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Svensk titel: Motivation på musik- och kulturskola – en studie om elevers 

motivationsfaktorer utifrån ett elev- och lärarperspektiv.  

 

English title: Motivation at music and arts schools – a study on students´motivational 
factors from a student and teacher perspective.  
 

 
Abstrakt 
Detta arbete presenterar olika motivationsfaktorer på musik- och kulturskola. Syftet 

med denna studie är att öka förståelsen för vilka faktorer som främjar respektive 

begränsar elevers motivation till att utöva musik. Musik- och kulturskola är en frivillig 

verksamhet som gör att elevers egna ansvar och inflytande får en betydande roll. För att 

få ett bredare perspektiv så har både elever och lärare intervjuats. För att finna nya 

aspekter har studien ett fenomenologiskt och intuitivt synsätt. Det innebär i denna studie 

att försöka plocka bort förutfattade meningar och istället analysera det som visar sig 

utifrån informanternas erfarenhet. Resultat visar på några skillnader mellan 

elevinformanternas och lärarinformanternas uppfattningar. För eleverna handlar det om 

lärarens bemötande och inställning till elevernas egna behov. Elevernas behov är 

kopplat till olika mål där målets värde varierar. Lärarna har eleven i blickfånget och 

menar att alla motivationsfaktorer är beroende av en elev och att lärare ska anpassa sig 

efter varje elevs behov. Ett gemensamt mål för både lärare och elever är att 

undervisningen ska frambringa glädje.   

 

 

Nyckelord 
motivation, musikskola, kulturskola, elevperspektiv, lärarperspektiv 
 
 
 
 
 
Tack till min handledare Märtha som har bidragit med sitt kunnande. Jag vill också 
rikta ett tack till de elever och lärare som ställt upp och medverkat i denna studie. Tack! 
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1 Inledning, bakgrund och syfte 
Samhällets framväxt under 2000-talet har genererat i en mängd olika redskap som har 

bidragit till många möjligheter för människan. Det är inte längre en omöjlig uppgift att 

lära sig ett instrument utanför en musikverksamhet. Redskap som internet bidrar till att 

människan kan hitta egna vägar till kunskap och lärande. Med andra ord är det väldigt 

enkelt att på egen hand lära sig, hitta noter och lyssna på musik. Det finns lärare och 

pedagoger som via nätet lär ut teknikspel för instrument och det finns även 

musikrelaterade appar som möjliggör utveckling i musikskapande. Det går att vara 

väldigt kreativ. Människan har en erfarenhetsbaserad kunskap och den har anpassats till 

den moderna värld vi lever i, men eftersom alla människor har personligt färgade 

livsvärlden så ser inte verklighetskunskapen lika dan ut för alla. Kulturskolan finns för 

att främja barn och ungas musikintresse men frågan är vilken funktion den har i vårt 

numera moderna samhälle. Många människor delar säkert uppfattningen om att 

kulturskolor fyller en viktig funktion då den både kan fungera som mötesplats för barn 

och unga och samtidigt bidra till utveckling inom de estetiska ämnena. Kulturskolan 

som frivillig skolform måste attrahera barn och unga, men vilka andra faktorer spelar in 

när elevers motivation står i centrum?  

 

Jag studerar till musiklärare och jag intresserar mig för motivationsfaktorer som riktar 

sig till musik. Musik har olika betydelse för varje människa och utövandet av musik kan 

variera beroende på människans behov. Jag vill öka förståelsen kring motivationsarbete 

och redovisa faktorer som orsakar elevers existerande eller icke-existerande motivation. 

Det är kunskap som kan hjälpa pedagoger och lärare att forma undervisning utifrån 

elevers behov, allra helst inom musik- och kulturskolor där elever anmäler sig frivilligt.  

 
1.1 Bakgrund 

Undersökningsområdet som denna studie fokuserar på är kulturskola. 

Kulturdepartementet (2016) förklarar att det än idag inte finns någon formell 

beskrivning av vad en kulturskola är eller vad det egentligen innebär, men de 

presenterar i kulturskoleutredningen från 2016 en rapport där begreppet har definierats: 

 
Kulturskolan är en organisation där minst tre av ämnena musik, bildkonst, teater, 
dans och film/video finns som frivillig regelbundet återkommande verksamhet för 
barn och ungdom efter skoldagens slut. Verksamheten ska ha som mål att en 
integration av ämnena kommer till stånd (Kulturdepartementet, 2016 s. 59).  
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Kulturskolan är alltså en frivillig verksamhet där barn och unga får möjlighet till 

estetiska uttrycksformer. Kulturskolan växte fram efter att kulturrådet och 

kommunförbundet under 1970-talet ansåg att det fanns goda skäl till att utvidga den 

kommunala musikskolan med andra konst- och kulturuttryck (Kulturdepartementet 

2016 s. 58).  

 

1.2 Musik- och kulturskolans bakgrund 

Innan den kommunala musikskolan växte fram hade endast ett fåtal barn och unga 

möjlighet till musikundervisning. Det fanns en viss frivillig instrumentalundervisning 

inom real- och flickskolor och inom militären, men möjligheten att delta i 

musikundervisning utanför läroverk var begränsad. Den undervisningen var i så fall 

privat och avgiftsbelagd och av ekonomiska skäl medförde det begränsade möjligheter 

för vissa barn (Karlsson, 2002 s. 7). När musikskolan så småningom växte fram så 

ökade möjligheterna men från början var det endast begåvade elever som erbjöds denna 

undervisning. Visionen under denna tid var nämligen att begåvade eleverna skulle spela 

betydelsefulla musikverk och formas till musikanter (Holmberg, 2010 s. 12). 

Musikundervisningen var på så sätt prioriterad. När kommunala musikskolor 

expanderade under 1960-talet blev det en ändring. Syftet blev att alla ungdomar oavsett 

ekonomisk, kulturell eller social bakgrund skulle få möjlighet att utveckla ett frivilligt 

musikkunnande inom sång och instrument (Rostvall och West, 1998 s. 109). 

Kommunförbundet ändrade alltså musikskolan från ett musikperspektiv till ett 

barnperspektiv. Den viktigaste riktlinjen var att elever skulle uppleva sitt musicerande 

som meningsfullt och musicerandet skulle vara anpassat till elevens aktuella behov och 

önskemål (Kulturdepartementet, 2016 s. 58). Den nya folkbildningstanken om att 

människor kunde påverka de egna livsvillkoren och förändra förhållanden i samhället 

blev framträdande inom alla utbildningar. Inom musikskolan växte dessutom olika 

ambitioner fram. Målet blev att försöka skapa en positiv fritid för barn och unga och 

verksamheten skulle vara mångfacetterad och flexibel (Kulturskolerådet, 2016). I och 

med förändringen med nya uttrycksformer och ett nytt synsätt ändrade musikskolan 

namn till kulturskolan.  

 
Svenska musik- och kulturskolor är kommunalt styrda och finansieras i huvudsak med 

hjälp av kommunernas egna resurser. Inom denna frivilliga verksamhet, utöver 

kulturpolitiska mål och FN:s barnkonvention, finns inga nationella styrdokument eller 
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riktlinjer. Kulturdepartementet (2016) framhäver emellertid att de riktlinjer som 

kommunförbundet tog fram under 1970- och 1980-talen såklart har haft inflytande på 

verksamheten, men att det framför allt är de lokala förutsättningarna som präglar dagens 

kulturskola. I och med bristen på underlag har kulturskolan under tidigare år ifrågasatts 

av bland annat politiker och andra lärarkategorier i kommunerna. Det rådde en del 

diskussioner om varför just kulturskoleverksamhet skulle få kommunala medel. Det var 

nämligen ingen självklarhet att musik- och kulturskolor tilldelades resurser eftersom 

verksamheten är frivillig för kommunerna (Rostvall och West, 1998 s. 109-110). Trots 

turbulens och till och med nedläggningshot under 1990-talet så kunde de flesta 

kommuner ha kvar sin kulturskola och idag konstaterar bland annat ungdomsstyrelsen 

från en rapport (2006) att kultur- och fritidsverksamhet ses som en kommunal tillgång 

(Kulturdepartementet, 2016 s. 61).  Kulturskolerådet som är en ideell, partipolitisk och 

fackligt obunden förening har skapat en vision som kan ses som riktlinje för samtliga 

musik- och kulturskolor. Deras prioriterade område är strävan efter att sätta barns behov 

och intressen i fokus.  

 
Vår vision är att alla barn och unga har likvärdiga möjligheter att utvecklas genom 
kulturutövande i verksamhet av hög kvalitet och tillgänglighet (Kulturskolerådet, 
2016).  
 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka vad elever och lärare inom musik- och 

kulturskolor har för uppfattningar om motivation och vad som bidrar till ökad lust i 

undervisningen. Följande forskningsfrågor har formulerats: 

 
- Vilka faktorer anser elever och lärare vara de viktigaste för att eleverna ska 

känna lust och motivation till att utöva musik?  
 
- Vilka faktorer begränsar elevers motivation?  
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2 Teoretiskt perspektiv 
Den teori som genomsyrar delar av denna studie är fenomenologi. Många människor 

och forskare hävdar att fenomenologin är svår att förklara och att den vid en första 

anblick kan vara svår att förstå. Kort sagt är fenomenologi läran om det som visar sig 

för medvetandet (Nationalencyklopedin, A). Bjurwill (1995) förklarar fenomenologin 

som en filosofisk teori som etablerades av Edmund Husserl. Husserl var i början av sin 

filosofiska karriär bärare av den positivistiska traditionen men riktade snart hård kritik 

mot den. Han ritade därför en vetenskaplig karta som ledde till ett nytt tanke- och 

synsätt (Bjurwill, 1995 s. 5). Hans strävan var att försöka vetenskapliggöra alla fenomen 

som finns i vår värld som inte är konkreta objekt. Han menade att positivismen hade 

allierat människan från hennes värld och att de inte lyckats studera människan på ett 

strikt vetenskapligt sätt. Vidare menade han att positivisterna endast kunde 

vetenskapliggöra människans avtryck dvs. beteenden och hennes respons på stimuli och 

inte dess väsen. Fenomenologin kan däremot vetenskapliggöra mänskliga erfarenheter 

och då är det av underordnad betydelse huruvida erfarenheten är sann eller inte. Allt har 

betydelse för de fenomen som ska vetenskapliggöras. Husserl talar om den naturliga 

erfarenheten och menar att det naturliga innefattar så mycket mer än bara det konkreta 

(Bengtsson, 1991 s. 28).  

 

Fenomenologin försöker även att lämna sin förförståelse för att gå in med nya och friska 

ögon. Den vill ta avstamp i det som ligger före alla antagande och hypoteser och den 

vill vara fri från alla fördomar som kan förblinda forskaren. Det innebär att de objekt 

som är föremål för undersökningen, till en början, ska betraktas som tomma tavlor 

(Bjurwill, 1995 s. 14, 18). Fenomenologin har alltid haft som utgångspunkt att ”gå 

tillbaka till sakerna själv.” Sakerna i denna bemärkelse handlar om fenomen som utifrån 

grekiskan betyder ”det som visar sig” (Bengtsson, 2005 s. 12). Föremålen för 

undersökningen kan vara vad som helst. Det kan till exempel vara matematiska eller 

logiska objekt, känslor, fysiska ting, kulturobjekt och sociala institutioner. Det är just 

detta som är sakerna själva och vår tillgång till dem är erfarenheten. Det är utifrån 

erfarenheten som sakerna måste klargöras (Bengtsson, 2013 s. 26).   
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2.1 Fenomenologiskt synsätt 

Det som visar sig förutsätter någon att visar sig för och Bengtsson (2005) menar att 

fenomenbegreppet innesluter ett ömsesidigt beroende mellan objekt och subjekt 

(Bengtsson, 2005 s. 12). Ett ord som Husserl använde för att beskriva subjektet var 

”cogito” och det betyder ”jag tänker.” I jaget finns det både ett intentionalt och 

transcendentalt jag. Intentionalt innebär ett tänkande jag som är riktat mot objektet. 

Transcendental innebär ett självreflekterande jag som är riktat mot sig själv som 

subjekt. Erfarenheten bygger på en själverfarenhet av det transcendentala jaget och det 

är en förutsättning för att det överhuvudtaget ska kunna finnas några erfarenheter. 

(Bjurwill, 1995 s. 32-33).   

 

Inom fenomenologin handlar det om att observera, analysera och beskriva upplevelser. I 

observationen arbetar fenomenologen med erfarenheter, i analysen med tanken och med 

språket vid beskrivningen. Det handlar om att kunna tänka intuitivt dvs. att se 

fenomenet ur så många synvinklar som möjligt (Bjurwill, 1995 s, 86-87). 

 
Analys av ett fenomen fungerar som ett slags projekt för tanken. Bjurwill (1995) kallar 

det för tankeexperiment där tanken startar i någonting och slutar i någonting. Han har 

sammanfattat tankegången med hjälp av tre steg: mål, metod och resultat. Målet är 

själva ”saken” som tanken fäster sig vid. Först tar det tänkande jaget emot intryck från 

objektet och sedan omvandlar medvetandet dessa intryck till fenomen. De verktyg som 

sedan behövs för att experimentera med tanken är abstraktion och reduktion. Reduktion 

kallar Bjurwill (1995) för metod och det innebär att ta bort förhandstänkandet och 

istället, via abstraktion, plocka fram det väsentliga och gemensamma som frigör sig från 

konkreta detaljer. En utgångspunkt är att med hjälp av dessa begrepp komma till verklig 

insikt om fenomenet, alltså till ett resultat (Bjurwill, 1995 s. 42-45).  
 

Teorin omfattar en mängd olika riktningar och begrepp och det är svårt att förklara hela 

fenomenologins innebörd på några få meningar. Det är på samma sätt svårt att integrera 

fenomenologins alla delar som ett fast ramverk för denna uppsats. Ambitionen är inte 

att ge en heltäckande bild av fenomenologin. Det fenomenologiska perspektivet 

influerar istället några delar. Subjektens erfarenheter tolkas, deras tankegång följs och 

metoden hjälper till att förstå deras bild av fenomen. Studien analyseras med 
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fenomenologiska glasögon där subjekt och objekt analyseras på ett direkt och intuitivt 

sätt med avsikten att lämna förförståelsen därhän.  

 

2.2 Sammanfattning av teoretiskt perspektiv 

Fenomenologi handlar om läran om fenomen och världen så som den framstår i 

människans sinnesintryck. Fenomenologiskt synsätt innebär att ta världen runt omkring 

sig som given och transcendent. Teorin vill sätta parentes runt förförståelsen och istället 

vetenskapliggöra det som visar sig utifrån subjektivitetens erfarenhet. All kunskap 

medlas via erfarenheterna och fenomenet som visar sig ska tolkas ur så många 

synvinklar som möjligt för att fenomenets väsen ska träda fram.  
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3 Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras olika teorier och begrepp som anses ha betydelse för studiens 

genomförande. Begreppet motivation växte fram som diskussion inom 

beteendevetenskapliga ämnen under 1900-talet men har sina rötter i principen om 

hedonism. Den teorin handlar om att människan strävar efter njutning och 

välbefinnande och att hon försöker undvika smärta (Jenner, 2004 s. 38). Hedonismen är 

emellertid en teori som har kritiserats. Kritiken orsakade framväxten av andra teorier 

inom motivationsarbete - bland annat instinktteorier, drivkraftsteorier och framför allt 

kognitiva teorier. Ett kognitivt perspektiv kommer presenteras längre fram. 

 

3.1 Inre och yttre motivation 

Inom pedagogiskt arbete är motivation ett viktigt begrepp och i denna undersökning är 

det den centrala delen. Motivation förklaras enligt nationalencyklopedin som en 

psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet 

mot olika mål (Nationalencyklopedin, B). De perspektiv på motivation som är relevanta 

för detta arbete är synen på den inre och yttre motivationen.  

 
Inom inlärningsforskning skiljer man ofta mellan ”inre” och ”yttre” motivation, 
alltså mellan lärandet styrt av individens egen inneboende drift att förvärva 
kunskap och sådant lärande som för individen antingen utgör ett medel för att nå 
något annat mål eller är styrd av utomstående, exempelvis med hjälp av belöningar 
eller sanktioner (Karlsson, 2002 s. 39)  
 

Karlsson (2002) menar att inre motivation eller naturlig motivation handlar om en inre 

vilja. Den viljan är oftast kopplad till lust och egna intressen. Elever med inre 

motivation kan utföra en aktivitet för att den i sig är tillfredsställande. Det handlar om 

att aktiviteten upplevs som meningsfull, rolig, intressant eller utmanande. Ett helhjärtat 

engagemang för en sådan aktivitet leder i sin tur till ett starkt lärande (Karlsson, 2002 s. 

40). Enligt Blomgren (2016) uppnås det bästa lärandet via inre motivation. Eleverna gör 

personliga val utifrån eget intresse och utvecklar därmed sin kompetens. Motivationen 

varierar beroende på olika situationer men den inre motivation är förknippad med en 

syn på människan där behovet av självständighet är av stor betydelse (Blomgren, 2016 

s. 78).  
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Vidare menar Blomgren (2016) att yttre motivation istället handlar om yttre påverkan 

och att uppnå något för att vara andra till lags. Den delas in i två kategorier - 

kontrollerad och autonom. I en skolkontext kan kontrollerad yttre motivation innebära 

maktutövning, till exempel att en lärare använder straff och belöningar. Eleven 

genomför sina arbeten med känslan av krav, press och stress. Autonom yttre motivation 

handlar om att eleven gör sina uppgifter med känslan av att den egna viljan inte kan 

påverka. Eleven förstår uppgiftens relevans men känner ingen direkt glädje för ämnet. 

Arbetet genomförs ändå för att undvika misslyckanden (Blomgren, 2016 s. 79). Det 

gemensamma för inre och yttre motivation är emellertid en lustbetonad erfarenhet eller 

en förväntan av en sådan. Imsen (2006) menar att det är oberoende om källan till det 

som görs grundar sig i inre glädje för aktiviteten eller förväntan om en framtida 

belöning (Imsen, 2006 s. 466).  

 

Grundskolan har tydliga riktlinjer (Skolverket, 2017 s. 9) och bär ett ansvar i att 

förmedla kunskap och samtidigt fostra barn till ansvarskännande samhällsmedborgare. 

Musik- och kulturskolor har som tidigare nämnt ingen motsvarande läroplan. De har 

ingen fostransambition eller något ansvar för elevernas lärande. Det talas istället om 

barns rätt till kultur och deltagande. En intressant aspekt i relation till yttre motivation är 

hur lärare på musik- och kulturskolor förhåller sig till elevens egna mål och 

förväntningar. Det finns väldigt lite forskning som behandlar de delarna men Holmberg 

(2010) har analyserat några exempel. Hon menar att undersökningarna pekar på en viss 

ojämnhet i maktförhållande mellan lärare och elever. Elevernas önskemål får mindre 

utrymme i instrumentalundervisningen än lärarens och denna obalans skrivs fram som 

en bidragande orsak till varför många elever väljer att sluta. Bristen på deltagande är 

inte i enlighet med musik- och kulturskolans uppdrag och lärarens roll att fungera som 

en yttre motivationsfaktor för eleven går förlorad.  Jenner (2004) betonar just vikten av 

relationer. Han menar att relationen mellan lärare och elev har betydelse och att 

motivation och motivationsarbete är en fråga om bemötande. Han menar också att det är 

tolkningen av andras beteende som påverkar hur ett fortsatt samspel kommer utvecklas. 

Hans påstående har tolkats som att ett gott samspel mellan lärare och elever främjar 

elevers motivation.   
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3.2 Kognitivt perspektiv på motivation 

Kognitionsvetenskap intresserar sig bland annat för hur människors tankeprocesser är 

uppbyggda och hur tankarna påverkar uppfattningen och förståelsen för omvärlden 

(Hwang och Nilsson, 2011 s. 61). En aspekt som blir relevant att undersöka är om och i 

så fall hur elevernas motivation styrs utav olika stimuli och begär.  

 

I kognitiv motivationsteori är de viktigaste styrfaktorerna i mänskligt beteende de 

tankar, förväntningar och aningar som individen har gällande framtida händelser 

(Jenner, 2004 s. 40). Beteendet är målorienterat och Imsen (2006) menar att mål och att 

blicka framåt skapar förväntningar som människan kan bedöma som eftersträvsamma 

eller inte (Imsen, 2006 s. 463). Det handlar om målets värde och om individens tidigare 

erfarenheter av vilka möjligheter han har till att nå målet. Det är en viktig aspekt av 

mänskligt beteende - att kunna bedöma olika situationer och därefter planera 

handlandet. En klassisk sats, illustrerat av Jenner (2004) visar hur målet ses som en våg 

där ”uppnåendets värde och sannolikhet ligger i ena vågskålen, misslyckandets i den 

andra. Den som väger tyngst bestämmer individens handlande” (Jenner, 2004 s. 40).  

 

Teorin har ibland kallats för konflikt- och balansteori då den psykologiska drivkraften 

strävar efter att lösa konflikter mellan alternativa handlingar. När konflikten är löst så 

skapas kognitiv balans. De kognitiva teorierna utgör ett underförstått antagande om att 

människan är meningssökare. Jakten efter utmaningar och lusten till att bemästra olika 

uppgifter ger människan mental tillfredsställelse och mental jämvikt (Imsen, 2006 s. 

463). För att uppnå mental jämvikt så anpassar människan sitt tänkande till ny 

information och nya erfarenheter (Hwang & Nilsson, 2011 s. 64).  

 

3.3 Målsträvan 

Detta avsnitt påminner om inre och yttre motivationen som presenterats tidigare. 

Skillnaden är emellertid att Karlsson (2002) och Blomgren (2016) beskriver begreppen 

utifrån ett lärandeperspektiv och Jenner (2004) beskriver det i samband med målsträvan. 

Han sammanfattar motivation som tre samverkande aspekter: a) Inre faktorer: som 

fungerar som en slags drivkraft. Eftersom människor kan känna motivation för vissa 

saker men inte för andra så måste den sättas i relation till ett mål. b) Målsträvan: att 

handlandet är riktat emot något. Det kan till exempel handla om yttre mål och 

belöningar som höga betyg eller andra människors uppskattning. Det kan också vara 
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inre mål som glädje, stolthet eller känslan av självförverkligande. c) Växelverkan 

mellan personens drivkraft och målet som hänger ihop med personens självförtroende 

och om målet uppnås eller inte. Det är ett processarbete som, förutom mål, är beroende 

av en rad olika individ- och sociala faktorer. Individfaktorer rör personlighetsdrag, 

värderingar och tidigare upplevelser. I de sociala faktorerna hör relationer och roller 

samt andras förväntningar (Jenner, 2004 s. 41-43). 

 

3.4 Motivation genom glädje 

Följande avsnitt beskriver glädjen i den bemärkelsen att lustfylldhet och lek bidrar till 

motivation och lärande.  

 

Robert Schenck som är universitetslektor och pedagog på musikhögskolan i Göteborg 

(2000) framhäver att glädjen är den viktigaste komponenten för att elever ska känna lust 

och längtan till att utöva musik. Han menar att barn ska ha roligt med musik och att 

glädjen ska generera längtan till nästa lektion (Schenck, 2000 s. 18). En forskare som 

diskuterar glädje och lust i relation till utbildning är dansforskaren och danspedagogen 

Sue Stinson (2005). Hennes huvudfokus är dans men argumenten som hon pratar om 

går att koppla till andra estetiska ämnen och blir i denna uppsats relevant. Hon 

presenterar psykiatern Edward Hallowells teori om elevens olika förmågor. Han har 

utvecklat en teoretisk ram som definierar två lyckokällor. Den första är förmågan att 

skapa och bibehålla glädjen och den andra är förmågan att övervinna motgångar. Han 

menar att det finns fem steg för att utveckla dessa förmågor och Stinson (2005) 

presenterar dem som: connection, play, practice, mastery, och recognition. Connection 

kan i sammanhanget förstås som gemenskap och känsla av trygghet och tillit i skolan. 

Det är också känslan av samhörighet med omgivningen genom olika aktiviteter. Play 

beskrivs som lek och är en av de viktigaste delarna för att eleven ska känna glädje i sitt 

lärande. Kombinationen av fantasi, lek och engagemang kan leda till innovationer. Att 

leka kan vara användbart inom andra områden än musik och dans. Inom konstens 

kunskapsteorier har lek en stor betydelse. Practice är vad namnet antyder - att elever 

övar. Även om detta steg innebär slit och tragglande så skapas det en form av passion 

och lust till att vilja uppnå frihet i förmågan. Slitet blir i sig en glädje eftersom övningen 

leder till kunskap och vidare ökar elevernas förmåga att utöva musik. När elever har 

kommit till det steget så har de uppnått behärskande, mastery. Mastery är känslan av 

kunnandet vilket är en stor motivationsfaktor. Elever tycker om att göra bra ifrån sig 
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men om kraven är för höga eller för låga så kan kunnandet utebli och motivationen lika 

så. Recognition och känslan av erkännande är det sista steget i Hallowells teori. Det 

innebär att elever får uppskattning för det de kan och gör. Om de blir erkända av andra 

så växer de i tilltro till sin egen förmåga. Samtliga steg är olika erfarenheter för att 

uppleva glädje och Stinson (2005) betonar vikten av att se glädjen som ett mål med 

undervisningen (Stinson, 2005 s. 83-85).  

 

Schenck (2000) poängterar emellertid att även om musik är förgrenat med glädje och 

lust så ska en lärare kunna ställa krav på sina elever. ”Ett lustfyllt lärande får inte 

innebära kravlösa lektioner” (Schenck, 2000 s. 18). Han menar att en balans mellan 

roligt och krävande utgör det bästa för elevernas lärande. Inom en frivillig verksamhet 

är det extra viktigt att som lärare motivera sina elever. Det klassiska uttrycket om att 

framgång föder framgång blir i detta avseende framträdande och kan jämföras med 

Hallowells steg om mastery. Schenck (2000) skriver om den så kallade jag-kan-känslan 

som handlar om att elever har fått uppleva något som genererat i känslan av att han eller 

hon kan spela. Eleverna har fått en positiv upplevelse och vill då fortsätta spela. En av 

de vanligaste orsakerna till att elever slutar spela kan vara bristen på just jag-kan-

känslan. Vidare skriver han att upprepning av låtar som eleverna har spelat ska ses som 

en användbar metod. Oftast använder lärare upprepning i negativt syfte - om eleverna 

inte har ”klarat” läxan och måste göra om den. Om eleverna istället får spela något som 

han eller hon redan kan så får eleven vila sig i ett säkert spel, vilket också bidrar till jag-

kan-känslan. Repetition av låtar bidrar dessutom till fördjupad kunskap i teknik och 

känsla. Eleven blir säkrare på sitt spel och musikupplevelsen blir större och mer 

uttrycksfull. Framgången föder då självförtroende vilket ökar motivationen (Schenck, 

2000 s. 54-55).   

 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning  

Motivation framträder oftast med hjälp av en inre eller yttre påverkan. Den kan kopplas 

till ett lärande men också till olika mål. Motivationen är kopplad till tankar och 

förväntningar som hjälper människan att rikta sitt beteende till olika handlingar. 

Motivationsarbete kan även handla om bemötande och hur relationen mellan lärare och 

elever är.  Undervisning kan bli lustfylld om glädje får infinna sig. Glädjen bibehålls om 

elever känner trygghet, får uppskattning och får känna känslan av kunnighet.  
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Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder som valts för undersökningen. Det är en kvalitativ 

studie med fokus på intervjuer. Avsnittet ger en närmare förklaring på vad valet av 

metod innebär och i anslutning förs några resonemang kring för- och nackdelar med 

metodvalet. Det framträder även vilka urval och avgränsningar som har gjorts och 

slutligen presenteras forskningsetiska principer och genomförande.  

 

3.6 Kvalitativa metoder - intervju 

Enligt Ahrne och Svensson (2015) behövs både kvalitativa och kvantitativa metoder för 

att samla in data till olika analyser, men vilka metoder som tillämpas beror på vad det är 

som ska studeras. Skillnaden mellan en kvalitativ och kvantitativ metod är att 

kvantitativa studier lämpar sig för stort underlag där forskningen vill ha mer 

övergripande svar och kvalitativa studier lämpar sig när forskare vill undersöka till 

exempel komplexa samband och människors upplevelser. Tillvägagångssätten för 

kvalitativa metoder kan variera men Ahrne och Svensson (2015) menar att de generellt 

möjliggör nära studier av människor och miljöer. En fördel är att forskaren får en mer 

direkt kännedom om föremålen för studien och kan skapa djupare förståelse för 

människans handlingar och formuleringar.  

 

Ett fenomenologiskt synsätt ses som mest kompatibel med kvalitativa metoder då det 

handlar om att undersöka individers uppfattningar. Metoden har fokuserat på att samla 

in material ifrån en kulturskola och detta har gjorts med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer. Semistrukturerade intervjuer hjälper till att fokusera huvudfrågorna men kan 

ge utrymme för mer utvecklande och personliga svar. Metoden innehåller en flexibilitet 

som gör att informanterna kan följas på ett enkelt sätt. De som har intervjuats är två 

artonåriga elever och tre lärare som undervisar i olika instrument. Frågorna handlade 

om motivation i olika sammanhang. Frågorna planerades och strukturerades med 

hänsyn till undersökningsämnet och tidigare forskning. Det gjordes innan intervjuerna 

ägde rum och det var för att undvika ostrukturerade samtal där materialet som samlades 

in kunde bli irrelevant.  

 

Intervjuers svagheter hör emellertid till att resultatet som samlas in är ett samtal från en 

viss plats och vid ett visst tillfälle. Det som sägs kan få andra syften än vad den som 
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intervjuar hade tänkt sig från början. Även om det som sägs är med ärliga avsikter 

framhäver Ahrne och Svensson (2015) att en intervju borde kompletteras med andra 

metoder, till exempel dokumentstudier eller observation. I denna undersökning ingår 

ingen observation, men som ett komplement har intervjuerna spelats in och 

anteckningar har förts under tiden för att minimera eventuella missuppfattningar.  

 

3.7 Urval  

Undersökningsområdet för detta arbete har varit avgörande för urvalet av informanter. 

Det var naturligt att välja elever och lärare som är aktiva inom en musik- och 

kulturskoleverksamhet. Under förarbetet med studien gjordes en enklare undersökning 

om vilka skolor som skulle kunna komma att bli aktuella. I studien medverkar två 

kulturskolor ifrån södra Sverige. Sammanlagt är fem intervjuer genomförda varav två 

elever och tre lärare. För elevperspektivets räkning hade det varit en vinst att ha 

ytterligare en elevinformant. Då hade resultatet kunnat jämföras mellan olika åldrar. Det 

är möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut ifall åldersspannet hade varit bredare, 

men utifrån lärarnas respons blir resultatet i sin helhet ändå relativt fylligt. 

Undersökningen är relativt liten men har istället för att generera många svar genererat i 

djupare förståelse för individerna. 

 

3.8 Avgränsningar 

Även om urvalet av informanter är en blandning av kvinnliga och manliga deltagare så 

är inte syftet att jämföra motivationsfaktorer mellan könen, varken mellan lärare eller 

elever. Det finns däremot en medvetenhet om att det kan finnas skillnader i lärandet 

som kan påverka elevernas motivation, men att ta med det i detta arbete blir för stort 

och blir snarare en fråga med fokus på genus. Det fanns även en medvetenhet om att 

kulturskolor kan ha ett begränsat utbud gällande vilka instrument som det erbjuds 

undervisning i. Studien har därför inget fokus på något specifikt instrument utan 

fokuserar enbart på aktiva elever. Den avgränsningen gäller även för lärare. Syftet är 

inte att undersöka motivationsfaktorer utifrån ett särskilt instrument. I de flesta fall har 

varken elever eller lärare någon relation till varandra.  
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3.9 Etiska principer 

Frågor inom forskningsetik handlar om hur forskare bör bete sig i sitt 

forskningsutövande när det kommer till vilka normer och värderingar som bör styra 

forskningen (Helgesson, 2015 s. 55).  

 

Denna undersökning tar hänsyn till vetenskapsrådets etiska riktlinjer, vilket dels innebär 

att informanter som medverkar ska få tydlig information om studiens syfte och varför 

deras medverkan är av intresse. Informanterna bestämmer själva över sin medverkan 

och har valet att avstå eller avbryta intervjun när de i så fall vill. Vetenskapsrådet 

framhäver också att den information som samlas in ska förvaras på ett sätt som gör att 

obehöriga inte kan ta del av det. I sammanhanget innebär det dessutom att 

informationen endast får användas som material till undersökningen. De etiska 

principerna framhäver också att elever under 15 år måste ha vårdnadshavares tillstånd 

för att få delta i forskningsbaserade undersökningar.  

 

De etiska principerna har format delar av genomförandet. För att ta hänsyn till de etiska 

reglerna arbetades en samtyckesblankett fram (se bilaga C) som samtliga informanter 

fick skriva under innan intervjun startade. På den blanketten framgår studiens syfte, hur 

intervjun går till, de etiska riktlinjerna och slutligen underskrivningsrutan. 

Samtyckesblanketten gav informanterna relevant information samtidigt som de fick en 

muntlig genomgång av de etiska reglerna. De muntliga genomgångarna finns sparade i 

ljudformat. Det var för egen del viktigt att allting skulle gå rätt till och att informationen 

skulle bli så tydligt som möjligt. Samtyckesblanketten skickades därför till 

informanterna innan intervjuerna ägde rum, så att de kunde läsa igenom den i lugn och 

ro. Eftersom elevinformanterna är myndiga behövdes inte vårdnadshavarnas 

godkännande. Hade eleverna varit under 18 år, vilket var tänkt ifrån början, så hade 

föräldrarna kontaktats eftersom eleverna enligt lagens mening hade räknats som barn.  

 

3.10 Genomförande 

På en utav kulturskolornas hemsida fanns kontaktuppgifter till olika instrumentallärare. 

En del av de kontaktades via mejl men responsen blev dessvärre lite svag. Utifrån 

nätverk och kontakter via Facebook hittades istället andra lärare och elever som var 

intresserade av att delta. Motiveringen var bland annat att de tyckte det var viktigt att 

bidra med kunskap och erfarenhet. För att undvika sociala medier som Facebook 
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föreslogs kontakt via mejl istället. De fick information om studien och i anslutning 

skickades både samtyckesblankett och frågeguide för att de skulle få en inblick i 

studiens syfte. Intervjuerna ägde rum på olika platser. Lärarna har intervjuats på 

respektive kulturskola, en utav eleverna intervjuades hemma hos sig och den andra 

eleven i anslutning till sin kulturskola. Mötet antecknades och spelades in på telefonen 

och anteckningarna och ljudfilerna finns sparade hos uppsatsskrivaren.   

 

3.11 Databearbetning 

När intervjuerna var klara gjordes en transkription av samtliga intervjuer. Samtalen har 

transkriberats så omsorgsfullt som möjligt. Citaten som presenteras innehåller både 

tvekningar och utfyllnadsord. Det är ett medvetet val för att förtydliga de involverades 

sätt att tänka och resonera då avsikten har varit att, med fenomenologiska glasögon, 

tränga in i informanternas uppfattningar om motivation. En del citat har kortats ner med 

anledning av relevans för uppsatsen men vid sådana fall har de markerats med 

hakparentes och tre punkter. 

 

Transkriptionerna printades ut för att de på ett enkelt sätt skulle kunna kodas med 

kategorier. Först kategoriserades inre och yttre faktorer. Detta steg kan beskrivas som en 

initial eller öppen kodning då en övergripande analys av materialet görs. Efter ett tag 

specificerades de ytterligare tills konkreta faktorer trädde fram. Den analysen kallas 

istället för selektiv eller fokuserad analys (Rennstam och Wästerfors, 2016 s. 224). När 

mönster började formas markerades dessa med post-it-lappar och överstrykningspennor 

för att skilja på inre respektive yttre faktorer. Frågeguiderna som användes till 

intervjuerna var framarbetade utifrån tidigare forskning där olika teorier om begreppet 

motivation stod i fokus. Frågeguiderna som användes vid intervjuerna (se bilaga A och 

B) hade sina egna kategorier, men vid närmare analys framträdde andra aspekter och 

faktorer som kommer presenteras i resultatkapitlet.  
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4 Resultat 
För att strukturera resultatkapitlet så presenteras empirin utifrån några valda kategorier. 

Analysen sker löpande med en kortare sammanfattning i slutet. För att underlätta för 

läsaren så har kapitlet även delats upp i två delar. Den första delen presenterar delar av 

elevintervjuerna och den andra presenterar delar av lärarintervjuerna. Av 

anonymitetsskäl har samtliga informanter fått andra namn som de inte har någon 

anknytning till.    

 

4.1 Eleverna 

Ronja och Albin är 18 år och de kommer ifrån olika skolor. De har ingen relation till 

varandra. Ronja spelar fiol och Albin spelar trummor och tar sånglektioner. Båda har 

varit aktiva inom olika instrument och uttrycksformer en längre tid. Ambitionen har 

varit att försöka följa deras tankar och uppfattningar. De är båda tänkande varelser med 

egna erfarenheter av världen.  

 

4.1.1 Om motivation 

För studiens syfte är det först och främst viktigt att resonera om motivation. Vad är 

motivation? Har motivation betydelse för människor? Elevernas uppfattningar har 

tolkats för att förstå vilka fenomen som behandlar begreppet motivation. Ronja och 

Albin delar uppfattningen om att motivation kan grunda sig i olika saker men Ronja är 

mer inne på lärandet medan Albin pratar om mål och visioner.  

 
Ronja: Jag tänker väl att man har viljan till att lära sig och utvecklas inom något. 
Det kan egentligen vara vad som helst. Jag tror att det är viktigt, för att man ska 
vilja och för att man faktiskt ska orka att lära sig.  

 
Albin: Motivation är jätteviktigt! Motivationen grundar sig i massa saker. 
Motivation grundar sig i ett mål… det kan ju liksom grunda sig i en vision som du 
vill uppnå.  
 

Ronja pratar om att motivation har med viljan att göra. Viljan kan ses som ett fenomen 

som visar sig, men vad är egentligen vilja för Ronja? Hon pratar utifrån egen erfarenhet 

och hennes uppfattning är att viljan ger henne ork till att utföra någonting. Vilja och ork 

kan därför betraktas som två gemensamma fenomen för motivation. Hon nämner det i 

relation till att lära sig, det vill säga, hon kopplar motivation till lärande. Albin hävdar 

istället att en vision kan vara en bidragande orsak till att motivation skapas. För honom 
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är inte motivation kopplat till lärande på samma sätt, snarare till utmaningar och mål i 

hans egna livsvärld. Mål kan ses som en motivationsfaktor och för att ta reda på mer om 

Ronja och Albins erfarenheter så ställdes frågan om de har några speciella mål med 

undervisningen.  

 

Ronja: Jag har väl inte direkt något mål med det så, utan det är väl mest bara för att 
jag tycker det är kul. 
 
Albin: Just nu är det bara ett fritidsintresse och jag kommer nog hålla det på den 
här nivån […] På senaste tiden har det varit lite mer som en stimulerande grej för 
hjärnan. 

 
Ur dessa utsagor framkommer det ganska tydligt att varken Ronja eller Albin har några 

specifika mål med sitt musikutövande. Det är snarare en aktivitet som genererar glädje i 

vardagen. Glädje kan därför också ses som ett fenomen. Betyder det att motivation 

kännetecknas av glädje? Det går att koppla till viljan som Ronja nämnde. Eleverna vill 

spela för att det är kul. Deras motivation är därför riktad emot glädje.  

 

4.1.2 Om eleven 

Eftersom kulturskolan har som målsträvan att barn och elever ska känna delaktighet var 

det intressant att undersöka på vilket sätt eleverna i så fall känner delaktighet. 

Delaktighet hamnade i kontexten kring elevinflytande och Ronja och Albin fick frågan 

om de får påverka innehållet i undervisningen och om de till exempel får välja egna 

låtar.  

	  
Ronja: Jaja, det får vi! Och då kan man liksom fråga om läraren kan leta reda på 
noter till just den låten så försöker hon få fram det, men det är ju inte alltid att hon 
får det.  
 
Albin: Jag har väldigt stort inflytande på vad det är jag ska göra. På sången kan jag 
komma med en egen låt. Och trummorna.. när jag inte vet vad jag vill så säger jag 
bara ”ah, men jag vill ha en låt som är...en tankenöt”.. liksom, som är svår. 

 
Både Ronja och Albin har varit aktiva inom musik- och kulturskola en längre tid. De är 

förtrogna med sina instrument och har därför en större möjlighet att påverka sin 

undervisning. Dessutom framkommer det att relationen mellan lärare och elever är 

väldigt bra vilket underlättar kommunikationen. Ronja och Albin har olika stilar och det 

går att urskilja att deras val av repertoar är knutna till deras egna personligheter och 

önskemål.  
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För att skapa djupare förståelse för elevernas egna musicerande ställdes frågor om 

övning. Det var viktigt att få en tydligare bild av vad eleverna själva gör för att utveckla 

sitt spelande. Frågan om hur ofta och hur mycket de övar stod i fokus.  

 
Ronja: Tiden räcker inte alltid till eftersom jag pluggar samtidigt...men jag försöker 
åtminstone spela varje dag även om det kanske inte blir så länge.  
 
Albin: Trummorna övar jag absolut ingenting på. […] Jag övar egentligen inte så 
mycket och det är för jag har så mycket annat på fritiden som tar tid.   

 
Här framträder en aspekt som visar på att tiden är en faktor som spelar roll för övandet. 

När tiden blir något som går emot ens möjligheter att göra någonting så ställs oftast 

frågan om det är värt att fortsätta utöva den aktiviteten. Eleverna i detta fall fick frågan 

om de tycker det är roligt att spela och varför de i så fall tycker det.  

 
Ronja: Ja, det gör jag. Det har blivit att det är en del av mig. Det bara är en sak 
som gör att jag blir lugn. 

 
Albin: Ja, trummor är jättekul! Läraren är jätterolig och det är kul att kunna 
uppnå de här tankenötterna […] Vi övar på dem riktigt länge och så sätter jag 
dem och då blir allting jättekul.  
 

Både Ronja och Albin tycker det är roligt att spela. De tycker det är värt att fortsätta 

även om tiden inte alltid räcker till. En intressant aspekt som kommer fram är hur Albin 

påverkas av en yttre faktor (läraren) som ger honom motivation, inte till att öva, men att 

utifrån sig själv känna driv till att hålla igång något som stimulerar hans hjärna. Han vill 

stimulera hjärnan genom att bemästra olika trumkomp i sin egen takt och det motiverar 

honom. Han framhäver även ordet kul vid många tillfällen. Glädje framställs därför åter 

igen som ett viktigt fenomen som spelar in när motivation står i centrum. Ronja pratar i 

detta avsnitt utifrån sig själv och för henne verkar välmående vara viktigt. Vid en 

djupare analys går det därför urskilja att motivation har olika riktningar.  Ronja känner 

till exempel ett lugn när hon spelar. Det betyder att lugnet är kopplat till välmående och 

på så sätt motivation.  

 
4.1.3 Om läraren 

Utifrån elevernas respons verkar det som att läraren är en viktig motivationsfaktor. 

Läraren motiverar eleverna inom den instrumentala delen men också på det personliga 

planet. Beroende på elevens egna mål med undervisningen är det önskvärt att läraren 
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anpassar sig efter eleverna. Frågan som ställdes var vad som kännetecknar en bra 

respektive mindre bra lärare.  

 
Ronja: En bra lärare vet hur man ska hjälpa sina elever att utvecklas men även att 
man ska kunna se om eleven tycker något är för svårt.  
 
Albin: En bra lärare förstår vad jag vill uppnå...och att vi har en bra 
kommunikation. Ja, alltså någon som man kan snacka med och kunna säga rätt 
mycket till, det är alltid kul! 

 
Elevinformanterna drar paralleller till sina nuvarande lärare. De är nöjda med deras 

anpassning och kommunikation. Det är värt att nämna är att både Ronja och Albin 

under tidigare år har haft lärare som de menar har varit orsaken till att de slutat ta 

lektioner i vissa instrument. 

 
Ronja: Vi kom inte riktigt överens. För jag kände liksom att jag inte utvecklades 
mer. Jag fick bara låtar som jag redan kunde spela…det var lite så. Jag försökte 
prata med henne, men nej! Det gick inte.  
 
Albin: När jag spelade trombon så var det verkligen så…”övar du inte till nästa 
vecka så är du skyldig mig…en kanelbulle.” Det kändes tråkigt för han drog liksom 
det skämtet så många gånger. […] Alltså, jag förlorade intresset för instrumentet på 
grund av läraren och det var lite synd.    

 

Responsen framhäver att relationen mellan lärare och elev spelar roll för motivationen. 

Det går emellertid att se Albins erfarenhet med kritiska ögon eftersom han var väldigt 

ung när han började spela trombon. Det kan vara svårt för yngre elever att prata om 

tankar som rör undervisningen, och de kan ha svårt att se ett ”kanelbulleskämt” som 

motiverande eftersom det snarare indikerar hets. Situationen är ett exempel på 

kontrollerad yttre motivation. Det är möjligt att situationen hade sett annorlunda ut om 

han hade börjat spela idag när han är äldre, men hans erfarenhet går inte att förbise - han 

tappade intresset för instrumentet på grund av läraren.  

 

4.1.4 Om familj och framträdanden 

Eftersom eleverna är myndiga så framgick det tydligt att de numera tar eget ansvar för 

sina musikstudier. Ett resonemang från Albin visar emellertid att det var hans mamma 

som fick honom till att börja spela ifrån första början. 
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Albin: Det var ju morsan som fick mig att börja spela piano och fortsätta väldigt 
länge. Hon ville att jag skulle ta vara på chansen att lära mig så hon sa ”om du inte 
slutar spela piano förrän du är arton år så får du…tusen spänn” 

 
Albins utsaga ger ett exempel på hur belöningar från yttre faktorer kan fungera. 

Föräldrar kan med hjälp av belöningar fungera som en yttre motivation. Albins utsaga 

beskrivs emellertid utifrån ett yngre perspektiv och det betyder att föräldrarna inte har 

lika stor inverkan nu när han är äldre.  

 

För att hitta fler exempel på yttre faktorer så ställdes frågor om uppträdanden. Både 

Ronja och Albin säger att kulturskolan ger möjligheter till olika former av 

framträdanden och att alla elever får chans att möta publik så länge de själva vill.    

 
Ronja: Det är ju ändå en slags utveckling, att man får prova på hur det känns att 
vara där framför publik och visa upp vad man kan.  
 
Albin: Det är roligt att testa på det i praktiken, eller ”in real life,” inte bara öva 
inför något som inte finns. […] Om jag nu vill lära mig att sjunga på scen, då måste 
jag ju utsättas för en scen. 

 
Eleverna har även framträdanden och uppdrag utanför kulturskolan. Ronja berättar att 

hon har spelat på bröllop. Hon hävdar att kulturskolan är en bra verksamhet som kan 

hjälpa henne med övandet inför en sådan spelning. Albin berättade i sin tur att sångerna 

som han har arbetat med under sina lektioner har använts i andra sammanhang, bland 

annat när han sökte en roll till en musikal. Eleverna använder alltså kulturskolan som en 

länk mellan sitt övande och uppdragen utanför skolan. ”Man får ju liksom chans att öva 

innan det är dags” 

 
4.1.5 Konklusion av eleverna 

Den faktor som är mest framträdande utifrån elevernas respons är läraren. Läraren kan 

ses som en yttre faktor och ett konkret objekt. Det går emellertid att skilja på yttre faktor 

och yttre motivation. Yttre motivation har utifrån tidigare forskning kopplats till något 

som ska göras emot ens vilja. Lärare har makten och kan motivera eleverna genom att 

”locka” med belöningar eller sanktioner. Det klingar ganska negativt. Enligt Ronja och 

Albin kan en lärare vara en yttre motivation av helt andra orsaker, till exempel genom 

att vara rolig. Det betyder att en yttre motivation inte behöver vara kopplat till något 

som ska göras. Ur fenomenologiska glasögon är det intressant att tänka intuitivt och 

hitta vinklar på hur och varför läraren är en motivationsfaktor. Om inte läraren ses som 
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ett objekt, vad består den då av? Eleverna säger till exempel att lärarens sätt att 

kommunicera och anpassa sig till elevens behov är lärarens viktigaste egenskaper. Om 

eleverna söker efter egenskaper som motiverar dem så borde egenskaper vara ett 

fenomen. Det går att tolka som att det är egenskaperna som bidrar till elevernas 

motivation och inte läraren som ett konkret yttre objekt.  

 

I det empiriska materialet framkommer även mål som motivationsfaktor men nämns 

utifrån ett allmänt perspektiv. Mål kan till exempel handla om olika former av 

uppträdanden, uppdrag eller visioner. Dessa mål är i sin tur riktade emot glädje. Några 

faktorer som påverkar mängden av musikutövande är tid och begär. Begär kan i denna 

studie tolkas som stimulis där välmående är viktigast. Samtliga faktorer kommer 

analyseras djupare i diskussionen.  

 

4.2 Lärarna 

Lärarna jobbar på olika skolor och undervisar i ett eller flera instrument. De är precis 

som eleverna tänkande varelser som pratar utifrån egen erfarenhet. Det framkom en 

mängd olika faktorer. I avsnittet presenteras de faktorer som framställts som viktigast.  

Ambitionen har varit att tolka deras svar så öppet som möjligt.  

 

4.2.1 Om motivation 

Lärarnas resonemang kring motivation handlade precis som elevernas uppfattning om 

ett driv, men en av lärarna (Gunnel) lyfter fram begreppet som en känsla.  

 
Maria: Ja, något som driver dem. 
 
Gunnel:…Det är en känsla! Jag tycker känslan är mycket viktigare än själva ordet. 
Det är ju känslan av att ”det här tycker jag om.” Utan motivation får man inget 
gjort. Då händer det ingenting. 
 
Erik: Att man ska hålla lågan igång. Motivation är viktigt, annars börjar man tycka 
saker är tråkiga.  

 
Eftersom studien handlar om elevers motivation så kopplades resonemangen till elever. 

Gunnels respons visar att motivation inte behöver vara kopplat till ett lärande. Hon 

pratade i allmänhet om att motivation är känslan av glädje till något ”man” gör. Precis 

som elevernas respons går det tolka Gunnels resonemang som att motivation är riktat 

emot glädje och att motivation och glädje mer eller mindre hör ihop.  



  
 

22 

 

4.2.2 Om eleven 

Samtliga lärare delar uppfattningen om att det är många aspekter som spelar in vid 

elevers motivation. Gunnel säger att det kan bero på lärarens sätt att förhålla sig till 

eleven, att föräldrar påverkar sina barn på ett positivt eller negativt sätt och att kompisar 

som spelar kan påverka. Gunnel ger exempel på konkreta faktorer som grundar sig i 

erfarenheter. Erik menar istället att varierande lektioner bidrar till elevernas motivation.   
 

Erik: En del tycker om att bara sitta och snacka och kanske spela pytte lite, och det 
räcker för dem. 
 

Han menar att lektionsinnehållet grundar sig i vad eleverna tycker om och vad de har 

för behov. Han pratar om att förhålla och anpassa sig till eleven.  

 
Maria jobbar även på grundskolan så hon drog många paralleller dit. I hennes utsagor 

framkom en intressant aspekt där hon lyfter fram vikten av grundskolans bemötande till 

kulturskolan. Hon menar att det kan vara en faktor som begränsar elevers motivation. 

Hon gav ett allmänt exempel om landsbygdskommuner. 

 
Maria: Man spelar ju mycket efter skolan och har lektioner utanför skoltid, men de 
som åker skolbuss måste ju spela på raster istället.. och det motiverar egentligen 
inte eleverna för de kanske blir stressade. ”Ja, men vi måste hinna tillbaka i tid, 
annars blir läraren sur på oss” eller att ”Ja, men nu fick inte jag någon rast ifrån de 
andra ämnena” eller ”Jag får stressa på lunchen”…Det är inte likvärdigt egentligen. 
På vissa skolor fungerar det bra att man kanske lånar 10 minuter i slutet av en 
lektion i samband med rasten, så får eleverna både sin lektion, kan åka utan att 
föräldrarna behöver köra extra till kulturskolan och de får även lite rast. […] Så hur 
grundskolan bemöter är jätteviktigt! 

 
Detta resonemang är ett exempel på hur det kan se ut på landsbygdskommuner och 

hennes poäng är att samarbete mellan grundskola och kulturskola främjar elevers 

motivation. Det får eleverna att känna att kulturskolans undervisning är viktig. Om 

grundskolan inte accepterar statusen på ämnet blir eleverna påverkade, tappar sin 

motivation och kanske slutar. En del elever tappar sin motivation av andra orsaker och 

Erik lyfter fram elevers olikheter. 

 
Erik: Det är så olika. En del kan tappa all motivation när det blir för svårt. En del 
liksom lär sig på det för det är utmaningen som gör de motiverade.  
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Eriks utsaga ger exempel på två orsaker till varför eleven kan tappa sin motivation. (1) 

Att uppgifterna eller instrumentet är för svårt trots att eleven gärna vill spela eller (2) att 

uppgifterna inte är utmanande nog. Gunnel ger ett annat perspektiv där åldern kan 

orsaka begränsning. 

 
Gunnel: Så fort barn går i högstadiet så kan de tappa intresset, för då är det kanske 
inte coolt att spela längre. Eller när de börjar på gymnasiet och kanske måste resa 
till stan, då har man mindre tid och ork. Det är läxor, instrumentövning och att 
träffa vänner. 
 

Det går att utläsa tre olika aspekter. Det ena är som nämnt ålder, det andra är 

instrumentet eller musikutövandets status och det sista är tiden.  

 

Maria och Gunnel pratade mycket utifrån yngre elever och det förflyttade fokus till 

föräldrars ansvar. Samtliga lärarinformanter delar uppfattningen om att föräldrar har ett 

ansvar kring sitt barns musicerande. Det handlar bland annat om att kunna bidra till 

elevens övning, vara stöttande och kunna ge någon form av feedback. Det framkom 

även att skjuts till och från kulturskolan ska vara en självklarhet hos föräldrarna. Gunnel 

kopplade föräldrarnas ansvar i samband med övning. 

 
Gunnel: Särskilt när barn är mindre, barnen har inte förmågan att säga till sig själv 
att ”nu ska jag öva” […] Oftast kan det bli strid hemma och då är det föräldrarnas 
ansvar att försöka få barnen till att öva.  
 

Erik pratar också om föräldrarnas ansvar i samband med övning men framhäver att 

kulturskolan inte har några betyg och att varken lärare eller föräldrar kan tvinga sina 

elever och barn att öva på grund av det. 
 
Erik: De är ju här av egen vilja, man kan inte tvinga dem att öva eftersom de 
inte får betyg.  
 

Gunnel pratar istället om att hon förväntar sig att eleverna övar och lyfter fram Eriks 

argument som en typisk situation. Hon menar att det vid sådana tillfällen är viktigt att 

uppmärksamma eleverna.   

 
Gunnel: Jag har en liten kille som precis har börjat sin första termin. Han har lite 
svårt med motoriken och övar inte så mycket, men jag sa till honom: ”det hörs att 
du har övat lite extra till idag”…och han blev så glad! 
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Gunnel menar att lärare bör uppmärksamma små men betydelsefulla framsteg hos 

eleverna för då ökar deras motivation istället för att acceptera att de inte övar.  

 

4.2.3 Om läraren 

Under intervjun diskuterades hur lärare i allmänhet kan motivera sina elever och hur de 

själva arbetar. Det framgick bland annat att lektioner och undervisning ska vara 

anpassad efter eleven och att läraren ska kunna vara flexibel. Oavsett ålder menar Maria 

att låtar med bakgrundsmusik är ”super för motivationen.” Hon nämner också att en 

omedveten inspirationsfaktor är inredningen och utrustningen i undervisningssalen. 

Gunnel nämner istället hur lek för de yngre eleverna bidrar till motivation. Att leka kan 

bidra till lärande för då ”lär de känna instrumentet.”   

 
Det framkom lite delade meningar om vad som kännetecknar en bra lärare. Gunnel 

menar på att alla jobbar olika men att alla lärare är bra på sitt vis. Hon pratar om allas 

värde och nämner lärarens fokus på eleven som ett fundament för att undervisningen 

ska fungera. Maria pratar utifrån ett lärarperspektiv och har en viss distans till eleverna. 

För henne är grundplanering viktigt men poängterar att en lärare måste kunna vara 

flexibel i sitt arbete och kunna gå utanför den om det behövs. Erik nämner 

”kompisrelation” som en viktig egenskap hos läraren.  

 
Erik: Jag tycker att en lärare, särskilt på den här nivån, kulturskola…jag tycker det 
är viktigt att ha den här lite ”kompisrelationen”, att de vet att de kan snacka med 
mig om det är något som har hänt. Men samtidigt få med dem, få dem att tycka det 
är kul. För jag tror inte riktigt på det här, att man ska vara sträng hela tiden.  

 
Det går att urskilja en viss skillnad, men om denna skillnad beror på erfarenhet, olika 

instrumentfokus, olika förutsättningar eller manliga och kvinnliga lärare är svårt att 

avgöra. En sådan reflektion är inte relevant för denna studie, men ur fenomenologiskt 

synsätt går det reflektera över lärarnas förhållningssätt. Avsnittet ger en heltäckande 

bild av att lärarinformanterna anpassar sig efter elevers behov och att det undermedvetet 

handlar om lärarnas egenskaper och bemötande.   

 
4.2.4 Konklusion av lärarna 

Utifrån lärarnas respons står eleven som den centrala faktorn eftersom alla andra 

faktorer är beroende av den. Läraren, föräldrar och lektionsinnehåll är de resterande 

viktigaste motivationsfaktorerna. Läraren i den bemärkelsen att kunna anpassa sig till 
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eleven, kunna bidra som förebild och samtidigt ha ett lektionsinnehåll som tilltalar 

elevens behov. Föräldrar har ett visst ansvar när det gäller elevens övning där hemma. 

Lärarinformanterna menar också att skjuts till och från kulturskolan visar ett 

engagemang till sitt barns musicerande, vilket ökar elevens motivation. 

Lektionsinnehållet kan utifrån en analys vara (1) låtar som är valda med hänsyn till 

elevernas önskemål och förutsättningar (2) utmaningar i den bemärkelsen att eleverna 

får tänka och stimulera hjärnan och sist (3) konversation med läraren som egentligen 

kan innefatta vad som helst. Några aspekter som också nämns i samband med de redan 

nämnda faktorerna är ålder och tid. Det är några faktorer som kan begränsa 

motivationen.  Dessutom framgick aspekten av skolans bemötande till kulturskolan som 

en dold faktor som många inte är medvetna om.  

 

4.3 Sammanfattning av resultat 

Det finns några likheter mellan elevresultatet och lärarresultatet. Resultat visar att yttre 

faktorer som lärare, föräldrar och skolan bär ett ansvar i att motivera elever. För både 

lärare och elever är läraren den viktigaste faktorn. Det som skiljer perspektiven är på 

vilket sätt läraren fungerar som motivationsfaktor. I studien framgår läraren, mål, 

föräldrar och grundskolan både som en yttre påverkan och en yttre motivation. 

Skillnaden handlar om handlingen och målets värde. I skolkontext handlar yttre 

motivation om att utföra något för att vara andra till lags, men resultatet i denna studie 

visar tydligt hur läraren motiverar sina elever utan att några krav är involverade. De inre 

faktorerna är istället kopplade till eleven själv och handlar om olika mål och visioner 

som eleverna vill uppnå. Lärarens uppgift är då att kunna anpassa sig efter dem. 

Fenomenologin möjliggör en djupare analys kring begreppet motivation. 

Informanternas uppfattning och erfarenhet är att motivation handlar om ett driv, en vilja 

och ork att lära sig något. Den kan också rikta sig emot mål. Ronja och Albin är måna 

om att deras arbete ska resultera i glädje. Resultatet ska frambringa en lustbetonad 

erfarenhet som de senare kan lära sig något av.  
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5 Diskussion 
Syftet med studien har varit att hitta motivationsfaktorer både utifrån ett elev- och ett 

lärarperspektiv. De faktorer som har visat sig kategoriseras enligt tidigare forskning om 

motivation som inre motivation eller som yttre motivation (Karlsson, 2002) s. 39). 

Istället för att enbart kategorisera studiens faktorer så analyseras motivationsfaktorerna 

lite djupare och med utgångspunkt i fenomenologiskt perspektiv resoneras det om 

varför de kan betraktas som motivationsfaktorer.   

 

5.1 Motivation 

Begreppet motivation kopplas i studien till något som är riktad emot glädje och lust 

eller önskan om att uppnå olika former av tillfredsställelse. Motivation är utifrån 

fenomenologiska glasögonen omgiven av känslofaktorer som glädje, lycka, vilja, ork 

och lust. Det går att se likheter till nationalencyklopedins definition av begreppet då 

resultatet visar att beteendet ändras beroende på målets värde för eleven. Beteendet 

formas och riktas sedan emot olika mål. En slutsats är att motivation är nyckeln till att 

göra något över huvud taget och målet som motivation används till slutar oftast i en 

lustbetonad erfarenhet eller ren glädje.  

 

5.2 Ett elevperspektiv 

Utifrån elevintervjuerna är läraren, behov, glädje och mål de viktigaste 

motivationsfaktorerna. De faktorer som begränsar elevernas motivation är begär, tid 

och krav.   

 

För samtliga informanter är läraren den viktigaste motivationsfaktorn. Det är egentligen 

ingenting som förvånar eller överraskar i resultatet, eftersom både Karlsson (2002) och 

Blomgren (2016) har nämnt lärare som ett exempel på yttre motivation. Att läraren är 

viktig är alltså svårt att bortse ifrån. Det som däremot är intressant utifrån 

elevperspektivet är hur läraren fungerar som yttre motivation. Blomgrens (2016) teori 

om yttre motivation har tolkats som att yttre motivation är kopplat till något som 

”måste” göras, exempelvis läxor. Lärarens påverkan handlar då om att pressa eleverna 

med hjälp av belöningar eller straff. Resultatet i den här studien har istället visat att 

elever kan få motivation av en yttre faktor utan att ett ”måste” är inblandat.  Eleverna 

framhäver sådant som att läraren är rolig och att det är relationen som främjar deras 
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motivation. Det går alltså inte att kategorisera elevinformanternas lärare efter 

Blomgrens (2016) teori. En bättre benämning skulle kunna vara yttre motivationsfaktor 

som i sammanhanget exkluderar alla ”måsten.”  

 

Ronja och Albin framhäver vikten av lärarnas bemötande och inställning till deras 

behov. Behov har i sammanhanget tolkats som olika begär och stimulis som leder till 

välmående och glädje. Albin menar att elevinflytande och personliga val främjar hans 

motivation. Om läraren kan anpassa sig efter det så blir lektionerna automatiskt 

underhållande och på så sätt motiverande. Han nämner även att undervisningen ger 

honom motivation för att läraren är ”rolig”. Utifrån den responsen verkar det som att 

motivation inte behöver vara kopplat till ett lärande. Albin blir motiverad av glädjen 

han får ut av lektionerna. Lektionerna fungerar som en lyckokälla och vid närmare 

analys är det hans lärare som är en av de källorna. Med utgångspunkt i Hallowells 

(Stinson, 2005) teori om lyckokällor går det utläsa att ett av stegen då blir självklar. 

Förmågan att skapa och bibehålla glädjen görs bland annat genom connection. Albin 

känner en gemenskap med sin lärare. Relationen präglas av tillit och trygghet och är 

enligt Jenners (2004) påstående om bemötande en motivationsfaktor. Glädjen är därför 

viktigare än själva lärandet och hänger samman med Stinsons (2005) påstående om att 

se glädjen som ett mål med undervisningen.  

 

Schenck (2000) har nämnt att glädjen är en viktig motivationsfaktor men han poängterar 

samtidigt att lektioner inte får vara kravlösa. Det han säger går emot vissa aspekter som 

har visat sig i resultatet eftersom kravlösa lektioner har visat sig vara okej. Det är 

möjligt att Schencks (2000) påstående riktar sig till klassundervisning och då går det se 

saken från en annan synvinkel. I denna studie har det emellertid framkommit att enskild 

undervisning ska vara anpassad efter elevens aktuella behov och önskemål. Om eleven 

väljer att prata bort en hel lektion så borde det vara okej? Det kan diskuteras utifrån 

lärarens perspektiv. En lärare har väl ändå som uppgift att undervisa? Varför ska de då 

behöva räkna med att kanske prata bort en hel lektion? Med utgångspunkt i det som 

Schenck (2000) säger angående krav så går det att dra paralleller till styrdokument. 

Kulturskolans undervisning hade antagligen sett annorlunda ut om det hade funnits 

konkreta mål och riktlinjer på vad eleverna ska lära sig. Idag finns enbart direktiven om 

att eleven ska stå i fokus och då går det knappt att argumentera för lärarnas räkning. 

Undervisningen är dessutom frivillig och eleverna betalar en avgift. Det kan vara en 
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bidragande orsak till varför Albin och Ronja lyfter fram personliga val som viktigt. 

Holmberg (2010) menar att det är de allmänna tendenserna i det senmoderna samhället 

som har bidragit till ökat elevinflytande. Förändrade förutsättningar i samhället ses som 

en förklaring till den kulturella friställningen och både lärare och elever är på ett sätt fria 

idag eftersom traditioner och normer inte lika entydigt lyckats styra samhället. När 

traditionerna fick styra undervisningen och eleverna anpassade sig efter den så fanns 

inget behov av tydlighet kring innehåll och uppdrag. Om undervisningen på musik- och 

kulturskola enbart hade styrts av traditioner så finns risken att maktförhållanden hade 

skapats och att elevens behov hade fått för lite utrymme i undervisningen. Det kan i sin 

tur leda till att eleven inte upplever sitt musicerande som meningsfullt och därmed 

väljer att sluta. Så vilken situation som är bäst skulle enligt studiens resultat och  

Holmberg (2010) kunna vara en fråga om vad eleverna har för ambitioner och vad 

omgivningen värdesätter.  

 

Kulturskolan är till stor del skattefinansierad och utbildning räknas som en offentlig 

sektor. Musikaliskt kunniga elever kan betraktas som samhällsnyttigt. Musik finns till 

exempel i alla kulturer och används i en mängd olika sammanhang. Musiken är en 

viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka såväl kroppsligt som tanke- 

och känslomässigt (Skolverket, 2017 s. 151). Skolverket hävdar till exempel att 

”kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv” 

(Skolverket, 2017 s. 151). Min uppfattning är precis som Jenners (2004) påstående - att 

motivationsarbete handlar om bemötande och att kommunikation mellan lärare och 

elever främjar ett samarbete som bidrar till en lyckad undervisning. Det är i 

sammanhanget relevant att lyfta fram eleverna från denna studies tidigare erfarenheter - 

som handlade om att bristen på kommunikation och anpassning ifrån lärarens håll var 

orsaken till att de slutade spela. Deras utsagor är ett exempel på ojämnhet i 

maktförhållande men är även ett bevis på hur viktig lärarens anpassning är för elevers 

motivation.  

 
Motivationen till att utföra något kan enligt studiens resultat grunda sig i mål och målets 

värde. Albin ger ett tydligt exempel på hur målets värde kan styra motivationen. Han 

nämner att han övar väldigt lite i allmänhet men att han under en tid började öva mer på 

sången för att han fick ett mål, en audition. Hans sångundervisning sattes i relation till 

ett mål, vilket bidrog till att han valde att öva på sången men inte trummorna.  Detta är 
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ett exempel på hur alternativa handlingar1 styr motivationen och harmoniserar med 

Jenners (2004) sammanfattande definition av motivation, som handlar om en 

växelverkan mellan inre drivkraft och yttre mål. Det yttre målet upplevdes med andra 

ord som eftersträvsamt. På samma sätt går det att koppla Ronjas bröllopsspelning som 

ett mål där målets värde bidrog till ökad motivation. Det verkar som att Albin och Ronja 

blir mer motiverade om de har ett mål att sträva efter och det kan handla om att de vill 

göra bra ifrån sig för att få en lustbetonad erfarenhet och för att undvika misslyckanden.  

Här går det att uppmärksamma Hallowells (Stinson, 2005) teoretiska ramverk igen med 

fokus på hans steg om practice och mastery. Practice eller övandet skapade en passion 

och glädje eftersom målet var viktigt. Uppdragen genererade i ny erfarenhet och 

kunskap som har ökat deras förmåga att utöva musik. Här går det även att beakta 

mastery som ett resultat för deras övande eftersom mastery handlar om kunnande och 

behärskande. Ronja och Albins erfarenheter är exempel på yttre mål. Resultatet har 

emellertid visat att mastery inte enbart behöver präglas av yttre faktorer. Albins mål om 

att ”knäcka sina tankenötter” är istället ett exempel på ett inre mål och är, som han själv 

har nämnt, en stimulerande ”grej” utifrån hans egna önskemål. Hans lust till att 

bemästra utmaningar är ett exempel på Imsens (2006) påstående om mental 

tillfredsställelse. Han anpassade sitt tänkande till ny information och nya erfarenheter 

och det är i sin tur ett exempel på Hwang & Nilssons (2011) påstående om mental 

jämvikt.  

 

Under diskussionen har Ronja och Albins behov handlat om önskemål, stimulans och 

begär. I denna studie har begär kategoriserats som ett fenomen som omsluter motivation 

men den hör emellertid ihop med de faktorer som kan begränsa elevers motivation. 

Eleverna har inga större mål med sina studier och väljer ibland att prioritera bort sitt 

musicerande. De har alltså inget begär av att spela hela tiden. Den faktorn är dessutom 

beroende av tiden och handlar om att de har andra intressen som är ”viktigare” och där 

begäret av att spela inte är lika stort. 

 

5.3 Ett lärarperspektiv 

Utifrån lärarintervjuerna så är eleven det centrala objektet. Alla motivationsfaktorer som 

framkom är mer eller mindre beroende av eleven. De andra motivationsfaktorerna är 

                                                
1 Alternativa handlingar: alternativ på olika saker som en person kan utföra eller står och väljer 
emellan.    
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läraren, lektionsinnehåll och föräldrarna. De faktorer som begränsar elevernas 

motivation är ålder, tid och grundskolans bemötande.  

 

Lärarna menar att lärarens roll är viktig på många plan. Läraren ska kunna anpassa sig 

efter elevens önskemål och samtidigt planera en undervisning som utvecklar deras 

kunskaper. Det är till många delar likt elevernas respons men med skillnaden att Gunnel 

och Maria pratar om sina elever med en viss distans. De menar att undervisningen 

innebär ”att undervisa” och de har som mål att eleverna ska lära sig någonting samtidigt 

som det ska vara roligt. Det verkar som att de vill ha en viss kontroll över lektionerna 

och lektionsinnehållet. Erik lyfter istället fram kompisrelationen som viktig och säger 

att det främjar relationen mellan lärare och elever. Det han säger påminner om Jenners 

(2004) påstående om att relationen mellan lärare och elever har betydelse för 

motivationen. Eriks utsaga tolkas som att han vill undvika maktrelationer. Frågan är 

vilket förhållningssätt som är bäst? Lärarna menar att det är olika och att det är där som 

anpassningen blir viktig. En anpassning går att sätta i relation till elevernas ålder. 

Eleven står som centralt objekt men behöver olika former av bemötande för att känna 

sig motiverad. Gunnel pratade om att uppmärksamma yngre elever som gör framsteg. 

Hennes utsaga är ett exempel på Hallowells (Stinson, 2005) recognition. Eleven fick 

uppskattning för det han gjorde. Gunnel menar att hennes bemötande gjorde att han 

växte i tilltro till sin förmåga och hennes uppfattning var att det ökade hans motivation. 

 

Enligt lärarna så är lärarens viktigaste uppgift att anpassa sig efter eleven. Anpassningen 

sker på olika sätt, dels genom att anpassa lektionsinnehållet. De menar att om lärare 

anpassar lektionsinnehållet till elevers förutsättningar och önskemål så blir eleverna 

motiverade. Erik nämner till exempel att elever kan motiveras av utmaningar. Han gav i 

anslutning några exempel då hans elever hade klarat svåra låtar. Hans utsaga är ett 

tydligt exempel på mastery eftersom eleverna fick känslan av behärskande. Det går att 

upptäcka likheter mellan Hallowells (Stinson, 2005) mastery och Schencks (2000) jag-

kan-känsla. Båda begreppen beskriver elevers inre driv till att uppnå något och som 

resulterat i ökad motivation. Motivationen är riktad emot en lustbaserad erfarenhet och 

här framträder åter igen glädjen. Samtliga informanter delar åsikten om att 

undervisningen ska vara rolig. Vid många tillfällen verkade det nästan som att glädje 

och motivation är samma sak och att det är en självklarhet. Ur fenomenologiska 

glasögon har glädje tolkats som ett fenomen som är omsluten av motivation. När en 
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människa känner glädje så har hon motivation till att utföra någonting och för eleverna 

var glädje ett självklart mål. En sådan tolkning plockar emellertid bort alla krav som 

lärarna menar hör ihop med övning.	   

 

En viktig motivationsfaktor utanför kulturskolan är enligt lärarna föräldrarna. De bär 

ett ansvar när det kommer till sitt barns övande och de ska även kunna engagera sig när 

kulturskolan anordnar olika evenemang. Det verkar som att föräldrarna ska fungera som 

en yttre motivation. Här får Blomgrens (2016) teori om yttre motivation en tydligare 

koppling, eftersom det handlar om att eleverna ”måste” öva för att föräldrarna säger så.  

 

De faktorer som begränsar elevers motivation är som tidigare nämnt ålder och tid. 

Lärarna är medvetna om att tiden kan begränsa elevers musicerande, framför allt när de 

blir äldre och får andra fritidsintressen. Maria lyfter även grundskolans bemötande till 

kulturskolan. Det är en faktor som inte känns lika självklar som de andra faktorerna. 

Hon syftar främst på grundskolor i landsbygdskommuner där undervisning från 

kulturskolan bedrivs av ambulerande lärare, dvs. att lärarna åker runt till olika skolor i 

kommunen istället för att elever kommer till kulturskolan. De elever som bor utanför 

samhället åker vanligtvis skolbuss till och från skolan, vilket medför undervisning på 

raster när kulturskolans personal är på besök. Maria menar att det inte motiverar 

eleverna. För att lärarna ska kunna följa kulturskolerådets (2016) vision - om att barn 

och unga ska få likvärdiga möjligheter till att utföra musik - så menar Maria att ett 

utökat samarbete mellan grundskola och kulturskola skulle främja elevernas motivation. 

Om grundskolan har en negativ inställning till kulturskolans undervisning så påverkar 

det elevers attityd. Om grundskolan istället har en positiv inställning så höjer det 

musikämnets status och eleverna finner sitt musicerande som viktigt.  

 

Ambulerande undervisning kan skapa andra problem för elever men också för lärare. 

Det går till exempel att diskutera lärarnas förutsättningar. Lärare har inte alltid tillgång 

till en musiksal, vilket kan innebära undervisning i en källare som inte är i anslutning 

till grundskolan. Miljön som eleven undervisas i kan därför upplevas som icke-

motiverande.  Lärarna måste pendla mellan olika skolor vilket kan orsaka stress som 

kan påverka eleven på ett negativt sätt. Det finns alltså många nackdelar med 

ambulerande undervisning som kan påverka elevers motivation. Fördelarna är 

emellertid att läraren alltid anpassar sig så att elever inte behöver åka några längre 
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sträckor, de träffar många elever och samarbetet mellan grundskolan och kulturskolan 

kan bli bättre eftersom lärarna då får möjlighet att träffa varandra. Slutligen så blir 

undervisningen möjlig för elever vars föräldrar inte kan köra dem till kulturskolan.  

 

Lärarna bär på många erfarenheter och nämnde en del andra motivationsfaktorer, bland 

annat framträdanden, kompisar och samspel med andra. De motivationsfaktorer som har 

diskuterats är emellertid de som uppfattats som viktigast: läraren, eleven, föräldrar och 

lektionsinnehåll.  

 

5.4 Slutsats 

Motivation är ett omfattande ämne som måste sättas i relation till något. Att studera 

elevers motivation på musik- och kulturskola är något som studien försöker behandla 

utifrån två perspektiv. Perspektiven visar att motivation är väldigt komplext eftersom 

varje elev och lärare har skilda åsikter om hur motivation skapas. Det är svårt att veta 

vilka metoder som är de ”rätta” för att eleverna ska känna sig motiverade. Studien visar 

att motivation består av: vilja, lust och driv till att utföra någonting, motivation bidrar 

till glädje och ork till att utföra aktiviteter samt att motivation är känslan av någonting 

som en individ tycker om. De slutsatser som kan dras av denna studie är att 

kommunikation och dialog mellan lärare och elev är det viktigaste. Kommunikationen 

hjälper lärarna att anpassa sig efter varje elevs individuella behov. På så sätt 

frambringas glädje. Det går däremot inte att förbise Ronja och Albins ålder. De är båda 

18 år och har andra prioriteringar och behov än att spela på kulturskolan.  Det är 

emellertid intressant att båda fortsätter att spela trots sin tidsbrist. Det tyder på att 

kulturskolan är en viktig verksamhet som bidrar till Ronja och Albins välmående. 

Studien visar även på ett tydligt vis hur lärare kan påverka elever på ett positivt sätt och 

i och med studien har förståelsen för läraren som motivationsfaktor ökat och blivit 

djupare.  

 
5.5 Förslag på vidare forskning 

Det hade varit intressant att inkludera yngre elever för att få en bredare bild av vilka 

motivationsfaktorer som spelar roll. Ett yngre perspektiv hade underlättat jämförelser 

kring vilka behov som är mest framträdande. En framtida forskning skulle kunna bidra 

med kunskap som behandlar förhållningssättet mellan elever och lärare eller på vilket 

sätt lärare förhåller sig till olika åldrar. Ett annat fokus skulle kunna handla om de 
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motivationsfaktorer som inte diskuterades i denna uppsats, till exempel sociala samspel. 

Då hade undersökningen kunnat integrera sociokulturella inslag i lärande inom frivillig 

musikundervisning.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A  

Frågeguide - elev 
- Hur gammal är du? 
- Vad spelar du för instrument? 

 
Musiken: 

- Vad spelar du för sorts musik på ditt instrument? 
- Får du önska vad du ska spela? 

 
Eleven: 

- Hur ofta/mycket övar du? 
- Hur övar du? Själv, eller med någon annan? 
- Tycker du att det är roligt att spela? Varför? Varför inte? 
- Har du några förebilder? (lärare eller musiker) 

 
Läraren: 

- Hur skulle du beskriva en bra lärare? 
- Hur skulle du beskriva en sämre lärare? 

 
Familjen: 

- Finns det fler i din familj som spelar? 
- Är din familj engagerade i ditt musicerande?   

 
Övrigt: 

- Får du spela framför publik? uppträdanden?  
- Är det i så fall roligt? Varför? Varför inte?  
- Spelar du tillsammans med andra? 

 
Begrepp: 

- Vad tänker du på när du hör ordet motivation? Vad betyder det för dig? 
- Tror du att motivation är viktigt? Varför? 
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Bilaga B 

Frågeguide – Lärare 
 

- Hur länge har du arbetat som lärare? 
- Vilka instrument undervisar du i? 

 
Motivation 

- Vad betyder ordet motivation för dig? 
- Är det viktigt med motivation, varför? Varför inte? 

 
Eleven: 

- Vilka faktorer skapar motivation hos eleverna? 
- Hur märker man att en elev har tappat sin motivation? 
- Vad kan vara orsaken till att elever tappar sin motivation? 
- Vad har eleven för eget ansvar i sitt spelande?  
- Vad har föräldrar för ansvar över sitt barns spelande? 

 
Läraren: 

- Hur kan man som lärare skapa motivation hos eleverna? 
- Hur arbetar du? 
- Får eleverna bestämma vad han eller hon ska spela? Hur väljer de då? 
- Hur är en bra lärare? 

 
Övrigt:  

- Får eleverna chans att möta publik? I så fall, hur? 
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Bilaga C 

Samtyckesblankett 
 
Din medverkan i denna intervju innebär att jag ställer frågor till dig som kommer beröra 
begreppet motivation. Jag är intresserad av elever och lärares syn på motivation och vill 
analysera vilka motivationsfaktorer som bidrar till elevernas lust att lära inom musik- 
och kulturskolor.  
 
Dina svar är helt anonyma och kommer endast användas till denna undersökning. Jag 
kommer spela in vårat samtal och det är bara jag och mina handledare som tar del av 
det.  
 
Materialet behandlas enligt vetenskapsrådets principer: 
 
 

- Informationskravet  
Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte 
 

- Samtyckeskravet  
Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan och har 
rätt att avbryta intervjun när han eller hon i så fall vill.  
 

- Konfidentialitetskravet  
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 
kan ta del av dem. 
 

- Nyttjandekravet  
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 

 
 

 
 
Nedan samtycker du om att jag får använda det insamlade materialet som underlag för min 
uppsats på grundläggande nivå:  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

---------------------------------         ----------------------------------- 
Ort och datum             Ort och datum 
 
 
---------------------------------        ------------------------------------ 
 


