsituation. 

För att oavsett instrument, alla som jag har sett som är bra har spelat med självförtroende och  
oblygt. Om nu ett självförtroende är motsats till blyghet. Men om vi nu använder dom termerna att 
självförtroende är att inte agera blygt så menar jag att jag aldrig har sett nån som har spelat bra  
som inte har spelat med stort självförtroende och framfusighet.

Johan menar också att det ligger i trumsetets natur att det ska spelas med stort självförtroende och  
att man aldrig ska ”gömma sig bakom trummorna”. Till följd av detta så resonerar han kring att det  
kanske krävs ett större mått åtminstone upplevd framfusighet och självförtroende av en slagverkare 
än hos andra instrument. 

Han förklarar också hur blyghet inte är fördelaktig i en situation då en individ ska ta åt sig kunskap. 

Där måste du våga prata, våga ifrågasätta, eller våga säga ”jag förstår inte”. Eller våga 
vrida vända på saker för att hitta sin grej. Jag menar att spela är ju att hitta sig själv i 
musiken.
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Han betonar dock att blygheten inte behöver vara ett speciellt stort hinder, men att det ändå är hans 
uppgift som lärare att hjälpa eleven att komma över detta hinder. Han jämför den blyga eleven med 
den kaxiga eleven som är framåt och har höga tankar om sig själv och menar här att det oftast är  
lättare att nå den blyga eleven eftersom denne gör minst motstånd. Den kaxiga eleven har oftast 
större hinder, som exempelvis brist på självinsikt, att ta sig förbi innan man kan nå kärnan, menar  
Johan. Han drar också parallellen till skådespel och menar att alla elever, oavsett om den är blyg 
eller framåt ofta behöver hitta nya bitar i sin personlighet, eller åtminstone lära sig att gå in i olika 
roller och låtsas vara exempelvis aggressiv för att kunna spela hård musik och kanske åtminstone 
låtsas vara lugn för att spela just lugn musik. Genom detta menar Johan också att man växer, inte 
bara som musiker utan också som människa.  

Du vet att man blir mångfacetterad, man får större palett, det är ju därför musik handlar om 
livet, det gör ju mig som människa större. Jag hittar delar i mitt liv, det är ju inte så enkelt, 
men man ska ju växa, inte krympa av att musicera. Det är just det som är musikens magi 
som är svårt att sätta ord på. Det är ju individuellt hur man hittar dom delarna och hur man  
måste känna och vara för att hitta dom bitarna hos sig själv. Men jag är helt övertygad om att 
för alla nya verktyg man kan hitta för att få fram personligheterna som man kanske inte 
normalt sett tror att man har då blir man större som människa och musiker.

Johan understryker dock att man såklart får vara blyg om man vill. Han drar återigen parallellen till  
teatern då han säger att det ju inte är någon som ställer kravet på en skådespelare att denne ska vara  
på ett visst sätt privat. Men när teater ska spelas så måste skådespelaren gå in i den karaktären som 
krävs.  Samma  synsätt  har  Johan  på  musiken,  med  den  skillnaden  att  just  personlighetsdraget 
blyghet aldrig är individen till gagn i ett musikaliskt sammanhang. Det handlar om att skaffa sig 
verktyg för att kunna spela olika genrer eller instrument och det är lärarens uppgift att ge eleven 
dessa verktyg, menar han.

Johan kopplar också ihop blyghet med ålder och menar att de flesta elever som börjar spela är så  
pass unga då de träffar sin lärare för första att det är naturligt att en viss blyghet infinner sig. I detta 
avseende ger Johan uttryck för att blyghet kan ses som något positivt.
 

Ja, även om du är en självsäker unge så är det nån gång du är blyg så är det ju då. Så att det är  
ju verkligen viktigt att nå in. Men jag tycker ju att blyghet är en ganska bra personlighet att ha 
när du börjar spela. För jag tycker det är lätt att nå igenom, för att det ligger i blyghetens natur 
att göra det som vi ska göra. För att jag vill inte ifrågasätta. Men det gör det ju än viktigare att  
läraren gör rätt.

Förhållningssätt

Johan  anser  att  det  inte  går  att  lära  någon  att  spela  trummor  om man  inte  har  byggt  upp  en 
förhållandevis djup relation. Han relaterar till sin egen personlighet och hur han har lätt för att prata  
och säga vad han verkligen tycker och känner då han förklarar att han har relativt lätt för att skapa  
en sådan relation som krävs.

Man måste få förtroende, de måste tycka om mig, de får gärna vara smått imponerade, alltså smått, 
du vet lite...se upp till mig. För då tycker jag att man öppnar hårddiskarna. Och liksom då kan jag 
nå hela vägen in. Och ju äldre de blir när man väl träffar dem för första gången, ju svårare kan det  
där bli, tycker jag.

Johan menar att vissa individer kan ha en hel del prestige som man måste ta sig förbi innan det går  
att nå dem, han förklarar dock att dessa individer oftast inte är de som är blyga. Dock ser han, som 
tidigare  nämnt,  inte  blyghet  som  något  positivt  varken  i  en  undervisningssituation  eller  i  ett 
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musikaliskt sammanhang. Han ser det som sin uppgift som lärare att hjälpa eleven att hitta en väg ut  
ur blygheten. På frågan hur han går tillväga så svarar han:

Det beror ju helt på hur den här eleven är, men... Eh, har man en elev som t.ex. inte vill prata. Om 
jag talar och inte får nåt gensvar då tvingar jag ur ett svar. Jag ställer lite raka frågor som jag kräver 
svar på. Till exempel om vi har spelat nånting och så vill jag gärna veta: vad tycker du om det här? 
Alltså öppna frågor där du inte kan säga ja eller nej. Och det är ju sällan man träffar nån som är  
sjukligt blyg, det är klart att det har hänt,, där det verkligen inte går o få ett svar ens om man  
pushar. Men ofta så, får man en öppning där så, många gånger är det som att vrida på en kran.

Han menar vidare att man som lärare inte ska ”tassa” bara för att någon är blyg utan att man ska 
våga ”vara på”. Att göra undervisningen rolig och på så sätt mana fram språket menar han också är  
ett bra tillvägagångssätt.

Johan går sedan in på de situationer där han menar att personligheten präglar elevens spel. Som 
tidigare nämnt så grundar han sina resonemang i tesen att man spelar som man är, vilket han menar 
att han aldrig har sett motsatsen till. Detta behöver inte vara en nackdel, men man måste hitta vägar 
att spela som man inte är – ”för allt är inte som man är”, menar han. För att komma åt dessa bitar så 
liknar Johan det vid ett skådespel. Han förklarar ytterligheterna då han låter den blyge eleven ”leka” 
att denne inte är blyg för att kunna spela aggressiv ”Meshuggah-musik” medan ”den mest framåt, 
galna eleven” måste leka fram en viss kvalitet för att kunna spela ”Fields of gold” med Eva Cassidy.

Fredrik

Fredrik har arbetat som trumlärare i tre år sedan han tog examen från musikhögskolan år 2012. Han 
har  sin  bakgrund  på  kulturskola  och  har  även  innan  sin  högskoleutbildning  gått  två  år  på 
folkhögskola.  Han  förklarar  hur  han  under  sin  uppväxt  i  många  sammanhang  kunde  vara 
tillbakadragen. Även om denna tillbakadragenhet fortfarande kan visa sig i vissa sammanhang så är 
det nu i vuxen ålder inte lika tydligt. Fredrik upplever att blyghet generellt sett innebär att en individ  
inte vågar göra något som förväntas av personen. Effekterna av detta är att man blir tystlåten.

Erfarenheter och synsätt

Fredrik upplever att blygheten yttrar sig på olika sätt hos olika elever. I vissa fall kan blygheten visa 
sig som en rädsla för att spela fel vilket kan leda till att eleven inte vågar prova nya saker. Fredrik 
upplever dock blygheten som ett relativt obetydligt problem just i undervisningsrummet, detta då 
han känner att det ofta råder ett så pass tryggt klimat i hans egna undervisningsrum. Han kopplar 
även till relationen mellan läraren och eleven och menar att man som lärare oftast hinner lära känna 
eleven så pass bra att blygheten inte utgör något större problem. Fredrik kan dock känna att han 
som lärare kan bli något hämmad om eleven är tyst. 

Det är så skönt att känna liksom att man får feedback hela tiden som lärare och att 
man då pushar eleven så mycket som eleven vill och att den liksom lär sig nya grejer 
och liksom... men får man inte den här responsen så är det svårt att kunna liksom 
reflektera.

Fredrik nämner även begreppet självkänsla och att tro på sig själv. Han menar att elever som tror på 
sig själva ofta vågar spela ut mer och ta för sig mer och även utmana sig själva mer. Dock menar  
han att det är lätt att använda sig av ordet  blyghet i sammanhang som kanske snarare handlar om 
mod och feghet. 
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Men, man slänger sig kanske med det här ”blyghet”. Att man tänker sig att eleven inte 
vågar, att eleven har en dålig, att man inte tror på sig själv. Men.. och då använder man 
kanske det begreppet fel. Men...det handlar väl snarare om mod och feghet liksom. Och att 
man gärna för att lära sig liksom vågar kliva in i sånt som man inte är så säker på. Men ja,  
det är svårt. Det är svårt med blyghet tycker jag.

Fredrik går också in på att den blyga individen kanske är bättre på att anamma det som är rätt för ett  
visst sammanhang, så man verkligen passar in och inte gör någonting som sticker ut. Att denna 
individ, i ett musikaliskt sammanhang spelar det som förväntas av denne och ingenting som sticker 
ut. Detta i motsats till den individen som tar mer plats och är mer framåt och som kanske spelar 
därefter genom att ta ut svängarna och pröva sina vingar. Han nämner även att han kan uppleva att 
den blyga individen ofta vill kunna det denne ska spela ordentligt. Den försiktighet som kan yttra  
sig genom blygheten fungerar alltså här som en sporre till att lära sig ordentligt, menar Fredrik. 

Förhållningssätt

Fredrik återkommer mycket till att han vill att eleverna ska våga prova nya saker. Att de ska våga 
spela sådant som de inte har kunnat innan och att spela inför folk. Han upplever att han ser hur  
eleverna växer då de faktiskt ser att de efter en vecka, eller en månad klarar av sådant som de inte 
har klarat  av förut.  Han menar  också att många elever upplever  just  konsertsituationen som ett 
moment förknippat med stor press, något som Fredrik vill motverka. 

Sen  finns  det  ju  de  andra  eleverna  då  som är,  upplever  press  som aldrig  vill  vara  med  i  
konsertsituationer. Och det.. ja det blir lite, jag tycker att kulturskoleverksamheten kan bli lite 
svår då. Så därför skulle jag gärna vilja att så många som möjligt börjar och blir vana med att  
göra sådana här konserter eller att man är med på en viss konsert och gör nånting enkelt bara för 
att komma in i det, att ta udden av det här läskiga. 

Han nämner att man egentligen kanske borde se allt ur ett större perspektiv och tänka att musiken 
också kan vara något som man bara har för sig själv. Han ser dock just trummor och slagverk som 
ett  instrument som ofta används som ett  kompinstrument och som därför också bör utövas med 
andra.  Därför  trycker  Fredrik på att  försöka få  sina  elever  att  spela  i  orkestrar  och ensembler. 
Samtidigt som han är noga med att lyssna in varje elev och inte skynda på något som verkar för 
jobbigt för en elev så är han mån om att alla elever som ingår i samma grupp ska få spela lika  
mycket, oavsett framfusighet eller blyghet. Denna strävan är något som präglas av Fredriks egna 
uppväxt. Fredrik berättar:

När det kommer till att spela på trumsetet hade jag inga problem eller hinder med det under 
lektionerna. Men att spela trumset i blåsorkestern, det gjorde jag inte gärna. Då lät jag hellre 
någon av de andra slagverkarna spela. Det var först när de jämngamla slutat som jag mer vågade 
ta plats.

Fredrik jämför också trummor med andra instrument och menar att det kan uppfattas som att det är 
mer tillåtet att spela fel på andra instrument än på just trummor. Detta vill Fredrik motarbeta, något 
som han gör genom en tillåtande och förlåtande inställning och att låta alla elever spela och inte  
”toppa laget”. Vidare menar han att trummor är ett styrande instrument som blir väldigt utsatt i 
orkestersammanhang. I en ”uppstartsfas” upplever Fredrik därför att det ibland kan vara bättre om 
en blyg elev spelar ett instrument som är något mindre styrande. Han resonerar kring skillnader 
mellan en ensemble som han själv leder och en ensemble som han leder tillsammans med andra  
lärare och menar där att det är lättare för honom som lärare att placera ut eleverna på de instrument  
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och stämmor som han tycker passar bäst för respektive elev om det är i ensemblesituationen där han 
själv är lärare. Han förklarar hur det hänger ihop med hur väl han och eleven känner varandra.
I ensembler där fler lärare och elever är med så kan det vara svårare. Dels då eleverna inte känner  
de andra eleverna och lärarna lika bra vilket kan bli något hämmande, men också för att de andra 
lärarna inte känner Fredriks elever lika bra och därför kanske inte kan anpassa val av stämmor osv 
till respektive elev på samma sätt. 

Fredrik menar vidare att han nog kan se tendenser till att de blyga eleverna ibland kan ha svårare för  
att våga testa nya saker, men vill inte direkt likställa blygheten med att våga eller inte våga utan 
menar också att det beror på vilken situation som eleven befinner sig i. Han betonar vikten av ett 
tryggt och förlåtande klimat i undervisningsrummet och menar att man som lärare måste få eleven 
att känna sig bekväm och trygg för att den ska våga ta steget att prova nya saker. Fredrik tar också 
upp hur han som lärare vill inspirera eleverna och få dem att bli självgående. Han vill att det tänds 
en gnista hos eleven och ser att det då är lättare att undervisa. Dock kan det vara svårt att uppfatta 
huruvida den blyga eleven inspireras eller ej då denne kanske inte säger något, menar han. Detta 
kan påverka  utvecklingskurvan negativt  då han som lärare  inte  kan  anpassa undervisningen på 
samma sätt som med en elev som säger vad denne inspireras av och inte. 

Karl 

Karl har arbetat som trumlärare i 10 år. Han gick estetisk linje på gymnasiet och gjorde därefter  
militärtjänstgöring som slagverkare i Arméns trumkår. Efter detta gick han musikhögskolan där han 
fick sin lärarexamen i  trumset och slagverk. Karl  ser sig själv som något tillbakadragen i  vissa 
situationer medan han kan vara framåt i andra situationer. Han menar att detta till stor del beror på 
vilket sammanhang han är i och vilka människor som han har runt omkring sig. Då han i sitt yrke 
som lärare förväntas ta en ledarroll så blir det naturligt att han i sin roll som lärare tar för sig och är 
mer framåt. Att vara blyg menar Karl kan höra ihop lite med rädslor. Hans uppfattning är att det kan 
vara att man är rädd för att ta för sig och för att ta plats. 

Erfarenheter och synsätt

Karl förklarar hur han ser blyghet som något som beror på sammanhang och situation. Han menar 
att det även handlar om vilka människor som finns runt omkring en. Karl ser inte direkt blygheten 
som ett hinder, varken i sitt yrke eller privat. Han tycker det är något fint med egenskapen att kunna 
lämna plats och att inte behöva ”armbåga sig fram”. Såklart är vissa elever mindre språksamma än 
andra, men han menar att detta också hänger ihop mycket med åldern och vill inte direkt koppla det 
till blyghet. När det kommer till konserter och att spela upp så kan Karl uppleva att vissa elever  
tycker att det är en pressad situation, vilket kan leda till en viss hämmande effekt. Men han menar 
även  här  att  elevernas  upplevelse  av  press  inte  behöver  likställas  med blyghet.  Han kan dock 
uppleva att han som lärare får svårare att förstå vad en elev egentligen tycker då denne inte pratar så  
mycket,  men  menar  att  elevens  lärande  inte  direkt  behöver  hämmas  av  blyghet,  även  om 
kommunikation är viktigt.  Vidare förklarar Karl  hur han ibland kan se samband mellan elevers 
personlighetsdrag och hur de spelar. 

Alltså är man väldigt framåt och väldigt ja, pratar väldigt mycket och tar för sig. Ibland kan 
jag märka det  hos nån trummis där  man har  tänkt  på att,  ja  han spelar lite  som han är. 
Mycket fills och grejer. Det kan ju vara både bra och dåligt. Sen är ju trummor ett instrument 
som låter väldigt mycket. 

Karl kommer här in på trummornas karaktär och hur han upplever att det kan vara svårare för den 
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blyga eleven att spela trummor, som är ett så ljudstarkt instrument och som utgör fundamentet i ett  
band, än ett ljudsvagare instrument som går att ”glassa med lite mer i”. Samtidigt menar Karl att en 
trummis ofta sitter längst in på scenen i ett hörn vilket å andra sidan kanske passar den blyge 
individen mer. Dock resonerar han kring att det kanske handlar mer om självförtroende, vilket han 
inte till fullo tycker hänger ihop med blyghet. 

Jag tänker att man kan ha jättebra självförtroende, men också vara blyg. Men det är väl mer att 
man är så trygg i sig själv att man inte måste visa det. Fast det kanske är en annan fin egenskap?  
Fast då kanske man upplevs som blyg?

Karl betonar återigen hur han ser blygheten som något situationsbundet och att det även till viss del 
kan hänga ihop med ålder. Han resonerar kring att undervisningen är individuell och att det ofta är 
en relativt ung individ som möter en vuxen.

Ja och det är väl också det man har största respekten för, att det är ju inte så lätt att bara börja  
snacka med nån vuxen hur som helst. Det gjorde man ju inte själv heller i den åldern. 

Vidare menar han att eleverna brukar bli mer språksamma när de blir lite äldre.

Förhållningssätt

Karl förklarar hur han alltid försöker skapa en så avslappnad stämning som möjligt på lektionerna. 
Han menar att det inte får bli en alltför seriös stämning som kan göra att eleverna blir rädda för att 
spela fel. Då det handlar om en blyg elev så vill han inte tvinga fram något.

Men jag försöker ju inte få ur eleven så mycket prat som möjligt, utan man få ju anpassa och så.  
Vill de prata så är det ok och vill de inte prata så mycket så är det helt ok också. Man är ju ändå 
där för att spela och inte tjöta.

Han tillägger dock att det såklart är att föredra ett visst mått av kommunikation. Som tidigare nämnt 
så ser Karl att det annars kan uppstå vissa svårigheter för honom som lärare att förstå vad eleven 
tycker. 

De fallen då Karl upplever att en blyg elevs personlighet påverkar dennes spel negativt, exempelvis 
då en elev spelar för tyst och försiktigt, så menar Karl att han får försöka coacha eleven och visa på 
vad som är rätt för just den konserten eller sammanhanget. ”Du kan väl ta för dig lite mer, spela 
starkare!” Dock förklarar Karl att det är vanligare att en trummis spelar starkare och tar för sig mer 
än  vad  stämningen  kräver  snarare  än  tvärtom,  men att  han  ändå  stöter  på  båda  varianterna.  I  
allmänhet så menar Karl att om blygheten upplevs som ett problem, eller om det finns något annat 
som eleven brottas med som upplevs som ett problem, så försöker han hjälpa det på traven och föra  
det i en positiv riktning - att pusha och ha en positiv ingång. 

Karl resonerar kring blyghet som ett hinder och menar att han ej ser detta som ett betydande hinder. 
Men i de fall då blygheten ändå visar sig vara ett problem för eleven och Karl väljer att coacha  
eleven utifrån detta problem så menar han att detta i huvudsak är för att hjälpa eleven musikaliskt. 
En positiv ”biverkning” av denna handling som i huvudsak syftar till utveckling på instrumentet är 
att eleven även utvecklas på ett personligt plan. Karl upplever dock att det är svårt att hinna med att 
jobba med eleverna i direkt mening på ett personligt plan, främst av tidsskäl. Som tidigare nämnt så 
berättar Karl även hur han själv kan vara blyg och tillbakadragen i vissa situationer. Detta menar 
han bidrar till en förståelse för de elever som är blyga, något som han ser som viktigt. 
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RESULTATANALYS
I denna del av uppsatsen presenterar jag de övergripande kategorier och teman som jag ser finns i  
lärarnas berättelser. Jag lyfter alltså dels sådana teman men ställer i viss mån också de enskilda 
informanternas berättelser och förhållningssätt emot varandra. I denna del kommer jag också att 
ställa resultatet i relation till den litteratur jag har refererat till i uppsatsens bakgrund och tidigare 
forskning. 

Definitioner av blyghet

I kapitlet bakgrund tas ett antal definitioner av blyghet upp. De begrepp som används är tystlåten, 
tillbakadragen och försiktig  i  mötet  med obekanta  människor,  oro och tvekan inför  en ny eller 
obekant situation. Zimbardo (1977) förklarar blyghet som rädsla för andra människor medan Bešić 
(2009) specificerar blyghet till rädsla för att bli socialt utvärderad. Blyghet kopplas också ihop med 
skam (Brodin & Hylander, 2002). Det finns här alltså en spännvidd av definitioner; från oro, tvekan 
och försiktighet till rädsla och skam. Forskarna skiljer sig också något åt då vissa av dem väljer att 
beskriva begreppet i relation till situationer, medan andra väljer att koppla ihop det direkt till mötet 
med andra människor.

De tre lärarna som presenteras i resultatdelen resonerar kring blyghet med orden ”att inte våga” 
göra något eller ”att vara rädd” för att göra något. En lärare anser att blyghet kan handla om att inte  
våga  prata  med  andra  människor.  Två  lärare  upplever  att  blygheten  snarare  ofta  yttrar  sig  i 
konsertsammanhang och att detta grundar sig i något slags press. Dessa två förklarar också hur de, 
hos den blyga eleven, kan urskilja rädsla för att spela fel. Här utskiljer sig dock den ena läraren då 
denne menar att rädslan för att spela fel också kan medföra att den blyga eleven anammar det som 
är musikaliskt passande för ett visst sammanhang för att inte ”sticka ut” och dessutom ser till att  
kunna det som denne ska spela ordentligt. Två lärare relaterar också blygheten till ålder och menar 
att det är naturligt att en viss blyghet infinner sig då en ung individ möter en okänd äldre individ. 

Samtliga  tre  lärares  definitioner  av blyghet  går  att  relatera  till  de definitioner  som beskrivs  av 
forskarna i kapitlet bakgrund. Bešić (2009) talar om rädsla för social utvärdering, något som går att 
koppla  ihop med  rädsla  för  att  spela  på  konsert  och  rädsla  för  att  spela  fel.  Den ene  lärarens 
förklaring av blyghet i termer av ”att inte våga prata med människor” rimmar väl med begreppen 
tystlåtenhet, försiktighet och tillbakadragenhet i mötet med obekanta människor. Det som dock är 
svårt att urskilja är om det föreligger någon skillnad på rädsla och oro inför obekant situation och 
motsvarande  känslor  inför  mötet  med  obekanta  människor.  Detta  då  det,  åtminstone  i 
lärandesammanhang och musikaliska sammanhang, i princip alltid innefattar ett möte med en annan 
människa.  

Förhållningssätt till blyghet i ett musikaliskt sammanhang 

En lärare uttrycker tydligt hur denne ser blyghet som ett hinder. I ett musikaliskt sammanhang så 
menar denne att individens sätt att vara lyser igenom i individens sätt att spela – något som inte 
anses vara fördelaktigt. För att råda bot på detta hinder har dock denna lärare en till synes lättsam 
och  oproblematisk  inställning  då  denne  menar  att  det  handlar  om  att  hitta  nya  delar  i  sin 
personlighet och, åtminstone lära sig låtsas, frångå sitt sätt att vara – något som kan göras genom att 
”leka” sig fram till en känsla som behövs för en viss musikstil. 
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En av lärarna ser hur blygheten kan hämma en elev att våga prova nya saker på sitt instrument men 
benämner det inte uttryckligen som ett hinder. Han menar att det handlar om att få eleven att känna 
sig trygg och bekväm, detta genom ett förlåtande klimat där det är okej att spela fel. Endast en av 
lärarna i denna undersökning uttrycker tydligt hur denne inte ser blyghet som ett hinder. Detta är 
anmärkningsvärt då samtliga informanter nämner att de möter blyga elever i sitt arbete. Läraren 
menar att om en blyg elev spelar försiktigt så behöver det nödvändigtvis inte hänga ihop med dess 
personlighet utan kan grunda sig i andra saker som exempelvis självförtroende. Även denna lärare 
trycker dock på vikten av en trygg och avslappnad stämning och att inte tvinga fram något hos en  
elev. På ett övergripande plan ser jag att en av de tre lärarna är av uppfattningen att denne vill ändra 
på blyga elevers beteendemönster. Detta är anmärkningsvärt då de andra två lärarna redogör för ett 
helt annat sätt att närma sig blyga elever. De talar om att de snarare vill möta eleven utifrån dennes 
behov och låta  eleven formas utifrån  detta  handlingssätt.  Som jag uppfattar  det  går  även detta 
handlingssätt  mer  i  linje  med  den  svenska  musik-  och  kulturskolans  övergripande  mål  och 
intentioner, så som jag har presenterat dessa i avsnittet som handlar om denna skolform.  

Förhållningssätt till blyghet i en undervisningssituation 

Liknande mönster som nämns i stycket ovan går att se mellan respektive lärare då de resonerar 
kring huruvida blyghet kan vara ett hinder i ett sammanhang där individen ska skaffa sig kunskap. 
En lärare menar att språket är viktigt i en lärandesituation, att eleven måste våga ställa frågor och 
resonera.  I  dessa  fall  kan  alltså  blygheten  vara  till  nackdel.  Samtidigt  menar  samma lärare  att 
blygheten,  i  jämförelse  med  ett  personlighetsdrag  som  är  mer  framåt,  också  till  viss  del  kan 
underlätta en lärandesituation, detta då det ligger i den blyga individens natur att göra det man ska 
och inte ifrågasätta. Detta resonemang stämmer väl överens med de typer av relationer som Arbeau 
et al. (2010) nämner. I de fall där eleven inte vågar prata så menar denna lärare att han ”tvingar fram 
språket” genom att, som lärare vara ihärdig och exempelvis ställa öppna frågor som han kräver svar 
på. Han försöker också göra undervisningen rolig och menar på att detta är ett bra tillvägagångssätt 
för att få fram språket. Två lärare tycker att blygheten inte brukar utgöra något problem för eleven i  
ett  lärandesammanhang.  Dock  menar  de  båda  att  de  själva  som lärare  kan  uppleva  det  något 
hämmande och svårt att kunna reflektera över sin undervisning då en elev inte säger något. En av 
dem trycker på att kommunikation därför är viktigt. En av dem menar att relationen mellan lärare 
och elev är viktig för att eleven ska kunna ta till sig något och tycker att han och eleven brukar  
hinna lära känna varandra så pass bra att blygheten inte behöver utgöra något hinder. 

Gemensamt är att alla tre lärare, trots olika inställningar förespråkar någon form av kommunikation 
i en lärandesituation. Dock vill en av lärarna i direkt mening ändra på en elevs beteendemönster om 
detta innebär att språk uteblir. Detta går att relatera till det som Coplan et al. (2013) skriver om 
lärares  syn på  språk  i  undervisning och  hur  ett  tyst  klassrum inte  är  den  bästa  lärandemiljön. 
Samma lärare har också en tendens till att säga emot sig själv då denne resonerar kring huruvida det  
är positivt att en elev ifrågasätter eller ej. Det kan tolkas som att det varken får vara för mycket eller 
för lite av den varan och att det kan höra ihop med hur pass ung eleven är. Utifrån de andra lärarnas 
resonemang går det att se att de inte i samma utsträckning ser det som nödvändigt att förändra en 
elevs beteendemönster om det innebär att språk uteblir. Det kan även tolkas som att de medvetet  
eller omedvetet väljer att inte belysa denna blyghetens beteendemönster som något negativt. Bešić 
(2009) resonerar på liknande vis då hon förklarar att man som pedagog ska undvika att bekräfta 
blygheten som något negativt och istället visa på de positiva sidorna, något som bidrar till ökat 
förtroende mellan lärare och elev. 
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Uppgift att hjälpa elever ur sin blyghet 

Vad gäller synen på ansvar att förändra personlighet och ta en elev ut ur sin blyghet så resonerar  
lärarna på olika sätt. En lärare uttrycker tydligt hur denne har ett ansvar och grundar detta i att 
individen växer som människa då denne hittar nya delar i sin personlighet. En lärare är inne på 
samma spår och betonar också viljan att få eleverna att växa på olika plan. Denne syftar dock till att 
eleven ska våga utmana sig själv i sitt spel och nämner inte specifikt ordet ansvar. En lärare betonar  
det  fina  i  blygheten  i  form  av  att  lämna  plats  och  ”inte  armbåga  sig  fram”.  Då  ett  visst 
personlighetsdrag uppenbarar sig vara ett problem för eleven så väljer dock denna lärare att bemöta 
det och försöka föra det i en positiv riktning. Dock används inte heller här begreppet ansvar även 
om det går att utläsa en grundtanke om ansvar utifrån sin roll som lärare. 

Självkänsla, självförtroende, mod och blyghet 

Nationalencyklopedien  förklarar  hur  självförtroende  är  att  ha  stark  tilltro  till  sin  egna förmåga 
(Nationalencyklopedin 2015 [självförtroende]). För att applicera det på instrumentalspel så handlar 
det med andra ord om att en individ tror och litar på sin förmåga att traktera instrumentet. En lärare 
väljer  att  ställa  självförtroende mot blyghet,  om än med en viss  tveksamhet,  och argumenterar 
genom detta för att att blyghet inte är individen till gagn då denne musicerar – förutsatt att blyghet 
innebär att inte spela med självförtroende. En annan lärare nämner också begreppet självförtroende 
men är något mer tveksam till att relatera självförtroende till blyghet, detta då denne menar att det 
går att ha bra självförtroende men också vara blyg. Att döma av de definitioner av blyghet som 
berörs i kapitlen bakgrund och tidigare forskning så nämns inte ordet självförtroende någon gång. 
Därav  är  kanske  de  båda  lärarnas  tveksamhet  till  samband  mellan  blyghet  och  självförtroende 
befogad,  även om begreppet  självförtroende  är  högst  relevant  i  ett  sammanhang  som har  med 
prestation att göra. Dock förklarar Bešić (2009) hur blyghet kan grunda sig i rädsla för att bli socialt 
utvärderad och i en önskan om socialt godkännande. Detta går att relatera till prestation i form av att  
utöva och framföra något för någon, vilket i sin tur går att relatera till just musikutövande. Utifrån 
detta resonemang kan vi med andra ord förstå lärarnas koppling mellan blyghet och självförtroende.

En lärare väljer ordet självkänsla och menar att elever som tror på sig själva har lättare för att våga 
ta för sig mer i sitt utövande på instrumentet och därigenom också utvecklas mer. Dock förklarar 
denne att det snarare kanske handlar om mod och feghet och att detta inte behöver hänga ihop med 
blyghet.  Enligt Bešić (2009) så grundar sig blyghet  bland annat i  just  rädslan av att  bli  socialt  
utvärderad.  Om  vi  väljer  att  placera  detta  resonemang  i  en  musikalisk  kontext  och  istället 
formulerar  det  som att  bli  musikaliskt  utvärderad  så  är  lärarens  koppling  mellan  blyghet  och 
mod/feghet (rädsla) korrekt. Brodin och Hylander (2002) förklarar självkänsla som den känsla av 
oss själva som uppstår då vi samspelar med vår omgivning. De menar också att det handlar om att 
förstå sina känslor, något som inte behöver kopplas direkt till blyghet. Zimbardo (1977) menar dock 
att  låg  självkänsla  leder  till  stark  blyghet.  För  att  lyfta  in  ytterligare  en  aspekt  så  beskriver 
Nationalencyklopedien  självkänsla  som  en  medvetenhet  om  den  egna  personlighetens  värde 
(Nationalencyklopedin  2015  [självkänsla]).  Utifrån  lärarens  egna  ord  relaterat  till  det  som 
forskningen säger  så  kan vi  tolka  det  som att  även denna lärare  mer syftar  till  självförtroende 
snarare än självkänsla.  Detta då lärarens  beskrivning mer handlar  om prestation än om elevens 
känsla av sig själv i relation till sin omgivning.   

Samtliga  lärare  resonerar  kring  trummor  och  slagverk  som  specifikt  instrument  i  relation  till  
blyghet. De är alla överens om att trummor, som är ett relativt ljudstarkt instrument, ställer krav på 
utövaren.  Slagverkaren  måste  ge  sken  av  ett,  åtminstone  upplevt,  självförtroende  i  större 
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utsträckning än en annan instrumentalist. Det nämns också hur det kan upplevas lättare för en blyg 
elev  att,  åtminstone i  en ”uppstartsfas”,  spela  ett  instrument  som inte  är  så  pass  styrande som 
trummor är.  

Informanterna relaterar till egen personlighet 

Övergripande så relaterar samtliga lärare till sin egen personlighet då de resonerar kring hur de 
bemöter blyga elever. En lärare som ser på sig själv som framåt har insikten att detta också påverkar 
hur han ser på den blyga eleven och hur han vill förändra elevens beteendemönster till ett som han 
ser som mer fördelaktigt för sammanhanget. Två lärare som uttrycker sig vara eller ha varit av det 
mer blyga slaget ser också mönster i hur de förstår den blyga eleven och också väljer att bemöta 
denne  utifrån  sina  egna  erfarenheter.  Coplan  et  al.  (2013)  förklarar  hur  forskning  visar  att  de 
pedagoger som är och har varit framåt i sitt sätt att vara visar tendenser till att favorisera elever som 
har motsvarande personlighet. På samma sätt möter de pedagoger som är och har varit blyga den 
blyga eleven med förståelse och uppmuntran. Vi kan urskilja ett liknande mönster hos lärarna i 
resultatet. Den läraren som är framåt uttrycker dock ingen medveten favorisering av de elever som 
inte är blyga och det känns överdrivet att dra den slutsatsen utifrån dennes berättelse. Dock ser vi en 
klar koppling mellan lärarnas personligheter och hur de väljer att bemöta den blyga eleven. Denna 
koppling blir också tydligare då vi kan urskilja en tydlig skillnad mellan framför allt en av lärarna  
och de andra två.  
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DISKUSSION 
Syftet med studien har varit att, med utgångspunkt i enskild instrumentalundervisning i musik- och 
kulturskola,  undersöka trumlärares  erfarenheter  och  förståelse  av  blyghet  och  blyga  elever.  De 
frågeställningar som har legat till grund för insamlandet av det empiriska materialet är; 

• Vad har trumlärarna för erfarenheter av och synsätt på blyga elever?
• Hur förhåller sig trumlärarna till elever som de uppfattar som blyga?
• Hur menar trumlärarna att de arbetar med och hanterar blyga elever?

Sammanfattningsvis så visar studiens resultat att lärarna har olika synsätt på blyghet beroende på 
sina erfarenheter och egna personligheter. Detta påverkar hur de väljer att bemöta den blyga eleven 
och hur de formar sin undervisning. Lärarna är överens om att just trummor och slagverk kan vara 
ett något svårare instrument att ta sig an för den blyga eleven på grund av dess styrande roll i en  
orkester  och  dess  ljudstarka  karaktär.  Men  de  har  något  skilda  åsikter  kring  huruvida  blyghet 
påverkar förmågan att lära sig och förmågan att fungera i ett musikaliskt sammanhang. 

 
Lärarna resonerar kring huruvida blygheten kan utgöra ett hinder i en lärandesituation. De är alla 
överens om att någon form av kommunikation är att föredra. Dock betonar endast en av lärarna 
vikten av språket i ett sammanhang då lärande sker, något som styrks i det som Coplan et al. (2013) 
berör.  Bruners (2002) tes som förklarar vikten av interaktion förtäljer hur kunskap och egentligen 
allt mänskligt utbyte, kräver interaktion. Denna interaktion sker dels mellan lärare och elev men kan 
också med fördel ske mellan elever.  Utifrån denna tes kan vi alltså  ytterligare förstå  vikten av 
interaktion i ett lärandesammanhang. Hur fungerar då denna interaktion i mötet med en blyg elev? 
Av resultat och analys att döma så är lärarna överens om att den blyga eleven kan uppträda tystlåten 
i en lärandesituation. Beroende på vad vi väljer att väga in i ordet interaktion så kan vi, utifrån 
Bruners (2002) interaktionistiska tes, på olika sätt resonera kring blyghetens eventuella problematik 
i en lärandesituation. Två lärare menar att de själva känner sig något hämmade i sin undervisning då 
en elev inte  ger  någon respons,  de menar  dock inte  i  direkt  mening att  detta  behöver påverka 
elevens förmåga att ta till sig kunskap. Frågan är då vad interaktion innebär? Behöver det innefatta  
språk i form av tal, eller uppstår även interaktion genom exempelvis musicerande? Hur kan vi veta 
att en elev förstår och tar till sig kunskap om denne inte uttrycker det?

Bruners  (2002)  tes om interaktion  berör  vidare  hur  man bör  utforma grupper  där  elever  utgör 
varandras lärare. Han menar att, då individer bidrar till varandras utveckling utifrån sina förmågor 
så bidrar det inte bara till kunskap utan också till ökat självförtroende, ökad omdömesförmåga och 
ökad  samarbetsförmåga.  Lärarna  beskriver  trummor  och  slagverk  som  ett  instrument  som  är 
styrande, ljudstarkt och där ett självförtroende bör genomlysa spelet. Någon av lärarna menar att 
instrumentets styrande karaktär gör att denne i vissa ensemblesituationer kan välja att inte placera 
just en blyg elev på denna post. Enligt Bruners (2002) tes skulle det dock kunna förstås att det just  
är i ett sådant sammanhang en blyg elev har chans att växa. Andra elever, vilka enligt läraren har 
bättre förutsättningar att spela de mer styrande instrumenten, kan i ett bra scenario få agera förebild 
och mentor för den blyge eleven. Utifrån denna aspekt blir dock blygheten något som ses som 
negativt. Det går också att belysa detta exempel utifrån en annan synvinkel. Coplan et al. (2013) 
förklarar hur forskning visar att de pedagoger som är och har varit framåt i sitt sätt att vara visar  
tendenser  till  att  favorisera  elever  som  har  motsvarande  personlighet.  Utifrån  detta  skulle 
instrumentfördelningen i en ensemble kunna förklaras styrt av lärarens egna erfarenheter. I detta 
sammanhang skulle en blyg elev kunna tänkas hämmas då läraren väljer att låta de elever som är 
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mer framåt spela de ljudstarka och styrande instrumenten. Kanske hade en blyg elev kunnat hantera 
rollen lika bra om denne fick chansen? Men utifrån dennes personligheten tilldelas hon en annan 
roll vilken hon sedan "tvingas" leva upp till. Kanske blir det något som matar blygheten snarare än 
tvärtom?

I Bruners (2002) tes om identitet och självkänsla så definieras självkänsla som en blandning av 
handlingsförmåga – hur självuppfattningen grundar sig i känslan av att kunna genomföra något av 
egen kraft och bedömningsförmåga – förmågan att bedöma det som individen har utfört. Dessa två 
aspekter skapar alltså individens personlighet, som Bruner väljer att kalla för ”självet”. Han menar 
vidare att  utbildning är  avgörande för  hur individens  personlighet  formas och menar därför  att 
skolan måste vara medveten om hur handlingsförmåga och bedömningsförmåga berörs och stärks. 
I studiens resultat framgår det att samtliga informanter anser att blyga elever får plats inom deras 
verksamheter. Åsikterna skiljer sig dock åt gällande huruvida blygheten påverkar förutsättningarna 
för att utvecklas. Här blir det intressant att reflektera över vad ”att genomföra något av egen kraft” 
innebär. Handlar det om att frångå de karaktärsdrag som blygheten för med sig i syfte att klara av 
specifika uppgifter, eller handlar det om att klara av en uppgift  utifrån de karaktärsdrag eleven 
besitter? Utifrån  Bruners  tes  kan  vi  se  att  det  är  av  stor  vikt  att  låta  alla  elever,  oavsett  
personlighetsdrag få utrymme och förutsättningar att utvecklas. Denna tes stärker med andra ord 
den pedagogiska tanken om att  värna om elevens personlighetsdrag och inte låta det utgöra ett 
hinder för utveckling. Samtidigt går det att urskilja att samtliga informanter har inställningen att  
blyga elever ska ges samma förutsättningar och möjligheter som andra elever. Det som skiljer sig åt 
är, som nämnt, på vilket vis de väljer att göra det. Jag kan utifrån resultatet se att intentionen är att  
ge blyga elever samma utrymme som andra elever inom musik- och kulturskolan. Strategierna för 
hur det görs möjligt ser dock olika ut.  

På vilka sätt kan vi då på bästa sätt främja handlingsförmåga och bedömningsförmåga hos en blyg 
elev? Ska vi likt en av lärarna försöka ändra på den blyga elevens beteendemönster i förhoppningen 
att hon i och med det ska finna en trygghet och stärkas i sin personlighet? Eller ska vi, likt de andra  
två lärarna, möta de blyga eleverna där de befinner sig och utgå från det i undervisningen. För att 
knyta an till problemområdet där det står beskrivet hur det kan och kanske till och med bör finnas 
en förväntan om inkluderande tankesätt på den statligt finansierade musik- och kulturskolan så tror 
jag att det är av stor vikt att inte glömma bort att detta också måste gälla personlighetsdrag lika 
mycket som exempelvis sexuell läggning eller etnisk bakgrund. 

Metoddiskussion 

Genomförandet av min studie har varit spännande och lärorik. Jag valde som nämnt en kvalitativ 
metod  vilken  jag  anser  har  stämt  bra  överens  med  studiens  syfte.  Vidare  finner  jag  att  min 
insamlade data har utgjort en tillräcklig grund för att kunna svara upp mot de frågeställningar jag 
ville söka svar på.  En aspekt som kan ha påverkat genomförandet av studien är det faktum att 
informanterna varit kända av mig sedan tidigare. Detta kan dels förstås utifrån kretsen av trumlärare 
som ganska liten, men även utifrån tidsaspekten vilket bidrog till att jag var tvungen att ta hjälp av  
personliga kontakter då responsen från min allmänna inbjudan till deltagande gav för vag respons. 
Hade jag haft mer tid hade jag kunnat lägga mer energi på att hitta andra informanter vilka inte var 
kända av mig sedan tidigare. Det faktum att informanterna var kända av mig sedan tidigare kan 
tänkas  ha  påverkat  resultatet  i  två  riktningar.  Dels  kan  det  ha  inneburit  en  fördel  i 
intervjugenomförandet  då det bidrog till  en avslappnad stämning. Samtidigt  kan informanternas 
berättelserna ha formats, och till viss del även hämmats, utifrån vad de tror att jag har för åsikter om 
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ämnet. Utifrån detta har jag försökt skapa en så neutral intervjusituation som möjligt genom att 
hålla en professionell hållning i rollen som forskare.

Det är också tänkbart att ett större antal informanter hade kunnat bidra till ytterligare teman och 
information. Även här ser jag tidsaspekten för studiens genomförande som bidragande. Ytterligare 
en informantgrupp bestående av exempelvis psykologer hade även det kunnat bidra till data vilket 
hade kunnat ge ytterligare aspekter till studiens resultat. Vidare kan min egen förförståelse och mitt 
intresse för ämnesområdet ha påverkat genomförandet av studien. Dels vid intervjuerna av mina 
informanter,  mina litteratur-  och forskningssökningar  samt  vid tolkningen och analysen  av min 
insamlade data. Sammantaget är jag, utifrån förutsättningarna, nöjd med genomförandet och det 
slutgiltiga resultatet av min studie.

   

Fortsatt forskning 

Utifrån  studiens  resultat  ser  jag  ett  behov  av  fortsatt  forskning  kring  hur  instrumentallärares 
personlighetsdrag  präglar  dess  synsätt  och  inställning  till  elever  som  inte  besitter  samma 
personlighetsdrag. Detta skulle kunna ge vidgad kunskap i dels hur musiklärare själva bör förhålla 
sig till elever med skilda personlighetsdrag, men också hur musiklärarutbildningen bör formas för 
att kunna belysa denna aspekt. Vidare kan jag utifrån min studie se att det vore intressant att belysa 
forskningsområdet utifrån genusperspektiv.  
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Bilaga 1

SÖKES DELTAGANDE TILL STUDIE
- Trumlärares erfarenheter av blyga elever 

Hej! 

Jag heter Erik Nilsson och läser min sista termin vid Musikhögskolan i Örebro. Just nu skriver jag 
min C-uppsats som handlar om blyghet och trumundervisning. Studiens syfte är att ta reda på vad 
ett antal trumlärare har för erfarenheter av blyga elever i undervisning. 

Min fråga till dig är dels om du känner att du har någon slags erfarenhet inom detta området, och 
om du i så fall vill och har möjlighet att ställa upp på en intervju? Deltagandet är helt frivilligt och  
du har rätt att avbryta ditt deltagande när du vill. Intervjun kommer spelas in men kommer vara helt  
anonym och materialet kommer endast användas för den aktuella forskningen.

Är du intresserad av att delta är du varmt välkommen att höra av dig till mig.

Vänliga hälsningar

Erik Nilsson
0735984347
trum_erik@hotmail.com
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Bilaga 2

INTERVJUGUIDE

Bakgrund
- Utbildning?
- Erfarenheter?
- Utmaningar i ditt arbete

Blyghet
- Definition?
- I allmänhet?
- På scen?
- I undervisningsrummet?

Erfarenheter av blyga elever
- Hur påverkar det lärande?
- Hur påverkar det din undervisning?
- Ansvar?

Scenario 1:
En elev är tyst och säger ingenting... 

Scenario 2:
En elev spelar på ett ”blygt sätt”...

Teman:
- Trummor som ett ljudstarkt instrument – idealet att höras
- Blyghet kopplat till självförtroende
- Blyghet kopplat till tidigare forskning 
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