
   

Självständigt arbete i musikpedagogik på 

grundläggande nivå 

Motivation i och utanför 

musikklassrummet 
 -en kvalitativ studie om musikelevers och 

musiklärares syn på motivation och 

undervisningens design 

 
 

Författare: Martin Saläng 

Handledare: Anna Linge 

Examinator: Ylva Hofvander 

Trulsson 

Termin: HT18 

Ämne: Musikpedagogik 

Nivå: Grundläggande 

Kurskod: 2MUÄ4E 



  
 

ii 

 

Svensk titel: Motivation i och utanför musikklassrummet – en kvalitativ studie om 

musikelevers och musiklärares syn på motivation och undervisningens design  

 

English title: Motivation in and outside the musical classroom – a qualitative study 

about music students and music teachers view on motivation and the educational design 

 

Abstrakt 

Detta arbete presenterar musiklärares och musikelevers syn på motivation samt hur 

musikundervisningens utformning påverkar den. Syftet är att ta reda på vilka 

motivationsfaktorer som ligger till grund för elever motivationsstimulation samt hur 

lärare ser på sin egen undervisning och hur den i sin tur påverkar elevernas prestationer. 

I studien så diskuteras olika begrepp kring motivation där yttre och inre faktorer är 

bland dem mest centrala. Dessa begrepp innebär hur elevernas motivation påverkas av 

yttre faktorer (exempelvis föräldrar, lärare och betyg) och inre faktorer (egna mål och 

förväntningar). Studien visar att elevernas motivation består av en vilja och lust att 

utföra en uppgift och för att klara av uppgiften så krävs det tydligt uppsatta mål. Men 

för att nå målen på effektivt sätt så erfordras hjälp från lärare som kan bidra med sin 

kunskap för att eleverna lättare ska nå sina mål.  

 

Nyckelord 
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1. Inledning, bakgrund och syfte 

I Sverige har vi något som kallas skolplikt, vilket innebär att alla barn som är bosatta i 

Sverige har rätt till en obligatorisk kostnadsfri utbildning upp till årskurs nio 

(Skolverket, u.å.). Under min egen tid i grundskolan var musik ett spännande och 

utmanande ämne som gav mig utlopp för kreativitet och fungerade som en behövlig 

kontrast mot andra ämnen som inte gav samma möjlighet till detta. Utöver skolans 

musikundervisning tog jag även lektioner i gitarr på kulturskola och båda dessa ligger 

till grund till varför jag genomför denna studie. 

 

När jag nu gått från före detta elev till blivande musiklärare syftar jag ta reda på vilka 

faktorer som krävs för att stimulera elevers musikaliska motivation, både ur ett 

elevperspektiv och ett lärarperspektiv, samt ta reda på hur undervisningens design 

påverkar elevers lärande. Genom denna studie önskar jag öka insikten och förståelsen 

kring motivationsfaktorer inom musiken, i både den obligatoriska och frivilliga skolan. 

 

1.1 Bakgrund – Undervisningens design 

Skolan och dess utformning har sedan länge varit en viktig fråga inom politiken och vid 

införandet av de nya läroplanerna 2011 så hade de estetiska ämnena tagits bort ur den 

obligatoriska skolgången på gymnasiet. Anledningen till detta var att försöka höja 

elevernas betyg i kärnämnena genom att öka studietimmarna i dessa (SOU, 2008:27, 

s.360-361). Men denna studie eftersträvar inte att ta reda på vad politiker anser estetiska 

ämnen har för värde inom skolan. Studien avser att reda på hur musiklärare legitimerar 

sin egen undervisning för att motivera eleverna till att musicera, både i och utanför 

klassrummet.  

 

Den undervisningsdesign som skiljer mest mellan kulturskola och grundskola är antalet 

elever som undervisas vid lektionstillfällena. Enskild undervisning förknippas ofta med 

hög kvalitet medan gruppundervisning påstås sänka nivån på undervisningen, främst på 

grund av elevernas olika grad av begåvning (Kempe & West, 2010, s. 186). Samtidigt 

som vissa elever utvecklas mer under enskild undervisning visar forskning att elever 

som musicerar i grupp har större kapacitet att ta åt sig ett ansvar över sin undervisning 

och därmed blir mer aktiva deltagare som bidrar till utformningen av undervisningen 

och dialoger (Kempe & West, 2010, s. 189).  
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Alltför ofta definieras motivation som något statiskt, som till exempel talang, alltså 

något en individ har eller inte har. Kempe och West (2010, s. 193) menar istället 

motivation är något som i allra högsta grad är något dynamiskt och som ändras över tid 

och efter situation. 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka och jämföra musiklärares och musikelevers 

uppfattningar kring motivation vid musicerande och se ifall dessa uppfattningar skiljer 

sig och i så fall hur. Utifrån detta syfte har följande forskningsfrågor formulerats: 

 

• Hur påverkar lärares undervisningsdesign elevers motivation? 

• Vilka faktorer anser elever och lärare är främst bidragande för elevers 

motivationsstimulans? 
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2. Tidigare forskning 

I följande kapitel kommer den forskning och litteratur som är relevant för studien att 

presenteras. Forskningen och litteraturen kommer att presenteras under två rubriker som 

ligger till bakgrund för studien. Under första rubriken Musikämnets design presenteras 

forskning om musikämnets påverkan på elever och under andra rubriken Motivation 

presenteras tidigare forskning kring motivationsfaktorns betydelse inom musiken. 

 

2.1 Musikämnets design 

Ordet design kommer ursprungligen från det latinska ordet ”designo” vilket betyder 

skildra. Primärt var ordet menat som ett praktiskt verktyg för att skapa objekt utifrån ens 

sinnen och tankar, exempelvis kartor eller ritningar, men idag användes ordet även inom 

vardagliga kommunikativa handlingar, exempelvis undervisning, där ordet design 

formulerar en viss syn på en fråga i fokus (Kempe, 2013, s. 5-7). Designteori i sig är 

inte något som genomsyrar studien, utan ses som en förstärkande bakgrundsbeskrivning 

till undervisningens utformning. 

 

2.1.1 Musikämnets bakgrund 

För att förstå musikämnets design krävs en inblick i de estetiska ämnenas roll inom den 

svenska skolan. I skolan har begreppet estetik sedan 1970-talet setts som ett 

övergripande samlingsord för de skolaktiviteter som inkluderar något typ av konstnärlig 

anknytning. Ursprungligen sågs de praktiskt-estetiska ämnena, exempelvis musik, 

hemkunskap och slöjd, som en slags förstärkning och stimulans till de teoretiska 

ämnena (Lindgren, 2006, s. 17-19). Att diskussionen kring de estetiska ämnena 

huvudsakligen sker på en organisatorisk nivå av icke yrkeskunniga ses som ett problem 

då synen på kunskap främst präglas av reproducering av föreskrivande arbete och 

därmed reducerar möjligheterna för en konstnärlig utbildning (Lindgren, 2006, s. 14-

15). 

 

2.1.2 Musikämnet idag 

Musikundervisningen idag kretsar främst kring körsång samt pop- och rockensembler 

där målet är att ge eleverna stort inflytande över sin utbildning. Trots det kan inte 

faktumet att en skola är en instruktion med mer eller mindre definierade ramar undvikas 

(Georgii-Hemming & Westvall, 2010, s. 23). Musikämnet är tänkt som en källa till 
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personlig och social utveckling där eleverna förväntas upptäcka sina egna förmågor och 

förstå det potentiella värdet av estetisk kunskap (Georgii-Hemming & Westvall, 2010, 

s. 21). Många elever ser på musikämnet som en ”tillflykt” eller ”frizon” från andra 

ämnen, samtidigt som estetiska lärprocesser ökar deras möjlighet att nå skolans övriga 

mål (Scheid, 2009, s. 25). 

 

2.2 Motivation 

Att lära sig att spela ett instrument är en långsiktig process som kräver en stor mängd 

engagemang och motivation. Vad som påverkar elevernas motivation kan vara allt från 

material till lärare, men det i slutändan viktigaste för elevers motivation, är deras önskan 

att lära sig nya saker (MacIntyre, Schnare & Ross, 2018, s. 699).  

 

Motivation är ett vida känt begrepp som det forskats om i stor utsträckning. Det finns 

mängder av teorier kring motivation, men i denna studien kommer fokus att ligga på 

begrepp som yttre och inre motivation, samt lärarnas roll i elevernas lärande. Dessa 

beskrivs i kapitlet nedan. 

 

2.2.1 Yttre och inre faktorer 

Motivation drivs oftast av den egna viljan att utföra en uppgift men kan också motiveras 

av yttre omständigheter. Musikvetarna Bézenac och Swindells (2009, s. 5-7) delar upp 

dessa två motivationsfaktorer i något som de kallar yttre och inre motivation. Inre 

motivation innebär den drivkraft som styrs av en individs egenintresse och mål för en 

uppgift medan yttre motivation drivs av påtryckningar från yttre faktorer (Bézenac & 

Swindells, 2009, s. 5-7). Undervisningspsykologen Martin (2012, s. 137) menar på att 

hos en musiker innebär den inre motivationen till stor del att identifiera och planera 

tydliga mål i sitt lärande. 

 

Ett exempel på en yttre faktor kan vara en musicerande förälder som pressar sitt barn att 

göra detsamma, oftast i tron om att det föräldern själv tycker är givande, automatisk 

kommer att vara det för dennes barn (Lilliedahl & Georgii-Hemming, 2009, s. 262-

264). Men en yttre faktor som drivande föräldrar behöver inte vara något negativt. 

MacIntyre & Potter (2012, s. 131) menar på att stödjande föräldrar kan vara en starkt 

bidragande orsak till att elever inte tröttnar på sin musikundervisning. Detta genom 

läxhjälp, stöd, och uppmuntran till att öva (MacIntyre & Potter, 2012, s. 131). 
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2.2.2 Lärarens påverkan av elevers motivation 

Men enligt MacIntyre & Potter (2012, s. 131) så är det inte bara föräldrar som påverkar 

elevernas motivation positivt utan också deras lärare. Forskning visar på att positiv 

feedback, engagemang och tydliga instruktioner ökar elevers motivation till att spela 

instrument (MacIntyre & Potter, 2012, s. 131). Men det krävs en noga avvägd 

balansgång mellan styrd undervisning och elevernas egna inflytande. Vid en allt för 

lärarstyrd undervisning minskar utrymmet för autonoma beslutstaganden hos eleverna 

och riskerar därmed att motivationen till uppgiften minskar (Bézenac & Swindells, 

2009, s. 6). 

 

För att förstå hur elever motiveras av sina lärare måste hänsyn tas till lärares egen 

motivation för sitt arbete. Ju mer motiverade lärarna är till sitt jobb, desto mer motiverar 

de sina elever själva till att musicera (Angeline, 2014, s. 51-52). En lärare som ständigt 

vill utvecklas och som tar dagliga tillfällen i akt att stärka sina musikaliska erfarenheter 

kommer inte bara att behärska sitt jobb bättre, utan även få en berikad känsla av 

tidsöverskott i sin undervisning (Angeline, 2014, s. 51-52).  
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras studiens metodval, metoddefinition, urval, etiska 

överväganden, genomförande och transkribering. Vissa metodspecifika begrepp är 

kursiverade och dessa förtydligas i metodkapitlet. 

 

3.1 Metodval 

Valet av metod föll på en kvalitativ metod baserad på intervjuer med elever och lärare i 

grundskola och kulturskola. Efter att forskningsfrågorna etablerats växte en tanke om 

metodval fram där kvalitativa intervjuer ansågs passa studiens syfte bäst. Därefter 

övervägdes för-och nackdelar med enskilda intervjuer kontra fokusgruppsintervjuer. 

Eftersom syftet med studien är att ta reda på hur informanterna ur sitt eget perspektiv 

ser på motivation som begrepp föll valet av metod på enskilda intervjuer, då risken med 

fokusgruppsintervjuer kan vara att deltagare tvekar på att uttrycka motsatta åsikter och 

därmed inte säga sin egentliga tanke (Dahlin-Ivanoff, 2015, s. 86-87). 

 

Enligt professorerna Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015, s. 34) gör många 

uppsatsstudenter misstaget att för snabbt försöka formulera sina intervjufrågor innan de 

har skapat sig ett syfte eller reflekterat över metoder och därmed inte riktigt vet vad de 

ska ställa för frågor. Därför skedde valet av metod först efter att studiens syfte och 

forskningsfrågor var etablerade, där intervjuer med semistrukturerade frågor ansågs 

mest lämpliga för studien. Det ska dock tilläggas att resultatet som nås via en intervju är 

det som informanten säger, inte nödvändigtvis vad personen tycker. En intervju är en 

interaktion mellan intervjuaren och informanten och påverkas av hur informanten har 

uppfattat frågorna och hur den väljer att presentera sina svar (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015, s. 49). 

 

3.2 Kvalitativ intervju 

Studien bygger på det Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) kallar för 

semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju grundas på vissa huvudfrågor 

som ställs till informanterna men som också ska ge utrymme till följdfrågor (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 38). Studien är utformad på så sätt att vissa huvudfrågor 

har behandlats under intervjuerna, men där följdfrågor har gett informanterna möjlighet 

spinna vidare och tänka fritt, detta för att inte låsa sig fast vid frågorna och få en högre 
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kvalitet på undersökningen. Generellt sett så ska en intervjuare helst inte påverka svaren 

på något vis utan sträva efter att vara så neutral som möjligt, men detta gäller 

nödvändigtvis inte alltid vid kvalitativa intervjuer där intervjuaren är mer fri att ställa 

nya frågor allt under samtalets gång (Gubrium & Holstien 2002, refererad i Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 38). En semistrukturerad intervju är en så kallad kvalitativ 

metod. Enligt Ahrne & Svensson (2015) har begreppet kvalitativ metod har vuxit fram 

som en motpol till kvantitativ metod, som bygger på samling av hård data, men som 

idag ofta betecknas som etnografi vilken ger begreppet ett egenvärde och inte enbart 

formuleras som en motpol något kvantitativt (Ahrne och Svensson, 2015, s. 9). Enligt 

Ahrne & Svensson (2015, s. 9) så kan kvalitativa metoder ses som ett övergripande 

begrepp för alla typer av intervjuer, observationer eller texter som inte är kvantitativt 

utformade.  

 

3.3 Urval  

Urvalet av informanter har grundats utifrån de forskningsfrågor som tidigare 

formulerats. Då syftet med studien är att ta reda på och jämföra lärare och elevers syn 

på motivation inom musiken så föll det sig naturligt att intervjua lärare som undervisar i 

musik, samt intervjua elever som själva musicerar i och utanför skolan. Till skillnad 

från en kvantitativ undersökning där ett randomiserat urval av en viss population måste 

ske för att anses som representativt så finns det inga sådana regler vid en kvalitativ 

intervju (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 40). Urvalsprocessen började med det 

Trost (2005, s. 120) kallar för bekvämlighetsurval, vilket innebär att forskaren väljer 

informanter i bekvämlighetssyfte. Detta skedde genom kontakt med en bekant som 

jobbar på en kulturskola i södra Sverige och som i sin tur gav kontaktuppgifter till en 

kollega som hen trodde sig kunna passa för studien. Kollegan kontaktades via mejl och 

svarade att han gärna ställde upp på en intervju. Urvalet av resterande informanter 

skedde genom det som Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015, s. 41) kallar för 

snöbollsurval, vilket innebär att forskaren först intervjuar en person som anses vara 

relevant för studien och som sedan tipsar om andra personer som informanten tror 

skulle kunna passa för ändamålet. Den första informanten gav kontaktuppgifter till en 

musiklärare som jobbar på grundskolan, samt fyra stycken elever som han trodde skulle 

vara intresserade att ställa upp på en intervju. Läraren och två av eleverna tackade ja till 

intervjuer. När intervjuerna var genomförda och transkriberade ansågs i samråd med 

handledare att mer data krävdes och ytterligare en lärare kontaktades genom kontakt 
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med den första läraren. Således hade snöbollsurvalet mynnat ut i fem stycken intervjuer, 

tre med lärare och två med elever. Till varje informant som tackat ja till intervju 

skickades ett missivbrev med information om studien innehåll, intervjulängd, 

intervjuprocess samt en förklaring till att studien är helt frivillig och att de utan 

anledning kan dra sig ur under processen. Vid utförandet av intervjuerna gavs 

informanterna en samtyckesblankett som de skrev på i förståelse av studiens innebörd 

och att deras intervju får användas i studien. Samtyckesblanketten och missivbrevet 

finns bifogade i slutet av studien som bilagorna A och B. 

 

3.3.1 Informanterna 

Informanterna i studien är anonyma och har därför getts pseudonymer. Namnen är 

slumpmässigt valda där varken etisk bakgrund, kön eller ålder har legat till grund för 

namnvalen för att minimera risken för identifikation. Samtliga informanter i studien är 

män och har därför getts vad som kan betraktas som typiskt manliga namn. 

Anledningen att det endast deltog manliga informanter grundar sig helt och hållet i 

utfallet av snöbollsurvalet. Informanternas åldrar eller berörda skolors namn kommer ej 

att skrivas ut i studien för att minimera risken för att bli identifierade. Nedan kommer 

ett par korta beskrivningar av informanterna.   

 

Jens: Första läraren som kontaktades. Arbetar på en kulturskola i södra Sverige där han 

främst undervisar i gitarr, trummor och ensemble. Han undervisar även elever från 

lokala gymnasieskolan i gitarr-och sångkurser och undervisar därmed både på 

kulturskola och gymnasieskola. Jens har jobbat på aktuell arbetsplats sedan sommaren 

2018. 

 

Linus: Arbetar på samma kulturskola som Jens. Där undervisar främst i gitarr, 

trummor, bas, piano och sång. Utöver de elever som han har på kulturskolan undervisar 

han även förberedelseklasser som läser upp nians betyg för att få gymnasiebehörighet. 

Så likt Jens undervisar han både betygsfria och betygsgrundande kurser. Han har jobbat 

på aktuell arbetsplats i sju år.  

 

Peter: Arbetar på en grundskola i södra Sverige. Har elever i årskurserna 6–9 och har 

jobbat på aktuell arbetsplats sedan sommaren 2018. 
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Kristoffer: Elev som tar lektioner i gitarr på samma kulturskola som Jens och Linus 

arbetar på. Spelat i 10 år och gillar främst att spela rockmusik. 

 

Olof: Elev som går på samma kulturskola men även på den grundskola som Peter 

arbetar på och har därmed flera utav lärarna. På kulturskolan tar han lektioner i bas och 

ensemble. Han lyssnar själv helst på svensk rap men spelar rockmusik med sitt band. 

 

3.4 Etiska överväganden 

Studien tar hänsyn till vetenskapsrådets etiska riktlinjer vilket bland annat innebär att de 

informanter som deltar i studien ska få tydlig information om varför studien görs och 

varför deras medverkan är av intresse. Det ska också klargöras att medverkan är 

frivilligt att de närsomhelst kan avbryta sin medverkan. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7).  

 

I vetenskapsrådets bok ”God forskningssed” beskrivs fyra begrepp som har tagits i extra 

hänsyn under denna studie, vilka listas nedan. 

 

• Sekretess: Allmänna handlingar är offentliga, men vissa uppgifter kan 

sekretessbeläggas om de faller under en bestämd paragraf i offentlighets- och 

sekretesslagen. För en forskare gäller det att följa sekretesslagen  till skydd för enskild 

inom forskning.  

 

• Tystnadsplikt: Vissa yrkesgrupper som exempelvis personal inom sjukvård, tandvård, 

socialtjänst och i detta fall, skola, har tystnadsplikt. Detta innebär att det inte är tillåtet 

att prata fritt om elevers hälsa eller personliga förhållanden.  

 

• Anonymitet: Det är i vissa fall krav på anonymisering är av uppgifter. Detta kan 

exempelvis ske genom att namn tas bort eller byts ut mot pseudonymer för att det i 

praktiken ska göra det omöjligt att koppla uppgifter till en bestämd individ.  

 

• Konfidentialitet: Det råder en allmän förpliktelse att inte sprida uppgifter som har 

delgivits i förtroende. Detta fungerar som skydd mot att obehöriga får del av sådana 

uppgifter (Vetenskapsrådet, 2017, s. 40-41). 
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I Sverige blir befolkningen generellt myndig vid 18 års ålder och om man som forskare 

har för avsikt att intervjua personer som är under 18 år finns det vissa etiska principer 

och lagar som måste tas hänsyn till. Om syftet är att intervjua barn som är under 15 år 

måste deras vårdnadshavare ge tillstånd för att barnen ska få medverka i intervjun, men 

om barnen över 15 år så krävs endast att de informeras om studiens syfte och att de 

samtycker till forskningen (Källström Cater, 2015, s. 69). Samtliga informanter som 

deltagit i studien är över 15 år, dels på grund av etiska skäl men också för att 

målgruppen ansågs passa bättre överens med studiens syfte 

 

Innan intervjuerna fick samtliga deltagare i studien ett missivbrev som förklarade syftet 

med studien, vad som avsågs diskuteras under intervjun, samt att de som informanter är 

helt anonyma och att de närsomhelst har rätt att avbryta studien om så önskas. Innan 

intervjuerna fick informanterna skriva på en samtyckesblankett som påvisar att de 

godkänt att deras intervju får användas i studien.  

 

3.5 Genomförande och transkribering 

Efter att ha etablerat kontakt med de två första lärarna samt eleverna bestämdes datum 

för intervjuerna. Tyvärr låg tiderna för dessa intervjuer under ett spann av fyra veckor 

då schematekniska problem bromsade processen. I samråd med handledare togs beslutet 

att vid ett senare tillfälle genomföra ytterligare en lärarintervju för att utöka 

datainsamlingen.  

 

3.5.1 Val av frågor 

Eftersom studien är av kvalitativ karaktär så tillämpades semistrukturerade frågor vid 

intervjuerna. Detta innebär att vissa kärnfrågor fanns formulerade, men också utrymme  

för följdfrågor. Men enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015, s. 38) så bör ej några 

gränser mellan olika typer av intervjuformer dras utan det essentiella är att variera sina 

fasta frågeställningar med de kompletterande öppna frågorna. De slutgiltiga 

intervjufrågorna har bildats i samråd med handledare efter det att forskningsfrågorna 

hade fastställts och finns bifogade i slutet av studien som bilagorna C och D. 

 

3.5.2 Genomförande 

Intervjuerna ägde rum på de skolor som eleverna och lärarna studerar eller jobbar vid i 

enskilda rum utan störmoment. Efter att ha diskuterat missivbrevet och 
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samtyckesblanketten och att det klargjorts att informanten tagit del av informationen 

genom underskrift, kunde intervjuerna genomföras. Intervjuerna spelades in med två 

olika diktafoner i form av en iPad och en telefon. Detta som säkerhetsåtgärd ifall någon 

av enheterna skulle sluta fungera under intervjun. Därefter ställdes de utgångsfrågor 

som formulerats, och utifrån dem ställdes även en del följdfrågor allt efter vilken 

riktning som intervjuerna gick åt. Intervjuerna tog i snitt 13 minuter att genomföra och 

den sammanlagda datainsamlingen ligger därmed på drygt 65 minuter insamlat 

intervjumaterial.  

 

3.5.3 Transkribering 

Efter varje intervju så skickades de inspelade ljudfilerna till en dator och i direkt 

anslutning till intervjuerna genomfördes transkriberingarna. Transkriberingar kan göras 

på många olika sätt. Om det finns kapital möjliggörs det att köpa tjänster som gör 

transkriptionen mot betalning, men detta rekommenderas inte då risken är stor att 

personen som transkriberar inte förstår sammanhanget (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015, s. 51). Transkriberingarna gick till som så att ljudfilen spelades upp i ett 

ljudhanteringsprogram som heter Audacity med funktioner som hjälper till vid 

transkribering, såsom lättkontrollerade orienteringsmöjligheter i ljudspåret. Vid 

transkriberingen så skrevs intervjuerna ner ordagrant med undantag av harklingar, 

hummanden samt ofullständiga meningar som direkt omformulerades. Citaten från 

studien innehåller därmed vissa ord som kanske inte nödvändigtvis har så stor betydelse 

i själva svaret såsom betydelse i hur det svarades. Transkriberingarna mynnade ut i ett 

material på drygt 9000 ord därmed ett snitt på 1800 ord per intervju. 

 

3.5.4 Analys och kategorisering  

Efter det att transkriberingarna var färdigställda så påbörjades analys-och 

kategoriseringsarbetet. För att underlätta kategoriseringsarbetet så markerades 

svarsinnehållen i olika färger som var och en representerar de underrubriker som 

formulerats i resultatkapitlet. När kategoriseringsprocessen hade slutförts så påbörjades 

analysarbetet, detta genom att studera de kategoriserade svaren för att utröna mängden 

och kvalitén på materialet som samlats in under intervjuerna. Enligt Zetterquist & 

Ahrne (2015, s. 42) så grundar sig representativiteten i kvalitativt material inte på främst 

på antalet utförda intervjuer utan i dess innehåll. För studiens omfattning och syfte 

anses det insamlade materialet vara tillräckligt.  
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4. Resultat 

Nedan presenteras studiens empiri i olika kategorier som bygger på intervjuresultaten. 

För att strukturera det ytterligare så har kapitlet delats upp i två delar, först 

lärarintervjuerna och sedan elevintervjuerna. Samtliga informanter som deltagit i 

studien är anonyma och har tilldelats olika pseudonymer. För att garantera 

informanternas anonymitet så skrivs inte heller i intervjun nämnda städer och skolor ut. 

Syftet med intervjuerna var att ta reda på lärares och elevers syn på motivation hos 

eleverna och hur det påverkar deras musikaliska progression.  

 

4.1 Lärarna 

I studien har tre stycken musiklärare intervjuats där Jens och Linus undervisar på 

samma kulturskola och Peter på en högstadieskola. Jens undervisar främst i gitarr, 

trummor och ensemble på kulturskolan, men undervisar även på gymnasiet i sång och 

gitarr. Linus undervisar främst i gitarr, trummor, piano, bas och ensemble på 

kulturskolan, men har även förberedelseklasser som läser upp nians betyg för att få 

gymnasiebehörighet. Peter som jobbar på grundskolan säger att han spelar samtliga 

pop-och rockenssembleintrument som gitarr, bas, trummor, piano och sång. Nedan 

följer underrubriker som skapats utifrån kategoriseringarna av intervjumaterialet.  

 

4.1.1 Lärarnas bakgrund och nuvarande tjänst 

För att bilda en uppfattning om informanternas bakgrund ställdes frågor kring tidigare 

lärarerfarenheter. Jens och Peter är båda nyutbildade musiklärare och har jobbat på sina 

nuvarande arbetsplatser sedan i augusti 2018, men både har erfarenhet inom yrket sedan 

tiden innan de började studera.  

 

Peter: Jag har vikarierat innan jag började plugga till lärare så hade jag turen nog att få 

testa på det i ca 8 månader […] Sen har jag ju under min studietid varit med i 

vikariepoolen i staden där jag pluggade och tagit diverse vikariejobb, inte bara musik, 

faktiskt främst i förskola. Och det var jätteroligt. 

 

Jens: Jag var lite vikarie och praktiserade innan jag började min lärarutbildning. Så då 

var jag lite mer än ett halvår, ett år på kulturskola. Inte denna. 
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Båda lärarna nämner det som en fördel att redan innan sin påbörjade utbildning testat på 

yrket samt att det hjälpte dem att ta beslutet att söka till musiklärarutbildningen. Sedan 

de både slutfört sin utbildning har de nu båda fast tjänst som musiklärare.  

 

Linus har jobbat som musiklärare i 7 år på en och samma kulturskola. Hans tjänst har i 

stort sett innehållit samma kurser förutom piano som han börjat undervisa i först senaste 

åren. Han beskriver sin tjänst som väldigt varierad och ingen elev är som den andre. 

 

Linus: Vissa elever man har är det ju mer socialt jobb, att ha kul och umgås och lattja. 

Och vissa är ju väldigt intresserade och vill lära sig och diskutera. Och vissa tränar ju 

aldrig eller väldigt sällan och man får ligga på. Vissa är väldigt självgående och säger 

”jag har skrivit en låt” och hitan och ditan. Så det är väldigt individuellt. 

 

Jens jobbar på samma kulturskola och beskriver att han likt Linus ser sitt arbete som 

väldigt versatilt och dagarna är fyllda till bredden av olika typer av undervisning. Han 

arbetar främst med yngre barn, men undervisar även på gymnasiet med äldre. 

 

Jens: Ja, jag har ju väldigt mycket olika grejer, jag jobbar ju både på kulturskolan och 

så har jag gymnasieelever. Och på kulturskolan undervisar jag främst i trummor och 

gitarr, och då är ju åldrarna mellan 8 och 14 år. Och på gymnasiet då har jag gitarr och 

sångkurser, och där är det ju då gymnasieelever så dem är ju äldre. 

 

Peter som jobbar på grundskolan har elever från årskurs sex upp till årskurs nio. Han 

beskriver det som ett roligt och mångsidigt arbete men samtidigt krävande. 

 

Peter: Jag har sexan till nian vilket betyder att jag berör mellanstadiets musik och 

högstadiets musik […] Jag kommer att hålla det till främst pop- och rockensemble […] 

Piano, gitarr, sång, trummor, bas eller då keyboard så kan man ju få till lite annat. Men 

även digitala instrument. 

 

4.1.2 Undervisningsmetoder 

Lärare och elever på kulturskolor respektive grundskolor ställs inför olika krav och 

därmed ser lärarnas undervisningsmetoder mellan skolorna annorlunda ut. Linus menar 

på att eftersom det inte finns några betygskrav på kulturskolan så försvinner ett jobbigt 

moment för eleverna och de kan istället fokusera på att spela musik och ha roligt.  
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Linus: Eftersom ingen blir betygsatt så tycker jag det känns mer som en fördel att ta 

det som det kommer, och lära känna eleven […] Pratar man om teori eller taktarter så 

kanske vissa fattar det direkt, och fattar man det inte direkt kanske det inte är det 

viktiga just nu, utan de viktiga är att spela och ha kul. Och sen när de är så duktiga och 

intresserade att de förstår det så kan man ta det senare. 

 

Jens menar precis som Linus att avsaknaden av betygskrav på kulturskolan ger honom 

möjligheten att anpassa sin undervisning på en individnivå. Han beskriver sin 

undervisning som varierad och ingen lektion är den andra lik. Jens påpekar också att 

individualisering av elever är viktigt för att nå deras individuella mål på kulturskolan. 

Är undervisningen för lätt för eleverna blir det snabbt tråkigt och de riskerar att tröttna 

på undervisningen och är det för svårt blir effekten densamma säger Jens. 

 

Jens: Det finns ju inte en typisk lektion egentligen, för allt är så väldigt anpassat […] 

Möjligtvis nybörjare då, att man kör samma grejer med dem, bara som uppstart. Men 

sen ganska snabbt så märker man ju att dem utvecklas i olika takt så de går ju inte å 

köra […] De är ju nästan ohållbart att köra efter en bok, skulle jag ju tycka. Att man 

går sida från sida liksom. Bara på två-tre lektioner så märker man ju hur snabbt, hur 

olika, i vilken olika takt elever utvecklas. 

 

Då Peter undervisar i grundskolan och har en kursplan med centralt innehåll att förhålla 

sig till så ställs andra typer av krav på hans undervisning. Han säger att det är viktigt 

med ordning och reda i hans musikklassrum och framhäver betydelsen av sin egen 

utbildning. Peter talar även om vikten av ett fackligt språk i musikklassrummet på 

grundskolan och att han genom att vara konsekvent med det enklare når ut till sina 

elever. Genom att applicera ett korrekt ämnesspråk på undervisningen, oavsett tidigare 

bakgrund hos eleverna, så hjälper de dem senare i det praktiska säger Peter i intervjun.  

 

Peter: Jag är då undervisande musiklärare, legitimerad, och när jag själv tänker på min 

undervisning så tänker jag professionell undervisning […] Jag använder ett fackligt 

språk, eller då ett ämnesspråk, och är konsekvent med det. 

 

4.1.3 Motivation hos eleverna 

Samtliga lärare i studien är överens om att för att stimulera elevers motivation behövs 

en individuell anpassning samt en balans mellan eget ansvar och lärarens inflytande. 
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Olika elever jobbar mot olika mål, såsom ett betyg eller för sin egna njutning. Jens talar  

om hur den yttre och inre motivationen spelar roll i elevernas övning. 

 

Jens: Nä jag försöker nog ändå få elever till att driva lite själva […] En del kanske har 

spelat sen de var jättesmå och gått på kulturskolan och det har bara blivit som en grej 

de gör […] Deras föräldrar kanske har velat att de skulle börja spela när de var små och 

så har de bara rullat på liksom […] Men en del har ju verkligen den hör musiker-tanken 

att jag vill bli musiker liksom, redan i så ung ålder. 

 

Linus tycker att det ibland kan vara svårt att motivera elever. Till skillnad från 

grundskolan så finns det inga betyg som behöver uppfyllas och det beskriver han som 

en fördel för då slipper eleverna den pressen. Utöver betygspress kan det ibland finnas 

press ifrån föräldrar, men detta är inte något Linus säger att han märkt av bland sina 

elever. Vidare säger läraren att alla elever är olika och behöver individuella sätt att lära 

sig. Han säger också att han tror många elever kommer dit minst lika mycket för det 

sociala som för att spela musik.  

 

Linus: Jag tänker att vissa kanske spelar fotboll när de är små för att det är kul att 

hänga med kompisar, men är inte jätteintresserade av fotboll. Det är kul men det är inte 

mer med det. Medan vissa tränar jättemycket. Så de som tränar mycket eller vill snacka 

mycket kring det och lära sig, de är ju lättare att motivera […] man är på olika nivåer, 

har olika intressen, olika lätt att lära sig […] ibland får man förenkla grejer kanske, 

strunta i vissa delar bara för att ta sig igenom det […] det finns säker många som har 

fått börja för att mamma och pappa tycker att de borde […] en av mina elever så 

tror jag inte det är några som känner sig tvingade hemifrån. 

 

Peter menar på att elevanpassning är nödvändigt för att stimulera elevernas utveckling, 

men är en svår del av arbetet. Genom att utveckla planerade övningar menar han på att 

de elever som kommit längre fortfarande stimuleras samtidigt som de inte går kursen i 

förväg. Exempel på utveckling av övningar kan enligt Peter vara svårare komp eller 

melodier vid instrumentspel.  

 

Peter: Jag tror de märker att ”vi kan faktiskt få det att låta bra” och för vissa är det nog 

att ”spelar jag det här bra så får jag ett högt betyg” så kommer det självklart vara […] 

De som är framfusiga de frågar ju alltid ”vad kan jag göra nu?” medans de andra 

kanske bara ”så, nu har jag klarat det” […] då får man istället anpassa lektionstillfället 
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som det är och inte deras undervisning permanent och då menar jag att, de går inte 

fram i planeringen utan man bara bygger på det som vi gör på den här lektionen […] 

jag tror det är det många lärare stöter att den här, elevanpassningen. 

 

4.1.4 Elevinflytande 

Alla lärarna talar om elevinflytande som något viktigt för stimulansen av elevers 

motivation och att de uppmanar sina elever att ta eget initiativ. Jens beskriver trots detta 

att många av hans elever vill att han ska välja material åt dem, detta tror han beror på att 

de anser honom vara mer införstådd i vad eleverna behöver öva på. 

 

Jens: Ja de får välja om de vill det. Men oftast så vill de att man själv ska välja […] de 

fattar nog att läraren ofta vet vad de behöver spela för att utvecklas, å att en lärare vet 

vilken nivå man ska lägga det på.  

 

Peter tycker att det är viktigt att man som lärare är bekväm i sin undervisningsroll och 

självsäker i sin yrkeskunnighet. Men han säger sig också vara ödmjuk mot det som han 

själv inte kan. 

 

Peter: Om det finns några elever som på eget initiativ tar in något annat instrument, 

självklart, men jag har sagt till dem att när de frågat om säg, saxofon, att det kan inte 

jag undervisa i för jag vet inte hur man spelar saxofon, däremot kan jag nog hjälpa er 

med att få det att låta musik från en saxofon. 

 

På frågan om det är vanligt att eleverna vill spela i olika typer av ensembler på 

kulturskolan svarar Linus ”nej tyvärr”. Han säger att det inte är modernt att spela i band 

och att de flesta vill bli singer/songwriters i egen regim. Detta tror han speglas i dagens 

musik som består mycket av just den typen av artister. När Linus fick frågan om hur 

många ensembler de har svarade han: 

 

Linus: Inte många alls. Tre kanske, allt som allt av 240 elever så det är jättelite […] 

ensemble är inte så modernt så ofta försöker lärarna på jobbet att hitta grupper. Att den 

och den eleven spelar liknande musik och är lika gamla […] musiken som spelas idag, 

att man är soloartist och man är känd som ett namn och inte som grupp som de var förr.  
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4.1.5 Lärarnas syn på sin undervisning 

Lärarna berättar vidare om sin syn på sin egna undervisning, och varför de behövs i 

klassrummen. Peter beskriver sitt jobb som något han älskar att göra och han brinner för 

att försöka motivera sina elever till att själva uppskatta musikämnet. Han påpekar dock 

att han är medveten om att alla de elever han har inte delar samma passion för musik 

som han själv gör. För att kunna motivera sina elever beskriver Peter att han själv måste 

vara motiverad till det han jobbar med, och detta menar han faller sig naturligt. Han 

beklagar sig dock över att inte kunna ge alla elever den tiden som de behöver. Med 500 

elever menar han att det är omöjligt att ge alla lika mycket tid och uppmärksamhet, 

vilket kan innebära att lågpresterande elever inte får den hjälp de behöver, samtidigt 

som högpresterande elever riskerar att hamna i skymundan.  

 

Peter: Fördelarna är att jag får undervisa i det som jag älskar, alltså jag tycker det är 

jättekul att få prata musik, tycker det är jättekul att spela musik, jag tycker det är 

jättekul att se när eleverna förstår musik. Jag är ju mest där som ett verktyg att kunna 

ge de kunskap om de vill. Och alltid säga som jag säger till mina elever: ”Jag är redo, 

vill ni så kom igen. Jag kommer att ge alla en chans om ni vill. Men vill ni inte så..” 

Jag ska inte vara naiv och tro att alla mina elever vill bli Jimi Hendrix […] Jag hade 

inte pallat att motivera alla mina elever, jag har 500 elever, till att bli världens bästa 

musiker. Även om det kanske någonstans gömmer sig en musiker inom alla. Så hade 

det nog varit alltför mycket jobb att dra fram den ur alla.  

 

När Jens beskriver sin undervisning menar han på att han ser sig själv som en 

verktygslåda för eleverna när de kommer till lektionen. Han beskriver sig sitta på de 

verktyg som eleverna behöver för att lyckas med sitt musicerande men i slutändan 

handlar det om ifall eleven vill lära sig eller inte. En av de absolut bästa känslorna och 

en stor anledning till varför han älskar sitt jobb är när en elev kämpar och kämpar och 

till slut lossnar det för dem. 

 

Jens: Fördelen är att de får verktygen liksom. Att gå hos en som kan spela gitarr […] 

Att de förstår att jag sitter på verktygen och materialet för att de ska kunna bli bättre 

[…] Alltså man kan ju traggla ett trumkomp i två veckor liksom och så tänker man 

”jäklar det här kanske var för svårt, det kommer aldrig att gå” och sen efter några 

gånger så jäklar sitter det. Helt plötsligt så bara trillar polletten ner som man säger.. Det 

är ju helt underbart […] när vi började och öva på det så kändes de jättefel, men som 

idag när vi körde så rullade de på, ingen slutar, ingen pratar utan de bara rullar och 
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rullar liksom. Man bara känner att det är någon slags energi i rummet. De är gott. […] 

men ansvaret ligger ju hos ungdomarna själva, att öva […] vissa elever kanske tror lite 

att ”nu går jag och lär mig gitarr och då blir jag en bättre gitarrist”. Alltså att man 

lägger inget ansvar själv.  

 

På frågan om vad det finns för nackdelar med att undervisa i musik påpekar Linus på 

musikämnets låga prioritet och att många av de skolor han varit på har haft undermåliga 

lokaler med trasiga eller få för instrument.  

 

Linus: En nackdel med musik är att det är så nedprioriterat på många skolor, kassa 

undervisningslokaler och musikutrustning kostar rätt mycket med […] det är ofta rätt 

misskött på flera skolor man sett med tråkiga lokaler man får dela med syslöjden.  

 

Men i övrigt så älskar han sitt jobb. Han säger i intervjun att han ser sig själv både som 

musiklärare men även som en vän och någon som eleverna kan anförtro sig till. 

 

Linus: De kanske är ensamma eller utanför eller har problem hemma men man kan 

vara en positiv ljus punkt i deras liv och att när de är här har kul med musiken. Sen 

kanske de har det jobbigt i skolan eller ekonomiskt men att de ändå har musiken. Det 

är också viktiga grejer. Det känns ju som en bra samhällstjänst man gör. 

 

Något som både Linus och Peter nämnde under sina intervjuer är svårigheterna med att 

motivera de elever som inte ser någon nytta med musikämnet. Båda har fått frågan av 

eleverna varför de har musik, och båda tycker att den frågan är svår att svara på.  

 

Linus: Jag tror musik är väldigt svårt att undervisa i, jämfört med andra ämnen. Om det 

är en elev som inte är så intresserad av musik så är det svårt att motivera till ”varför ska 

jag kunna detta?”. I många andra ämnen är det lättare att snabbare säga du behöver 

kunna matte för att räkna ut vad du ska behöva betala i skatt och att du får rätt lön. Du 

behöver hemkunskap för att kunna flytta hemifrån och du behöver laga mat, du 

behöver musik för att? Du mår bra av det? 

 

Peter: Och sen för att motivera dem och varför man har musik.. Är ju självklart det 

gemensamma språket som musik medför. Sen ser det väldigt annorlunda ut. Som om 

genrer vore olika språk, det är inte säkert man förstår det bara för att man förstår 

musik. Och det är ju där utmaningen ligger. ”Varför undervisar vi musik?” Många 

elever ställer frågan, och den är jättesvår att svara på, tycker jag. 
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Det är tydligt att båda lärarna finner det svårt att motivera och argumentera för varför 

eleverna ska ha musikundervisning i skolan. Båda lärarna tycks ha indirekta svar som 

de själva anser som validerande men de har svårt att formulerade dem till sina elever.  

 

4.1.6 Konklusion av lärarna 

Resultatet av studien visar att lärarnas funktion i klassrummet varierar beroende på 

om de jobbar på kulturskola eller grundskola. Jens och Linus som främst jobbar på 

kulturskola menar på att individualiseringen av elever kan ske naturligt när de 

undervisar minder grupper eller enstaka elever då det på kulturskola inte finns några 

betygskrav. På grundskolan menar Peter att individualisering blir problematisk då 

han under en arbetsvecka har över 500 elever, men att det fortfarande är viktigt. 

Detta löser han genom att planera sina lektioner noggrant och alltid ha utvecklade 

planeringar så att de elever som klarar av momentet snabbare får fördjupa sig 

ytterligare, snarare än att gå i förväg. Betygskravet på eleverna menar Peter 

påverkar vissa mer än andra. Han skiljer på elever som spelar för att de tycker det är 

kul och de elever som försöker prestera för att nå ett högt betyg. 

 

Alla tre lärarna är överens om att elevinflytande är viktigt för att stimulera elevernas 

motivation. Men lärarna lyfter fram att ge eleverna helt fria tyglar kan stagnera 

elevernas utveckling. De berättar också att många elever inte själva vill välja låtar 

att spela, och de tolkar det som att de anser att han som lärare sitter på kunskapen 

om vad som eleven behöver öva på. 

 

4.2 Eleverna 

Eleverna som deltar i studien tar båda lektioner på kulturskolan som Jens och Linus 

jobbar på. Olof går även på samma grundskola där Peter undervisar och har därmed fler 

än en av lärarna i studien. På kulturskolan tar han lektioner i bas och ensemble. 

Kristoffer tar gitarrlektioner på kulturskolan men är äldre än Olof och går inte på samma 

grundskola. Nedan följer underrubriker som skapats utifrån kategoriseringarna av 

intervjumaterialet. 

 

4.2.1 Elevernas musicerande 

Kristoffer beskriver musik som något som alltid finns omkring oss och som går att 

applicera på nästan alla situationer. Han ser musik som något spännande, utmanande 
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och belönande. Han har testat att spela de flesta pop-och rockinstrumenten men det är 

gitarr som är hans huvudinstrument.   

 

Kristoffer: Man kan ha det till allt [Skratt]. Nämen så är det lite, när man är hemma, 

när man ska sova, när man jobbar, när man städar, ja man kan ju ha det hela tiden […] 

gitarr är väl huvudinstrumenten, de har jag spelat mest. Sen har jag varit på lite piano 

med, det var det jag började med. Sen lite bas har man väl snackat upp när man spelat 

gitarr, och lite trummor med, dem enkla, enklare grejerna. 

 

Olof spelar bas både individuellt i ett band. Att spela i band ser han som utvecklande 

och mer roligt än att spela själv. Han känner dock en press av att spela i band, en press 

på sig själv att kunna spela sin stämma så att de andra i bandet inte blir lidande. Han 

övar därför lite varje dag.  

 

Olof: Jag spelar 5–10 minuter varje dag. Bara spela igenom låtarna några gånger […] 

Man måste liksom gå igenom det igen och igen. Det känns som om de andra sitter och 

väntar på en i bandet annars […] För mig så är musik väldigt annorlunda tror jag, mot 

många andra. Jag spelar väldigt mycket och försöker alltid bli bättre och bättre. 

 

4.2.2 För-och nackdelar med att musicera 

På frågan om vilka för-och nackdelar det finns med att musicera svarade båda eleverna 

att den enda nackdel de kunde komma på var att det tar väldigt mycket tid. Olof säger 

dock att det är något han som musiker måste hantera för att bli bättre.  

 

Olof: Att man vill lägga ner tiden jag […] spelar det om och om igen […] när man har 

övat på något jättemånga gånger och ändå liksom inte får till det, då kan det vara lite 

tufft. Men 99% av tiden är det roligt. 

 

Kristoffer säger att han önskar han hade mer tid till att öva och att hans spel blir lidande 

av att tiden inte räcker till.  

 

Kristoffer: Man spelar ju här vid så då kör man ju ofta till låtar hemma och sitter och 

klinkar lite själv och lite så här. Så den tiden man har, den tiden man hinner […] om 

man fått stressa o krabba då har man ju inte det här lugnet och då ska det haffsas 

igenom och då blir det fel och då.  
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Men i övrigt är eleverna enbart positiva till sitt musicerande. På frågan om det alltid är 

roligt att spela säger Kristoffer att han tycker det. Han säger också att han har mycket att 

säga till om på sina lektioner och att han har valt några favoritlåtar. 

 

Kristoffer: De är väl lite så här roligt, Malmsteen, nämen mycket med stämmor och 

sånt, de tycker jag är rätt kul att hålla på med […] Fear of the Dark med Iron Maiden 

har vi igång nu och sen Doctor doctor med UFO bland annat.  

 

4.2.3 Syn på undervisning 

Båda eleverna är överens om att för att utvecklas som musiker fodras en bra lärare. 

Exempel på bra lärare säger eleverna kan vara: 

 

Kristoffer: Ja men duktiga på att förklara och visa och så. Det har jag faktiskt haft 

allihopa jag haft här vid så det har funkat bra. 

 

Olof: Rolig, men ändå seriös. Men inte snackar för mycket eller så utan lär ut […] för 

då hör man liksom läraren spela, och då ska man försöka spela. 

 

Olof säger att man som elev kan lära sig mycket från till exempel en YouTube-video, 

men det blir inte samma sak som att ha en lärare. 

 

Olof: Man får ju hjälp i realtid när man har en lärare […] och så får man den där 

kontakten, typ ifall jag inte kan så kan han visa på ett annat sätt. Det kan man ju inte 

med en video […] och man kan föra en diskussion om vad som sker. 

 

På frågan om varför de tror att vi har musikundervisning i skolan funderar på eleverna 

några sekunder innan de svarar: 

 

Kristoffer: Det är väl för att man ska slippa de andra ämnena en stund [Skratt]. […] nä 

men det är viktigt, det är ju roligt att kunna spela och det är ett språk som alla förstår 

[…] man ska väl veta lite om det med. Och den historian.  

 

Olof: Ja du, jag vet faktiskt inte. Det har jag inte tänkt på så mycket […] jag tycker det 

är rätt viktigt, annars skulle vi inte ha det. Kreativitet ger mycket. Och att man kan 

samarbeta, prata och så också. 
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Studiens syfte är att undersöka musikelevers uppfattningar kring motivation samt hur 

deras lärare påverkar deras motivationsstimulans. Intervjuresultatet visar att båda 

eleverna är överens om att lärarna är viktiga för deras inlärning och att lärarnas 

undervisningsdesign påverkar deras egna prestationer. Kring frågan varför de tror vi har 

musik i skolan är de först tveksamma, men nämner båda viktiga saker som kreativitet, 

historia och samarbete.  

  

4.2.4 Motivation 

Kristoffer ser på motivation som en del av en lärandeprocess mot ett mål. Vetskapen om 

att han utvecklas gör att han orkar lägga ner tiden de krävs för att lära sig nya saker.  

 

Kristoffer: När man lär sig nya grejer eller att man lär sig nya låtar och då blir det de 

fina. När man spelade när man var mindre så satt man bara och ”fan den låten är 

häftig”, då lärde man sig bara introt sen gick man till nästa. Och nu när man kan hela 

och när man har blivit så pass duktig med så man kan plocka ut solona och de så blir 

det roligare med. 

 

Olof tycker likt Kristoffer att den väntade känslan av att nå ett mål ger honom 

motivationen för att uppnå just målet. Han säger också att en stor motivationsfaktor 

för hans musicerande är bekräftelsen han får av andra, men speciellt den bekräftelse 

han får av sig själv. Men Olof tycker inte alltid det är roligt att musicera när han 

känner att han har press på sig att leverera.  

 

Olof: Det är just det att jag får bekräftelse […] mest av mig själv […] när man har övat 

på något jättemånga gånger och ändå liksom inte får till det, då kan det vara lite tufft. 

Men 99% av tiden är det roligt […]  men det är ju så när man inte sätter någonting. 

Man måste liksom gå igenom det igen och igen. Det känns som om de andra sitter och 

väntar på en i bandet annars.  

 

Båda eleverna upplever motivation som något som uppstår utav ett uppnått resultat, 

exempelvis att de länge övar på ett visst stycke och sedan klarar av att spela det. De 

känner då en typ att bekräftelse av sig själva som motiverar dem till att fortsätta 

utvecklas.  
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4.2.5 Konklusion av eleverna  

Musik är något som eleverna i studien omges av varje dag. Kristoffer menar att det 

finns få tillfällen när han inte blir påverkad av musik och att det finns överallt. Båda tar 

lektioner vid kulturskolan men spelar av lite olika anledningar. Kristoffer har spelat i 10 

år, tidigare i band, men de senaste åren mest för att han tycker det är kul. När tiden 

räcker till så spelar han och när den inte gör det så känner han ingen större press över 

det. Olof säger sig ha ganska stora krav på sig själv, han övar lite varje dag och känner 

att han vill kunna leverera när han ska repa med sig band.  

 

Båda eleverna är överens om att lärare är viktigt för deras musikaliska utveckling. 

Kristoffer säger att en lärare ska vara duktig på att förklara och visa, Olof tycker det är 

viktigt att en lärare har humor men ändå är seriös och inte talar för mycket. Eleverna 

tycker båda att lärarna är viktiga för att motivera dem i deras spel. Båda spelar för att de 

tycker det är kul och utmanande med musik och en av de största motivationsfaktorerna 

är att nå sina egna mål. Exempel på detta kan vara en svår låt som de övat länge på, och 

när de väl kan spela den så känner de sig nöjda med sig själva. 

 

4.3 Sammanfattning av resultat 

Eleverna tycker det är viktigt att en lärare på ett pedagogiskt sätt visar och förklarar, 

samtidigt som de är viktigt för dem att känna en tilltro till läraren. Även om båda 

eleverna anser sig bli mest motiverade av inre faktorer i form av personliga mål så 

påverkas dem i hög grad av lärarnas kunskap och undervisning. Något som både lärare 

och elever anser är viktigt för elevernas motivationsstimulans är elevernas egna 

inflytande på sin undervisning. Inom kulturskolan har eleverna fler enskilda 

undervisningstillfällen, och saknar också betygskrav. Lärarna för en diskussion med 

elever om vad som de vill göra eller spela på lektionstillfällena, detta för att bibehålla 

deras musikaliska motivation. Samma individualisering på grundskolan är i praktiken 

omöjlig att applicera. Då lektionstillfällena består av stora klasser där det också finns ett 

betygskrav att gå efter. Peter som jobbar på grundskolan säger sig själv försöka 

individanpassa i en så stor utsträckning som möjligt, men att det inte går i den mån han 

vill.  
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5 Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka och jämföra musiklärares och musikelevers 

uppfattningar kring motivation vid musicerande och se ifall dessa uppfattningar skiljer 

sig och i så fall hur. Diskussionskapitlet är uppdelat i underrubriker som behandlar 

studieresultatet jämfört med den tidigare forskning som gjorts och som avslutas med en 

metoddiskussion samt förslag på fortsatt forskning. 

 

5.1 Motivation 

Motivation kan bestå av många olika aspekter, men bygger ofta på individers intresse 

för ett visst område där de sätter upp olika typer av mål för att tillfredsställa sina 

personliga behov. Begreppet motivation är något som är tämligen utstuderat och det 

florerar ett stort antal teorier kring ämnet inom forskarvärlden men i den här studien har 

fokus lagts primärt på det som Bézenac och Swindells (2009, s. 5-7) kallar för yttre och 

inre motivation.   

 

5.1.1 Lärarperspektiv 

Resultatet av studien visar att lärarnas stimulans av elevers motivation bygger på en 

individuell anpassning av elever samt en balansgång mellan eget ansvar hos elever och 

lärarnas inflytande. Linus menar att han som lärare måste anpassa sig efter elevernas 

behov för att främja deras motivation. Vissa elever beskriver han som mer motiverade 

till att lära sig saker på lektionerna medan vissa elever menar han tar lektioner 

huvudsakligen för den sociala interaktion som uppstår mellan lärare och elev. 

 

Jens som också jobbar på kulturskola säger att han ser sig själv som en verktygslåda 

som finns där för att eleverna ska kunna nå sina mål och tillfredsställa sina behov. 

Lärarna fungerar i dessa fall som det Bézenac och Swindells (2009, s. 5-7) kallar yttre 

motivationsfaktorer, för elevernas utveckling. Peter, som jobbar på grundskolan, 

beskriver hur vissa av hans elever motiveras annan typ av yttre faktor, betygskravet. 

Han menar på att det är skillnad i att undervisa en elev som drivs av lusten att musicera 

jämtemot en elev som drivs av att få höga betyg i ämnet.  

 

Samtliga lärare i studien ser på sin kompetens inom ämnet som något de använder för 

att validera värdet av musikämnet för eleverna. Detta stämmer väl överens med den 

forskning som visar att engagemang, positiv feedback och tydliga instruktioner ökar 
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elevers motivation till att spela och öva på sina instrument (MacIntyre & Potter, 2012, s. 

131). Utöver lärare och betyg menar Lilliedahl och Georgii-Hemming (2009, s. 262-

264) att det finns en tredje yttre motivationsfaktor som brukar ligga till grund för 

elevers motivation, deras föräldrar. Både Linus och Jens säger att i många fall är det 

säkert föräldrarna som satt sina barn i kulturskola, men det har inte upplevt att det är 

någon elev som känner något annat än stöd från sina föräldrar. 

 

I bakgrundskapitlet står det att studien syftar att ta reda på hur musiklärare legitimerar 

sin egen undervisning för att motivera eleverna till att musicera. Både Linus och Peter 

nämner under sina respektive intervjuer att de har svårt att svara omotiverade elever 

varför de måste ha musik i skolan. Peter nämner visserligen hur musik fungerar som ett 

gemensamt språk för människor runt om i världen och Linus säger att musik får en att 

må bra, men för att lärarna ska kunna legitimisera musikämnet ytterligare så krävs det 

mer. Musik inkluderar hantverksmässigt kunnande, emotioner, samarbeten, socialt 

samspråk och kan även fungera som medel för annat lärande. Detta är viktiga bitar av 

musikundervisningen som ligger till grund för en legitimisering av ämnet.   

 

5.1.2 Elevperspektiv  

Även om lärarna ser sig själva som viktiga yttre faktorer för elevernas lärande så säger 

båda eleverna i studien att de själva främst drivs av den egna viljan av att spela musik, 

alltså det som Bézenac och Swindells (2009, s. 5-7) kallar för inre motivation. Detta 

stämmer väl överens med MacIntyre, Schnare och Ross (2018, s. 699) teori om att 

elevers främsta motivationsfaktor är att lära sig nya saker.  

 

Kristoffer spelar mest för att han tycker det är kul och säger sig inte ha så stora krav på 

sig själv. Han säger att det krävs lugn och ro för att han ska få ut något i sitt 

musicerande. Det som motiverar honom mest menar han är att lära sig nya låtar som till 

en början är svåra men som han bemästrat över tid. Olof å andra sidan spelar i band och 

han säger att han känner en press att leverera, både från hans bandkamrater, men mest 

ifrån sig själv. Han vill ständigt bli bättre och övar lite varje dag. Martin (2012, s. 137) 

menar att den inre motivationen består till stor del av mål som eleverna sätter upp för 

sig själva, vilket stämmer bra överens med Olofs sätt att öva på sitt instrument.  
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5.2 Undervisningens design 

En avgörande faktor till elevers lärande är utformningen av lärares undervisning. Såsom 

musikundervisningen ser ut idag så kretsar stor del kring körsång samt pop-och 

rockensembler där syftet är att ge eleverna stort inflytande över sin utbildning (Georgii-

Hemming & Westvall, 2010, s. 23). En annan funktion som musikundervisningen fyller 

menar Scheid (2009, s. 25) är som en typ av tillflyktszon för eleverna där de genom 

estetiska lärprocesser ökar möjligheterna att nå skolans övriga mål. Detta stämmer även 

överens med Lindgrens (2006, 17-19) forskning kring estetiken i skolan, där hon talar 

om musikämnet som en slags förstärkning och stimulans till de teoretiska ämnena.  

 

 

5.2.1 Lärarperspektiv 

Peter berättar att han på grundskolan ser musikämnet som ett kreativt ämne och gärna 

ser att eleverna tar eget initiativ. Han menar dock på att i för stora klasser finns det inte 

möjlighet till samma individualisering som möjliggörs under en enskild undervisning. 

Det som motiverar honom själv att undervisa i musik är att få se när elever förstår 

musik och tycker det är kul att spela. Angeline (2014, s. 51-52) talar just om hur lärares 

egen motivation till sitt arbete påverkar elevernas motivation. Angeline menar att lärare 

som ständigt vill utvecklas inte bara kommer behärska sitt jobb bättre utan också får en 

berikad känsla av tidsöverskott i sin undervisning, vilket stämmer väl överens med 

Peters syn på sin undervisning. Peter säger sig vara noggrann i sin planering för att 

hinna med sitt arbete. För att styrka sitt egna självförtroende som lärare och motivera 

sig till sitt arbete så försöker han alltid vara professionell i sin undervisning, genom att 

exempelvis använda ett fackligt språk. 

 

Studien visar att en av de största skillnaderna på hur lärarna bedriver sin undervisning är 

kravet eller avsaknaden av betyg. Jens menar att på kulturskolan ligger huvudsakligen 

ansvaret hos eleverna att öva, och gör dem inte det, så är det deras egna problem. 

Samtidigt menar han att det är hans ansvar som lärare att ge eleverna möjligheterna till 

att öva så effektivt som möjligt. Linus säger att eftersom de eleverna han har på 

kulturskolan inte får några betyg så ger det honom extra utrymme att istället lära känna 

eleverna, och anpassa deras undervisning därefter. Han gör en jämförelse med fotboll 

och säger att när barnen är små och spelar fotboll kanske de gör det för gemenskapens 

skull och inte nödvändigtvis för att de tycker det är så kul med fotboll i sig, samma sak 



  
 

31 

 

säger han sker bland eleverna på kulturskolan. Men trots att han ser på 

musikundervisning som något socialt berättar han att de flesta elever vill musicera 

själva och inte i grupp. Han beskriver ensemble som något omodernt och att de endast 

har runt tre ensembler på kulturskolan, bland 240 elever. Detta kan ses som en typ av 

inre faktor då eleverna strävar efter att uppnå sina egna mål snarare än att ta hänsyn till 

andras förväntningar (Bézenac & Swindells, 2009, s 5-7). 

 

5.2.2 Elevperspektiv 

En av elev som faktiskt är med i en ensemble på kulturskolan är Olof. Som tidigare 

nämnt drivs han av både inre faktorer (sig själv) och yttre faktorer (sina 

bandmedlemmar). När han under intervjun beskriver en bra lärare så säger han att en 

lärare ska vara rolig men seriös. I sitt egna lärande så använder han sig ibland av 

YouTube-videos, men säger att han med sin lärare på kulturskolan får en helt annan 

kontakt, och att lärarens hjälp i realtid triumferar hans autonoma lärande.  

 

När eleverna under intervjun får frågan ifall de tycker musik är ett viktigt ämne svarar 

Kristoffer instinktivt att musikämnet är bra för att kunna släppa de andra ämnena en 

stund. Detta utlåtande går att koppla till Scheids (2009, s. 25) teori om att många elever 

ser på musikämnet som en frizon från övriga ämnen.  

  

5.3 Metoddiskussion 

Även om detta är en kvalitativ studie, där Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015, s. 42) 

menar att antalet intervjuer inte är det viktigaste för studiens resultat, hade ett större 

antal informanter kunnat stärka legitimeringen av studien ytterligare. Även den 

geografiska aspekten bör tas till hänsyn då två av lärarna jobbar på samma skola, och 

där lärare från fler olika skolor hade kunnat bidra till ett bredare studieresultat. Det som 

dock talade emot en mer omfattande studie var tidsaspekten. I övrigt har metodvalet för 

denna studie fungerat som planerat och har tillgodosett tillräckligt med material för att 

genomföra studien. Trots att semistrukturerade frågor valts som intervjuunderlag för att 

hålla en öppen intervju så hade fler frågor kunnat bidra till längre intervjuer, och 

därmed mer data i förhållande till studiens antal intervjuer.  
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5.4 Slutsats 

Motivation är ett omfattande ämne som måste ses ur ett individperspektiv då den ser ut 

på olika sätt hos varje person. Denna studie utgår ifrån två mer generaliserande 

perspektiv i form att elevperspektiv och lärarperspektiv. Ett entydigt svar på vad som är 

den mest bidragande motivationsfaktorn hos musicerande elever kan ej erhållas men 

studien visar vilka faktorer som bidrar till informanternas motivationsstimulans. Studien 

visar att elevers motivation består av en vilja och lust att utföra en uppgift och att för att 

klara av uppgiften så krävs det tydligt uppsatta mål. En annan slutsats är hur 

kommunikation mellan elever och lärare kan kopplas till elevernas resultat inom sitt 

musicerande. Detta bidrar främst på att genom kommunikation mellan parterna gör det 

möjligt för lärare att anpassa sin undervisning utifrån elevernas behov. Det syns 

tydligast hos de lärare som undervisar på kulturskola och anledningen till detta är 

primärt avsaknaden av betyg i deras undervisning. Därmed finns mer tid och utrymme 

för en individualisering av eleverna som tillåter varje elev att utvecklas i sin egen takt. 

Detta anses mer problematiskt på grundskolan då gruppundervisning inte tillåter samma 

typ av individualisering. Slutligen kan det konstateras att elever styrs av en mängd olika 

motivationsfaktorer men att studiens resultat visar att elevernas egna vilja att musicera 

är av yttersta vikt för att de ska bli motiverade till att öva på sina instrument. 

 

5.5 Förslag på fortsatt forskning 

Förutom en större mängd informanter hade det varit intressant att intervjua informanter 

med ett större spann i ålder. Detta för att se om åldersaspekten påverkar elevernas syn 

på motivation i förhållande till pubertet och personlig utveckling. Såsom urvalet av 

informanter fortlöpte i studien i ett snöbollsurval så landade det endast i manliga 

informanter. För att ytterligare legitimera en vidare studie så hade det varit nödvändigt 

att intervjua informanter av flera kön. Studiens tidsaspekt låg till grund för att urvalet av 

motivationsbegrepp begränsades till de som tedde sig mest tänkvärda för studien syfte 

men i fortsatta studier hade fler teorier kring motivation kunnat bidra till en mer 

omfattande studie. Vid fortsatt forskning hade det varit intressant att använda  

designteoretiska begrepp som utgångspunkt för analys för att kunna fördjupa analysen 

ytterligare.  
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I 

 

Bilaga A 
 

 

Samtyckesblankett 
 

Jag samtycker härmed till att medverka i studien och vet vad studiens syfte 

är. Jag har informerats om mitt deltagande i studien och att deltagandet är 

frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min medverkan utan några 

som helst negativa följder. De uppgifter som framkommer under intervjun 

kommer inte att föras vidare och mitt namn kommer inte att presenteras i 

det slutgiltiga arbetet. De uppgifter som framkommer under intervjun 

kommer att behandlas på ett sådant sätt, så att min identitet inte röjs. 

Uppgifterna kommer att bevaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem. Den information jag lämnar kommer endast att användas i detta 

självständiga arbete men jag är medveten om att slutversionen är offentlig. 

Efter att studien är godkänd och publicerad kommer allt inspelat material 

att raderas. 
 

 

Ort och Datum ____________________________________  

 

 

Student __________________________________________ 

 

 

Informant ________________________________________ 

 

 

Målsman _________________________________________  

 

Mejladress (om du som deltagare önskar att få transkription och slutgiltig 

studie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

Bilaga B 
Missivbrev 

Hej! 

Mitt namn är Martin Saläng och jag studerar till ämneslärare med inriktning musik mot 

arbete i gymnasiet på Linnéuniversiteten i Växjö. Jag är nu inne på min 7:e termin och 

det har nu blivit dags att skriva mitt självständiga arbete kring ”Musikalisk motivation 

och vad som skiljer tankarna kring motivation inom obligatorisk och frivillig 

musikundervisning”. Jag har för avsikt att intervjua en lärare som undervisar i musik på 

högstadiet samt en lärare som undervisar i musik på en kulturskola samt två elever per 

lärare.  

Du som läser detta brev har fått det av din lärare som redan har tackat ja till att delta i 

denna studie, och som lovat att hjälpa mig att hitta två elever per lärare som också kan 

tänka sig att ställa upp och jag hoppas att du kanske är en av dessa! 

Deltagandet i den här studien är helt frivilligt, och skulle de vara så att du vid ett senare 

tillfälle inte längre vill delta så kan du när som helst avbryta din medverkan i studien. 

Det som sägs i intervjun kommer ej att föras vidare och era namn kommer ej att framgå 

i studien. De uppgifter som framkommer kommer att behandlas på ett sådant sätt att ni 

inte kommer att kunna bli identifierade. Efter färdigställt och godkänt arbete så kommer 

allt inspelat material att raderas. 

Intervjun kommer att gå till som så att jag kommer ställa ett par frågor kring ditt 

musicerande i och utanför skolan, samt dina tankar kring övning och motivation. 

Intervjun kommer att ta ca 20 minuter och kommer att spelas in med en ljudinspelare. 

Sedan kommer intervjun att transkriberas (skrivas ner) och arbetet med studien kommer 

att fortlöpa under november och december. Om så önskas kan jag skicka den färdiga 

transkriptionen, samt den färdiga studien till den mejl ni anger (frivilligt) på 

samtyckesblanketten du också har fått.  

Enligt lag så måste man ha tillstånd från målsman för att få delta i en intervju om man 

inte ännu fyllt 15. Men även om du är mellan 15 och 18 så önskar jag målsmans 

tillstånd att göra intervjun. 

Tack för att du tog dig tid att läsa och jag hoppas att det lät intressant och att du kanske 

vill delta i min studie. 

Med vänliga hälsningar 

Martin Saläng, Linnéuniversitetet, Växjö 

 



  
 

III 

 

Bilaga C 

 

Intervjufrågor – Lärare 

 
1. Kan du berätta om din undervisning? 

• Hur länge har du 

undervisat? 

 

 

2. Vad ingår i din undervisning? 

• Vad för ämnen? 

• Vilka instrument? 

 

 

3. När uppstår den ultimata lektionssituationen? 

• Vad händer med 

eleverna? 

• Hur drivs dem av 

motivation? 

 

 

4. Vad krävs för att stimulera motivation? 

• Hur går du tillväga för 

att motivera dina 

elever? 

 

 

5. Vad utmärker musik som aktivitet? 

• Beskriv för- och 

nackdelar med att 

musicera 

• Beskriv för- och 

nackdelar med att 

undervisa musik 

 

 



  
 

IV 

 

Bilaga D 
 

 

 

Intervjufrågor – Elev 

 
1. Vad är det bästa med musik? 

• Vad lyssnar du på? 

• Vad spelar du för 

instrument? 

 

 

2. Berätta om din övning? 

• Vad krävs för att bli 

duktig på att spela? 

 

 

3. Är det alltid roligt att spela, varför? 

• Vad motiverar dig? 

 

 

 

4. Beskriv en bra musiklärare. 

• På vilket sätt 

motiverar din/dina 

lärare dig? 

 

 

5. Tycker ni musik är ett viktigt ämne och i så fall varför? 

• Varför har vi musik i 

skolan tror du? 

• Varför tror du det är 

så många som 

musicerar? 

 


