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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att undersöka hur instrumentalpedagoger motiverar 
elever att öva på sina instrument för att utveckla musikaliska färdigheter. 
Forskningsfrågorna i vår studie var följande: Vilka faktorer anser 
instrumentalpedagoger vara viktiga för att eleven skall bli motiverad att öva? Hur gör 
instrumentalläraren för att uppmuntra eleven att öva? På vilka sätt uppfattar 
instrumentalpedagoger att elevens övning påverkas av musikaliska förebilder?  
 
I denna uppsats har vi valt att använda oss av en kvalitativ intervjustudie. I studien har 
vi intervjuat sex verksamma instrumentalpedagoger vid två olika Kulturskolor i 
Norrbottens län.  
 
Studien visar på att det finns många olika faktorer som är viktiga för att eleverna skall 
bli motiverade att öva. Dessa faktorer var: Familjen, kompisar, läraren, ensemble, 
repertoar, uppträda vid konsert, förebilder och ”Youtube”.  Resultatet förmedlar också 
diverse övningsmetoder som instrumentallärarna använde sig av för att uppmuntra 
sina elever att öva. Lärdomen vi dragit från denna del är att läraren har en viktig 
uppgift som övningscoach.  
 
 
Nyckelord: Motivation, övning och instrumentallärare. 
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1. Inledning 
Vi som skriver detta arbete började vår musikaliska resa på musikskolan/kulturskolan 
där grunden för vår musikaliska karriär lades. Efter musikskolan följde sedermera 
studier vid gymnasieskolans estetiska program, musiklinjer vid folkhögskolor och 
musiklärarprogrammet vid musikhögskolan. Vi har nu i skrivande stund snart studerat 
fem år på musikhögskolan i Piteå. Under vår utbildning har våra huvudinstrument 
varit klassisk sång respektive elgitarr.  
 
När vi diskuterade problemområden i musikundervisning utgick vi från våra egna 
erfarenheter som musiklärare och studenter. Två frågeställningar som hela tiden fanns 
med i processen var: Vad har vi inte lärt oss under vår utbildning och vad kan bidra 
till att vi utvecklas som musiklärare? Vi ville med andra ord hitta konkreta problem i 
dagens musikundervisning. Många frågetecken uppstod om och hur 
instrumentallärare resonerar kring elevers egen övning.  
 
Under vår musikaliska utbildning har vi märkt att det inte finns några genvägar för att 
utveckla musikaliska färdigheter. Det går helt enkelt inte att lägga instrumentet på 
hyllan och vila sig i form. Vi har genom åren tillbringat många timmar med att öva på 
våra instrument och fortfarande har vi inte tappat motivationen att fortsätta utvecklas. 
Motivationen och övningen har genom hela vår utbildning varit otroligt viktig för att 
utvecklas som musiker och pedagoger. Vi anser att de lärare vi har mött genom åren 
har haft stor betydelse för övningsmotivationen. Varifrån får vi då vår motivation att 
fortsätta nöta och nöta på svåra stycken/låtar? Vem eller vad ger oss kraften att 
fortsätta öva när allting känns hopplöst?  
  
Vi har genom egna erfarenheter upplevt att övning är en viktig del av den musikaliska 
utvecklingen. Därför anser vi att en av instrumentallärarens viktigaste uppgifter är att 
motivera sina elever att öva. Om vi som blivande instrumentalpedagoger inte kan 
motivera våra elever att fortsätta spela/öva anser vi att instrumentallektionerna 
förlorat sin poäng. Under praktikperioder har vi märkt att många elever inte övar och 
därför har många, långa och intressanta diskussioner genomförts med både elever och 
handledare. Vi har aldrig kommit fram till någon lösning på problemet och därför 
känns det som att denna uppsats kan fylla en kunskapslucka.  
 
Vi vill med detta arbete få insikt i hur instrumentalpedagoger motiverar sina elever att 
öva. Resultatet av studien hoppas vi kan ge oss nya verktyg som vi sedan kan använda 
i vår egen undervisning. Varför övar inte elever och vad kan jag som 
instrumentalpedagog göra åt saken? 
 
1.1 Arbetsfördelning 
Den största delen av denna uppsats har vi skrivit tillsammans. För att göra arbetet mer 
tidsoptimerat har vi gjort vissa delar individuellt. Anna har ansvaret för 
huvudrubrikerna: Motivationsteorier, motivationens betydelse och Self-regulation-
modellen. Simon har således haft ansvar för huvudrubrikerna: Behöver vi öva?, 
Faktorer som påverkar elevens övning och övningsmetoder. Vi har även delat upp 
arbetet med att intervjua, transkribera och meningskoncentrera intervjuer genomförda 
med tre respondenter var. Anna har ansvarat för Julia, Lars och Birgitta medan Simon 
har haft ansvar för Gustav, Per och Anita.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur instrumentalpedagoger motiverar 
elever att öva på sina instrument för att utveckla musikaliska färdigheter. 
  

• Vilka faktorer anser instrumentalpedagoger vara viktiga för att eleven skall bli 
motiverad att öva? 

• Hur gör instrumentalpedagogen för att uppmuntra eleven att öva? 
• På vilka sätt uppfattar instrumentalpedagoger att elevens övning påverkas av 

musikaliska förebilder?  

 
3. Bakgrund 
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för teorier samt tidigare forskning som vi 
anser vara relevanta för detta arbete. Först presenteras en historisk blick på 
motivationsteorier och motivationens betydelse. Därefter berör vi tidigare forskning 
och litteratur som har anknytning till övning. Vi kommer även att redovisa de 
styrdokument vi har valt att utgå ifrån, dessa är placerade sist i denna del.  
 
3.1 Motivationsteorier 
 
Historisk bakgrund 
Ordet motivation kommer av det latinska ordet ”movere” som betyder ”att röra sig”. 
Huvudfrågan inom motivationsforskningen är ”vad är det som får människan att röra 
sig?” (Jenner, 2004, s.37). Enligt Jenner har de flesta motivationsteorier sina rötter i 
principen om hedoism. Principen har sitt ursprung redan hos ”de gamla grekerna” och 
går ut på att människan strävar efter välbefinnande och njutning i allt hon gör och 
försöker undvika smärta. Motivationsteorin flyttades från det beteendevetenskapliga 
ämnet filosofi till psykologi och pedagogik i början av 1900-talet. Anledningen till 
detta var att beteendevetarna började upptäcka brister i hedoismprincipen eftersom de 
i detta skede hade blivit intresserade av motivationen.   
 
Instinktsteorierna  
Omkring förra sekelskiftet utvecklades de så kallade instinktsteorierna inom 
psykologin. Teoretikerna William James, William McDougall och Sigmund Freud 
hävdade att alla individer är försedda med instinkter och drifter som ligger till grund 
för varje människas beteende beskriver Jenner (2004). Han hävdar också att 
instinktsteorierna dominerade våra tankar om motivation ända fram till 1920-talet. 
Därefter fick den hård kritik eftersom listan över instinkter bara växte. Det blev till 
slut en lista på över 6000 instinkter och det blev därmed nästintill omöjligt att finna en 
förklaring till motivation. En del psykologer började dessutom ifrågasätta själva 
grundtanken om att beteende är instinktivt eller driftstyrt hävdar Jenner.  
 
Glassers motivationsteori 
Grundtanken med Glassers (1996) motivationsteori är att vi människor bestämmer 
över vårt beteende och handlar efter det som tillfredsställer oss mest. Denna teori 
baseras på att vi alla genetiskt sett har samma behov som inkluderar kärlek, 
överlevnad, makt, nöje och frihet. Vi bör under hela vår livstid eftersträva att leva 
efter att tillfredsställa ett eller flera av dessa behov menar Glasser. Om vi som 
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pedagoger kan leva efter detta kan vi också få både motiverade och mindre 
motiverade elever att göra sina uppgifter hävdar Glasser. Det spelar ingen roll hur bra 
en lärare är på att undervisa om denne inte kan tillgodose elevernas behov anser 
Glasser. Han tar upp begreppet ”Bosschefer” inom skolans värld. Han menar att 
”Bosschefer” har missförstått innebörden av ordet motivation eftersom de tror att all 
motivation kommer utifrån och inte inifrån. Glasser anser vidare att administratörer 
och chefer i dagens skola inte vet hur de ska motivera sina elever att arbeta. Istället 
för att erkänna deras brister i undervisningen får eleverna höra att de saknar 
motivation.   
 
3.2 Motivationens betydelse.  
Begreppet motivation kan innebära flera saker. Enligt Imsen (2000) innefattar 
motivation de tankar, känslor och intellekt som flätas samman och ger färg och glöd 
åt allt vi utför. Innan vi genomför en aktivitet finns det uppfattningar och 
förhoppningar, vilket sedan finns kvar i vårt minne medan vi utför aktiviteten. För att 
övningsmotivationen skall infinna sig torde aktiviteten ha ett syfte att sträva mot för 
att verksamheten skall hållas vid liv. Imsen säger: ”Motivation är det centrala när det 
gäller att förstå mänskligt beteende” (Imsen, 2000, s.271). Ordet motivation kan 
användas i såväl positiv som negativ bemärkelse inom skolans värld menar Imsen. 
Hon menar att ordet ofta får en negativ laddning eller att det hamnar i ett icke 
välkommet sammanhang. I skolan talas det om brist på motivation som innebär att 
eleverna i en skolklass är ofokuserade, bråkiga eller oengagerade. Eleverna engagerar 
sig i allt annat än i det läraren förväntar sig enligt Imsen.   
 
Inre och yttre motivation  
Motivation kan delas in i två kategorier och dessa kallas för inre och yttre motivation 
anser Stensmo (1997). Syftet med den inre motivationen är att de mål som finns inom 
en människa i form av behov som skall tillfredställas. Även möjliga resurser som kan 
utvecklas och känslor som skall följas menar Stensmo. Imsen (2000) beskriver bland 
annat att den yttre motivationen hålls levande på grund av att eleven hoppas på att få 
en belöning i samband med ett aktivt lärande. Beröm och ett gott betyg är exempel på 
belöningar som kan förekomma.  
 
3.3 Behöver vi öva? 
Kunskapsutveckling på ett instrument sker i hög grad genom praktisk övning menar 
Lif (1998) & Suzuki (1969). ”Syftet med övning är att förbättra såväl tolkning som 
teknik. Motorisk färdighet utvecklas genom exakt återupprepning av ett idealiskt 
rörelsemönster” (Lif, 1998. s. 6). Vidare anser Lif att vilja, tålamod och intresse är 
några av de viktigaste faktorerna när någon lär sig spela ett instrument. Lif menar 
också att många talanger misslyckas för att de inte vill eller kan öva. 
 

Att öva är inte detsamma som att spela. Pianopedagogen G. Mathias (1826-1910) menade 
att om man övade en timme, skulle det räcka med att öva femton minuter med fingrarna 
och de återstående fyrtiofem minuterna med hjärnan (Lif, 1998. s. 8). 

 
För att utvecklas på sitt instrument anser Lif (1998) att det förutom att följa med på 
instrumentallektionerna krävs mycket arbete ensam i ett övningsrum. Det vill säga om 
en elev enbart spelar på sina instrumentallektioner kommer inte slutresultatet bli lika 
bra som om eleven hade övat mellan lektionerna. 
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3.4 Self-regulation-modellen   
I detta avsnitt kommer vi att referera om barns möjlighet till självreglering i 
musikaliska färdigheter. Detta innebär att eleverna själva får ta ansvar för sina egna 
handlingar menar Lundgren (2006). I studien beskrivs bland annat ”Self-regulation-
modellen” som innefattar olika övningsmoment. Denna studie har genomförts av 
forskarna McPherson & Renwick vid The University of New South Wales, Sydney, 
Australien (2001).     
 
I studien har forskarna undersökt vanliga trender i självreglerande musikstudier. 
Vid undersökningens början omfattade studien sju barn mellan 7 och 9 år. 
Övningspassen videofilmades under en treårsperiod. Under övningspassen 
upptäcktes låga nivåer av självreglerande studieteknik, till exempel brister vad 
gäller att kunna kontrollera sin egen inlärning. Resultaten visar att självreglerande 
processer var väldigt olika mellan studenterna redan tidigt i deras musikaliska 
utveckling. Detta hjälpte till att förklara varför vissa elever utvecklade sina 
musikaliska färdigheter snabbt medan andra hade problem (McPherson & Renwick, 
2001).  
 
”Self-regulation-modellen” består av tre övningsmoment (McPherson & Renwick) 
Det första momentet är: den kreativa aktiviteten som innefattar gehörsinlärning och 
improvisation. Det andra momentet i modellen innefattar instudering av ny repertoar 
samt repetition av tidigare inövade stycken. Det tredje övningsmomentet är teknik 
som innebär att värma upp sitt instrument exempelvis genom att öva skalor, A prima 
vista (läsa direkt från notbladet) och etyder.  
       

Informal/creative activies, (i.e, playing by ear and improvisning for one`s own 
enjoyment); repertoire, (i.e learning new pieces and performing older familiar pieces); 
and technical work (i.e using a warm-up routine; practising scales, arpeggios, and études; 
and sight-reading music  (McPherson & McCormick, 1999. s. 170).   

 
Genom ”Self-regulation-modellen” utvecklade studenterna förmågan att på ett bättre 
sätt organisera sin övning. De kunde till exempel identifiera svårare passager i stycket 
och de kunde också isolera svåra sektioner som behövde bearbetas längre fram. 
Studien påvisade att studenterna lade ner mer tid på övning, dessutom blev övningen 
mer lustfylld. Många skolelever betraktar övning på sitt instrument som hemläxor. 
Effektiv övning, till exempel effektivt hemarbete fodrar självreglering, vilket är 
relevant när studenterna är mentalt motiverade och är engagerade i sin egen 
inlärningsprocess (McPherson & Renwick, 2001).  
 
McPherson & Renwick refererar till Sloboda & Davidson (1996) som beskriver att en 
av de mest betonade aspekterna av övning handlar om genomtänkta övningar som är 
målinriktade och strukturerade. För att övningen skall bli framgångsrik krävs det 
motivation, resurser och kvalité menar forskarna. De beskriver även att ett informellt 
sätt att öva tillför en viktig aspekt för att utvecklas som musiker. Detta bekräftas av att 
de duktigaste studenterna har hittat balans mellan frihet och disciplinerad övning.    
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3.5 Faktorer som påverkar övningsmotivationen 
 
Instrumentallärarens uppgift 
En av instrumentallärarens viktigaste uppgifter är att visa eleven hur olika svårigheter 
i stycket skall övas. Det betyder alltså att pedagogen bör vara beredd på att bryta ner 
svåra passager och ge förslag på övningsmetoder som passar varje specifik elev (Lif, 
1998). 
 
För att en elev skall bli motiverad krävs att läraren är strukturerad och kan ge eleven 
uppgifter som är lämpade för den enskilde individens svårigheter. Det är också viktigt 
att läraren kan visa värme, förståelse och ge beröm för att motivationen skall infinna 
sig (Madsen & Egidius, 1976). Nyfikenheten hör till motivationens huvudsakliga 
ändamål för att väcka ett intresse hos eleven. Det lustfyllda sammanhanget och en god 
kommunikation mellan lärare och elev blir stommen för allt lärande (Adler & Adler, 
2006 s. 222). 
 
Lif (1998) understryker att alla elever lär sig på olika sätt och att det därför inte finns 
någon övningsmetod som fungerar på alla elever. Det är därför viktigt att 
instrumentalläraren hjälper sina elever att finna övningsmetoder som fungerar. Att 
öva på rätt sätt är lika viktigt som att öva ofta om slutresultatet ska bli så bra som 
möjligt anser han. Att läraren bedömer elevens prestation och ger uppföljande 
kommentarer anser Lif kan ha stor betydelse för elevens värderingar av 
övningsmetoden. Vidare förklarar han att läraren bör med utgångspunkt från elevens 
förmåga vara uppriktigt och inte godkänna prestationer som han inte anser 
tillfredsställande. Om ett bristfälligt resultat godkänns menar han att eleven får en 
felaktig bild av sin övningsmetod. 
 
Jørgensen & Lehmann (1997) menar att läraren kan spela en viktig roll när det 
kommer till att motivera unga musiker att öva. 

 
Davidson et al. (in press) found that the highest achieving individuals in their study spent 
more time each week with their teacher, suggesting that teachers may also play an 
important role in motivating young musicians to practise (Jørgensen & Lehmann, 1997. s. 
62). 
 

Otydliga mål och för högt ställda krav från en lärare kan vara två anledningar till att 
elever presterar dåliga studieresultat. Det är även viktigt att läraren och eleven har 
samma mål eftersom de annars strävar mot olika håll. Om läraren utgår ifrån att 
eleven har samma drivkraft som han eller hon själv kommer läraren och eleven att 
sträva mot olika mål vilket kan bli en anledning till att elevens resultat uteblir. Innan 
en elevs arbetssätt döms ut av läraren bör en granskning av den egna undervisningen 
genomföras. Inte förrän läraren har rättat till de fel som han tror sig göra kan en 
diskussion om elevens övningsmetod genomföras (Lif, 1998).  
 
Alla elever bearbetar ny information på olika sätt. Boström (2004) menar att det finns 
två lärstilar: sekventiellt- och holistiskt lärande. Sekventiellt lärande innebär att 
eleven föredrar att lära sig det nya materialet steg för steg. Det fungerar lite som ett 
pussel där eleven vill ha pusselbitarna i rätt ordning. Sekventiella elever är inte 
intresserade av personliga historier och arbetar helst ensamma. Holistiskt lärande 
innebär att en helhet först presenteras för att sedan byggas ut med detaljer. Dessa 
elever vill helt enkelt ha pusslets ramar först och därefter de olika pusselbitarna. 
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Holistiska elever föredrar personliga berättelser och arbetar gärna i grupp. Att planera 
lektionerna utifrån elevens informationshantering är en grundläggande fråga vid all 
lektionsplanering anser Boström.  
 

Den viktigaste frågan en pedagog bör ställa sig själv är följande: Kommer eleverna att 
kunna ta emot information på det sätt jag lägger upp min lektionsplanering? Om inte – 
planera om! (Boström, 2004. s. 42). 

 
Schenck (2000) understryker att alla människor vill känna sig lyckade. Bristen på jag-
kan-känsla anser han vara en av de vanligaste anledningarna till att elever inte vill 
fortsätta spela. Han understryker även att elevens självförtroende stärks genom att få 
spela stycken som de känner sig bekväma med och redan kan.  Många lärare är rädda 
för att upprepa gamla läxor anser han. ”Upprepning är i stället en njutning och en 
trygghetskälla, precis som godnattsagan som småbarn vill höra om och om igen” 
(Schenck, 2000. s. 55). Upprepning kan även bli något negativt för eleven om läraren 
uttrycker sig negativt om elevens insats menar han. Istället för att berätta för eleven att 
de får bakläxa menar han att läraren bör uttrycka sig på ett positivt sätt som till 
exempel ”Denna tar vi nästa gång igen, tillsammans med gruppen som brukar komma 
efter er som också kan den” (Schenck, 2000 s. 55).  
 
Föräldrarnas roll 
Föräldrarnas engagemang är otroligt viktigt när en elev börjar spela ett instrument. 
Barnen behöver hjälp med allt från att plocka upp instrumentet till att komma ihåg att 
öva. Föräldrarna kan hjälpa sina barn att öva genom att hålla rytmen, sjunga melodin 
eller ackompanjera (Lif, 1998). 
 
Även Jørgensen & Lehmann (1997) anser att föräldrarna spelar en viktig roll när 
barnen skall lära sig öva regelbundet. 
 

How do motivational processes influence children’s practising behaviour and 
development of musical performance skills? Davidson et al. (1996) suggest that parents 
play an important role in helping children sustain and persist with high levels of regular 
practise (Jørgensen & Lehmann, 1997. s. 62). 

 
Förebilder 
Det starkaste budskapet i undervisning är hur läraren gör och inte vad han/hon verbalt 
framför till eleverna menar Schenck (2000). Eleverna påverkas alltså mer av hur 
läraren spelar, rör sig eller resonerar om musik. Han poängterar att förklaringar har 
sin plats i undervisningen men att ordet alltid kommer att överträffas av människans 
starka drift att imitera förebilder.  
 

Jag är övertygad om att imitation är den i särklass bästa metoden för inlärning eftersom 
den fungerar på ett omedvetet plan … som om en kropp lärde sig något direkt av en annan 
utan att intellektet kom i vägen (Schenck, 2000 s. 39). 

 
Ensembler       
Den viktigaste nyckeln till stark spellust är enligt Schenck (2000) att spela i ensemble.  
Han understryker också att samspel är viktigt för alla sång- och instrumentalelever. 
Schenck anser att ensemblespel kan vara den roligaste och mest betydelsefulla formen 
av musicerade under elevernas tonårsperiod. Ensemblespel kan till och med vara 
avgörande för om en elev fortsätter med ett aktivt musicerande anser han. Vidare anser 
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han att ensemblespel skapar gemenskap, grupptillhörighet och skapar ett sammanhang 
för musicerandet.  
 
Lusten att lära 
Schenck (2000) menar att instrumentallektionerna bör innefatta glädje och kvalité. 
Vidare poängterar han att övningen inte endast kan vara rolig, det vill säga kravlös. 
Dock bör grunden byggas på lust och självmotivation eftersom utan lusten anser han 
att övningen riskerar att bli en plåga. ”Att bedriva en lustfylld och samtidigt kvalitativt 
högstående undervisning kan tyckas vara en självklarhet, men egentligen är det vår 
största utmaning som musiklärare” (Schenck, 2000. s. 19). 
 
3.6 Övningsmetoder 
Arbetstempot under ett övningspass är viktigt menar Lif (1998) och berättar 
fortsättningsvis att en lugn och metodisk arbetsgång är avgörande för ett gott resultat. 
Vidare menar Lif att det finns en poäng med att spela långsamt för då hinner man 
registrera varje liten rörelse i fingrarna. Även Schenck (2000) anser att öva långsamt 
ger utövaren möjlighet att musicera med god kvalitet. Det negativa med att öva 
långsamt framhåller Schenck vara att eleven tappar helheten. Däremot anser Lif att 
den snabba tekniken inte alltid gynnas av den långsamma.  
 
Om en elev vill lära sig ett svårt stycke kan en uppdelning av stoffet underlätta 
inlärningen menar Lif. Även en begränsning av övningsmomenten ger eleven en 
chans att jobba med ett problem åt gången anser Lif. Även Schenck (2000) förklarar 
att en förenklingsstrategi där eleven övar en sak i taget gör det möjligt att spela 
musiken i sluttempot. Rostwall & West (1998) förklarar att det i pedagogiska 
sammanhang är viktigt att diskutera vilka faktorer i undervisningen som kan hindra 
eller stödja eleverna. Författarna menar vidare att ett sådant hinder är att arbeta med 
flera moment samtidigt. För att en rörelse skall automatiseras är det viktigt att öva på 
ett rörelsemönster i taget anser Rostwall & West.  
 
Lif (1998) föreslår att instrumentalläraren kan avsätta en stund av en lektion och be 
eleven att öva på samma sätt som han/hon övat hemma. Genom att se hur eleven övar 
kan lärare förhoppningsvis korrigera de fel som eleven gör menar han. Om det inte 
hjälper kan det ha att göra med att eleven kommit till en platå i inlärningen och 
därmed stannat upp i utvecklingen ett slag förklarar han.  
 
Övningsschema 
Många elever har svårt att komma igång med studierna på ett rationellt sätt. Lif 
(1998) menar att ett övningsschema kan vara till god hjälp för många elever när de 
skall strukturera sin övning. Vidare anser han att vissa elever hämmas av 
övningsscheman och dessa elever får instrumentalläraren försöka hjälpa på något 
annat sätt. Han nämner även att tiden inte alltid är den viktigaste faktorn för att nå 
framgång i studierna, men vi kommer aldrig förbi tiden. För att förbättra sig i ett ämne 
är det nödvändigt att öva menar Lif.  
 
Även Suzuki (1969) menar att tiden en elev lägger ner på övningen har avgörande 
betydelse för slutresultatet. Om man jämför en elev som övar fem minuter om dagen 
med en som övar tre timmar om dagen, är skillnaden stor även om de båda övar varje 
dag påpekar han.  
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3.7 Förankring i styrdokument  
Eftersom vår studie riktar in sig på musik/kulturskolan vill vi klargöra vilka 
styrdokument som är relevanta och funktionella för denna studie. Kulturskolan har sin 
grund i Lpo 94 men har även egna lokala styrdokument. Eftersom instrumentallärarna 
vid kulturskolan även har elever på gymnasiet behöver de därför lägga upp 
undervisningen efter Lpf 94. Vi har dock valt att inte presentera några mål från Lpf 94 
i detta av snitt. Motivet för detta är att de flesta eleverna vid en kulturskola inte 
studerar vid gymnasiet. 
 
Vi har valt följande mål från Lpo 94 som kan kopplas till studiens syfte: 

 
Utgå från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i 
skolan. (Lpo 94, 2.3 Mål att sträva mot. s. 13) 

 
Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö (Lpo 94, 2.3 Mål att sträva 
mot. s. 13) 

 
Tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen (Lpo 94, 2.3 Riktlinjer. 
s. 14)  
 
Utvecklar nyfikenhet och lust att lära (Lpo 94, 2.2 mål att sträva mot. s. 9) 

 
Eftersom studien handlar om pedagoger som är anställda vid en kulturskola ansåg vi 
det vara relevant att även hitta mål som denna verksamhet stiftat själva. Vi valde att 
utgå från Piteå musik- och dansskola eftersom vi båda genomfört vår praktik där. Vi 
menar att målen vi valt nedan är kongruenta med studiens syfte och därför intressanta 
att lyfta fram 
 

Genom samspel skapa gemenskap och engagemang (Verksamhetsberättelse 2005/06, 
Piteå kommun s. 4). 

 
Stimulera eleverna till att lyssna på levande musik (Verksamhetsberättelse 2005/06, Piteå 
kommun s. 4). 

 
Det finns inga övergripande styrdokument som gäller för alla kulturskolor i Sverige 
vilket betyder att det är upp till varje enskild verksamhet att stifta egna mål.  
 

En stor skillnad mellan musik- och grundskolor när det gäller lokala kursplaner, är att 
musik- kulturskolor helt saknar övergripande målbeskrivningar på statlig nivå. Det finns 
inte, som i grundskolan, någon instans som har till uppgift att bevaka undervisningens 
standard. Det finns alltså ingen nationell målbeskrivning att relatera några lokala 
arbetsplaner till, vilket får till följd att varje musik- och kulturskola både ska ansvara för 
en målbeskrivning på ett övergripande plan, samt för arbets- och kursplaner på lokal nivå 
(Rostwall & West, 1998. s. 112). 

 
Med denna bakgrund hoppas vi läsaren är insatt i det område där vår studie 
genomförs. I kommande del kommer vi redogöra för hur vi genomfört studien.  
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4. Metod 
I följande avsnitt beskriver vi den metod vi har valt att använda oss av när vi 
genomfört vår studie. Avsnittet behandlar även etiska överväganden, urval samt hur 
vår empiriska studie genomförts, analyserats och sammanställts. Bearbetningen av 
resultatet har vi valt att benämna databearbetning. Vi har valt att använda ordet 
respondenter istället för intervjupersoner i uppsatsen för att inte förvirra läsaren med 
flera olika benämningar. 
 
4.1 Kvalitativ intervjustudie 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie för att ta del av pedagogers 
uppfattningar om och erfarenheter av hur instrumentallärare motiverar sina elever att 
öva. Eftersom vi är ute efter pedagogers uppfattningar passar den kvalitativa 
datainsamlingsmetoden ypperligt. Backman (2009) menar att yttranden i en kvalitativ 
undersökning består av det traditionella ”ordet” och resultatet blir verbala 
formuleringar i tal eller skrift. Han menar vidare att den kvalitativa metoden inte 
använder sig av siffror eller tal. Nyberg (2000) understryker att den kvalitativa 
intervjun ger respondenten fritt utrymme att svara i jämförelse med en kvantitativ 
intervju där respondenterna endast kan svara fasta svar.  
 

Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och 
beskaffenhet hos något, t.ex den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något 
fenomen. Detta innebär att man aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ för 
respondenten eller avgöra vad som är det ”sanna” svaret på en fråga (Patel & Davidson 
2003. s. 78). 

 
Eftersom vi ville att intervjun skulle mynna ut i ett samtal valde vi att genomföra 
intervjuer med låg grad av standardisering. Trost (2005) menar att denna grad av 
standardisering innebär att intervjuaren har möjlighet att formulera följdfrågor på de 
svar som respondenten ger, vilket vi ansåg vara viktigt.   
 

I den kvalitativa forskningsintervjun byggs kunskap upp: det rör sig om ett samspel, om 
ett utbyte av synpunkter mellan två personer som samtalar om ett ämne av gemensamt 
intresse (Kvale, 1997. s. 9). 

 
De flesta av intervjufrågorna kunde inte besvaras med ”ja” eller ”nej” eftersom att 
dessa svar inte var önskvärda för vårt resultat. I enlighet med Patel & Davidson 
(2003) har vi även undvikit långa frågor, ledande frågor och dubbelfrågor. Frågorna 
har en låg grad av struktur vilket Trost (2005) anser vara samma sak som öppna 
frågor. Trost menar att öppna frågor ger respondenten friheten att välja vilken struktur 
svaret får.  
 
4.2  Urvalsprocess  
Vi beslöt oss för att ta kontakt med sex musiklärare vid två olika kulturskolor i 
Norrbottens län, varav tre var kvinnor och tre män. De pedagoger som valde att 
medverka i vår studie är följande: Två sånglärare, två saxofonlärare samt en 
pianolärare och en cellolärare. Vår tanke med valet av respondenter var att välja 
musiklärare från olika instrumentalgrupper. Anledningen till detta val var att få en 
mer varierad svarsbild.  
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4.3 Etiska överväganden  
När vi kontaktade respondenterna förklarade vi att intervjustudien är av konfidentiell 
karaktär och kommer genomföras enskilt. För att respondenterna inte skulle kunna 
påverka varandra vid intervjutillfället valde vi att utföra intervjuerna individuellt.  
 
Vi dokumenterade intervjuerna med hjälp av en inspelningsutrustning efter ett 
godkännande av respondenterna. I studien har vi namngett våra respondenter med 
fiktiva namn för att inte avslöja deras identitet. Vi har även valt att lyfta bort och inte 
redovisa detaljer som gör att läsaren kan identifiera respondenterna. Enligt Kvale 
(1997) kallas det inom forskningen för konfidentialitet. Vi dokumenterade 
intervjuerna med hjälp av en inspelningsutrustning efter ett godkännande av 
respondenterna.  
 
4.4 Genomförande   
Innan intervjustudien ägde rum valde vi att genomföra en intervju med varandra. 
Detta gjorde vi därför att vi ville få en uppfattning om hur lång tid en intervju kan ta 
samt hur intervjufrågorna fungerade.  Vi kontaktade respondenterna via telefon och 
frågade om de var intresserade av att delta i vår intervjustudie. Innan respondenterna 
tackade ja till att delta i intervjustudien informerade vi dem om arbetets syfte, så att 
de fick möjlighet att skapa sig en uppfattning om vårt ämne. Alla tillfrågade 
bekräftade att de kunde delta. Därefter meddelade vi att intervjun kommer ta max en 
timme utföra. I samråd med respondenten bestämdes tid och plats för intervjutillfället. 
Trost (2005) menar att den intervjuade skall känna sig trygg vid intervjutillfället och 
därför fick respondenterna själva bestämma var intervjun skulle äga rum.  
 
Intervjuerna började med att vi presenterade undersökningens syfte och 
frågeställningar en gång till för att friska upp minnet. Därefter läste vi ordagrant upp 
intervjufrågorna. Vi har tidigare nämnt att intervjun utfördes med låg grad av 
standardisering, vilket gav oss en chans att ställa följdfrågor om något skulle vara 
oklart eller om intervjupersonen tappat tråden. Respondenterna hade också möjlighet 
att ställa följdfrågor om vi uttryckt oss otydligt. I enlighet med Trost (2005) hade vi 
som mål att låta de intervjuade ta pauser och prata till punkt utan att vi avbröt. Trost 
anser det vara viktigt att titta på den man intervjuar annars kan du uppfattas som 
ointresserad. En av fördelarna med att spela in en intervju anser Trost är:  
 

Man behöver inte göra en massa anteckningar utan kan koncentrera sig på frågorna och 
svaren (har man dessutom dålig handstil så slipper man sedan försöka lista ut vad man 
kunde tänkas ha avsett med anteckningarna) (Trost, 2005. s. 54). 

 
4.5 Databearbetning     
Efter genomförda intervjuer har vi transkriberat dessa ordagrant. Vi läste igenom 
transkriptionerna och plockade sedan ut guldkornen som svarade mot syftet och 
forskningsfrågorna. Bearbetningen av de inspelade intervjuerna har vi analyserat och 
sammanställt utifrån meningskoncentrering, meningskategorisering och 
meningstolkning. Enligt Kvale (1997) innebär meningskoncentrering att 
respondenternas långa meningar har kortats ner till kortare och koncisare 
formuleringar. Utifrån svaren vi fick har vi använt oss av meningskategorisering som 
innebär att vi har lyft fram de två mest framträdande och återkommande teman som 
svarar mot studiens syfte och forskningsfrågor. I den avslutande diskussionsdelen 
kommer vi använda oss av meningstolkning, detta innebär enligt Kvale (1997) att 
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forskaren kan med hjälp av de svar som anges vid intervjuerna jämföra dessa med 
tidigare insamlad forskningslitteratur.  
 
 
5. Resultat 
Vi har delat upp detta resultat av undersökningen i två delar: Den första delen 
innefattar en sammanställning av respondenternas enskilda svar och den andra delen 
utgör en analys av resultatet. I analysen har vi valt att sammanfatta de två mest 
framträdande teman som svarar mot våra forskningsfrågor. Under resterande delar har 
vi valt att sammanfatta musikskolan och kulturskolan under namnet kulturskola. 
 
5.1 Julia 
 
Bakgrund 
Julia arbetar på en Kulturskola i Norrbottens län. Hon arbetar som sångpedagog men 
undervisar även i piano. Julia har studerat två vid en folkhögskola och sedan fyra år 
på klasslärarprogrammet (GG) där hon även läste till högstadiemetodik på sång.  
 
Faktorer som påverkar elevens övningsmotivation   
Julia anser att val av repertoar är en viktig faktor för att både yngre och äldre elever 
skall bli motiverade att öva. Hon menar att elever som får sånger de tycker är tråkiga 
och svåra uppstår det genast ett motstånd och då övar de inte. Sånglektionerna bör 
vara roliga för att eleverna ska hitta övningsmotivationen menar Julia. Eleverna blir 
också mer motiverade att öva om de får en svårare hemuppgift eftersom den blir en 
större utmaning för eleven anser respondenten. Att få uppträda på konserter blir en 
morot och en mycket betydelsefull faktor för elevernas musikaliska utveckling anser 
intervjupersonen.  
 
Kompisar och familj kan också påverka elevens vilja att öva i stor utsträckning. Julia 
menar att om eleven har kompisar som övar i stor utsträckning då blir också eleven 
själv mer motiverad att öva. Familjen kan påverka eleven i både positiv och negativ 
bemärkelse. Om föräldrarna är positivt inställda till musiken och de själva är 
musikaliska kan de tillsammans med barnet musicera i hemmet. Föräldrar som 
däremot har en negativ inställning kan utrycka sig på följande sätt: ” Har du övat nu, 
nu måste du spela, då kan det bli negativt, att det bara blir ett tjat och ett måste.”  
När barnen är små är mamma den stora idolen och då vill barnen bli som henne. Julia 
tror att det kan spela en stor roll för äldre elever om de har en musikalisk förebild, 
men hon påpekar dock att det inte behöver vara så.  
 
Samspel och musikaliska sammanhang 
Julia berättar att hennes elever har deltagit i musikaler vilket har varit väldigt 
utvecklande för dem, inte bara sångmässigt utan också personlighetsmässigt. Hon 
menar att eleverna växer som människor när de får musicera tillsammans i grupp och 
de får därigenom vara med om en musikalisk upplevelse. Julia påpekar vidare hur 
viktigt det har varit för henne att sjunga i kör. Julia anser att sjunga i kör kan öppna 
upp ögonen för nya genrer vilket därmed kan främja det egna övandet. Hon beskriver 
detta på följande sätt: ”Jag hade aldrig varit i kontakt med klassisk musik från mitt 
hem, men genom att jag har sjungit i kör så har jag ju lärt mig sånt, och det var ju så 
man kom in på klassisk musik.” 
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Övningsmetoder 
Det är viktigt att börja med att värma upp rösten och göra sångövningar som vi 
arbetar med på sånglektionen menar Julia. Många elever sitter oftast bara och nynnar 
på sina sånger till ”Youtube” och ”Spotify”. Julia anser att detta inte är någon bra 
övningsmetod utan hon vill att eleverna ska sjunga ut ordentligt och använda hela 
kroppen. Det händer ofta att eleverna ”slarvsjunger” igenom sången, det är därför 
viktigt att lära sig sången noggrant redan från början. En bra övningsmetod enligt 
Julia är att eleven repeterar svåra passager i sången flera gånger för att till slut lära sig 
den.  
 
Julia har tillsammans med en kollega utformat ett övningsmaterial där det ingår 
enklare sångövningar som är anpassade efter både yngre och äldre elever. I 
övningsmaterialet ingår det en CD-skiva där sångövningarna finns inspelade berättar 
Hon.   
 
5.2 Lars 
 
Bakgrund  
Lars arbetar på en Kulturskola i Norrbottens län. Han arbetar som cellolärare men han 
har även undervisat i saxofon. Lars studerade till instrumentallärare (IE) under fem år 
vid musikhögskolan. Efter musiklärarexamen fortsatte Lars studera två år på en 
musikerutbildning.  
 
Faktorer som påverkar elevens övningsmotivation 
Enligt Lars är en viktig faktor att hitta roliga låtar åt eleverna för att de ska finna 
övningsmotivationen. Lars anser att faktorer som kompisar och föräldrar kan ha en 
negativ inverkan på övningen. Han menar att om föräldrarna inte har någon förståelse 
för att barnet behöver öva skapas det en negativ atmosfär. Föräldrar och kompisar kan 
givetvis också påverka elevens övning i positiv bemärkelse genom att uppmuntra och 
driva dem till att öva menar Lars. Han tror för övrigt att musikaliska förebilder kan 
påverka mycket i positiv bemärkelse.  
 
Samspel och musikaliska sammanhang 
Lars anser att det är viktigt för eleverna att de får delta i ett musikaliskt sammanhang 
som till exempel en konsert. Det är utvecklande för eleverna och de blir också mer 
motiverade att öva. Han påpekar också att det är givande för eleverna att få vara med 
om musikaliska upplevelser eftersom det leder till ökad övningsmotivation. 
 
Övningsmetoder  
Lars brukar visa sina elever olika typer av övningsmetoder så att det vet hur det skall 
gå tillväga med sin övning i hemmet. Han berättar att eleverna oftast spelar hela 
stycket slarvigt rakt igenom, vilket han inte anser är en bra övningsmetod. Han brukar 
därför beskriva för eleven hur han/hon istället ska arbeta med några takter i taget på 
stycket. När Lars elever ska öva skalor på cellon brukar han ge dem tips på 
stråkhantering, stråkväxling och strängväxling. Han påpekar också att det är viktigt att 
eleverna får in övningen som en rutin i deras vardag där det kan räcka med att de övar 
cello fem eller tio minuter varje dag.   
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5.3 Birgitta 
 
Bakgrund 
Birgitta arbetar på en Kulturskola i Norrbottens län, där hon undervisar i sång. Hon 
har studerat ett år vid en folkhögskola och sedan fem år på musiklärarutbildningen 
med inriktning klassisk sång vid musikhögskolan. Hon har även studerat extra kurser 
inom pop och rock sång.  
 
Faktorer som påverkar elevens övningsmotivation 
Birgitta lyfter fram att det är väldigt viktigt att eleverna har roligt på sånglektionerna. 
Hon menar att Kulturskolans verksamhet bygger på att ha kul och att det är viktigt att 
läraren och eleven tillsammans kan kommunicera om repertoaren. Birgitta uttrycker 
sig såhär:  
 

Dom måste tycka att repertoaren är kul…  ibland så kan det vara så även på ett 
estetiskt program att ger man dom en sång som dom från början inte tycker är så 
jätteskoj så tycker dom oftast att den är rolig när dom har kommit in i den lite mer... 
Men då blir det en mycket högre tröskel att komma över och sådana trösklar är inte så 
bra när man jobbar med frivillig verksamhet så därför så brukar inte jag jobba så.  

 
Birgitta påpekar också att eleverna måste få sjunga sånger som de verkligen brinner 
för. Lektionerna blir då roligare både för läraren och eleven. Hon anser dessutom att 
utveckling är en faktor, Birgitta menar att eleven måste känna att det går framåt och 
att det ger någonting att gå på sånglektionerna. Birgitta brukar ibland ge sina 
kulturskoleelever läxor men inte i lika stor utsträckning som till elever vid Estetiska 
programmet. Birgitta säger till eleverna: ”kolla på det här hemma och då kan det ju 
antingen vara en låt eller en övning eller någonting som dom ska tänka på såhär när 
dom sjunger.”  Hon påpekar att de flesta elever har en inre drivkraft som gör att de 
sjunger väldigt mycket hemma. Det finns dock elever som inte övar hemma och då 
brukar Birgitta säga: ” du lär dig ju mycket mer och det går ju fortare fram om du 
övar lite mer på det här och sjunger på det här hemma.”  
 
Birgitta tror inte att uppgifterna i sig motiverar eleverna att öva utan hon påpekar åter 
igen att det viktigaste är att eleven har kul och att uppgifterna främjar dens lärande.  
Faktorer som kompisar och familj kan också påverka elevens vilja att öva anser 
Birgitta. Hon menar fortsättningsvis elevernas övningsmotivation ökar när de får 
musicera tillsammans i grupp. Vidare berättar hon att ibland spelar föräldrarnas 
påverkan ingen roll eftersom en del elever aldrig har sjungit inför dem. Birgitta anser 
att om föräldrarna har en positiv inställning till övningen ökar det också elevens 
övningsmotivation. Om föräldrarna har en negativ inställning till övningen kan eleven 
tappa motivationen.  
 
Birgitta anser att i yngre åldrar kan läraren vara en förebild eftersom eleven vill låta 
som sin fröken, men det är givetvis inte det ultimata menar Birgitta. Hon berättar 
vidare att yngre elever brukar härma en specifik artist när de sjunger hemma, men det 
säger eleverna aldrig till mig påpekar Birgitta. Hon anser också att eleverna bör hitta 
sitt eget sätt att sjunga på. Birgitta uttrycker sig såhär:  
 

När dom kommer till mig brukar vi ju jobba med att dom ska hitta sitt eget sätt att 
sjunga, det finns många olika sätt att sjunga… Äldre åldrar kan det hända att de hittar 
sin egen stil och tycker att det är jättekul då och då blir dom motiverade av det…  
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Samspel och musikaliska sammanhang 
Birgitta tror inte att körverksamhet kan påverka elevens inställning till övning i någon 
större utsträckning, däremot menar hon att ensemblespel kan göra det. Hon menar att i 
en ensemble där det ingår sex personer kan eleverna motivera varandra att öva hemma 
mellan repetitionerna, eftersom de inte vill förstöra för varandra. Birgitta påpekar 
också att eleverna lär känna varandra bättre när de får musicera tillsammans och de 
främjar deras övande.  
 
Övningsmetoder 
Birgitta berättar att målet för Kulturskolan är att eleverna ska växa som människor 
och därmed få ett starkare självförtroende. Därför brukar Birgitta försiktigt diskutera 
övning och övningsmetoder med sina elever. Eleverna övar till inspelningar på 
antingen ”Youtube”, ”Spotify” eller till ett komp som Birgitta har spelat in genom 
elevens mobiltelefon. Birgitta beskriver en bra övningsmetod följande sätt:  
 

Jag tror väl att bara dom sjunger hemma och att dom gör det är ju jättebra… Vad en dålig 
övningsmetod skulle vara i så fall möjligtvis vara när det gäller sång att dom härmar för 
mycket artisten att inte göra sin egen grej möjligtvis… 

 
Birgitta brukar också påpeka för sina elever att de måste arbeta med uttrycket i 
sången. Hon menar att eleven inte kan förmedla ett uttryck om man som lyssnare inte 
kan höra texten. Elevens hemuppgift blir därmed att tänka igenom texten och på 
vilket sätt sången skall framföras.  
 
5.4 Gustav 
 
Bakgrund 
Gustav arbetar på en kulturskola i Norrbottens län. Hans huvudinstrument är saxofon 
men han undervisar även i piano, klarinett och tvärflöjt. Gustavs utbildning består av 
fyra år på musiklärarprogrammet IE (instrumentallärare) och två år på 
studiomusikerprogrammet. Efter avslutade studier frilansade Gustav som musiker 
några år.  
 
Faktorer som påverkar elevens övningsmotivation 
Gustav berättar inledningsvis att han får sin övningsmotivation av att gå på konserter 
och lyssna på musik. Att han som lärare är tillfredsställd och aktiv som musiker tror 
han är den absolut största faktorn för att hans elever ska bli motiverade att öva. 
Gustav berättar:  
 

För det smittar av sig på eleverna om de ser att jag är harmonisk och ser att jag står 
och övar när de kommer. Att man är aktiv och motiverad själv tror jag är den absolut 
största grejen för eleverna också tror jag. 

 
Den riktiga upplevelsen av musikens väsen upplevde Gustav på en konsert då han 
blev totalt såld på att spela saxofon. Det fanns ingenting som kunde ta honom därifrån 
och den kicken han kände under konserten har han aldrig senare i livet upplevt. Om 
eleverna får den där kicken vill de för alltid spela på något sätt säger Gustav. Vidare 
förklarar han: ”Det är det jag på något sätt försöker i miniatyr på varje lektion tycker 
jag. Att få dem att känna att jag vill, att man hittar roliga låtar, som de får höra och 
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kanske känna igen.” Det är viktigt att eleverna får en upplevelse av musiken och får 
känna glädje när de spelar musik påpekar Gustav.  
 
Alla Gustavs elever har börjar spela på gehör helt utan noter. När det gäller saxofon 
handlar det mycket om att lära känna instrumentet och då tycker inte Gustav att noter 
behövs. Han säger: ”Det viktiga är att de som lär sig spela. Att de kan hålla i saxen 
och de får en ton och de kan spela de där tonerna, att tunga funkar, att det låter sax.” 
Är eleverna ”taggade” på att lära sig noter börjar Gustav ganska omgående med noter 
men annars brukar han hålla sig ifrån det. Det är bra om eleverna får spela till en 
skiva men spelböcker är inget han själv tycker känns speciellt kul. Han säger: ”Man 
kan väl lika gärna som spela med dem istället för att stå och stirra in i ett blad. ” 
 
Om eleverna inte tycker det är roligt att spela måste någonting i min undervisning 
förändras berättar Gustav. Han anser att det är instrumentallärarens uppgift att 
motivera sina elever att tycka det är roligt att spela. Om eleverna inte tycker det är 
roligt att spela brukar han ställa sig frågan: Varför blev det så här?  
 
Föräldrarnas inställning till musik och övning kan vara avgörande för om eleverna vill 
och får öva hemma säger Gustav. Han berättar att han undervisar en kille som har 
skilda föräldrar. Varannan vecka är han hos pappan och varannan hos mamman. När 
han kommer från pappan har han inte övat något eftersom pappan inte vill att han ska 
spela. När han däremot kommer från mamman är han jätteglad och har övat. Gustav 
är själv förälder och har sett vikten av att kunna hjälpa sina barn med övningen. 
Barnen behöver hjälp med allt från att bara plocka upp instrumentet berättar han. 
Även kompisar har betydelse när elever börjar spela ett instrument förklarar Gustav. 
Han berättar att många elever blir ”taggade” av att spela tillsammans med en kompis, 
men det kan även vara så att om två kompisar spelar tillsammans och en slutar så 
slutar den andra också . 
 
Enligt Gustav är förebilder en viktig faktor men tyvärr saknas det externa förebilder 
på hans instrument. Eleverna har ingen rockidol som spelar sax och därför är det ännu 
viktigare att man är en bra förebild som lärare säger han.  
 
Samspel och musikaliska sammanhang  
Gustav understryker att musikaliska sammanhang är viktiga för elevens musikaliska 
utveckling. Genom att spela med en ensemble utvecklas eleverna snabbare anser han. 
Så här säger han: ”Det viktigaste är att de hamnar i ett musikaliskt sammanhang och 
att de märker att de fyller en funktion, det tror jag. Det tycker jag egentligen alla 
skulle behöva göra.”  
 
Vidare berättar Gustav att alla hans elever som medverkar i en ensemble fortsätter att 
spela. Han understryker dock att elever som däremot inte varit med i någon ensemble 
slutar spela efter tre-fyra år. Så här uttalar sig Gustav om ensemblespel: ”Just att de 
får som en tillhörighet de blir ett band. Fastän de inte alltid känner för det så sviker 
dom de andra om de inte går dit. Det blir som en bra grej så där lagom jobbigt för 
dem.” 
 
Övningsmetoder 
Gustav har utformat ett eget sätt att se på läxor där han inte vill att eleverna skall 
komma på lektionen och spela upp en läxa för att sedan börja på nästa läxa. Han 
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menar att eleverna skall kunna låten innan de går från lektionen, annars är lektionen 
värdelös. Enligt hans erfarenhet kan lärare inte skicka hem en elev med tron att de ska 
fixa och trixa med läxan för att sedan kunna den nästa lektion. Gustav berättar att det 
fungerar bra med äldre elever men inte med yngre. Undervisningen har sett likadan ut 
i femtio år vilket Gustav hävdar är skrämmande. Att öva på ett instrument är 
ofrånkomligt men det måste finnas snabbare och bättre sätt att ta sig dit menar han. 
Musikundervisningen behöver förändras menar han.  
 
Målet Gustav har är att eleverna skall plocka upp instrumentet varje dag. När det 
gäller saxofon anser Gustav att det är viktigt att värma upp innan man börjar spela. 
För att utvecklas och lära sig nya saker måste eleverna öva på det som är krångligt 
anser han. En övningsmetod som Gustav tycker fungerar är att ta ner tempot. 
 
För att hjälpa sina elever att öva har Gustav konstruerat ett veckoschema som 
eleverna får kryssa i de dagar som de övat. Med yngre elever brukar de få måla en 
fjäder på en fågel varje gång de övat. De yngre eleverna tycker det är roligt och något 
som Gustav reflekterat över är att de sällan fuskar. Han förklarar att övningen till 
exempel kan bestå av att eleverna skall spela långa toner och korta toner.  
 
5.5 Per 
 
Bakgrund 
Per arbetar på en kulturskola i Norrbottens län. Hans huvudinstrument är Saxofon 
men han undervisar även i klarinett och tvärflöjt. Per har studerat 4,5 år på 
musiklärarprogrammet, fyra år IE (instrumentallärare) och ett halvår GG (klasslärare i 
musik). Han har även gjort värnplikt som musiksoldat i Armén musikkår vilket i sig 
kan räknas som en utbildning.  
 
Faktorer som påverkar elevens övningsmotivation 
Per anser att det finns många faktorer som påverkar elevens övningsmotivation. Till 
att börja med nämner han att familj/kompisar har stor påverkan på elevens vilja att 
öva. Han säger: ”Generellt är det väldigt mycket skilsmässobarn i Sverige idag och då 
kan det vara så att ena veckan är de hos mamman och ena veckan är de hos pappan 
och det kan faktiskt ha betydelse.” Angående kompisars påverkan säger han: 
 

I år har jag jobbat väldigt mycket tillsammans med eleverna och då har jag sett att de 
har blivit mer motiverade när de får spela med en kompis. Att de tillsammans bygger 
upp någonting.  

 
Även klasslärarna och samhället i stort har stor betydelse anser Per. Han påpekar att 
valmöjligheterna för dagens ungdomar har blivit fler idag än när han var liten vilket 
betyder att du som pedagog måste ligga steget före och göra undervisningen ännu mer 
intressant. Per tror att eleverna blir mer motiverade att öva om de har en lärare som 
själv övar. Han berättar vidare att instrumentallärarens sätt att förmedla saker är en av 
de viktigaste faktorerna för om eleverna blir motiverade att öva. Genom att kunna 
hantera många olika musikstilar tror Per att han kan motivera fler att fortsätta spela. 
 
Eleverna som Per undervisar uppskattar att få hemläxor att träna på. Han har jobbat 
med noter och gehör men han anser att det är svårare att jobba med en gehörsläxa. 
Noter är viktigt och därför jobbar han mycket med noter i undervisningen. Per säger: 
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”Fixar du noter på ett bra sätt kan du komma in i massa olika sammanhang, då fångar 
du eleverna på ett helt annat sätt.” Per berättar att det är viktigt att jobba utifrån vad 
eleven lyssnar på för musik. Att eleverna får en upplevelse och att de känner att det är 
roligt att spela är en förutsättning för att eleverna skall fortsätta spela förklarar Per.  
 
Eleverna som Per har lyssnar mycket på musik och han tror att musikaliska förebilder 
är en viktig faktor för elevernas övningsmotivation. 
 
Samspel och musikaliska sammanhang 
Att spela tillsammans menar Per är avgörande för om eleverna fortsätter spela.  Han 
menar att alla elever som är med i ett sammanhang fortsätter spela medan de som inte 
är med i någon i något sammanhang slutar efter ett år. Att de får spela med andra är a 
och o anser Per.  
 
Saxofonensemble är något som Per verkligen brinner för och han skriver mycket egna 
arrangemang som han spelar med eleverna. Arrangemangen är utformade för att de 
ska låta bra med två, tre och fyra stämmor. Fördelen med att börja spela med en 
mindre ensemble är att eleverna inte blir lika nervösa menar han. Eleverna blir även 
mer motiverade att öva om de har ansvar för en stämma än när de ingår i en stor 
orkester där det sitter en hel skog med saxofonister och alla spelar samma stämma. 
Vidare förklarar han att det positiva med stora orkestrar är att eleverna får lära känna 
nya människor vilket blir en social skola.  
 
Övningsmetoder 
Per lägger upp en övningsstrategi redan första året en elev börjar spela ett instrument.  
Han understryker vikten av att lära sig rätt redan från början. Många lärare har enligt 
honom elever i många år och det händer ingenting. Per ställer höga krav på sina 
elever vilket ger bra kvalité. En bra övningsmetod som Per nämner är att läraren sätter 
upp fem punkter med olika moment som eleverna skall utföra när de övar. Det kan till 
exempel vara klangövningar, skalor, ansats och hållning. En annan metod som Per 
använder är att spela ett stycke ”naket”. Först steget är att eleven spelar stycket/låten 
rakt igenom och då läggs fokus på rytm och tonhöjd. Andra steget är att jobba vidare 
med nyanser och tredje steget lägger eleven till fraseringar. Sist men inte minst läggs 
känslan till. Per brukar spela in sina elever för att sedan spela upp för eleverna. De 
elever som inte vill bli inspelade behöver självklart inte förklarar han.  
 
I en kursplan som Per utformat för sina elever kräver han att de tränar minst tre 
gånger i veckan. Att spela fem minuter tre gånger i veckan kan räcka men oftast är det 
så att plockar de upp instrumentet sitter de i tjugo minuter. Han anser att om eleverna 
plockar upp saxofonen tre gånger per vecka är det inte några problem att fixa 
uppgifterna de får.  
 
5.6 Anita 
 
Bakgrund 
Anita arbetar på en kulturskola i Norrbottens län. Hennes huvudinstrument är 
orgel/piano men hon undervisar även i gitarr och blockflöjt. I grund och botten är hon 
fritidsledare men har även studerat tre år på en musikpedagogutbildning som 
motsvarar SMI (Stockholms musikpedagogiska institut). Eftersom 
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musikpedagogutbildningen hon läste inte gav behörighet till kulturskolan var hon 
tvungen att vidareutbilda sig efter anställningen. Hon har ingen formell behörighet att 
jobba i en grund- eller gymnasieskolan.  
 
Faktorer som påverkar elevens övningsmotivation 
Enligt Anita är det viktigt att hjälpa eleverna att hitta sin egen drivkraft, sin egen 
motor. Hon anser att en förutsättning för att eleverna skall känna sig motiverade att 
öva är att de finner en mening med övandet. Yngre elever kan hon motivera att öva 
genom en rolig lek eller krumelur. Hennes undervisning bygger på att eleverna ska 
tycka det är roligt att spela. Anita anser att hon som pedagogen är jätteviktig för 
eleverna. Hon lyfter även fram att hennes uppgift som pedagog är att leda eleverna att 
upptäcka nya saker. Anita menar också att eleverna blir mer motiverade om de får 
spela låtar som de tycker om.  
 
Anita anser att hennes övningsmotivation inte har någon påverkan på elevernas vilja 
att öva. Hon berättar: 
 

Nej för det vet de inget om eftersom jag fortfarande är bättre än dem på att spela så de 
tycker att jag är jätteduktig. Däremot kan de bli inspirerade av att jag faktiskt kan 
spela det där stycket men det är andra faktorer som inspirerar tror jag. 

 
Det är viktigt att eleverna blir stöttade av sina kompisar och familjen menar Anita. 
Hon berättar till exempel att en elev kom till instrumentallektioner enbart för att 
elevens mamma ville.  
 
Intresset för ”Youtube” och andra medier är stort bland Anitas elever. Hon berättar att 
många av hennes elever kommer till lektionen och har lärt sig nya stycken/låtar från 
”Youtube”. Hon anser att ”Youtube” och andra medier har större inflytande än hon 
som pedagog.   
 
Samspel och musikaliska sammanhang 
Alla elever oavsett instrument bör få vara med i ett sammanhang förklara Anita. Hon 
säger: ”Ge dem ett sammanhang är det viktigaste oavsett instrument, vad de än gör så 
ska de göra det i ett sammanhang.” Genom att medverka i en ensemble får eleverna 
en kick menar Anita. 
 
Övningsmetoder 
Anita berättar att hon ger sina elever uppgifter varje vecka. Något hon har lärt sig av 
egen erfarenhet är att eleverna lär sig mest om de kan uppgiften hyggligt när de går 
från lektionen. För att få en uppfattning om eleven förstått uppgiften brukar Anita låta 
eleven spela igenom stycket helt själv. Hon brukar även fråga eleven: ”Fixar du det 
här alldeles själv nu när du kommer hem?” Eleven ska helt enkelt ha klart för sig vad 
de ska öva när de går från lektionen annars kommer de tillbaka och säger att det var 
för svårt menar Anita.  
 
Om eleverna övar tre-fyra gånger på en vecka brukar det inte vara några problem att 
klara uppgifterna Anita ger sina elever. Självklart hade det varit ännu bättre om de 
spelade en halvtimme om dagen menar Anita, men den ambitionsnivån har de inte 
heller. Att anpassa sin ambitionsnivå efter elevernas förutsättningar anser hon vara 
viktigt. För att hjälpa eleverna med övningen brukar Anita skriva ett veckoschema där 
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eleverna får fylla i de dagar de spelat. Anita tycker att du som pedagog måste hjälpa 
eleverna att inte se övning som en prestation inför läraren. Hon förklarar att det inte är 
för hennes skull som eleverna tränar eller övar. Eleverna tränar för att förkovra sig 
och bli bättre på att spela menar hon.  
 
Enligt Anita tycker inte hennes elever det är något problem att spela samma låt i flera 
veckor. Tvärtom säger hon att eleverna uppskattar att de får ta god tid på sig. På piano 
brukar hon delar hon upp stycket i höger och vänsterhand. Första veckan lär hon ut 
vänsterhanden andra veckan lär hon ut högerhanden och tredje veckan får eleven sätta 
ihop båda händerna.   
 
En övningsmetod Anita nämner är att bryta ner stycken i små delar där eleven spelar 
varje takt för sig. Ett annat sätt kan vara att gå in direkt på vad som är problemet i ett 
stycke men då behöver eleverna vara lite äldre menar Anita. Hon berättar vidare att en 
del yngre barn alltid måste börja om från början eftersom de annars inte får något 
sammanhang i musiken. Anita anser även att barn har omedelbar 
behovstillfredsställelse vilket är väldigt tydligt med dagens barn. Enligt henne själv är 
hon inte speciellt bra på att berätta om olika övningstekniker för sina elever. Vidare 
säger hon att elever inte är intresserade av att jobba med olika övningsmetoder 
hemma. Det är enbart de elever som har kommit ganska långt och har hög motivation 
som är intresserade av att jobba med övningsmetoder hemma menar hon. 
	  
5.7 Sammanfattning  
I denna sammanfattning har vi valt ut de mest framträdande teman som var 
återkommande i varje intervju. De teman vi har valt att rikta in oss på är: faktorer som 
påverkar elevens vilja att öva, samt övningsmetoder. Med hjälp av dessa två teman får 
vi svar på studiens syfte och frågeställningar.  
 
Faktorer som påverkar elevernas vilja att öva   
Analysen tyder på att alla respondenter understryker att val av repertoar är en viktig 
faktor för att eleverna ska bli motiverade att öva. Samtliga respondenter anser även att 
familj och kompisar är faktorer som kan påverka elevens övningsmotivation. Några 
av respondenterna understryker att denna påverkan kan vara av negativ och positiv 
karaktär. Per och Gustav hävdar att eleverna blir mer motiverade att öva om läraren 
övar regelbundet och är aktiv som musiker. Anita däremot menar att hennes 
övningsmotivation inte har någon betydelse för hennes elevers övningsmotivation. 
Gustav och Anita är eniga om att det är lärarens uppgift att motivera eleverna att öva. 
Alla förutom Lars hävdar att instrumentallektionerna bör vara roliga för att eleverna 
ska bli motiverade att övning. Tre av respondenterna anser att medier som ”Youtube” 
har stort inflytande på deras elever. En av dessa tre respondenter hävdar att 
”Youtube” och andra medier har större inflytande än läraren.   
 
Att eleverna får möjlighet att musicera tillsammans i en ensemble är alla 
respondenterna överens om är en betydelsefull faktor. De hävdar även att det är 
viktigt att eleverna får vara med i och uppleva musikaliska sammanhang som 
exempelvis att uppträda vid en konsert. Alla lärare är eniga om att musikaliska 
förebilder påverkar elevernas övningsmotivation.   
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Övningsmetoder  
Det är viktigt att etablera övningsmetoder redan första året en elev spelar ett 
instrument anser Per. Pedagogen har ett stort ansvar att redan från början lära sina 
elever att spela på rätt sätt framhåller han.   
 
När eleverna lär sig spela nya övningar/stycken finns det många metoder som kan 
göra övningen mer effektiv. Ett stycke kan med fördel delas upp i små bitar där varje 
takt spelas separat hävdar Julia, Anita och Lars. Eleven kan på så sätt öva på de det 
som är krångligt och svårt. Ett sätt att öva svåra passager är att öva stycket i ett 
långsammare tempo hävdar Julia, Lars och Gustav.  
 
Anita, Lars och Gustav anser att målet med övningen är att eleverna skall plocka upp 
sitt instrument varje dag. Ett sätt att hjälpa eleven med övningen är att konstruera ett 
veckoschema där eleven får fylla i de dagar de spelat anser både Anita och Gustav. 
Per har inte utformat något veckoschema men han kräver däremot att hans elever ska 
öva minst tre gånger i veckan. De övriga pedagogerna har inte uttryckt att det ställer 
samma krav på sina elever angående övning, men till exempel Anita hävdar att det 
räcker med tre–fyra övningspass i veckan.  
 
Det är viktigt att eleven kan stycket när lektionen är slut för att han/hon skall kunna 
öva på läxan i hemmet anser Anita och Gustav. Vidare berättar Gustav att du som 
lärare inte kan skicka hem en elev med en läxa som de inte har förstått. Gustav menar 
att yngre elever har svårare att lära sig på egen hand medan äldre elever som spelat 
längre inte har dessa problem.   
 
 
6. Diskussion 
I detta avslutande avsnitt har vi valt att diskutera två områden. Dessa områden är 
metod och resultat. Vi har delat upp resultatdiskussionen i tre underrubriker som utgör 
våra forskningsfrågor.  
 
6.1 Metoddiskussion  
Den kvalitativa intervjun anser vi har varit ett bra val av datainsamlingsmetod.  Vi 
menar att fördelarna med denna intervjuform är att vi kan ställa komplexa frågor och 
få komplexa svar.  
 
De första intervjufrågorna vi ställde till respondenterna innefattar deras ålder, 
musikalisk bakgrund och vilka instrument de undervisar på. I enlighet med Svenning 
(2003) kallas dessa frågor för individuella fakta frågor. Efter genomförd 
intervjustudie har vi reflekterat över att vi inte frågat respondenterna hur länge de 
varit verksamma som musiklärare. Det hade varit intressant att se om de respondenter 
som arbetat lika länge uttryckt sig på liknande sätt.  
 
När utformningen av intervjufrågorna slutförts genomförde vi en testintervju med 
varandra. Huvudsyftet med att genomföra en testintervju var att kunna bedöma hur 
mycket tid respondenterna skulle behöva avsätta. Vi anser att maxtiden som 
uppskattades för intervjuerna stämde väl överens med hur det blev. En testintervju 
med en utomstående hade hjälpt oss att få en förståelse för hur olika individer kan 
tolka våra intervjufrågor.  



21	  

 
Vi valde att utföra intervjuer med låg grad av strukturering och låg grad av 
standardisering. Denna form av intervju gav oss en möjlighet att ställa följdfrågor 
vilket Kvale (1997) kallar uppföljningsfrågor. Följdfrågorna gav oss möjlighet att ta 
del av intressanta redogörelser som vi förmodligen inte hade fått höra om intervjun 
haft en hög grad av standardisering. Under samtalet valde vi att inte avbryta 
respondenterna utan lät dem tala till punkt innan vi ställde följdfrågor. Anledningen 
till detta val var att vi inte ville påverka deras berättelse.  
 
Stämningen vid alla intervjutillfällen var god. Respondenterna verkade enligt oss vara 
avslappnade och trygga i situationen. Fyra av de sex respondenterna som vi valde att 
intervjua kände vi sedan tidigare till. Vi tror i enlighet med Thomsson (2002) att det 
kan vara en trygghet för respondenten att känna intervjuaren. Även fast vi kände till 
fyra av respondenterna betyder det inte att vi kände dem tillräckligt väl för att veta 
vilka svar de skulle ge oss.  
 
Vid intervjutillfället använde vi oss av en inspelningsutrustning för att spela in 
intervjuerna som sedan brukades som underlag vid transkribering. Med en bandad 
inspelning kunde vi endast lyssna igenom intervjuerna och därmed enbart tolka 
respondentens svar, vilket bidrog till att vi inte kunde se deras kroppsspråk. Enligt 
Kvale (1997) blir den bandade inspelningen avkontextualiserad eftersom det visuella 
perspektivet försvinner. Han föredrar istället videoinspelning där vi kan fånga 
respondenternas minspel och kroppsuttryck. Vid en videoinspelning hade vi kanske 
tolkat respondenternas svar på ett annorlunda sett än vid bandinspelningen. Trost 
(2010) menar att vid transkriberingen av bandat material går vi miste om till exempel 
tonfall och tankepauser som respondenten gör. Vi anser att detta inte var något hinder 
vid utskrivningen av våra intervjuer. I enlighet med Trost (2010) anser vi att en 
bandinspelning ger oss möjlighet att lyssna till vad som sägs på intervjuerna flera 
gånger. Om något var otydligt kunde vi backa bandet och lyssna på inspelningen igen. 
Vi anser i enlighet med Trost att genomlyssning av de inspelade intervjuerna är 
givande för den egna intervjutekniken. 
 

Videoinspelningar erbjuder unika möjligheter att analysera det medmänskliga samspelet 
i en intervju, vilket har lett till omfattande användning av video i forskning om och 
utbildning för terapi (Kvale, 1997. s. 147).   

 
Vi instämmer med Kvale (1997) att videoinspelning är en metod att föredra, men vi 
anser dock att bandinspelning fungerade utmärkt. Trost (2010) menar ändå att en del 
människor ogillar att bli inspelade. Detta var aldrig något problem vid våra intervjuer 
eftersom det inte uppkom några större protester från våra respondenter.  
 
Enligt Trost (2010) hör trovärdigheten till ett av de största problemen med kvalitativa 
intervjustudier. Han menar att det är viktigt att forskaren kan påvisa att 
undersökningen är trovärdig för andra människor. Detta gör vi genom att göra en 
trovärdig insamling av data där det relevanta för studiens syfte lyfts fram (Trost, 
2010). Vi kommer här lyfta fram det som vi anser vara relevant för att påvisa studiens 
trovärdighet. För det första utfördes intervjuer individuellt vilket innebar att 
respondenterna inte hade möjlighet att påverka varandras svar. De svar vi fick av 
respondenterna under intervjuerna anser vi vara sanningsenliga och äkta. Detta 
grundar vi i spontana och snabba svar som vi anser till vis del var av personlig 
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karaktär. Vi har således endast berättat vad respondenterna sagt under intervjun. 
Därmed har vi inte lagt in några egna värderingar och åsikter i deras berättelser.   
	  
6.2 Resultatdiskussion	  
I resultatdiskussionen gör vi en koppling mellan svaren vi fått vid intervjuerna och 
den litteratur som vi presenterat i uppsatsens bakgrund. Denna koppling gör vi med 
utgångspunkt från våra forskningsfrågor.  
 
Faktorer som enligt instrumentalpedagoger är viktiga för att eleven skall bli 
motiverad att öva 
Det står klart att alla informanter anser att familjen kan påverka elevens 
övningsmotivation. Lif (1998), Jörgensen & Lehmann (1997) anser i enighet med oss 
att föräldrarnas engagemang spelar en viktig roll. Föräldrarna är oftast de närmaste 
människorna i en elevs sfär och därför påverkar det självklart om dessa personer är 
uppmuntrande eller negativa till elevens musicerande. Som en av respondenterna 
berättade är det många föräldrar som är skilda i Sverige vilket kan medföra problem 
för eleven. Vi ser att övningsmöjligheterna hos en av föräldern kan vara begränsade 
vilket medför att eleven inte vill eller får öva. Många instrument låter mycket och 
detta kan vara ett problem för föräldrar som bor i en lägenhet och inte vill störa 
grannarna anser vi. En del barn delar rum med syskon vilket vi anser kan vara ett 
problem när barnet vill öva ostört. 
 
Alla respondenter är eniga om att val av repertoar är en betydelsefull faktor för att 
elever skall bli motiverade att öva. I Lpo 94 beskrivs lusten att lära som ett 
betydelsefullt mål. En av de intervjuade hävdar att lektionen inte blir lustfylld om 
eleven inte får vara med och påverka val av repertoar. I enlighet med Lpo 94 och 
Adler & Adler (2006) anser tre av de intervjuade att lektionerna bör vara lustfyllda 
eftersom eleverna behöver omedelbar tillfredsställelse. En av respondenterna anser 
också att det lustfyllda lärandet är ett av kulturskolans mål. Vi ställer oss frågande till 
om kulturskolans verksamhet alltid måste vara lustfylld? Finns det inte tillfällen då 
elevens utveckling är i ett svårt skede? I enlighet med Schenck (2000) anser vi att 
undervisningen inte enbart behöver vara rolig och kravlös. Det är också viktigt att 
skapa situationer där elevens nyfikenhet främjas för att därigenom väcka elevens 
motivation anser vi i enlighet med Adler & Adler (2006). 
 
Samtliga intervjupersoner hävdar att eleverna bör få möjlighet att musicera 
tillsammans i ensemble, vilket även är ett av de övergripande målen för Piteå musik & 
dansskola. Målet är:” ge eleven möjlighet att delta i kör, ensemble och orkester inom 
musikskolan samt i övriga musiklivet” (Verksamhetsberättelse 2005/06, Piteå 
kommun, s.4). Genom egna erfarenheter har vi märkt att ensemblespel och 
musikaliska sammanhang spelat en avgörande roll för vår musikaliska utveckling. 
Därför anser vi i enlighet med Schenck att det även borde vara en viktig faktor för 
dagens musikstuderande.  

 
 
Instrumentalpedagogers tillvägagångssätt för att uppmuntra eleven att öva  
I enlighet med McPherson & Renwicks (2001) ”Self-regulation-modellen”, påpekar 
en av respondenterna att en bra övningsmetod är att dela in övningen i olika 
moment. Respondenten har delat upp övningen i fem punkter som innehåller olika 
teknikövningar på instrumentet. I övningsmetoden som forskarna beskriver läggs 
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stor vikt vid inlärning av nya stycken och repetition av tidigare inlärda stycken. Tre 
av respondenterna hävdar i enlighet med Lif (1998) att en effektiv övningsmetod är 
att dela upp stycket i små delar där varje takt övas enskilt. Med grund i resultatet 
och med stöd i tidigare forskning är dessa övningsmetoder enligt oss uppmuntrande 
för att många elever skall få en strukturerad övning. Vi anser dock i enlighet med 
Lif att det inte finns någon övningsmetod som fungerar för alla elever.  
 
Två av respondenterna anser att ett övningsschema kan ge eleverna en mer 
strukturerad övning. I enlighet med Lif (1998) anser vi att ett övningsschema har 
både för- och nackdelar. Fördelen med ett övningsschema är att eleven vet när de 
förväntas öva på sitt instrument. Eleven kan också känna en stor tillfredsställelse av 
att visa upp ett ifyllt veckoschema för sin lärare. Nackdelar med ett övningsschema 
är att eleven inte själv får välja när de skall öva och därför kanske känner sig 
överkörd.  Vi anser i enlighet med McPherson & Renwick (2001) att eleverna bör 
finna en balans mellan frihet och disciplinerad övning. 
 
Hälften av intervjupersonerna hävdar att medier som ”Youtube” och ”Spotify” har 
stor inverkan på elevernas övningsmotivation. Vi ser det som intressant att dessa 
medier kan vara ett hjälpmedel för eleverna vid instudering av ny repertoar. Eleven 
kan även hitta olika version av samma låt. Vi anser i enlighet med två av 
respondenterna att ”Youtube” och ”Spotify” inte enbart påverkar eleverna i positiv 
bemärkelse. Det negativa är att eleverna imiterar artisten för mycket och därigenom 
hittar de inte sin egen stil. En annan negativ aspekt kan vara att eleven lär sig låten 
på gehör vilket innebär att de inte behöver öva notläsningen. Vi antar dock att 
elevernas gehör utvecklas genom detta vilket är positivt. 
 
Instrumentalpedagogers uppfattningar om hur elevens övning påverkas av 
musikaliska förebilder 
Vi menar i enlighet med respondenterna att musikaliska förebilder påverkar 
elevernas övningsmotivation. Enligt oss har musikaliska förebilder påverkat vår 
egen musikaliska utveckling. Schenck (2000) hävdar att imitation är den särklass 
bästa metoden för inlärning vilket vi är beredd att hålla med om. Med imitation 
menar vi att eleven till exempel härmar sin förebild. 
 
Två av respondenterna är eniga om att lärarens övningsmotivation har stor inverkan 
på elevernas inställning till övning. En respondent anser dock att lärarens 
övningsmotivation inte har någon inverkan vilket vi inte anser stämmer överens med 
vår bild av verkligheten. I enlighet med de två första respondenterna hävdar vi att det 
inte kan vara något negativt för eleven om läraren är motiverad utan snarare tvärtom. 
Enligt oss är en lärare med hög övningsmotivation synonymt med en lärare som övar 
mycket. En lärare som brinner för att spela på sitt instrument anser vi vara en viktig 
faktor för elevernas övningsmotivation.  Vi menar att det är stimulerande för elevens 
musikaliska utveckling om de har en lärare som kan visa på spelskicklighet och 
musikalitet. Resultatet understryker därmed att läraren kan bli en musikalisk förebild 
för sina elever.  
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7. Slutord och förslag till fortsatt forskning 
Avslutningsvis anser vi oss vara nöjda med resultatet som detta arbete har givit oss. 
Vi anser att det formulerade syftet och forskningsfrågorna har besvarats, även om vi i 
vissa fall hade önskat mer utförliga svar. Vi har under arbetet med denna studie lärt 
oss olika övningsmetoder och faktorer som har betydelse för elevens musikaliska 
utveckling.  
 
I en framtida studie skulle det vara intressant att göra en observation under en lektion 
för att se hur läraren gör i praktiken. Det vore även intressant att göra en 
intervjustudie med elever för att synliggöra deras perspektiv på övningsmotivation. 
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BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR 

 
Bakgrund 

1. Vilket år är du född? 

2. Vad har du för musikalisk bakgrund/utbildning? 

3. Vad är ditt huvudinstrument? 

4. Undervisar du i något annat instrument? 

 

Övning och motivation: 
5. Var får du din övningsmotivation ifrån? 

6. Anser du att din övningsmotivation har inverkan på dina elevers 

övningsmotivation? 

7. Hur gör du för att uppmuntra dina elever att öva? 

8. Vilka faktorer anser du är viktiga för att eleverna skall bli motiverade att öva? 

9. Ger du dina elever uppgifter/läxor? Om ja, hur kan dessa uppgifter motivera 

eleverna att öva? 

 
Övning: 

10. Vad lär du dina elever om övning? 

11. a) Tycker du att dina elever övar tillräckligt? 

b) Vad är att öva tillräckligt? 

12 a) Tycker du att dina elever har en bra övningsmetod? 

b) Kan du utveckla vad en bra övningsmetod är? 

13. På vilket sätt kan du märka att elevernas övning har gett resultat? 

14. Vad skulle du som instrumentalpedagog vilja göra för att dina elever ska utveckla 

sin övning? 

15. Om du utformar ett övningsmaterial, hur tänker du då? 

16. Hur gör du när eleverna behöver hjälp att organisera sin övning? 

17. Vilken betydelse har ensemblespel och körverksamhet för elevens inställning till 

att öva? 

18. På vilka sätt kan kompisar/familj påverka elevernas vilja att öva? 

19. Hur tror du att musikaliska förebilder kan påverka eleven? 

20. Är det något mer du vill tillägga? 


