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Abstrakt

Författare: David Olsson

Titel: Musiklärarens motiverande metoder i grundskolan

English title: The motivational methods of an elementary school music teacher

Denna studie handlar om två musiklärares tankar och åsikter kring ämnet motivation. 

Lärarna beskriver även deras metoder för att motivera elever till att arbeta i 

musikämnet. I denna studie användes kvalitativa samtalsintervjuer. Två musiklärare från

olika grundskolor i Sverige blev utvalda till att delta i projektet. I resultatet visar det sig 

att lärarna har väldigt lika åsikter om hur motivation skapas i musikämnet. Projektet ger 

en inblick i hur musiklärarna tänker och resonerar angående begreppet motivation. 

Resultatet visar på ett antal områden som lärarna anser vara viktiga att arbeta med för 

att skapa motivation hos eleverna. I studien framgår det att läraren måste nivåanpassa 

undervisningen utifrån elevernas förutsättningar för att skapa ett intresse i musikämnet. 

Det visar sig även att en förtroendefull relation mellan lärare och elev har stor betydelse 

för att motivationen hos eleven ska öka.    
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1. Inledning

Denna uppsats handlar om musiklärarens motiverande metoder. Jag vill undersöka hur 

lärare anser sig arbeta i musikämnet för att skapa motivation hos eleverna till att delta i 

musikaliska aktiviteter. I skolverkets läroplan (Lgr 11) så står det att ”skolan ska bidra 

till elevernas harmoniska utveckling, utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra

en grund för skolans verksamhet” (Skolverket 2011, 2.2 kunskaper). 

Jag har valt detta område eftersom jag anser att motivation till arbete är nyckeln till 

framgång i skolans värld, både för lärare och elever. Om det inte finns ett intresse hos 

eleverna så kommer undervisningen bli svår att genomföra. Hur läraren anpassar sig och

agerar i klassrummet för att skapa motivation är ett väldigt intressant ämne för mig och 

lärare i allmänhet att fokusera på. Att få elever motiverade kan vara en svår uppgift som 

lärare. I musikämnet tror jag att självförtroendet hos eleverna spelar en stor roll i 

motivationsfrågan. Man måste våga för att lyckas, och som lärare är det självklart att 

man måste stötta och uppmuntra eleverna till detta. Det är viktigt att kunna hjälpa 

eleven med att klara av något den tycker är svårt som att till exempel sjunga i 

klassrummet. Detta tror jag skapar ett förtroende till läraren vilket kan leda till att 

eleven ser ämnet från ett annat perspektiv. 

Jag har själv varit ute på praktik som musiklärare, och ibland kan det vara svårt att 

fånga elevernas intresse. Om läraren inte lyckas med att motivera eleverna kommer 

lektionen att bli väldigt ansträngande både för pedagogen och eleverna. En av de 

faktorer som bidrar till att motivation skapas är enligt mig relationen mellan lärare och 

elev. 
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1.1 Problemformulering

Det finns mycket forskning och projekt som berör motivation i skolan. Men det finns 

inte så mycket om hur just ”musikläraren” använder sig av detta begrepp i sin 

undervisning. Jag tror att de flesta musiklärare arbetar ungefär på samma sätt med att 

skapa motivation hos eleverna i skolan. 

Musik är ett teoretiskt men framförallt ett väldigt praktiskt ämne med många moment 

som involverar att eleven blir ”utsatt” på ett annat sätt än i de övriga ämnena som att till 

exempel delta i gemensam sång och spela olika instrument tillsammans med andra 

elever. Jag tycker att musikämnet är viktigt i skolan och det är därför som jag vill 

undersöka hur lärarna anser sig arbeta för att skapa motivation i ämnet.  

1.2 Syfte

Syftet med detta projekt är att utifrån två musiklärares berättelser beskriva vad de anser 

vara effektiva metoder för att få eleverna motiverade till att arbeta i musikämnet.  

1.3 Frågeställningar

– Vilka är det ledande faktorerna som påverkar och bidrar till att motivation 

skapas i musikämnet enligt lärarna?

– Hur anser lärarna att de arbetar för att skapa motivation hos eleverna i 

klassrummet?
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2. Tidigare forskning

2.1 Interaktion

Joanna Giota är professor vid Göteborgs universitet och arbetar inom institutionen för 

pedagogik och specialpedagogik. I Giotas litteraturöversikt tolkar hon Fords princip där 

han enligt Giota beskriver att läraren måste ha en bra grund att stå på med eleverna i 

skolan och  försöka utgå ifrån deras mål och syfte, samtidigt som läraren även måste 

förhålla sig till läroplanen (Giota 2002 s. 283,284).  Giota anser även att de vuxna som 

arbetar i skolan måste få bra kontakt med eleverna och försöka förstå hur deras 

världsbild ser ut. Om pedagogen försöker se utifrån elevernas perspektiv så skapar detta 

ett positivt band mellan elev och lärare i skolan. Det är viktigt att pedagogen inte ser 

eleverna som endast skolelever, utan även tar hänsyn till att de är enskilda individer som

har olika mål och tankar. Den ledande pedagogen kommer få det svårt med att förstå hur

elevernas världsbild ser ut eftersom att vuxna människor har en annan syn på dagens 

samhälle och tolkar olika situationer annorlunda. Giota beskriver även hur viktigt det är 

att som lärare verkligen försöka få insikter och kunskaper om hur elevernas inre 

världsbild ser ut för att öka deras intresse för skolan (Giota 2002 s. 285,287). 

Staffan Stukárt är professor och arbetar inom institutionen för pedagogik och 

specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Stukárt beskriver i sin bok Når du dina 

elever? lärarens betydelse för att försöka förstå och se utifrån elevernas perspektiv. 

Giota och Stukárt har liknande åsikter om detta område. Enligt Stukárt så är det svårt 

för läraren att se utifrån elevernas perspektiv, men det är inte omöjligt. Ett 

problemområde som finns i denna uppgift är enligt Stukárt antalet elever i en klass. 

Eleverna har olika tankar och förkunskaper vilket gör det svårt för läraren att anpassa 

sig efter varje enskild individ ( Stukárt 1995 s. 24-25).

 

6



Professor Jenner talar om det pedagogiska mötet mellan lärare och elev där han 

beskriver att den professionella läraren ska skapa en god relation till eleverna.

Det är viktigt att läraren ger eleverna ett realistiskt mål/syfte att sträva efter när de 

arbetar i skolan. Eleverna måste förstå att det är möjligt att uppnå detta mål genom att 

följa de instruktioner som läraren har angivit, Jenner skriver följande;

        

Om målet är alltför långt borta, om det ligger bortom horisonten, 

så påverkas inte motivationen i termer av att jag skulle känna mig misslyckad om jag 

inte uppnått det. Man tänker snarare, att det här är ingenting för mig (Jenner 2004 s. 44).

Med detta citat beskriver Jenner att läraren måste utgå ifrån elevernas förutsättningar för

att skapa ett intresse. Han menar att elever kan ha en önskan om att uppnå ett högre mål 

men känner samtidigt att det kan vara omöjligt att ta sig dit. Pedagogen kan arbeta med 

eleverna genom att använda sig av delmål som strävar mot ett slutresultat. När eleverna 

klarar av de kortsiktiga målen så ökar deras självförtroende  i skolan och deras 

motivation till att klara av det slutgiltiga målet ökar (Jenner 2004 s. 46). 

I Törnquists doktorsavhandling refererar hon till Stålhammar där han enligt Törnquist 

beskriver att elevernas motivation ökar om lektionen är relaterat till elevernas 

verklighet. I detta fallet så ska eleverna spela in en låt som de själva har valt utifrån 

deras egen musikstil. När eleverna får vara involverade i musiklektionen och välja 

material så ökar intresset för ämnet. Eftersom läraren inte har påverkat deras val av 

musik så anser eleverna att lektionen känns mer verklig och relevant utifrån deras 

perspektiv (Törnquist 2006 s. 22).

Törnquist tolkar även Hargreaves teori om ”Ownership”. Enligt Törnquist beskriver 

Hargreaves att om läraren inte låter eleverna vara med och påverka under lektionerna så 

minskar intresset för ämnet, eftersom eleverna då upplever att de enbart gör 

aktiviteten/uppgiften för lärarens skull. Eleverna måste känna en frihet i sitt arbete. 

Pedagogens roll ska vara att finnas där för eleverna och vara stödjande i deras 

utveckling mot att bli självständig. Törnquist beskriver även hur viktigt det är att som 

läraren vara professionell i sitt arbete eftersom att eleverna ser om pedagogen är 

självsäker eller inte. Om läraren visar en osäkerhet och lite kunskaper inom sitt ämne så 

kommer detta resultera i att eleverna  blir osäkra på varför de gör som läraren har sagt 

(Törnquist 2006 s.36). 
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2.2 Abraham Maslows behovstrappa

Abraham Maslow var en amerikansk psykolog som forskade inom motivation. Han blev

framförallt känd för sin behovstrappa. Maslows behovstrappa är en teori om hur 

människans motivation fungerar. Han beskriver att ett behov startar i hjärnan hos 

människan och behovet påverkar varje människa individuellt beroende på individens 

personlighet och förutsättningar som till exempel arv och miljö. Det är behovet hos en 

individ som driver och motiverar personen till att utföra en viss handling ( Halse 2008. s

275-276). 

                                       Figur 1. Variation av Maslows behovstrappa 

Maslows modell består av fyra nivåer och beskriver i vilken ordning de mänskliga 

behoven prioriteras. De fyra trappstegen är enligt Maslows motivationsteori de 

grundläggande behoven som människan strävar efter att uppnå. 

Individen börjar längst ner i trappan med det fysiologiska behovet som är en avgörande 

faktor för människans överlevnad till exempel syre, mat och vatten. Efter det 

fysiologiska behovet så kommer det sociala behovet där individen strävar efter vänskap,

status och gemenskap. När individen når den tredje nivån självhävdelsebehovet så 

strävar individen efter uppskattning och vill även ta reda på vad han/hon kan prestera 

utifrån sin förmåga.  Det fjärde och sista steget är självförverkligande och det handlar 

om att kunna uttrycka sig, samt att försöka nå sin fulla potential ( Halse 2008 s. 277 ).  
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2.3 Ledare

I Gustafsons doktorsavhandling talar lärare om att vara ”påknuffare” till elever. Med 

detta begrepp menas att läraren ska agera som en coach till eleven. Lärarna i Gustafsons

undersökning trivs med att befinna sig i denna roll som ledande pedagog. När man 

agerar som en coach ska man lyfta elevens självförtroende och göra så att deras 

kunskapsutveckling går framåt. Om eleven inte har någon motivation till att arbeta i 

skolan är det lärarens uppgift att uppmuntra och hjälpa eleven med detta, så att de 

uppfyller de mål och krav som skolan arbetar för. En ”påknuffare” arbetar med att 

eleven ska få sina arbetsuppgifter klara i tid. Om eleven har svårt med att klara av sin 

uppgift så ska läraren stötta eleven och hjälpa hen med att komma in på rätt spår 

(Gustafson 2010 s.151). 

2.4 Lärareffekter

M. Kay Alderman är en amerikansk professor som har skrivit boken Motivation for 

Achivement. I boken talar Alderman om lärares agerande i klassrummet. Alderman talar 

om lärarens förväntningar på eleverna och beskriver hur det påverka motivationen till 

att arbeta. I boken beskriver hon  begreppet ” The Self-Fulfilling Prophecy Effect” som 

innebär att läraren har förutfattade meningar om varje elev vilket påverkar elevernas 

studieresultat. Alderman menar att lärarens förväntningar formar eleven och detta kan 

bidra till att ”duktiga” elever fortsätter med att prestera bra i skolan, medan de ”mindre 

duktiga” eleverna inte utvecklas på samma sätt ( Alderman 2008 s.174-175 ).

Giota beskriver hur lärarens agerande i klassrummet påverkar elevernas intresse för 

skolan. Hon talar om direkta lärarmetoder och indirekta metoder för att förmedla 

kunskap. Direkta metoder innebär att läraren är väldigt exakt i sin undervisning och ger 

bra instruktioner på vad som ska göras, vilket resulterar i att intresset hos eleverna ökar. 

Den indirekta metoden blir till när läraren delar ut uppgifter individuellt till varje elev. 

Läraren har fått sig en uppfattning om varje elev och delar ut uppgifter därefter. Detta 

blir en lektion där eleverna blir indelade i individuella grupper utifrån lärarens 

perspektiv, vilket kan resultera i att en del av eleverna tappar självförtroendet och deras 

motivation/intresse för ämnet avtar (Giota 2002 s. 296).
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2.5 Pedagogiska mötet

Jenner anser att den första kontakten mellan lärare och elev är en viktig del i det 

pedagogiska mötet för att skapa en god relation. Att skapa en långsiktig relation tar lång 

tid och det krävs mycket arbete från båda parterna för att det ska fungera. För att skapa 

en god relation med eleven så måste den professionella läraren kunna förhålla sig till 

eleven. Läraren måste gå utanför sitt eget perspektiv för att kunna förstå elevernas 

vardagskultur. Eleverna ska ha ett förtroende till läraren, och därför är det viktigt att 

pedagogen verkligen försöker visa för eleverna att han/hon har ett intresse av att försöka

förstå deras verklighet (Jenner 2004 s. 23, 25). 

I Gustafsons avhandling framgår det att lärarna ibland agerar som kameleonter runt om 

eleverna. Med detta menas att läraren anpassar sig och kan smälta in för att kunna skapa

ett samarbete med eleverna utifrån deras behov. Lärarna måste vara effektiva och kunna 

växlar mellan olika metoder för att eleverna ska engagera sig och nå de mål som skolan 

har. Utifrån elevens behov och förutsättningar kan läraren agera med hjälp utav olika 

identiteter till exempel handledare, coach och kunskapsförmedlare, anpassa sig utifrån 

vad situationen kräver helt enkelt (Gustafson 2010 s. 140-141). 

Professor Lilja har i sin doktorsavhandling undersökt hur förtroendefulla relationer 

mellan lärare och elever påverkar elevernas motivation och lärande i grundskolan. I 

Liljas avhandling tolkar hon Lees studie där hon har gjort en undersökning om 

motivation på en koreansk skola. I denna studie studerar hon relationen mellan lärare 

och elever i sjunde klass. Det framgår enligt Liljas tolkning att förtroendefulla relationer

mellan elev och lärare har en stor betydelse för att skapa motivation hos eleverna i 

skolan. När eleverna har ett förtroende till läraren så hjälper detta eleverna med att 

utvecklas i rätt riktning för att uppnå önskade studieresultat (Lilja 2013 s. 22). 

Birgitta Kullberg som är forskare i etnografi skriver i sin bok Lust- och 

undervisningsbaserat lärande om lärarens olika undervisningssätt i skolan för att främja

elevernas kunskapsutveckling. Kullberg anser att positiva tankar och ett positivt 

förhållningssätt hos läraren hjälper eleverna i deras lärande. Om läraren använder sig av 

ett positivt förhållningssätt i undervisningen och skapar glädje hos eleverna bidrar detta 

till att elevernas motivation till att arbeta ökar. Kullberg beskriver även att elever har 

olika förkunskaper och lär sig olika fort i skolan. Om eleverna hjälper varandra och 
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samarbetar i undervisningen så kan detta ha en positiv effekt för elevernas 

kunskapsutveckling  (Kullberg 2004 s. 25,35).

2.6 Drivkraft

Jenner beskriver att drivkraft är något som vi förknippar med begreppet motivation. 

Drivkraften är en inre faktor som får individen till att agera, den sätter igång ett 

beteende som gör att vi vill nå framåt. Det måste finnas något mål/syfte att sträva efter 

för att vår drivkraft ska sätta igång. Det finns både yttre och inre mål beroende på vad vi

strävar efter. I skolans värld så kanske eleverna enbart strävar efter att få bra betyg. Då 

kommer eleven framförallt att studera med ett mål att hen ska få bra betyg och lära sig 

det som behövs för att ta sig dit. Denna situation kan förknippas med yttre 

drivkraft/motivation. Om eleven istället strävar efter att hen vill utvecklas för sin egen 

skull och söker sig nya kunskaper som bidrar till en personlig utveckling/förståelse så 

definieras det med att individen har ett inre mål (Jenner 2004 s.41-42). 

Helene Ahl arbetar som forskare vid Encell, kompetenscentrum för livslångt lärande vid

högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. I boken Motivation och vuxnas 

lärande  så talar Ahl om inre och yttre motivation. Ahl beskriver den inre motivationen 

som människans behov av att söka och utveckla kunskaper för att kunna känna sig 

självständig. Den yttre motivationen beskriver Ahl som att människan söker efter 

bekräftelse från andra människor. Det kan handla om belöningar, tvång  och sociala 

normer ( Ahl 2004 s. 46-47 ).

 2.7 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen behandlar området motivation utifrån flera olika perspektiv 

och visar bland annat på att lärarens agerande har en stor betydelse för att få eleverna 

motiverade till att arbeta i skolan. Det framgår i forskningen att interaktionen mellan 

lärare och elever påverkar motivationen hos eleverna. Relationen mellan lärare och 

elever är en omtalad och återkommande faktor i forskningen och visar på att det finns 

många olika aspekter som läraren ska förhålla sig till för att samspelet med eleverna ska

bli effektivt. Forskningen nämner ett antal ledande faktorer som motiverar och stärker 

elevernas självförtroenden i skolan till exempel lärarens engagemang, interaktion, att 

arbeta med delmål, drivkraft och lärarens förmåga att se utifrån elevernas perspektiv. 

Forskningen som jag har tagit fram visar på att dessa fem områdena är betydelsefulla för

att få eleverna motiverade till att arbeta i skolan.  
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3. Metod

3.1 val av metod

Efter noggrann granskning av syftet med undersökningen så blev kvalitativa 

samtalsintervjuer relevanta för projektet. Det kommer att genomföras två individuella 

intervjuer med musiklärare för att försöka förstå hur de resonerar angående motivation i 

musikämnet. 

När en kvalitativ intervju genomförs så ska frågorna vara enkla men även breda, så att 

personen man intervjuar kan ge innehållsrika svar (Trost 2010 s. 25). Skillnaden mellan 

en kvalitativ och en kvantitativ undersökning är att den kvalitativa metoden fördjupar 

sig mer i att förstå varför en person resonerar och tänker på ett visst sätt. Den 

kvantitativa metoden riktar mer in sig på siffror och mängden av något (Ibid, s. 26).

I denna studie är det viktigt att undersöka hur lärarna anser att de arbetar kring 

begreppet motivation samt höra om deras personliga erfarenheter. Hur skapar man ett 

intresse hos eleverna? Den kvalitativa metoden är lämplig för min studie eftersom jag 

vill skapa en djupare förståelse för hur musikläraren resonerar och tänker angående 

området motivation. Utifrån den tidigare forskning så började jag sammanställa frågor 

som berörde mitt syfte med undersökningen. Avsikten med intervjufrågorna var att alla 

frågor skulle behandla området motivation i någon form. Intervjufrågorna utformades 

som öppna frågor eftersom jag ville få en omfattande syn ifrån lärarna. Öppna frågor 

innebär att lärarna inte kan ge svaren ”ja” eller ”nej”. Lärarna får istället möjligheten till

att ge mer utförliga svar och kan även samtala om personliga erfarenheter. Intervjuerna 

ska genomföras på två skolor i Sverige. Tanken med intervjufrågorna är att få en 

fördjupad inblick i hur musiklärarna anser sig arbeta med att skapa motivation hos 

eleverna till att delta i musikaliska aktiviteter. 
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3.2 Urval

Denna studie behandlar området ”musiklärarens” motiverande metoder, så därför 

behövde jag då ta kontakt med musiklärare. I undersökningen så gjordes ett 

bekvämlighetsurval, eftersom att jag tog kontakt med lärare som jag sedan tidigare hade

träffat. Under min utbildning har jag varit ute på praktik och fick då kontakt med ett 

antal musiklärare som arbetar i grundskolan. Den första läraren som intervjuades arbetar

på en kommunal skola i en mindre svensk kommun och undervisar elever i årskurs 6-9 

på högstadiet. I resultatdelen har jag givit denna lärare kodnamnet ”Martin”. Jag har 

tidigare haft personlig kontakt med ”Martin” under min praktik på lärarprogrammet. 

”Martin” har många års erfarenhet av att undervisa i musik. Den andra läraren , som har 

fått kodnamnet ”Eva”, arbetar också på en kommunal skola i en mindre kommun i 

Sverige. ”Eva” undervisar i musik på låg- och mellanstadiet. Hon har många års 

erfarenhet av att undervisa i musik och jag har även träffat ”Eva” tidigare under min 

praktik på lärarprogrammet. Jag har dock ingen personlig relation till ”Eva”. 

3.3 Genomförande

Mina intervjuer genomfördes på två skolor i Sverige. Jag tog kontakt via telefon med en

utav lärarna och så bestämde vi tid och plats för intervjun, samtalet ägde rum i 

musiklärarens klassrum. Inför mitt andra samtal så  bestämde jag mig för att besöka en 

skola. Jag sökte upp musikläraren och frågade om hen kunde tänka sig att ställa upp på 

en intervju med mig. Vi bokade en tid, och dagen efter så besökte jag skolan igen för att 

genomföra intervjun. Denna intervjun ägde rum i lärarens arbetsrum vilket blev mer 

privat. Jag förklarade för lärarna att namn inte skulle nämnas i projektet. När personen i 

fråga är anonymiserad så tror jag att man får ärligare svar eftersom ingen förutom jag 

vet vem personen är. Under de två intervjutillfällena som genomfördes så användes en 

telefon för att spela in samtalen. Jag hade även papper och penna för att kunna beskriva 

hur lärarna agerade rent kroppsligt när de svarade på mina frågor. Jag använde mig av 

samma frågor till båda lärarna och ställde dem i en bestämd ordning under de båda 

intervjutillfällena (Intervjufrågor bilaga A). 
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3.4 Databearbetning

När intervjuerna var genomförda så skulle de överföras från talspråk till skriftspråk, 

detta tog många timmar och var mycket tidskrävande. När de två samtalen genomfördes

så spelade jag in var fråga för sig vilket resulterade i att det blev åtta inspelningar från 

varje intervju. Under transkriberingen så kunde jag då sammanställa en fråga i taget 

vilket blev mer organiserat. När materialet från de båda intervjutillfällena var 

transkriberade så sökte jag efter likheter och skillnader som fanns hos respondenternas 

svar. Detta resulterade i att jag fick fram fyra kategorier som kommer att redovisas i 

resultatdelen.   

3.5 Etiska överväganden

Under de två intervjutillfällena som genomfördes i undersökningen så använde jag mig 

av vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vetenskapsrådet (2002) har fyra 

huvudkrav informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren skall informera deltagaren om 

undersökningens syfte.  Deltagaren skall även upplysas om att deras medverkan i 

undersökningen är frivillig och att de kan avbryta sin medverkan. Detta krav uppfylldes 

genom att de två lärarna som deltog i studien blev informerade om undersökningens 

syfte innan intervjuerna ägde rum. Samtyckeskravet innebär att deltagaren frivilligt vill 

delta i undersökningen och har givit sitt samtycke till medverkan. Båda lärarna ville 

vara med i projektet och gav sitt samtycke till att bli intervjuade. Det tredje kravet, 

konfidentialitetskravet är till för att skydda deltagarens identitet i undersökningen. Innan

intervjuerna ägde rum så blev båda lärarna informerade om att deras identiteter skulle 

vara anonyma i undersökningen. Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet innebär att 

de uppgifter som har samlats in om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål. Detta krav uppfylldes genom att jag lovade de två lärarna att enbart 

använda materialet från intervjuerna till mitt arbete samt att lärarna gärna fick läsa 

igenom arbetet när det blev klart ( Vetenskapsrådet 2002). 
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4. Resultat

I detta kapitel redogörs de resultat som de kvalitativa intervjuerna har visat. Under de 

kvalitativa intervjuerna fick jag en uppfattning om hur lärarna anser att de arbetar med 

begreppet motivation i musikämnet. Under varje rubrik diskuteras lärarnas synpunkter 

angående ämnet. Lärarna kommer att vara anonyma i resultatet. Jag har valt att ge dem 

nya namn ”Martin” och ”Eva”.  

4.1 Lärarens roll

Hur läraren agerar och anpassar sig till eleverna påverkar deras vilja till att lära sig i 

skolan. Under samtalen med lärarna framkom det ett antal faktorer som har stor 

betydelse för att skapa motivation hos eleverna. Martin säger att motivation för honom 

är att kunna samspela med eleverna och anpassa sig utifrån deras behov. Han anser även

det är viktigt att vara en bra förebild som eleverna kan se upp till, och framförallt att 

som lärare kunna förmedla glädje med hjälp utav musik, Martin säger följande: 

 Jag kommer själv ihåg när jag gick i skolan och var elev, man kunde läsa av rätt snabbt 

om en lärare tyckte   om sitt ämne och var engagerad i sin undervisning. Om man 

märkte att läraren tyckte om sitt ämne och var engagerad så blev man själv lite mer 

intresserad av vad han/hon ville lära ut (Martin 2015).

Martin beskriver hur viktigt det är att visa för eleverna att man trivs med sitt arbete som 

musiklärare. Förhoppningsvis smittar detta av sig på eleverna. Läraren har en central 

roll för att skapa motivation hos eleverna. Det är viktigt som pedagog att visa för 

eleverna att ”det finns inga hinder, bara möjligheter” säger Martin. Han menar även det 

är viktigt att eleverna förstår att ”du kan om du vill !” för att motivationen ska öka. 

Nivåanpassa undervisningen efter elevens förutsättningar och arbeta med små delmål 

som eleven klarar av. När eleven klarar av dessa delmål så höjer man svårighetsgraden 

steg för steg säger Martin.
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Eva kopplar begreppet motivation med ordet drivkraft, att sträva efter ett mål. Hon 

anser att läraren måste förstå eleverna, samt hitta rätt material för undervisningen är en 

avgörande faktor för att skapa ett intresse. Men som lärare måste hon även följa 

läroplanen där olika musik genrer skall behandlas, och ibland kan det vara svårt med att 

skapa ett intresse hos eleverna om de inte känner till musiken säger Eva.

Både Martin och Eva anser att läraren måste nivåanpassa sin undervisning utifrån 

elevernas förutsättningar för att skapa motivation. När Eva har ensemblespel med de 

yngre eleverna använder hon sig bland annat av bygelgitarrer. Detta är ett instrument 

som alla elever kan spela oavsett vilka förkunskaper de har. Genom att böja en bygel åt 

höger eller vänster som är konstruerad på gitarrens hals så kan eleven spela fyra ackord 

( Bild bilaga B ). Detta gör att alla elever kan känna sig delaktiga i 

musikundervisningen. 

4.2 Alla ska med!

Martin säger att en viktig aspekt när man försöker skapa motivation i klassrummet, är 

att alla elever ska känna sig delaktiga i undervisningen. Martin menar att alla elever ska 

kunna känna att de bidrar med något i klassrummet. Eleverna har olika förkunskaper 

inom musik och detta resulterar i att ett antal elever kan mer än andra inom vissa 

moment. Han menar att om en elev bara spelar ett fåtal toner på ett instrument i 

ensemblen, ska eleven ändå kunna känna att hen är med och bidrar med något till 

gruppen. Detta är viktigt för att skapa ett intresse hos eleverna säger Martin. Detta anser

även Eva vara en viktig del i undervisningen för att motivationen ska öka hos eleverna. 

När Eva arbetar med yngre elever anser hon att bygelgitarren är ett bra verktyg för 

eleverna, då kan alla delta aktivt i undervisningen.  

 

Det finns så klart elever som inte är intresserade av musik och då får man försöka att 

fånga deras intresse på olika sätt menar Martin. Han säger att om eleven inte visar något

intresse under musikundervisningen och är omotiverad till att arbeta försöker han 

uppmuntra eleven till att komma igång med arbetsuppgiften. Martin säger att som lärare

kan man inte ägna en hel lektion åt att bara försöka motivera de omotiverade eleverna. 

Han säger följande ”jag kan leda hästen till vattnet, men jag kan inte tvinga den att 

dricka”. De finns de elever som faktiskt vill lära sig något under lektionerna och 
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deltager aktivt. Detta kan jag som lärare använda mig av i undervisningen för att få de 

omotiverade eleverna lite mer engagerade menar Martin. När Martin arbetar med 

ensemblespel säger han att en metod för att engagera de omotiverade eleverna kan vara 

att placera dem i en grupp med motiverade elever, för att skapa en bra gruppdynamik. 

Han menar att när de omotiverade eleverna får arbeta tillsammans med de motiverande 

eleverna kan detta bidraga till att deras engagemang för ämnet ökar. 

Eva tror också att intresset för musikämnet kan öka om eleverna får arbeta i grupper. 

Hon säger även att när hon arbetade i halvklass, fick hon mer tid till att hjälpa varje elev

och det är viktigt för motivationen. Varje elev måste få den tid som krävs för att de ska 

utvecklas menar Eva.

4.3 Självförtroende  

Båda lärarna anser att man måste ge eleverna tid till att utvecklas. De lägger stor vikt 

vid att undervisningen ska vara nivå anpassad utifrån elevernas behov. 

Det gäller som sagt att motivera eleverna utifrån deras nivå hela tiden, ”Gör så här och 

sen så går vi vidare”. Man får inte som lärare gå för fort fram i undervisningen genom 

att avancera tidigt så att eleven inte hinner med. Om detta sker så tappar eleven 

motivationen snabbt och det kan påverka deras självförtroende (Martin 2015).

För att öka motivationen hos eleverna måste man vara med under processens gång och 

stötta dem i undervisningen menar Martin. Han anser det är viktigt att eleven får 

utvecklas i sin egen takt. Självförtroendet hos eleven är mycket viktigt för motivationen 

i musikundervisningen anser båda lärarna. Eva arbetar mer med yngre elever än Martin. 

En av hennes metoder för att öka självförtroendet hos eleverna är materialet för 

undervisningen. Hon brukar börja med att ge eleverna uppgifter som hon vet de är 

bekanta med. Uppgiften ska inte vara svår men heller inte för lätt för eleven att 

genomföra. En viktig aspekt att tänka på i musikämnet handlar alltså om att nivå 

anpassa undervisningen utifrån eleverna. Detta kan bidrar till att självförtroendet hos 

eleverna ökar anser både Martin och Eva.
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4.4 Engagemang

Martin beskriver att under vissa lektioner kan ungdomarna vara trötta och svåra att 

motivera. Då måste läraren visa engagemang och försöka uppmuntra klassen till att 

arbeta. Martin säger att stöttande ord är bra som ”kom igen nu då, detta fixar ni!”. Han 

menar även att läraren måste visa för eleverna att hen bryr sig om dem för att skapa en 

förtrogenhet. Martin säger att man måste försöka göra undervisningen rolig för eleverna

och involvera dem i lektionen för att deras motivation ska öka. Martin anser att eleverna

ska få vara med och påverka lektionerna till viss del. Han säger följande  ”Du ska fånga 

ungdomarna där de är för att få dem intresserade”. Han använder sig bland annat utav 

musik i undervisningen som eleverna lyssnar på i sin vardag.

Det gäller att börja i rätt ände, få in dem på banan och sedan kan du fortsätta med 

förklara klassisk musik och andra genrer som är viktiga. Eftersom att du har börjat med 

att låta eleverna bestämma låtar så har du förhoppningsvis fångat upp deras intresse 

genom att du har lyssnat på dem, det blir ett utbyte mellan lärare och elever

(Martin 2015).

Med detta citat beskriver Martin hur viktigt det är som lärare att låta eleverna vara med 

och påverka under lektionerna för att fånga deras intresse. Martin säger även följande 

”du måste visa att du trivs med att arbeta med tonåringar, om du gör detta är 90% av 

eleverna med dig”. Både Martin och Eva anser att en duktig och motiverande 

musiklärare måste framförallt ha engagemang i sitt arbete för att skapa intresse hos 

eleverna till att arbeta.  

4.5 Sammanfattning av resultat
Martin och Eva har liknande åsikter om hur de arbetar med att skapa motivation i 

klassrummet. I resultatet så diskuterades det om fyra byggstenar som har en avgörande 

roll i motivationsfrågan engagemang, lärarens roll, alla ska med och självförtroendet. 

Dessa fyra punkter talade lärarna mycket om under intervjuerna. Under rubriken 

engagemang så var det framförallt viktigt för lärarna att visa eleverna att de trivs med 

sitt arbete som musiklärare. Båda lärarna säger att de engagerar sig i eleverna och visar  

de tycker om att arbeta med ungdomar. Lärarna anser även att förtrogenhetskunskap är 

en viktig faktor för att fånga elevernas intresse. Martin och Eva säger att om eleverna 

får vara med och påverka under lektionerna så har det en positiv effekt på ungdomarnas 

motivation. Lärarna anser även att de måste vara bekanta med 
18



elevernas verklighet på ett eller annat sätt, för att kunna använda sig av musik som 

eleverna tycker om. 

Under rubriken självförtroende så talar de om att nivåanpassa undervisningen utifrån 

elevernas förkunskaper och behov. De anser att elevernas självförtroende har en 

betydelsefull roll i musikämnet för att öka motivationen. För att stärka elevens 

självförtroende säger lärarna att de arbetar med att hitta rätt material till undervisningen.

När eleverna klarar av de delmål som läraren har bestämt, ökar självförtroendet hos 

ungdomarna. Både Martin och Eva anser om läraren inte nivåanpassar undervisningen 

utifrån elevernas förutsättningar kan detta resultera i att elevernas självförtroende 

minskar. 

Under rubriken alla ska med ! Så beskriver lärarna hur viktigt det är att eleven känner 

sig delaktig i undervisningen. Alla elever ska kunna bidra med något i 

musikundervisningen och känna en samhörighet. En metod som de båda lärarna 

använder sig av för att skapa motivation under denna rubrik är att låta eleverna arbeta i 

grupper. Det är framförallt Martin som säger att de motiverade eleverna kan bidra till att

ett intresse ökar hos de omotiverade eleverna om de placeras i samma grupp under t.ex. 

ensemblespel. 

Lärarens roll  har stor betydelse för eleverna. Här talar Martin och Eva om hur viktigt 

det är att ha ett bra samspel med eleverna under lektionerna. Som lärare måste de vara 

bra förebilder för eleverna och det är viktigt att kunna förmedla glädje genom musik för 

att skapa ett intresse hos eleverna. 
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5. Diskussion  
I detta kapitlet kommer jag att sammanställa slutresultatet av de kvalitativa intervjuerna 

och knyta ihop resultatet med den tidigare forskningen. Resultatet kommer även att 

analyseras utifrån mina egna tankar. 

I denna studie framgår det att läraren har stor betydelse för att främja elevernas 

motivation till att arbeta i musikämnet. Giota talar om att som lärare kunna se utifrån 

elevernas perspektiv och att en god relation mellan lärare och elev har en avgörande roll

i motivationsskapandet (Giota 2002 s. 285,287). Giota och Stukárt har väldigt lika 

åsikter om detta område. Stukárt beskriver även de problem som finns med att försöka 

se utifrån elevernas perspektiv. Eftersom en klass har många elever blir det svårt för 

läraren att anpassa sig efter varje enskild elev ( Stukárt 1995 s. 24-25).

I resultatet anser båda lärarna de måste anpassa sig till eleverna och kunna se utanför sitt

eget perspektiv för att få en djupare förståelse för hur elevernas verklighet ser ut. Detta 

är viktigt för att skapa motivation hos eleverna och för att öka deras intresse för 

musikämnet. 

Under intervjuerna ansåg båda lärarna i undersökningen att samspelet mellan lärare och 

elev var viktigt för att skapa ett intresse. Två av de faktorer som bidrar till att skapa ett 

intresse hos eleverna var enligt Martin och Eva delaktighet och glädje. Martin vill vara 

en bra förebild för eleverna och visa han trivs med att arbeta med ungdomar. Detta är 

viktigt att tänka på om man vill vara en inspirerande lärare för eleverna. För att eleverna

ska få förtroende för läraren kan det vara en fördel om pedagogen visar att hen trivs med

att arbeta tillsammans med eleverna och även låta dem vara involverade i lektionerna. 

Eva och Martin vill visa för eleverna att de lyssnar och intresserar sig för deras vardag. 

Detta är en bra grund för att skapa en god relation till eleverna. När lärarna lyssnar och 

utgår ifrån elevernas förutsättningar bygger de upp ett förtroende till ungdomarna.  

I Liljas avhandling framgår det att en förtroendefull relation mellan lärare och elev har 

stor påverkan på elevernas motivation till att arbeta i skolan (Lilja 2013 s. 22).
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Jenner beskriver hur viktigt det är att läraren ger eleverna realistiska mål att arbeta mot. 

Om läraren använder sig av delmål som eleverna kan klara av ökar självförtroendet till 

att klara av slutmålet (Jenner 2004 s. 46). 

Om vi tar ett av Martins citat från resultatet kan vi se att det finns likheter med Jenners 

resonemang.

Det gäller som sagt att motivera eleverna utifrån deras nivå hela tiden, ”Gör så här och 

sen så går vi vidare”. Man får inte som lärare gå för fort fram i undervisningen genom 

att avancera tidigt så att eleven inte hinner med. Om detta sker så tappar eleven 

motivationen snabbt och det kan påverka deras självförtroende (Martin 2015).

I resultatet anser både Martin och Eva att man måste nivåanpassa undervisningen utifrån

elevernas förutsättningar för att skapa motivation till att arbeta. De beskriver även att 

läraren måste visa för eleven att inget är omöjligt. Genom att nivåanpassa 

undervisningen utifrån elevernas förkunskaper bidrar detta till att alla kan delta och 

känna en samhörighet. 

I resultatet beskriver lärarna att alla elever måste känna att de bidrar med något i 

undervisningen för att deras intresse ska öka. I Evas undervisning använde hon sig 

bland annat av bygelgitarrer som alla elever kan använda oavsett förkunskaper. Martin 

anser att alla elever kan delta aktivt i musikundervisningen, även om eleven bara spelar 

några toner i en ensemble är hen ändå med i gruppen. 

Martin vill att undervisningen ska vara en rolig upplevelse för eleverna. Han använder 

sig av musik som eleverna känner till vilket bidrar till att intresset för ämnet ökar. 

I Törnquists avhandling hänvisar hon till en situation där eleverna får vara med och 

välja egna låtar att arbeta med. När musiken är tagen från elevernas verklighet/vardag så

ökar deras motivation (Törnquist 2006 s.22). Detta går att koppla med Martins val av att

använda sig av musik som eleverna känner till. I resultatet beskriver både Martin och 

Eva att om de använder sig av material som ungdomarna är bekanta med bidrar det till 

att motivationen hos eleverna ökar. 
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Abraham Maslows behovstrappa beskriver människans grundläggande behov för att bli 

motiverad. Jag anser framförallt att det sociala behovet, självhävdelsebehovet och 

behovet av att bli självförverkligande är extra viktiga i musikämnets värld. Det sociala 

behovet kan lärarna vara med och påverka. I skolan anser jag läraren ska arbeta med att 

försöka engagera och involvera alla elever under lektionstillfällena. I denna studie anser

både Martin och Eva det är viktigt att alla elever är involverade under lektionerna. Detta

resulterar i att eleverna känner en samhörighet i klassrummet och blir en del av gruppen.

För att uppnå självhävdelsebehovet i skolan framgår det i denna studie att lärarna kan 

arbeta med att nivåanpassa undervisningen utifrån elevernas förutsättningar. Lärarna ska

arbeta med realistiska mål/uppgifter som eleverna klarar av att utföra, vilket även Jenner

talar om i sin avhandling (Jenner 2004 s. 46). 

Det sista behovet handlar om att nå sin fulla potential. Enligt mig är det omöjligt att nå 

sin fulla potential om man inte är motiverad. Denna studie visar att lärarens 

förhållningssätt har en stor påverkan på elevers prestationer och engagemang i skolan. 

Alderman talar om lärarens förväntningar på eleverna och beskriver hur det påverkar 

motivationen, samt kvalitén på elevernas arbetsuppgifter i skolan. Hon anser att lärarens

förväntningar på eleverna kan påverkar deras utveckling och prestationer. Lärares 

förutfattade meningar kan påverka elever både positivt och negativt enligt Alderman. 

Elever som presterar bra i skolan fortsätter med att utvecklas, samtidigt som de mindre 

”aktiva” eleverna inte får möjligheten till att nå sin fulla potential  ( Alderman 2008 

s.174-175 ). 

Självhävdelsebehovet kan vi även koppla med Ahls beskrivning av människans inre 

motivation. Enligt Ahl är den inre motivationen känslan av att känna sig självständig. 

Människan strävar då efter nya kunskaper och vill utvecklas för sin egen belåtenhet 

( Ahl 2004 s. 46-47 ).  

Martin och Eva anser att glädje är en viktig aspekt att tänka på i musikämnet. De båda 

lärarna tycker även det är viktigt att som pedagog ha ett positivt förhållningssätt när 

man undervisar, för att skapa en god miljö i klassrummet. Enligt Kullberg har lärarens 

förhållningssätt en stor påverkan på eleverna. Hon anser att lärare som arbetar med 

positiva tankar och strävar efter att skapa glädje hos eleverna i klassrummet får mer 

motiverade elever (Kullberg 2004 s. 25,35).
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I Gustafsons avhandling beskriver han att lärarna arbetar som ”påknuffare”. Lärarna ska

agera som coacher till eleverna och uppmuntra dem till att arbeta när det är svårt. Som 

coach ska läraren även stärka elevens självförtroende och hjälpa eleverna med att 

genomföra arbetsuppgifterna i skolan (Gustafson 2010 s.151). 

Både Martin och Eva beskriver hur viktigt det är som lärare att uppmuntra och stötta 

eleverna i undervisningen. Detta kan tolkas som att de agerar som coacher till eleverna. 

Båda lärarna anser det är viktigt att vara med eleverna under processens gång och de vill

båda att eleverna ska få den tid som behövs för att utvecklas. 

 

I denna studie kan vi se att lärarna har väldigt lika åsikter om hur de anser att de arbetar 

för att skapa motivation hos eleverna. I förhållande till tidigare forskning finns det 

mycket som stämmer överens med vad lärarna har sagt om motivation. Det finns många

faktorer som påverkar elevernas vilja till att lära sig i musikämnet. Självförtroendet har 

en betydande roll för att motivationen hos eleven ska öka. Detta ser vi från tidigare 

forskning, det visar sig även att lärarna från denna studie anser detta är viktigt. Den 

tidigare forskningen och de båda lärarna anser att om eleverna får arbeta med delmål 

som de klarar av ökar självförtroendet för att klara av det slutgiltiga målet. Det är viktigt

att nivåanpassa undervisningen utifrån elevernas förkunskaper för att deras intresse för 

musikämnet ska öka. Om läraren inte nivåanpassar sin undervisning kan det bidra till att

några elever får det svårt med att genomföra arbetsuppgiften som pedagogen delat ut, 

vilket kan resultera i att intresset hos eleven avtar. 

Utifrån vad denna studie har visat ser vi att det finns ett antal områden som lärarna anser

vara viktiga att arbeta med i musikämnet för att skapa motivation hos eleverna.

– Elevernas självförtroende

– Elevernas delaktighet

– Interaktionen mellan lärare och elev

– Nivåanpassad undervisning 

– Lärarens förmåga att se utifrån elevens perspektiv

– Lärarens engagemang
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Detta anser jag vara viktiga byggstenar att arbeta med för att eleverna ska bli 

motiverade till att prestera bra i musikämnet. Läraren måste anpassa sig utifrån 

elevernas behov och arbeta effektivt med alla dessa områden för att stärka elevernas 

vilja till att utvecklas. Alla områdena kräver mycket engagemang från lärarens sida och 

det tar tid för att uppnå ett bra resultat på alla dessa punkter.  

5.1 Avslutande reflektion
Syftet med detta projekt var att undersöka hur musiklärare anser sig arbeta med att 

skapa motivation hos eleverna i grundskolan. Lärarnas åsikter om hur man skapar 

motivation hos eleverna var väldigt lika varandra. Under projektets gång kom jag fram 

till att de ”metoder” som jag ville undersöka blev till olika arbetssätt för att främja 

motivationen hos eleverna. Lärarna använde sig av olika arbetssätt för att skapa 

motivation beroende på hur situationen såg ut. 

Utifrån resultatet har jag fått svar på mina frågeställningar och i förhållande till syftet så

har jag fått mig en djupare förståelse för hur musiklärare anser sig arbeta för att skapa 

motivation hos eleverna. 

5.2 Vidare forskning 

I detta projekt har jag lagt min fokus på vad lärarna anser vara motiverande för eleverna.

Det hade varit intressant att göra en bredare studie där man involverar elevernas tankar 

angående motivation i musikämnet. Då kan man jämföra resultatet och se om eleverna 

har samma åsikter som lärarna om vad som är motiverande. Det som lärarna anser bidra 

till att motivation skapas kanske eleverna inte håller med om. Här kan man använda sig 

av enkäter och även välja ut ett antal personer att intervjua. För att få ett ännu bredare 

perspektiv kan man även göra ett antal observationer.    
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Bilagor
Bilaga A, Intervjufrågor 

1. Vad är motivation för dig?
2. Hur skulle du beskriva att du arbetar för att skapa motivation i klassrummet?
3. Hur påverkas elevernas arbete när de är motiverade?
4. Kan du berätta om du använder dig av speciella metoder i ditt arbete för att 

skapa motivation hos eleverna?
5.  När är det svårt att få eleverna intresserade, och när är det lätt?
6. Kan du beskriva hur en bra lektion ser ut?
7. Var får du din motivation ifrån?
8. Vilka egenskaper anser du att en musiklärare ska ha för att få eleverna 

intresserade av ämnet?
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Bilaga B, Bygelgitarr
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