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Abstrakt 
 
Syftet med denna studie är att undersöka för vem gymnasieelever som studerar 

sång/instrument på gymnasiet presterar och hur olika yttre faktorer påverkar såväl 

motivationen som prestationen samt hur gymnasieelever upplever prestationsångest inom 

instrument- och sångundervisning. Fyra gymnasieelever deltog i denna kvalitativa 

intervjustudie. 

 
Resultatet visar på att bekräftelse och uppmuntran anses vara viktigt för informanterna, 

där bekräftelse från omgivande personer som exempelvis lärare, familjen och kompisarna 

har ett starkt inflytande. Bekräftelsen i sig bidrar med ökad motivation att fortsätta 

spela/sjunga och att sträva längre. Prestationsångest tycks vara ett mindre problem. 

Informanterna upplever mest nervositet vid konsertsammanhang till skillnad på 

lektionssituationer. Strategier och metoder för att lindra och motverka nervositet ses som 

önskvärt – något som kan uppnås genom att läraren och eleven för en öppen dialog om 

orsaker bakom nervositet och hur nervositet kan hanteras. Läraren kan enligt de 

deltagande eleverna bidra till elevens förmåga att hantera nervositet och ökad press 

genom att lärare delar med sig av eventuella erfarenheter samt genom ett lugnande 

inflytande. Det framgår även att motivation gynnas av trygga relationer i och utanför 

skolan.   

Nyckelord: prestation, prestationsångest, motivation, undervisning, estetiska programmet 



 

	   

 
Abstract 
 

The purpose of this study is to examine for whom high school students who takes 

instrument/vocal courses perform and how different factors affect their motivation as well 

as performance, and how Upper secondary school students may experience performance 

anxiety. Four students participated in this qualitative interview study and were 

interviewed separately.  

 

The result shows that confirmation and encouragement are considered to be important by 

the informants, where confirmation from surrounding people such as teachers, family and 

friends have a strong influence. Confirmation contributes to an increased motivation to 

keep playing/singing and to strive further. Performance anxiety seems to be a minor 

problem: informants mostly get nervous in relation to concert situations and then in a 

different way than during lessons.  

Strategies and methods to mitigate and counteract nervousness are seen as desirable. This 

is something that can be achieved by an open dialogue between teacher and student about 

the causes of nervousness and how nervousness can be managed. Teachers can help the 

student manage these feelings by adopting a calming influence and sharing of (their) 

experiences. The results also show that students’ motivation can benefit from the feeling 

of safety in relationships in- and outside of school. 

Keywords: performance, performance anxiety, motivation, education, Upper secondary 

school 
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1. Inledning  
 

Att prestera något bra i ett musikaliskt sammanhang kan bidra med en känsla av 

lustfylldhet och viljan att fortsätta och att bli ännu bättre. Att klara av nya utmaningar och 

utvecklas bidrar till intresset och motivationen. Prestation behöver inte vara något 

negativt, det kan medföra mycket bra som exempelvis bekräftelse. Sedan finns det en mer 

ångestladdad sida av prestation: att känna pressen inför att prestera, vara duktig, att 

tillfredställa sina egna önskningar och ibland andras önskningar och krav. Ett sökande 

efter bekräftelse, att bli sedd, att få känna ”jag kan”. Ibland räcker det inte att bara vara 

bra, det kan uppstå en hets i att vara bäst och framförallt en skräck i att vara sämst. Jag 

har själv många gånger under min studietid funderat över för vem jag presterar? Vad vill 

jag få bekräftat? Av vem vill jag bli bekräftad? Känslan av att inte vara bra nog. Bra nog 

för vad? Bra nog för vem?  

När vi utövar musik, i studier och framförande, ställs vi inför en press, en press i 

att prestera. Vi ska prestera, göra vårt yttersta. Musiken ska levereras, med god teknik, 

skicklighet och kanske viktigast av allt med känsla. Det är många bitar i det stora pusslet 

som ska finslipas, läggas på plats och presenteras. Att vara nervös för att stå på scenen är 

egentligen inget konstigt, jag tror att de flesta känt av nervositet någon gång i sitt liv, mer 

eller mindre. Nervositeten kan även yttra sig i vardagen, exempelvis inför och under 

lektioner. I värsta fall kan stress och prestationsångest leda till att personen helt tappar 

lusten till musiken och slutar att spela och sjunga. Även där kan jag relatera till mina 

tidigare erfarenheter. Jag känner flera kompisar som helt slutat med musik på grund av att 

musiken och musikstudierna skapat mer ångest än lustfylldhet. 

 

Valet att undersöka detta område grundar sig främst ur ett samtal jag hade en gång med en 

elev under en praktikperiod. Eleven berättade om hur jobbigt det var i skolan, att prestera 

och att vara duktig och rädslan för att göra fel. Rädd för att inte kunna uppfylla de yttre 

förväntningarna. Det resulterade i att eleven ibland valde att inte prestera alls: är det inte 

bra nog så är det bättre att göra ingenting. Som lärare jobbar vi med människor, något 

som jag känner är viktigt att tänka på. Därför vill jag berika mig med mer förståelse inom 

ämnet och se hur just elever upplever kraven, om det är något som upplevs som positivt 

eller ångestframkallande. Jag kommer därför att rikta fokus mot elevers reflektioner kring 

prestation och motivation. För vem presterar de?  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om hur elever på gymnasiet som läser  

instrument- eller sångkurser upplever kraven på prestation och måluppfyllelse i relation 

till undervisningen. Av den anledningen har jag valt att ställa följande forskningsfrågor: 

 För vem anser eleverna att de presterar? 

 Hur upplever eleverna påverkan av yttre faktorer? 

 Vad kan, enligt eleverna, hämma prestationer/orsaka prestationsångest? 

 Vad skapar motivation och drivkraft enligt eleverna? 

 

Yttre faktorer avser i denna studie att beröra; instrument-/sånglärare, föräldrar, kompisar, 

betyg och bedömning samt arbetsmiljö.  
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3. Bakgrund  

I bakgrunden redogörs en Begreppsöversikt där undersökningens centrala begrepp 

presenteras, därefter beskrivs Estetiska programmet – syfte och uppbyggnad följt av 

Tidigare forskning om ökad press och prestationsångest hos musikstuderande. Vidare 

berörs Motivation – inre och yttre motivation, samt Yttre faktorer – omgivande personer 

som innefattar lärare, familj och kompisar. Slutligen presenteras undersökningens 

teoretiska ramverk, Kunskap och lärande ur ett sociokulturellt perspektiv.   

 

3.1. Begreppsöversikt 
Centrala begrepp i denna studie är motivation, prestation och prestationsångest. I 

Nationalencyklopedin (2013) beskrivs begreppen på följande vis: 

 

• Motivation: ”psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar 

och riktar beteende mot olika mål.”  

• Prestation: ”något (positivt) som åstadkommits eller fullgjorts (ofta trots 

svårigheter e.d.)”  

• Prestationsångest: ”ångest att prestera i arbete som i sin tur bottnar i svag 

självkänsla och i överstark självkritik”, där också ångest beskrivs som ett 

”tillstånd av skräck, oro och spänning. Ångest kan vara orsakad av verkliga 

situationer som hot, livsförändringar som innebär ett allvarligt misslyckande eller 

förlust vid dödsfall eller separation.”  

 

Samtliga begrepp berör såväl syfte som frågeställningar, och vidare i bakgrunden 

utvecklas begreppen motivation och prestationsångest i relation till tidigare forskning. 

 
3.2. Estetiska programmet – syfte och uppbyggnad 
Denna studie fokuserar på elever på gymnasieskolans estetiska program och deras 

personliga upplevelser kring motivation, prestation, nervositet och prestationsångest. För 

att få en inblick i det estetiska programmet med inriktning musik följer här en översikt av 

gymnasiekursen Instrument eller sång 1, 100 gymnasiepoäng och dess centrala innehåll 

samt utdrag ur ämnets syfte som är relevant för studien.   
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2011 infördes en ny läroplan för gymnasieskolan (Gy11) med nya kunskapskrav och nytt 

sexskaligt betygssystem (F-A). I ämnesplanen för musik (Skolverket, 2011a) står det att 

utbildningen ska ta fasta på att stärka elevers motivation och självförtroende i 

musikutövandet. Eleven ska känna sig trygg i skolmiljön och läraren ska i sin tur sträva 

efter att motivera och stärka elevens självförtroende.  

 

Genom att arbeta med musiken från både teknik- och tolkningsperspektiv ska eleverna 

ges möjlighet att utveckla ett personligt uttryck med en hög konstnärlig kvalitet. 

Undervisningen ska ta fasta på att stärka elevernas motivation och självförtroende i 

musikutövandet.  (s.1)  

 

Det centrala innehållet i kursen Instrument eller sång 1, 100 gymnasiepoäng omfattar dels 

spel- och sångteknik, grundläggande repertoar och spel eller sång efter noter och på 

gehör. Undervisningen ska behandla samtliga delar i det centrala innehållet. Nedan följer 

det centrala innehållet för Instrument eller sång 1: 

 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:  

• Grundläggande instrumental spelteknik, alternativt sångteknik.  

• Spel eller sång efter noter och på gehör.  

• Grundläggande musikalisk tolkning, stil och form.  

• Grundläggande repertoar för det egna instrumentet.  

• Musikaliska instuderingsmetoder och övningsmetoder.  

• Instruments konstruktion, grundläggande egenskaper och instrumentvård, alternativt 

grundläggande röstfysiologi och röstvård och metoder för detta.  

• Grundläggande principer för att möta publik, till exempel presentation av program 

och medverkande, scennärvaro.  

• Arbetsmiljö vid musikutövning, till exempel ergonomi, hörselvård och elsäkerhet vid 

instrumentalspel eller sång. 

(Skolverket, 2011b, s. 15)  

 

Eleven ska genom undervisningen utveckla grundläggande teknik inom det valda 

instrumentet samt behärska musicerande på gehör såväl som efter noter och utveckla en 

grundläggande repertoar. I kunskapskraven för Instrument eller sång 1 står det bland 

annat att eleven ska för att uppnå betyget E (motsvarande godkänt), avkoda och realisera 

en enkel notbild på sitt instrument med viss säkerhet. För att uppnå det högsta betyget A 
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ska eleven på sitt instrument dessutom kunna avkoda en notbild a prima vista och 

realisera en enkel notbild med säkerhet. För att uppnå betyget E i kursen ska eleven också 

inför undervisande lärare framföra ett musikstycke med tillfredsställande resultat. För 

högre betyg så ska eleven framföra musikstycken inför andra elever såväl som offentliga 

sammanhang (Skolverket, 2011b).  

 
3.3. Tidigare forskning om ökad press och prestationsångest hos 
musikstuderande 
Musikstuderande ställs inte endast inför press i konsertsammanhang, prestationsångest 

och nervositet kan även förekomma i samband med undervisning. De flesta situationer 

där den musikutövande känner sig exponerad bidrar till att öka graden av press och kan 

ibland till och med orsaka prestationsångest (Wilson & Roland, 2002). Mitchell (2011) 

redogör för nervositet som inte endast är relaterat till konsertsammanhang utan även 

kopplat till det som kallas utvärderande framträdanden. Hon menar att musikstuderande 

står inför flera typer av pressade situationer som kan ge liv till oro och nervositet. 

Stressande situationer kan vara allt från konsertsammanhang, mindre skoluppspel och 

utvärderande examinationer/prov inför stor publik såväl som inför enskild lärare. Mitchell 

menar även att nervositet inte alltid behöver vara något negativt, men för hög grad 

nervositet kan orsaka störningar och psykiska symtom som att kroppen blir skakig, 

munnen torr samt mentala spärrar som negativa känslor, rädslor och hopplöshetstankar. 

Detta leder i sin tur till att individen blir ofokuserad, vilket kan påverka framträdandet. 

Däremot kan nervositet i en mindre mängd höja kvaliteten på framträdandet då kroppens 

utsöndring av adrenalin resulterar i skarpare fokus (Mitchell, 2011).  

 

Tidigare forskning kring prestationsångest inom musikutövande berör i stor utsträckning 

scenskräck och den nervositet som framförallt relaterar till musikframträdandet. I en 

skolkontext kan detta handla om vardagliga prestationer som att hinna med skoluppgifter 

och därmed uppnå kunskapskraven. Inom musikutövande är scenskräck ett 

förekommande uttryck, som ofta syftar till en mer situationsbunden press i samband med 

framträdanden inför publik. Lundberg (1998) beskriver hur individer tidigt i livet 

påverkas av attityder och värderingar, att personer anpassar sig till gemensamma 

värderingar och normer som är nödvändiga för att klara sig i samhället. Problemet med 

press är känslan av förlorad kontroll även om uppgiften eller situationen är något som 

känns bekant. 
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Något måste kontrolleras för att något ska bli spontant. Det handlar om en rollfördelning 

mellan vårt medvetna och omedvetna. Att musicera innebär att vi har övat in muskulära 

färdigheter, som blivit automatiska, dvs. omedvetna. Vårt medvetna jag hinner inte alls 

med i detalj. (Lundberg, 1998, s.9)  

 
Stoeber och Eismann (2007) har i en studie undersökt unga musikers relation till 

motivation, prestation, belöning och stress. I studien deltog 146 unga musikelever. Utifrån 

de musikelever som deltog i undersökningen visade resultatet att perfektion associeras 

med inre motivation, högre prestation och högre belöningar vilket i sin tur kan leda till en 

högre grad av stress.  Perfektion behöver inte nödvändigtvis innebära oro och stress. 

Stoeber och Eismann (2007) menar att motivation och strävan efter perfektion kan se 

olika ut, motivationen till musikstudierna kan komma av en självstyrande anledning, detta 

benämns som inre motivation. Motsatsen, yttre motivation, uppstår genom kontrollerad 

styrning.1 Studien visar även att de negativa reaktionerna på att inte uppnå perfektion till 

största del är relaterat till yttre motivation och därmed kontrollerad styrning. Perfektion 

som yttrar sig i oro, stress och nervositet benämns av Stoeber och Eismann som negativ 

perfektion. De menar att också de negativa aspekterna av perfektion är associerade med 

yttre motivation och känslan av att vara styrd av andra, medan en perfektionistisk strävan 

av mer positiv karaktär är relaterat till den inre motivationen och känslan av självstyrning.  

 

Huruvida individen eller eleven upplever prestationsångest beror på ett flertal faktorer. 

Alla upplever inte prestationsångest. Studier visar på att det finns ett samband mellan 

introverta individer och benägenhet till prestationsångest: personer som generellt är 

oroliga och introverta anses vara mer benägna till prestationsångest (Wilson, 2002). 

Också strävan efter perfektionism, både i uttryck och i teknik, är starkt kopplat till 

prestationsångest. Kombinationen av orealistiska krav och höga förväntningar på sig själv 

samt andras förväntningar skapar ångest och personen tenderar att fokusera på vad som 

går dåligt och det som blir fel (Gabrielsson, 1988; Stoeber & Eismann, 2007; Wilson & 

Roland, 2002). Det som ligger i vägen för framstegen är mentala hinder som självtvivel, 

tankar, känslor men också färdighetsluckor hos eleven kan inverka negativt på den 

musikaliska utvecklingen, det vill säga att om den musikaliska uppgiften är för svår kan 

uppgiften i sig vara en källa till ökad stress och oro (Lehmann, Sloboda, Woody, 2007; 

                                                 
1 För mer om inre och yttre motivation, se rubrik 3.4. 
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Schenck, 2000). Lehmann et al. (2007) redogör för att det som sker i personens inre avgör 

mottagligheten för ökad press, oro och nervositet. Situationen är ytterligare en källa som 

relaterar till omgivningen och omständigheterna kring prestationstillfället. 

 

Symtomen för prestationsångest visar sig såväl pysiskt som kognitivt. Svettningar, 

spänningar i händer och fingrar och hjärtklappning är några av de fysiska symtomen, 

medan oro för att göra fel och att inte ha kontroll, att misslyckas är exempel på kognitiva 

symtom (Gabrielsson, 1998). Som tidigare nämnde kan dessa symtom uppstå till följd av 

olika påverkande faktorer som orimliga krav, strävan efter perfektion eller en strävan att 

leva upp till eventuella förväntningar. Beteendemässiga symtom kan visa sig i form av 

hård självkritik och en orealistisk syn på målsättning och prestation. Dessa symtom kan 

exempelvis yttra sig genom att personen undviker att prova nya saker (Barefield, 2012). 

Även motivation kan spela en stor roll för huruvida individen uppfattar prestationsångest 

då motivation är nära relaterad till personlighet, självkänsla och målsättning där de 

tidigare nämnda beteendemässiga symtomen framträder. 

 

3.4. Motivation – inre och yttre motivation  
Precis som Stoeber och Eismann (2007) kategoriserar också Hallam (2002) och Lehmann 

et al. (2007) motivation i två huvudgrupper: inre och yttre motivation. Inre motivation 

härstamma från personens inre och kommer genom engagemang och upplevelsen av att 

aktiviteten i sig är njutbar och rolig.  

 
Human beings have a “love affair” with music. Virtually everyone claims to like music, at 

least some kind of music, and most people would say they love music. Generally 

speaking, making and liking music are intrinsically motivating activities. People are 

naturally attracted to them because the activities themselves are rewarding experiences. 

(Lehmann et al., 2007, s. 46) 

 
Att öva upp musikaliska färdigheter tar tid och kraft. Den inre motivationen som drivs av 

njutning och uppskattning av aktiviteten kan därför överskuggas, och den musikutövande 

behöver stöd av den yttre motivationen (Lehmann et al., 2007). Yttre motivation syftar till 

hur individen uppfattar aktiviteten genom yttre faktorer (Hallam, 2002; Lehmann et al., 

2007; Stoeber & Eismann, 2007). Genom stöd och uppmuntran från exempelvis 

omgivande personer uppkommer yttre motivation. Vid konsertsammanhang stärks den 

yttre motivationen av gensvar från publiken, medan den inre kan stärkas av nöjet av att 
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framföra musik tillsammans på scenen (Lehmann et al., 2007). En högre grad av inre 

motivation kan bidra till uthållighet och en vilja att praktisera sitt instrument under längre 

perioder och samtidigt bevara känslan av lustfylldhet. Personer som drivs av yttre 

motivation lär sig att öva effektivt för att istället reducera övningstiden (Hallam, 2002). 

Att till största del styras av inre motivation eller yttre motivation påverkar inte 

möjligheten att nå samma nivå eller resultat (Hallam, 2002).  

 

Individens motivation till att utöva den musikaliska aktiviteten beror på interaktionen 

mellan de individuella egenskaperna, målsättningen och omgivningen som också 

innefattar kulturella och historiska faktorer (Hallam, 2002). Dessa kulturella och 

historiska faktorer kan exempelvis utgöras av den pedagogiska miljön och det stöd som 

fås från familj och kompisar. 

	  
3.5. Yttre faktorer - omgivande personer 
 

Some individuals learn because it is expected of them by their parents or school. Others 

start by chance because tuition is on offer in school and their friends have decided to play. 

A few may be genuinely inspired by hearing or seeing a famous performer playing a 

particular instrument, others have a general interest in music and wish to pursue this 

further. (Hallam, 2002, s. 233) 

 

Som tidigare nämnts så kan motivationen delas upp i två huvudgrupper; inre och yttre 

motivation. Den yttre motivationen påverkas av omgivningen och interaktionen mellan 

individen och de kulturella och historiska faktorerna. Nedan presenteras tre av dessa yttre 

faktorer: lärare, föräldrar och kompisar, och de olika sätt på vilka de enligt tidigare 

forskning inverkar på individers motivation och prestation.   

 

3.5.1. Föräldrar  

Föräldrars uppmuntran har en viktig inverkan på barn. När barnet först börjar spela och 

upptäcka musiken är det viktigt för barnet att få visa upp och demonstrera den nya 

upptäckten och intresset för musiken. När barnet blir äldre och börjar studera musik 

genom att ta instrument- eller sånglektioner spelar den involverande föräldern en viktig 

roll genom att finnas där som stöd (Lehmann et al., 2007). Lehmann et al. (2007) menar 

att stödet från föräldern kan vara avgörande för om barnet fortsätter med musik eller 

bryter musikstudierna. Både Lehmann et al. (2007) och Hallam (2002) framhäver att det 
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finns olika typer av involverande föräldrar, och att dessa har olika inverkan på barnets 

motivation och prestation. Föräldrar som är för pressande eller hårt drivande riskerar att 

kväva den inre motivationen i barnet och barnets lust att fortsätta med musik. ”Some 

parents may believe that, however negative the experience, the child will thank them later 

for making them take piano lessons” (Lehmann et al., 2007, s. 50). Hallam (2002) menar 

att hemmiljön och föräldrarna kan utveckla inre? motivation hos barnet genom skapandet 

av möjligheter att upptäcka och uppleva den lustfyllda interaktionen med musiken.  

 
3.5.2. Kompisar  

När barnet blir äldre blir också relationen till vänner och klasskompisar viktiga och en 

inflytelserik faktor. Musiken kan vara betydelsefull genom att spela en identifierande roll 

i det sociala samspelet. Grupperingar identifierar sig med en viss stil, en viss musik. Den 

sociala pressen kan ha direkt negativ effekt på den enskilda individen då medlemmar i 

gruppen anser att något är ”un-cool” (Lehmann et al., 2007, s.52). Kompisrelationer kan 

även ha en stärkande effekt då många söker sig till likasinnade som exempelvis delar 

musikintresset. Klasskompisarna kan fungera som stöd och hjälpa varandra framåt: de 

skapar en social samhörighet där de förstår varandras strävan och delar ambitioner. 

Baksidan av den sociala strukturen för musikstuderande är att den också kan visa sig vara 

dömande och det kan finnas en tävlingsinriktad atmosfär (Lehmann et al, 2007).  

 
3.5.3 Instrument-/sånglärare  
Instrumentalpedagogen kan redan i ett tidigt stadium förebygga olika typer av stress och 

spänningar. Mycket kan vinnas genom ett ”musikaliskt föräldraskap” (Persson, 1996, s. 

44) till eleverna:  

 

Den enskilde musikpedagogen har otvivelaktigt en nyckelroll i stressförebyggande 

åtgärder. Varje pedagog bör vänja sig vid tanken att man genom sitt yrkesval också 

påtagit sig ansvaret för vad som med visst fog kan kallas musikaliskt föräldraskap. 

(Persson, 1996, s. 43-44) 

 

I en engelsk intervjustudie beskrev större delen av de 20 intervjuade instrument- och 

sånglärarna på ett liknande sätt relationen med eleverna som ett föräldraskap då läraren 

har en vägledande roll (Gaunt, 2011). Det framkommer även att en ömsesidig 

tillförlitlighet är viktigt för eleverna och lärarna. En av de kanske viktigaste lärdomarna 

en lärare kan fostra sina elever i är enligt Mitchell (2011) elevens egenvärde samt att 
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hjälpa eleven att utveckla sitt självförtroende. Elever behöver få veta att de är värdefulla 

oavsett vilka resultat de uppnår eller inte uppnår. I Karlsson (2002) synliggörs en tendens 

hos individer att underskatta sin förmåga i det praktiska arbetet, och därför bör lärare 

enligt Karlsson peka på möjligheter för att eleven ska kunna ändra strategier för sitt 

lärande. Elever som har en tendens att nedvärdera sin förmåga behöver särskild 

uppmärksamhet och läraren bör ha en särskilt nära kontakt för att påverka elevens 

självuppfattning, dels genom lämpliga uppgifter men också verbalt (Karlsson, 2002). 

Schenck (2000) anser att läraren ska kunna ställa krav och därmed inspirera till ett 

kvalitativt arbete: undervisningen ska vara lustbetonad men inte kravlös. Roligt och 

krävande kan ses som varandras motpoler som mår bäst av att existera tillsammans 

(Schenck, 2000).  

 

West (2013) skriver i artikeln Motivating music students: A review of the literature om 

lärarens betydelse för elevens inre motivation. West menar att lärare kan engagera elever 

genom att ge dem inflytande. Valmöjligheter skapar en känsla av självbestämmande och 

kan därför vidareutveckla ett starkare intresse för aktiviteten, och på så sätt kan lärare 

påverka elevers inre motivation. Vidare ger West (2013) förslag på hur lärare kan arbeta 

för att stärka elevens inre motivation. Läraren kan exempelvis ge elevinflytande över val 

av material och val av låtar som ska instuderas. Att belöna elevers utveckling framför 

prestation och bedrift kan också stärka motivationen. West föreslår också att instrument- 

och sångläraren med fördel kan praktisera sitt instrument inför eleven och att läraren ska 

hjälpa eleven att utveckla musikaliska färdigheter som kan appliceras utanför skolan: 

färdigheter som låtskrivning, improvisation, musicerande på gehör och förmågan att 

framträda inför publik.  

 

Som tidigare nämnts så har läraren en vägledande roll som kan jämföras med ett 

föräldraskap (Persson, 1998). Vidare menar Persson att elever lär på olika sätt, i olika 

tempo och att den kreativa processens förutsättningar således är individuell. 

Sammanfattningsvis kan engagemang och motivation vinnas genom att ge eleven 

inflytande över det praktiska arbetet och ge eleven valmöjligheter samt att uppmuntra 

elevens egna initiativ.  

 

Föräldrar, kompisar och läraren är alla personer som omger eleven i olika miljöer och 

sociala sammanhang. Interaktionen mellan individen och de yttre faktorerna som i detta 
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fall berör omgivande personer kan således vara avgörande för vad som lärs, hur det lärs 

samt hur aktiviteten upplevs. Detta är något som anses vara avgörande också i det valda 

lärandeteoretiska perspektivet för denna uppsats.  

 
3.6. Kunskap och lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 
Termen sociokulturell, myntat av Säljö (2000) redogör för hur människor tillägnar sig och 

formas av deltagande i sociala och kulturella aktiviteter samt hur människor använder sig 

av de redskap som finns inom kulturen. Det sociokulturella perspektivet har en 

utgångspunkt från den ryske psykologen Lev S. Vygotskijs idéer och den tanketradition 

som också kallas den kulturhistoriska skolan (Säljö, 2000).  

 

Dysthe (2003) skriver om ett sociokulturellt perspektiv på lärande där interaktion och 

samarbete är avgörande för lärandet. Kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext 

och kan därför ses som situerad – kunskap existerar inte i ett vakuum. Det individuella 

lärandet kan vara mer eller mindre socialt, men den lärande är varken kontextfri eller 

asocial. Dysthe (2003) redogör för sex centrala aspekter på den sociokulturella synen på 

lärande. Dessa innefattar att lärande – utöver att det är situerat – huvudsakligen är socialt. 

Lärande ses också som distribuerat och medierat, och den lärande är deltagande i en 

praxisgemenskap där språket är grundläggande för läroprocesserna. Lärande och 

problemlösning kan ske med hjälp av stöd av en mer kompetent kamrat detta benämns 

som närmsta utvecklingszonen.  

 

3.6.1. Lärandets situerade och sociala aspekter 

En grundtanke i det sociokulturella perspektivet är att det genom kommunikation skapas 

sociokulturella resurser i form av fysiska och språkliga redskap som genom interaktion 

och ytterligare kommunikation förs vidare. Lärandet ses som en kollektiv deltagande 

process. Personer (exempelvis lärare och kompisar) som omger individen är avgörande 

för vad som lärs och hur det lärs (Dysthe, 2003). Lärande sker genom interaktion i sociala 

sammanhang som exempelvis berör skolan men också det sociala livet utanför skolan. 

Erfarenheter och mening skapas av individen genom att integrera med omgivningen. 

Individen ingår också i flera grupper vilka påverkar vad som anses vara viktig kunskap 

(Dysthe, 2003). I musiksammanhang är det av betydelse att vara kunnig i musik: en 

sångare ska kunna sjunga; en gitarrist ska kunna spela gitarr.  
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Motivation betonas inom det sociokulturella perspektivet som något som finns inbyggt i 

samhällets och kulturens förväntningar (jfr. Hallam, 2002). Lärmiljöer och situationer 

som stimulerar till aktivt deltagande anses också avgörande för motivationen. Viljan att 

lära beror på upplevelsen av meningsfullhet (Dysthe, 2003). Gruppen och miljön påverkar 

av den anledningen också motivationen då betydelsen av olika kunskaper och lärande 

varierar i de olika grupper där individen ingår.  

 

Det gäller att skapa interaktionsformer och miljöer där individen känner sig accepterad 

och som på ett positivt sätt kan forma den lärandes identitet, bl.a. genom att eleven känner 

sig uppskattad både som någon som kan något och som någon som kan betyda något för 

andra. Redan att delta i och bli uppskattad i en grupp ger motivation för fortsatt lärande. 

(Dysthe, 2003, s.38) 

 

Individen deltar i flera sociala sammanhang där lärande sker. Ett ensemblesammanhang 

kan liknas vid en kollektiv process där individuella prestationer vävs in i en helhet. Det 

krävs att samtliga i gruppen samspelar och är lyhörda och ser till helheten för att lärande 

ska ske. Inom instrument- och sångundervisning sker interaktion och samspel mellan 

lärare och elev(er). Lärande sker således genom interaktion och inom olika situerade 

sammanhang. Människor agerar också med hjälp av redskap, och vad individen lär är 

beroende av hur individen använder sig av redskap för olika syften (Säljö, 2005). 

 
3.6.2. Lärandets distribuerande och medierande aspekter 

Att kunskap distribueras mellan människor inom en gemenskap innebär att individernas 

olika kunskaper och kompetenser är nödvändiga för en förståelse av helheten (Dysthe, 

2003). I skolan kan detta yttra sig genom att elever bär på olika förståelse inom 

skolämnena. I en ensemble bär samtliga elever på olika färdigheter och kunskaper som 

bidrar till helheten. Genom interaktion kan elever lära av varandra.  

 

Mediering innebär att människan samspelar med verktyg som används till att förstå och 

agera i omvärlden (Säljö, 2005). Verktygen ses som intellektuella och praktiska resurser 

för lärande. Vi använder oss av verktyg för att samla kunskap, böcker och video kan 

fungera som informationskällor, dator och penna som verktyg för lagring av texter eller 

tankar, den musikstuderande använder sig av noter som också är ett medierat verktyg. 
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3.6.3. Lärande som deltagande i en praxisgemenskap  
Lärande sker genom deltagande i en praxisgemenskap och främjas av att deltagarna har 

olika kunskaper och färdigheter (Dysthe, 2003). En praxisgemenskap utgör en grupp 

personer som är deltagande i en gemensam aktivitet eller yrkesutövning. Genom att lösa 

en praktisk uppgift inom en grupp ges deltagarna möjlighet att ta del av varandras 

handlingssätt och utökar sina handlingskompetenser, problemlösningsförmåga och skapar 

på så sätt ny kunskap. Deltagarna lär således av varandra inom en praxisgemenskap. 

Förutsättningen är att det finns redskap för kommunikation.  

 

3.6.4. Språket  
Att använda språket är ett sätt att delta och handla i sociala situationer. Tidigare nämndes 

redskapen, de verktyg som används för att samla kunskap varav språket inom det 

sociokulturella perspektivet anses vara det viktigaste redskapet för människan. Språket är 

inte bara ett medel för lärande, det är grundvillkoret för att lärande och tänkande över 

huvud taget skall kunna ske (Dysthe, 2003). ”Vi använder språket för att förstå och tänka 

för egen del och för att förmedla det vi förstår till andra” (ibid., s. 49). Det är genom 

språket vi kommunicerar våra egna iakttagelser och erfarenheter och på samma sätt kan vi 

också låna iakttagelser och erfarenheter av andra. Säljö (2005) refererar till Vygotskijs idé 

om språket som ”redskapens redskap” (s. 81). Vidare kan språket ses som ”utåt” och 

”inåt”, vänt mot andra och vänt mot det egna tänkandet som benämns som ett  ”inre 

samtal” (Säljö, 2005). Det inre samtalet utvecklas av tänkandet tillsammans med andra 

(Dysthe, 2003).  

 

3.6.5. Den närmsta utvecklingszonen 

Vygotskij menade att människor ständigt befinner sig under utveckling och att varje 

situation möjliggör att ta över och ta till oss, appropriera, kunskaper från medmänniskor 

och situationer (Säljö, 2005). Detta kan ske då individen befinner sig i vad Vygotskij 

kallar den närmaste utvecklingszonen – ett underlag för det socialt medierade, 

individuella lärandet (Dysthe, 2003).  Begreppet den närmsta utvecklingszonen syftar på 

den potential för utveckling som ligger mellan vad den lärande kan på egen hand och vad 

den lärande kan uppnå exempelvis med stöd från en lärare eller en elev som nått längre 

(Dysthe, 2003).  

 



 

	  14 	  

Läraren har den kunskap som eleven saknar, tillsammans arbetar de med olika 

problemområden, och läraren stöttar elevens arbete som är inriktat mot den närmsta 

utvecklingszonen. Sedan får eleven gradvis överta problemlösningen så att han så 

småningom kan utföra arbetet på egen hand.(ibid., s. 89) 

 
Utvecklingszonen är fiffiga kompisars lust att hjälpa varandra (Strandberg, 2006, s.54). 

Genom handledning eller assistans av en lärare eller en fiffig kompis kan eleven lösa 

problem som hade varit svåra att lösa på egen hand. Denna hjälp kan bestå av att 

problemområdet delas upp i mindre delar och struktureras, det yttre stödet minskas 

successivt för att sedan övergå till att individen på egen hand strukturerar och löser 

problem som tidigare stöttats inom den närmsta utvecklingszonen (Säljö, 2000). Detta 

stöd och guidning kan också benämnas ”scaffolding” eller byggställning en metafor för 

samarbete mellan exempelvis lärare och elev eller elever emellan (Dysthe, 2003).  
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4. Metod 
 
I följande avsnitt berörs valet av metod, urvalet av deltagare samt hur undersökningen 

genomförts, etiska överväganden och bearbetningen av datainsamlingen.  

 
4.1. Metodval   
Denna studie bygger på enskilda kvalitativa intervjuer med fyra gymnasieelever. Syftet 

var att få en djupare och mer personlig insyn i hur gymnasieungdomar reflekterar kring 

motivation, prestation och måluppfyllelse inom gymnasiekursen instrument eller sång 1. I 

enlighet med Trost (2010) så är den kvalitativa intervjun en lämplig metod för att skapa 

en djupare förståelse inom ämnet. Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att 

undersökningsmetoden liknar en vardaglig situation i form av ett vanligt samtal (Holme & 

Solvang, 1997).  

 

I denna studie användes en låg grad av standardisering då detta gav möjlighet att anpassa 

frågornas följd samt ge utrymme för eventuella följdfrågor. Vid låg grad standardisering 

är variationsmöjligheterna stora, och språket kan anpassas efter informanten (Trost, 

2010). När det kommer till graden av strukturering och intervjupersonens 

”svarsutrymme” som Patel och Davidson (2003) uttrycker det, användes 

halvstrukturerade intervjuer med likalydande och öppna frågor då detta gav utrymme för 

öppna svars- och diskussionsmöjligheter och informantens egna reflektioner.  

 
4.2. Etiska överväganden   

Respekt för medmänniskor är en grundläggande utgångspunkt för all form av 

samhällsforskning.[…] Det innebär vidare att vi i vårt arbete skyddar psykisk och fysisk 

integritet för den enskilde som bidrar med informationen.  

(Holme & Solvang, 1997, s. 32) 

 
Inom humanistisk, samhällsvetenskaplig forskning finns fyra huvudkrav av 

forskningsetiska principer: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet är de fyra krav som uttrycks (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda om den aktuella 

forskningens syfte, det innebär också att deltagarna ska informeras om vilka villkor som 

gäller för deras deltagande, de skall upplysas om att deltagandet är frivilligt. 

Samtyckeskravet syftar till att deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan, 
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deltagaren har rätt att avbryta sin medverkan samt att få strykas ur ett forskningsmaterial. 

Konfidentialitetskravet har ett nära samband med offentlig sekretess och innebär att alla 

deltagande personer ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras 

så att obehöriga inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att det insamlade 

materialet och uppgifter om deltagarna endast får användas vid forskningsändamål och får 

inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.  

 

För att uppfylla dessa etiska principer och krav har informanterna informerats om att 

deltagandet är frivilligt samt att informanterna kommer att vara anonyma i studien, detta 

genom fiktiva namn. Som fiktiva namn används beteckningarna Elev 1, Elev 2 osv. Av 

etiska skäl har även skolor tilldelats fiktiva namn genom beteckningarna Skola 1 och 

Skola 2.   

 
4.3. Urval   
Fyra gymnasieungdomar på två olika skolor (nedan kallade Skola 1 i respektive 2) har 

intervjuats. För att få bredd på intervjuerna valdes två olika skolor med geografisk 

spridning. Två av informanterna går på en gymnasieskola i en förort till en stor stad i 

södra Sverige, övriga två går på en gymnasieskola i en medelstor stad i norra Sverige. Tre 

av fyra informanter går det estetiska programmet och en av informanterna går 

samhällsprogrammet men läser extra musik och tar lektioner utanför skolan. Jag har även 

valt att utföra en könsneutral studie och därför presenteras inte vilket kön informanterna 

tillhör. 

 
4.4. Presentation av informanter  
Nedan följer en kort presentation av informanterna. 

 

4.4.1. Skola 1 
Elev 1. 

Elev 1 studerar sitt andra år på estetiska programmet med sång som huvudinstrument. 

Informanten har bott i flera länder och flyttade till Sverige för att utbildningen och skolan 

här är bättre än i hemlandet. Musik har alltid varit ett stort intresse sedan tidig ålder. Inom 

familjen råder delade åsikter kring valet av att studera musik då ena sidan uppmuntrar och 

andra sidan hellre ser att Elev 1 studerar något i likhet med ekonomi.   
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Elev 2. 

Elev 2 studerar sitt andra år på det estetiska programmet med sång som huvudinstrument. 

Elev 2 har i flera år, sjungit i kör och gått musikklass men tog sånglektioner först i 

gymnasiet. Musiken finns också i hemmet då alla i familjen spelar och sjunger. 

 
4.4.2. Skola 2 
Elev 3. 

Elev 3 har gått musikklass i grundskolan och går nu första året på samhällsprogrammet 

men läser extra musik och tar instrumentlektioner på sidan av skolan genom motsvarande 

kulturskola. Som huvudinstrument spelar Elev 3 klassisk gitarr men spelar även piano. 

Elev 3 har föräldrar som spelar och även undervisar i musik. 

 
Elev 4. 

Elev 4 studerar sitt första år på det estetiska programmet med sång som huvudinstrument. 

Innan gymnasiet gick informanten i musikklass och hade klarinett som huvudinstrument, 

det var först i gymnasiet som Elev 4 började ta sånglektioner. Utöver musicerandet i 

skolan sjunger Elev 4 i kör.  

 
4.5. Genomförande 
Fyra elever från två olika gymnasieskolor intervjuades, samtliga intervjuer skedde enskilt. 

Två av intervjuerna genomfördes under min praktikperiod och på Skola 1. För att komma 

i kontakt med informanterna på Skola 2 kontaktades sångpedagogen som var verksam på 

skolan via e-post. Vid intervjutillfället sammanfattades först undersökningens syfte för att 

ge informanterna en bakgrund till kommande intervjufrågor. Informanterna informerades 

också om de etiska principerna i form av att informanten kommer att förbli anonym samt 

att informanten har rätt att avbryta intervjun. Intervjuerna var mellan 30-45 min långa. 

Samtliga intervjuer spelades in på telefon och dator, detta för att säkerställa att det fanns 

en back up utifall något skulle hända under intervjuns gång med någon av 

inspelningskällorna. Intervjuerna ägde rum i grupprum och lektionslokaler i 

informanternas skolor.  

 
4.6. Bearbetning och analys 
Alla intervjuer spelades in med hjälp av dator och programvaran Garageband™ samt 

genom telefonens röstminne. Genom en ljudinspelning så har orden, tonfallen och 



 

	  18 	  

pauserna permanent bevarats och kan sedan återvändas till avlyssning och tolkning 

(Kvale, 1997). Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant, även uttryck som ”hm”, 

”ah” och ”öh” transkriberades. Talspråk och skriftspråk har olika retoriska former. Att 

transkribera innebär att transformera, att ändra från en form till en annan (Kvale, 1997). 

Huruvida en transkription behöver vara ordagrann och inkludera upprepningar och pauser 

beror på graden av detaljrikedom och utskriftens användningssyfte menar Kvale (1997). 

Uttalanden som ”Hm” kan upplevas som störande vid läsning av en utskrift men kan 

också förstärka svaren från intervjupersonen. Samtliga intervjutranskriptioner lästes 

igenom två gånger för att därefter kategoriseras. Utifrån dessa kategorier användes sedan 

meningskoncentrering, vilket innebär att informantens uttryck formuleras mer koncist: 

långa uttalanden dras samman till kortare uttalanden (Kvale, 1997). I resultatdelen 

förfinades citaten något då vissa upprepningar av ord togs bort. Att publicera 

osammanhängande och repetitiva intervjuskrifter kan som Kvale (1997) uttrycker det leda 

till oetisk stigmatisering av vissa specifika personer. Eftersom denna studie är könsneutral 

så ersätts hon/han av hen i resultatdelen.  

 
4.7. Trovärdighet 
Patel och Davidson (2003) menar att varje kvalitativ forskningsprocess är unik, det finns 

inga regler eller procedurer för att säkerställa validiteten. Forskare bör ställa sig frågan 

hur validiteten i forskningen är trovärdig. Vidare redogör Patel och Davidson (2003) för 

några aspekter av den kvalitativa intervjuns validitetsproblematik, bland annat 

transkriptionsprocessen där det ofta sker mer eller mindre medveten påverkan på 

underlaget för analys. Vid användandet av halvstrukturerade intervjuer som metod i 

datainsamling kan det uppstå tveksamheter i validiteten då den som forskar samlar in 

samtlig data, tolkar det som sägs under intervjun samt analyserar resultatet. Validiteten 

stärks i och med att samtliga intervjuer spelades in och den insamlade informationen 

bevarades permanent. Då syftet var att skapa en förståelse för hur elever reflekterar över 

prestation och prestationsångest lämpade sig den halvstrukturerade, kvalitativa intervjun 

eftersom att den skapar utrymme för flexibilitet och därmed fler infallsvinklar. Med tanke 

på syftet ansågs den halvstrukturerade intervjun också vara relevant för studien. Eftersom 

denna studie bygger på fyra informanters personliga erfarenheter går det inte på något sätt 

att dra generella slutsatser kring frågeställningen för vem musikstuderande 

gymnasieelever presterar. Studien skulle med största sannolikhet ge ett annat utfall och 

andra perspektiv om andra elever intervjuades. Tillvägagångssättet kan ses som generellt, 
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så till vida att undersökningen skulle kunna göras om och då ge liknande svar med inte 

nödvändigtvis samma svar eller resultat.  

Forskningens validitet kan även stärkas av den geografiska spridningen, i detta fall 

främst genom att utförandet av intervjuerna skedde på olika skolor. I och med detta har 

informanterna olika skolmiljöer och yttre faktorer såsom lärare och kompisar som deras 

erfarenheter grundar sig i.  

 

Reliabiliteten i en undersökning avser mätningens stabilitet, då mätningen vid en viss 

tidpunkt skall ge samma resultat vid en förnyad mätning. Detta förutsätter ett statiskt 

förhållande (Trost, 2010). Validiteteten och reliabiliteten behöver värderas på olika sätt 

vid kvalitativa och kvantitativa studier. En kvantitativ studie innebär att insamlad 

information är mätbar och att mätningen avser att tilldela data numeriska värden. Tanken 

bakom en sådan mätning är att det som studeras har ett ”sant” värde, något som inte 

varierar slumpmässigt (Patel & Davidson, 2003). En kvalitativ undersökning avser istället 

att upptäcka mönster och bygger på företeelser, tolkning och förståelse. Idén med att få 

samma svar på en fråga vid olika tillfällen bygger på att människan ska vara statisk i sina 

föreställningar, och Trost (2010) menar tvärtom att människan är del av en process och 

inte alls statisk. Det kan diskuteras huruvida följdfrågor av mer ledande karaktär påverkar 

reliabiliteten. Enligt Trost (2010) kan ledande frågor förstärka tillförlitligheten i 

intervjupersonens svar samt verifiera intervjuarens tolkningar. De ledande frågor som 

användes i denna undersökning förstärkte enligt min uppfattning informantens 

resonemang.  
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5. Resultat 
 
I detta kapitel följer en redovisning av resultatet vilket presenteras genom en uppdelning i 

kategorier, detta för att tydligare kunna svara mot forskningsfrågorna.  

 

Motivation påverkas och drivs som tidigare beskrivits av såväl inre som yttre faktorer 

(Hallam, 2002; Lehmann, 2007; Stoeber & Eismann, 2007), och kategoriseringarna i 

resultatdelen avser att beröra vilket inflytande de deltagande eleverna anser att dessa olika 

inre och yttre faktorer har över motivation och prestation. Dispositionen i resultatet 

innefattar därför Motivation, där informanterna redogör för yttre motivation som bidrar 

till inre motivation, och Betyg och målsättning, som berör huruvida dessa har en positiv 

eller negativ inverkan på inre/yttre motivation och prestation.  

Vidare i resultatet presenteras hur informanterna reflekterar kring Yttre faktorer – 

omgivningen och dess inverkan på motivation och prestation. Dessa yttre faktorer 

innefattar Instrument-/sånglärare, Arbetsmiljö, Familjen och Kompisar. Resultatet berör 

även Situationen och informanternas upplevelser och känslor vid konsert- och 

lektionstillfällen. I sista kategorin, Prestationsångest och ökad press resonerar 

informanterna kring varför prestationsångest uppstår och hur denna/sådan kan förebyggas.  
 
5.1. Motivation  
I samtalen med informanterna framgår det att yttre motivation och drivkraft kommer från 

olika håll. Det finns vissa likheter i informanternas utsagor medan andra berättelser är mer 

personliga. Elev 1, 2 och 3 berättar om betydelsen av idoler och personer som 

informanterna ser upp till. Elev 4 ser musiken som inspirerande och motiverande i sig.  

Elev 1 och 3 delar en likartad syn på yttre motivation, då de finner motivation genom att 

lyssna på förebildande idoler. Yttre motivation ökar för dessa informanter då de känner att 

de själva kan uppnå det som idolerna gör, något som kan yttra sig i form av att spela 

samma låtar såväl som att skriva egen musik. Elev 3 menar att det hjälper att lyssna på 

sina idoler, det hjälper informanten att påminna sig själv om varför informanten utövar 

musik.  
Elev 3 

Så finns det också de stora kändisarna som man ser på nätet och så blir man väldigt 

inspirerad och motiverad att fortsätta när man ser hur långt de har kommit och tänker att 

man kanske kan komma lika långt själv […] Och så hör jag hur bra det egentligen är och 
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då inser jag att det här är varför, det här är varför jag spelar och då får jag upp 

motivationen igen. 

 

Idolerna motiverar även Elev 2, som under samtalet ivrigt berättar om imponerande 

teknik och skicklighet och begreppsliggör vad informanten lyssnar på.  
Elev 2 

Typ stora artister som inspirerar mig det gör ju typ… Jätteklyschigt men Beyoncé som 

vanligt typ… Nej men jag tycker det är sjukt för hennes register, hennes register är galet 

och tonerna hon kan ta är fortfarande så snygga trots att dom är så höga eller så låga, 

samma sak med Jessie J. Mmm… Jag tycker det är jättebra! 

 

Utöver idolerna menar Elev 2 att yttre motivation också kommer från positiv bekräftelse, 

något som kan yttra sig i form av feedback från kompisar och lärare. Vidare framkommer 

även betygen som yttre motivation för Elev 2.  

 

Elev 4 som till skillnad från övriga informanter inte nämner några idoler menar på att 

musiken är motiverande i sig. 

Elev 4 

Jag tycker för det första att det är enormt roligt, jag älskar musik och… ja, jag tycker bara 

att det är fantastiskt och det gör mig så glad och någonting som gör en glad borde man ju 

hålla på med tycker jag. 

 

Familjen har enligt två av informanterna också en bidragande roll till yttre motivation 

även om den kan yttra sig på olika sätt. För Elev 1 är det betydelsefullt vad familjen 

tycker – något som också motiverar informanten att prestera. Elev 1 förklarar under 

samtalets gång att det är viktigt att bevisa för föräldrarna att det är möjligt att gå sin egen 

väg. Informanten upplever inte att samtliga i familjen delar samma syn på musikutövande, 

något informanten själv ser som ett möjligt professionellt yrkesval.  
Elev 1 

Jag har alltid, i min familj, varit den klumpiga som alla bara ” […] kommer aldrig att 

klara av någonting i sitt liv”… Någonstans i mig så fanns det något som ville bevisa att 

jag kan gå min egen väg själv och göra någonting, bevisa mig, alltså mig själv att jag kan 

liksom, göra någonting, lyckas!   
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Även Elev 3 finner motivation genom föräldrarna då det var föräldrarna som fick 

informanten att öva som liten.  

Elev 3 

Ja i början var det föräldrarna som smiska på mig när jag skulle öva men nu för tiden så 

blir jag ständigt motiverad när jag ser instrumenten bara hänga på väggen, så spela för att 

det ser roligt ut. 

 

Elev 3 och Elev 4 har en delad syn av att musiken är motiverande i sig då båda påpekar 

sin uppskattning för musik. Elev 3 visar till skillnad från Elev 4 en tydlig uppskattning för 

sina idoler och förebilder och hämtar motivation därifrån, i likhet med Elev 1 och 2. 

 
5.2. Betyg och målsättning 
Informanterna var i stort sett eniga om att betygen inte betyder allt, samtidigt som betygen 

också kan ha ett motiverande inflytande för flera av informanterna. Av de fyra 

informanterna så visar Elev 2 en tydlig strävan mot högre betyg inom instrument- och 

sångundervisningen.  
Elev 2. 

 Ifall jag hade fått ett C hade jag känt att då måste jag fortsätta kämpa för mitt A liksom. 

Ifall jag får ett A så måste jag fortsätta kämpa för att hålla det uppe liksom jag kan ju inte 

bara ge upp när jag fått mitt bra betyg. 

 

I samtalet så förklarar Elev 2 att läraren också bidrar till hur eleven reagerar på det betyg 

som eleven uppnår. Det är viktigt att det som läraren säger också speglar sig i betyget så 

att eleven inte blir chockad och besviken när lärarens bekräftelse och betyg inte stämmer 

överens.  

 Elev 2.  

 Min lärare sa ju det att hon tycker att jag kan sång så bra att hon kan gå in på de här 

smågrejerna, då känner jag att ja men då har jag min bekräftelse liksom, men ifall hon 

fortfarande skulle lägga typ ett D på mig så skulle jag bli lite chockad… liksom och känna 

att det är någonting som blivit fel.  

 

Elev 1 förklarar att betygen aldrig varit det viktigaste och berättar vidare om en kompis 

vars betyg var låga, detta trots att kompisen presterade bra och var duktig. Elev 1 

resonerar kring att kompisen inte gjorde det som måste göras inför lektionen, som att öva 

på sångläxor och sångövningar. Betygen visar på hur bra eleven utför de uppgifter som 
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läraren delar ut och hur bra eleven presterar inför läraren samt förhåller sig till det som 

måste göras resonerar informanten. Vidare påpekar Elev 1 att betygen är viktiga om målet 

är att studera vidare. 
Elev 1.  

Om man vill plugga vidare musik då är det väldigt viktigt att kunna prestera framför 

läraren, för betyget betyder ju din framtid egentligen. 

 

Elev 4 delar samma åsikt som Elev 1 och menar att betygen inte är allt men att det ändå är 

viktigt att bli godkänd. Däremot så är det inte alltid nödvändigt att sträva efter högsta 

betyg, istället anser Elev 4 att det är bättre att sätta realistiska mål. Att inte sätta realistiska 

mål kan bidra till besvikelse om målen inte uppnås. 

Elev 4.  

 Ibland kan det kännas, oj ska jag kunna allt det där för att få ett A, ah men då kanske jag 

siktar på ett C eller ett B. 

 

Elev 4 fokuserar på att lära sig nya saker oberoende av att tänka på betygen. Informanten, 

som tidigare gått i musikklass, upplever en trygghet i sin förkunskap och även ett visst 

försprång som ger ett ökat självförtroende.  
 Elev 4. 

Jag är ju ändå, om man får säga det, jag är ju ändå ganska duktig på musik, jag kan ju 

ganska mycket eftersom jag har fått en utbildning redan i tre år. Men… jag siktar ju 

liksom på det som jag vet att jag klarar av.  
 

Informanterna anser att betygen har en viss motiverande effekt och att betygens 

bekräftelse kan bidra till att vilja sträva längre. Elev 3, som inte får betyg i sin 

instrumentkurs, minns hur det var att bli betygsatt i musik i musikklassen i grundskolan. 
Elev 3. 

Ja det får en vilja sträva lite längre med tanke på att man vill ha bra betyg för att man 

vill… bli successful. Men fortfarande koncentrerar jag mig på varför jag gör det och det 

är oftast för att det är roligt och inte liksom… ja, för att få bra betyg men visst tror jag att 

det påverkar lite grand, det gör det nog. 

 

Elev 1 som inte lägger någon större vikt vid betygen anser ändå att betygen kan vara 

motiverande och bidra med lust att fortsätta vid tillfällen då man känner sig nöjd. Betygen 

kan också visa på vad man klarar av och vad man behöver jobba på. 
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Elev 1 

Det kan också motivera en när man vet att ”Aha det här har jag gjort fel, det här måste jag 

jobba på hmm…” Man kan också bli väldigt nöjd och få den här positiva feedbacken, det 

är alltid bra och man har mer lust att fortsätta.  

 

5.3. Yttre faktorer - omgivningen 
Omgivningen innefattar i denna undersökning personer och yttre faktorer som lärare, 

arbetsmiljö, familj och kompisar. Dessa ses som tillhörande det situerade sammanhang 

som eleven verkar i. Ur ett sociokulturellt perspektiv verkar individen/eleven i olika 

sammanhang och är integrerad i olika grupper där lärande och kunskap skapas genom 

interaktion. Under denna kategori presenteras informanternas resonemang kring 

omgivningens inverkan på motivationen, det vill säga det som skapar engagemang och 

lust samt omgivningens inverkan av prestationen, det som ska utföras.  

 
5.3.1. Instrument-/sånglärare 

Enligt informanterna kan läraren genom bekräftelse öka drivkraften och motivationen hos 

eleven. Elev 3 och 4 syftar till att det är bra med konstruktiv kritik, det är viktigt att få 

veta vad som utförs bra och vad som kan förbättras. Blir det för mycket kritik finns risken 

att eleven slutar öva eller helt slutar att utöva musik. Elev 3 berättar om kompisar som 

slutat med musik på grund av att de inte kände sig duktiga på att spela, något som Elev 3 

förklarar som en följd av att lärare inte uppmuntrar. Samtidigt menar Elev 3 att det inte 

får bli för mycket av den positiva feedbacken, då skulle betydelsen av de positiva 

kommentarerna tappa värde.  

 

Även Elev 4 tycker att det är viktigt att bli uppmuntrad av läraren och menar att det 

hjälper eleven att fortsätta.  
Elev 4. 

För att bli motiverad att fortsätta så behöver man feedback man behöver liksom någon 

som säger att, det här var bra, för annars blir det tråkigt… liksom, jag suger på det här 

varför ska jag fortsätta? 

 

Elev 2 tycker att det är viktigt med en lärare som triggar igång och är driven, det kan 

hjälpa eleven att våga lite mer. Utan drivkraft från läraren blir det svårt att prestera menar 

Elev 2. Med drivkraft menar informanten någon som pushar och samtidigt är med i själva 

aktiviteten och visar engagemang. Elev 2 redogör för när läraren exempelvis är med och 
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improviserar, då melodier bollas mellan lärare och elev genom call and response-

övningar. Detta menar Elev 2 är extra motiverande, då läraren är med i aktiviteten. 

Elev 2 

När vi står och har våra improvisationsövningar, så verkligen såhär ”tagga till nu!” och 

”nu kör vi såhär!” […] Då känner man ”ah men jäklar nu kör vi!” ifall det har varit såhär 

”ah okej sjung den här skalan och kör en halvton upp, en halvton upp och bara köra”. Ifall 

läraren inte har… någon drivkraft liksom så blir det lite så… ”Jaha, vad händer nu?”.   

 

Läraren kan bli som en förebild, någon att se upp till, någon som inspirerar menar elev 1. 

Läraren liknas också vid en coach som finns där för att påpeka fel så att dessa kan 

förbättras och presteras bättre till nästa gång. 
Elev 1. 

Jag kommer alltid att ha någon vid min sida som kommer säga vad som är fel och vad 

som är dåligt så jag vet hur jag ska prestera nästa gång, för läraren är en coach och en 

coach behöver man alltid för att kunna prestera så bra som möjligt. 

 

Det framgår av informanterna att det är viktigt att ta till sig av den information som 

läraren ger ut i form av teknikövningar och spel- och sångläxor. Elev 3 påpekar även att 

det är viktigt att elever också få spela det som de själva tycker om och inte bara sådant 

som läraren anser är nyttigt och viktigt. Elev 2 påpekar att lärarens erfarenhet och 

ämneskunskap är viktig då informanten förlitar sig på att läraren kan. Elev 3 försöker att 

göra de uppgifter läraren ger för att sträva mot bättre resultat, och Elev 4 förklarar att det 

är extra roligt när läraren också märker att informanten tagit till sig av det läraren sagt och 

övat därefter. Elev 1 påpekar att det inte alltid är lätt att bevara fokus och ta till sig all 

information under lektionen framförallt när det blir för mycket teknik, då är det lätt att 

tankarna flyger iväg. Sinnesstämningen för dagen påverkar fokus och prestation menar 

Elev 1. 

 
5.3.2. Arbetsmiljö 

Var eleven presterar som bäst kan enligt informanterna bero på olika faktorer. 

Informanternas utsagor tyder på att trygghet är viktigt, och även tillit till och uppmuntran 

och bekräftelse från personerna i omgivningen, men också att kunna uttrycka sin åsikt 

samt att våga prestera. Att känna sig trygg i olika situationer och i olika miljöer är något 

som måste övas upp för att bli professionell sångerska/sångare menar elev 1, något som 

senare förklaras som erfarenhetsrelaterat. Genom att praktisera sitt instrument själv och 
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tillsammans med andra kommer erfarenhet och trygghet med tiden. Elev 1 har studerat 

musik i knappt två år och känner sig fortfarande som en nybörjare.  

Elev 1 

Det är väldigt viktigt om man ska vara professionell sångerska/sångare att man ska kunna 

liksom ha den här… känna sig bekväm liksom, spelar ingen roll vart man är, det måste 

man helt enkelt öva upp. Jag har väldigt svårt att sjunga bland folk jag inte känner.  

 

Informanterna anser att det bidrar till ökad motivation när personer i omgivningen säger 

vad som ska förbättras. Samtidigt poängterar samtliga informanter att det också är viktigt 

att få höra vad som utförs bra. Elev 4 upplever att det kan vara svårt att prestera bra när 

det är flera som sjunger och menar att det är lätt att börja tänka på vad andra tycker och 

tänker. 

Elev 4 

Jag jobbar hellre med dem som är jämna eller lite sämre… om jag har någon som är 

jättemycket bättre som jag kanske inte ens tycker om eller som jag inte känner så bra, det 

tycker jag är ganska jobbigt. Jag tycker om att känna alla, då är jag som mest bekvämast.  

 

Utöver omgivande personer så menar Elev 2 att små rum kan påverka prestationen då 

dessa känns trånga och instängda något som bidrar till en känsla av att hålla tillbaka och 

inte våga sjunga ut. Sångundervisningsrummen på skolan är för små enligt informanten, 

men menar att det hjälper att känna sig bekväm och trygg med läraren.  
 Elev 2 

Jag brukar vara lite såhär… små rum, så vågar jag inte riktigt släppa loss ordentligt. För 

jag är medveten om att jag har väldigt hög volym när jag sjunger liksom så då brukar jag 

ha svårt att verkligen släppa ut för då känner jag att det blir det här trånga utrymmet och 

min röst liksom blir såhär… det blir så instängt på nått sätt.   

 

Elev 1, 2 och 4 pratar om betydelsen av omgivningen och de personer som är delaktiga i 

musicerandet. Elev 3 pratar om personerna hen spelar inför. Att spela inför personer som 

kanske inte är insatta i ämnet gör det lättare att prestera bra, det blir betydligt svårare att 

prestera inför personer som är insatta i musik och personer som informanten vill imponera 

på. Elev 3 menar att det är svårare att prestera inför en grupp med musikhögskoleelever, 

närmsta vänner eller de ”coolaste” på skolan, det är betydligt lättare att prestera inför 

exempelvis fotbollsfans. 

Elev 3. 
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Ifall jag ska spela för någon som jag vill imponera på, då är det nästan omöjligt att spela 

för då blir man alltid så nervös och stressad så det blir ju snabbt jobbigt men det är ju 

såklart kul efteråt när man får feedback av dem för det är den som betyder mest oftast, 

men samtidigt så är det svårast att prestera inför dem.  

 

Elev 3 anser att det går allra bäst att prestera i ensamhet när ingen ser på, då uppstår ingen 

nervositet.  

 
5.3.3. Familjen 

För elev 1 är det betydelsefullt vad familjen tycker. Informanten känner ett behov av att 

bevisa att musik är något som är möjligt att studera och att arbeta professionellt inom.  
Elev 1 

Vad en familj tycker det är såhär… Det är en av de viktigaste sakerna för mig. Hmm… 

För jag har vissa i min familj som tycker att jag inte ska fortsätta att jag istället ska plugga 

någonting annat. 

 

Elev 2 och 3 har båda vuxit upp i musicerande familjer och upplever stöd från hemifrån. 

Elev 2 berättar att det är så informantens familj umgås, genom att spela och sjunga. Elev 3 

menar att det alltid är mer eller mindre likadant: oavsett prestationen så är responsen från 

familjen alltid positiv. Elev 4 litar på sina föräldrar och menar att det är viktigt att få stöd 

hemifrån. 
Elev 4 

När man var liten och så… Och ens mamma säger att man är duktig, när de säger ”Åh så 

fint du sjöng” […] det är jättekul att få höra det från sin mamma, man ser ju verkligen upp 

till sina föräldrar och man litar ju på dem, det är ju så viktigt att få det hemifrån, inte bara 

från andra, utan även hemifrån och få feedback därifrån, tycker jag.  

 

5.3.4. Kompisar 
Två av informanterna anser att det är viktigt vad kompisarna tycker, medan elev 1 och 4 

påpekar att det är kul och motiverande när kompisar bekräftar prestationen men att det 

inte är det viktigaste. Elev 1 menar att kompisar ger ett intryck av vad folk i största 

allmänhet tycker. Elev 3 förklarar att det är betydelsefullt vad kompisarna tycker då hen 

spenderar större delen av sin fritid med sina kompisar. När Elev 3 spelar upp för sina 

kompisar brukar musiken anpassas efter vad kompisarna uppskattar och tycker om.  
 Elev 3 
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Man får anpassa det man spelar för dem, istället för att spela sådant som jag tycker är 

liksom vackert och liksom kraftfullt så får man kanske spela någonting snabbt som 

imponerar på dem, då tänker de ”Åh shit vad duktig du är!” medan om man spelar 

någonting jättelångsamt men man spelar det jättebra då tycker de kanske inte att man är 

lika duktig och då känner man sig inte lika… Då tappar man betydelsen […] Jag tycker 

att det är viktigt att kompisarna tycker att det är okej det man håller på med på ett eller 

annat sätt. 

 

Vidare menar Elev 3 att det motiverar att fortsätta när kompisar bekräftar prestationen 

genom att säga att det är bra.  

 

Elev 2 vill kunna hjälpa sina skolkamrater och inte göra dem besvikna då skolkamraterna 

enligt informanten förväntar sig och förlitar sig på att hen kan. Informanten blir besviken 

på sig själv när den upplever att den inte kan prestera det förväntade. Samtidigt så tycker 

Elev 2 att det också är motiverande och roligt när andra ser upp till den. 

Elev 2 

Jag har hört några vänner som har sagt att de ser upp till mig för att jag… För de tycker 

att jag sjunger bra, det är någonting som verkligen peppar mig att fortsätta åh liksom… 

För ifall de ser upp till mig så vill jag ju inte… Let them down! 

 

5.4. Situationen 
Situationen avser både platsen där prestationen äger rum och situationen i vilken något 

ska framföras och arbetet utföras. Instrument- och sånglektionen är ett sådant tillfälle där 

exempelvis övningar och eventuella läxor ska presteras. Konserter och uppspel är andra 

situationer där något ska utföras och presteras inför en större publik och inte endast inför 

läraren. Med konsert menas offentliga konserter, som kan ske i skolan men även utanför 

skolan. Uppspel avser de mindre former av framträdanden som främst sker inom 

undervisningen, i form av att elever spelar upp för varandra och lärare. Det som skiljer 

situationerna åt är att eleven är ensam med läraren under instrument- och sånglektionen 

medan en konsert eller ett uppspel sker inför en större grupp människor.  

 
5.4.1 Konsert och uppspel 

Det är främst vid uppspel och konserter som informanterna upplever nervositet. Samtliga 

informanter har upplevt nervositet mer eller mindre. Elev 2 och Elev 4 menar att en lagom 
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mängd nervositet är bra, då presterar de bättre. Elev 1 resonerar att nervositet är mer 

vanligt vid konserter och uppspel och berättar om ett tillfälle då nervositeten tog över.  

Elev 1 

Jag minns en gång så var jag jättenervös och efter konserten så var jag ensam det var nyss 

när jag flyttat hit och jag hade typ inga vänner och jag var ensam där på scenen förut… 

Jag hade alltid stöd vid mig, jag har alltid varit nöjd med min röst men den där dagen var 

jag helt ensam och… och då märkte jag att det gick inge bra, jag var nervös och jag gick 

från konserten även fast vi skulle spela mera låtar och ingen visste vart jag var och jag var 

jättejättebesviken på mig och jag var jätteledsen men man ska ju kunna ha sådana 

erfarenheter så att det inte händer igen. 

 

Genom att tänka tillbaka på tidigare erfarenheter, exempelvis framträdanden som har gått 

bra, kan individen stärkas och besvikelse dämpas menar elev 1. Det är tillåtet att vara 

besviken ibland, det går över med tiden menar elev1. Elev 2 blir ofta väldigt taggad inför 

större konserter och mer nervös inför gemensamma lektioner där elever ska bedöma och 

ge feedback på varandra. Elev 3 blir i sin tur nervös inför uppspel och konserter på grund 

av viljan att visa allt eleven kan och att prestera på toppen av sin förmåga. Oftast känner 

sig Elev 3 glad och nöjd efter konserter men berättar om en konsert som inte blev lika 

lyckad. 
Elev 3 

Jag hade konsert för ett tag sedan där det gick riktigt dåligt och då var jag liksom arg på 

allt och alla efteråt, jag ville bara dra därifrån men när det har gått bra då är jag alltid glad, 

vill gärna gå fram till personer och prata och… Diskutera musik eller någonting. 

 

Det är svårt att vara glad och socialisera efter besvikelse och missnöje med en prestation 

menar Elev 3. Informanten vet dock inte hur besvikelse kan övervinnas. För Elev 4 är det 

inte så nervöst med uppspel och konserter och menar att det bara är kul att få visa upp sitt 

kunnande. Det är roligt när prestationen också bekräftas av publiken förklarar Elev 4.  
Elev 4 

Man hoppas att folk ska komma fram till en och prata med en, liksom bara… Ja men 

antingen säga att man är duktig men jag tycker alltid det är kul när publiken pratar med en 

att det kommer fram typ små personer och bara ”ååh det var jättebra, kan inte jag få lära 

mig?”. 
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De publika situationer, konserter och uppspel som kan ske både inom skolans verksamhet 

och utanför är de som informanterna främst upplever nervositet inför – nervositet som 

uppkommer av att informanterna vill prestera ett bra framträdande. Konsertsituationen 

sker till skillnad från undervisningssituationen inför fler personer och inför personer med 

olika kunskap och erfarenhet av musik. 

 

5.4.2 Instrument- och sånglektionen 

Instrument- och sångundervisningen ska ge förutsättning för elevens vidare utveckling 

inom instrumentet. Till skillnad från konserter och uppspel är detta en situation som sker 

kontinuerligt. Undervisningen kan också innefatta olika typer instuderingsuppgifter, 

exempelvis låtar och övningar. Styrdokument (Gy-11) formulerar också vissa 

förväntningar av vad eleven ska kunna.  

För Elev 1 är det viktigt att ta sånglektionen seriöst, precis som andra skolämnen. Elev 1 

blir besviken på sig själv om den inte gjort det som ska göras.  
Elev 1 

Det känns att jag bara slösar bort min, mina sånglektioner när jag inte har gjort det jag ska 

göra och det känns verkligen… Man är besviken, om man verkligen tar det här seriöst, 

den här linjen seriöst och sång seriöst så känner jag mig väldigt besviken. När jag har 

presterat bra så känner jag mera motivation och ofta så är det så att man behöver inte 

stoppa hela tiden där man är så man fortsätter utvecklas och så har man mera grejer att 

göra till nästa vecka… och det är bara motiverande. 

 

Vidare menar Elev 1 att det är viktigt att prestera bra under lektionerna och att utvecklas 

inom sången eftersom det var syftet med att flytta till Sverige. Elev 2 känner ingen större 

oro inför lektionerna och är oftast väldigt glad efteråt, men upplever att det är svårt att 

säga ”jag är bra” och menar att det alltid går att förbättra sina prestationer i 

lektionssituationer såväl som konsertsituationer.  
Elev 2 

För grejen är den att jag vill inte riktigt intala mig om att ”nä nu är jag bra, nu är jag klar 

liksom”. För jag har… Det finns alltid någonting man kan förbättra, känner jag.[…] Nej 

men det blir lite såhär att ifall jag intalar mig själv om att jag är bra då blir det lite såhär 

att, ja men då kan jag slappa lite mer… 
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Att få spela sådant som Elev 3 själv tycker om bidrar till en lustfylld upplevelse och ökad 

motivation. Det är mer nervöst att spela upp sådant som har övats på under en längre tid 

då det slutliga resultatet ska visas upp. 
Elev 3 

Det kan ju vara mer nervöst ifall jag har jobbat med en låt under en jättelång period och 

nu ska jag slutligen visa allt jag kan, jag ska visa hur perfekt det har blivit då kan det bli 

lite, lite nervöst. […] Ifall läraren har satt ut någonting som kanske känns självklart att jag 

ska kunna och sedan så misslyckas jag totalt med det då blir man ju besviken på sig själv 

och det är alltid jobbigt… Liksom de värsta lektionerna blir ju när jag inte lyckas prestera 

för någonting som jag… borde kunna! 

 

Vid frustration och besvikelse kan det hjälpa att lyssna på andra duktiga musiker för att 

påminna sig om att musik är roligt förklarar Elev 3.  

 

Elev 4 är övervägande positiv i sina erfarenheter och upplevelser av sångundervisningen 

och upplever ständigt musikalisk utveckling. 
Elev 4 

Jag lär mig alltid en sak, minst en sak varje gång… Och man får utvecklas, utvecklas 

varje lektion bara första lektionen så lärde jag mig mer än vad jag någonsin har gjort 

under hela högstadiet så det var, det var coolt tyckte jag. 

 

Vidare förklarar Elev 4 att utveckling skapar motivation och då förbättras också 

prestationen, något som berör både undervisningssituation som konsertsituation.  

 
5.5. Prestationsångest och ökad press 
En av fyra informanter har upplevt prestationsångest. Elev 2 pratade om prestationsångest 

som något självupplevt medan elev 1 inte hade hört begreppet innan. Elev 3 och 4 hade 

inte upplevt prestationsångest personligen men var inte obekanta med begreppet och dess 

betydelse. Prestationsångest enligt informanterna är något som handlar om nervositet och 

osäkerhet, någonting som trycker ner en, en känsla av att vara osäker på sin egen förmåga, 

när eleven inte tror på sig själv, känslan att inte vara bra nog. Elev 4 menar att skolan är 

en plats där prestationsångest förekommer då skolan kräver att eleverna presterar. Elev 2 

berättar att kompisarnas höga och omfattande förväntningar att prestera skapar ångest. 

Elev 2 
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Prestationsångest för mig är någonting som ofta trycker ner mig ganska mycket. För det 

här med att jag skulle kunna allting […] jag har blivit lite bättre på att hantera det, det har 

jag. Men det är fortfarande något som ligger och gräver baki huvudet liksom.  

 

Elev 1 talade om tankarna som konstruerar känslan av ångest och att det har med 

självkänslan att göra. Det kan även påverka vad andra ska tycka och tänka om det som 

presteras menar Elev 2. Elev 3 resonerar kring när den musikaliska uppgiften är för svår 

och att det då bidrar med känslan av självtvivel och oro för att misslyckas. Att bara få 

kritik är något som Elev 4 tror kan skapa prestationsångest, något som leder till 

självtvivel. 

 

Att inte bry sig om vad andra tycker, att tillåta sig själv att göra fel och att inte göra det 

för svårt för sig själv var informanternas förslag på hur elever kan jobba för att motverka 

prestationsångest. Enligt informanterna kan läraren hjälpa eleven att hantera nervositet 

och prestationsångest. Elev 4 anser att det är viktigt att läraren inte är för hård och visar 

förståelse när det blir för jobbigt i skolan. Elev 1 menar att läraren kanske själv har 

erfarenhet av att känna ångest och nervositet, och det kan vara ett stöd att få veta hur 

exempelvis lärare, skolkamrater tänker kring problemet och vilka metoder de har för att 

motverka prestationsångest. Elev 3 resonerar i likhet med elev 1 att läraren bär på 

erfarenhet och kan ge tips och råd på hur elever kan hantera nervositet och 

prestationsångest. Elev 3 anser dock att det har varit för lite av det i skolarbetet.  
Elev 3 

Jag blir alltid så nervös innan konserten, vad ska jag göra åt det? Det främsta svaret jag 

har fått är ju mest liksom ”Ah men du vänjer dig” så det har inte alltid hjälpt jättemycket. 

 

Elev 2, som upplevt svårigheter med prestationsångest, förklarar att sångläraren haft ett 

betydelsefullt inflytande genom att hela tiden påminna om att det är ok att göra fel, att 

inte vara för hård mot sig själv. 
Elev 2 

Jag har alltid varit såhär att, typ när jag gör fel så har jag alltid grimaserat eller gjort 

någonting så att det blir så här ”aah” […] men hon bara ”Nej, nej, nej!” fortsätt liksom, 

hon verkligen… Nästan skriker på mig men inte såhär argt men hon säger det, nej, nej, 

fortsätt nu, inga miner liksom, du får göra fel. Det är det hon har sagt liksom som har 

hjälpt mig. 
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Vidare förklarar Elev 2 att det är viktigt att inte visa när det blir fel genom att sluta 

sjunga. I stället menar informanten att det är bättre att fortstätta sjunga och resonerar 

kring att det inte är säkert att andra upptäcker exempelvis om du sjunger fel text. Det 

bästa sättet att undvika ökad press och nervositet inför olika situationer enligt Elev 4, är 

att tänka på vad som är bäst för sig själv och att inte fokusera på andra.  

 

5.5. Sammanfattning 
Bekräftelse från yttre faktorer eller omgivningen anses vara betydelsefull för samtliga 

informanter. Det framgår av informanterna att idoler och förebilder har ett motiverande 

inflytande. Känslan av att kunna interpretera musiken, att möjliggöra tekniska färdigheter 

i likhet med en idol väcker motivation. Det framkommer även att betygen kan ha en 

motiverande effekt då det kan få eleven att vilja sträva längre, uppnå ett högre betyg. 

Informanterna påpekar även att betyg kan skapa stress då betygen kan vara avgörande för 

framtida möjligheter. Instrument-/sånglärare kan bidra med att stärka elevens motivation 

genom uppmuntran. Informanterna menar att det är viktigt att lärare inte endast kritiserar 

prestationer, då detta istället kan resultera i att elevens motivation till att studera musik 

hämmas. 

Av informanternas utsagor framhävs betydelsen av trygghet, att känna sig trygg i 

arbetsmiljön och i samarbete med såväl lärare som andra elever. Kompisar har även 

inflytande över den enskilde individens motivation. Elev 1 och 4 upplever att det är roligt 

att bli bekräftad av kompisar men att den bekräftelsen inte väger tyngst. Kompisar kan 

även ha förväntningar att den enskilde individen ska finnas som ett stöd åt andra, något 

som Elev 2 upplever. För Elev 3 är det av betydelse vad kompisar tycker och väljer därför 

att framföra den musik som kompisar kan imponeras av. Vad familjen tycker är viktigt för 

Elev 1. Det råder dock delade åsikter inom familjen om huruvida musik är ett framtida 

yrke eller inte varpå Elev 1 känner ett behov av att bevisa att det är möjligt att gå sin egen 

väg. Elev 2 och 3 har till skillnad från Elev 1 vuxit upp i familjer där samtliga musicerar 

och musiken är en stor del av hur familjen integrerar tillsammans. Det är även 

betydelsefullt för Elev 4 som resonerar kring betydelsen av tillit och trygghet från 

föräldrar.  

Elev 1 förklarar att goda prestationer inom instrument-/sångundervisningen gynnar 

informantens motivation inom musikutövandet. Utveckling skapar motivation och då 
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förbättras även det som ska presteras menar Elev 4, något som gäller både 

lektionssituation och konsertsituation. 

 
Prestationsångest kan enligt informanterna uppstå vid för mycket kritik eller när den 

musikaliska uppgiften blir för svår. Samtliga informanter anser att instrument-/sånglärare 

kan hjälpa elever att motverka prestationsångest och grundar det på lärares kunskap, 

erfarenhet men också genom lärares lugnande inverkan. 
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6. Diskussion 
 
I detta kapitel diskuteras metod och resultat. I metoddiskussionen framförs för- och 

nackdelar i metodval och genomförande. I resultatdiskussionen relateras analysen av data 

till tidigare forskning och teorier.  

	  
6.1. Metoddiskussion    
Att välja kvalitativa intervjuer som metod kändes relevant då den kvalitativa intervjun ger 

mycket utrymme för informanten att svara fritt beroende på graden av standardisering och 

intervjuns struktur. Användandet av öppna frågor syftade till att få ärliga, personliga svar. 

Stundtals gav informanterna längre svar vilket i sin tur kunde leda till att informanten 

kom bortom den faktiska frågan då de självmant fortsatte att resonera utifrån 

frågeställningen. En positiv effekt var att det ibland uppstod nya och intressanta aspekter 

att ta i beräkning. Svaren hamnade dock ibland utanför vad som var relevant för studien. 

Ett fåtal ledande frågor som en uppvärmning inför mer öppna frågor hade kunnat vara ett 

alternativ för att tydligare kunna styra diskussionen inom ramen för studiens syfte. Kvale 

(1997) menar att det inte nödvändigtvis handlar om att undvika ledande frågor. Syftet 

med och det centrala innehållet i intervjun ska kretsa kring vart frågorna ska leda och om 

de kommer att leda i relevanta riktningar samt att skapa sig ny kunskap. Prestationsångest 

som är ett av de centrala begreppen var svårare att beröra på djupet. Dels för att fokus 

hamnade kring de yttre ramarna, det vill säga vad som kan vara påverkande – faktorer 

vilka i sig också ryms inom studiens syfte. Följdfrågor bidrog till att få med ytterligare 

detaljer – ett exempel på användandet av frågor med mer ledande karaktär.  

 
Vid transkribering och bearbetning av intervjuerna dök det upp nya frågor som i efterhand 

hade varit intressanta att ställa till samtliga informanter. Att göra en testintervju innan de 

faktiska intervjuerna hade varit en fördel då det hade gett möjlighet att komplettera och 

förändra eventuella frågor.   

 
I intervjun med den av informanterna som inte bott i Sverige så länge förenklades språket 

något och frågorna omformulerades med lättare ord. En låg grad av standardisering gör 

det möjligt att anpassa språkbruk efter informanten Trots (2010).  Valet av 

standardiseringsgrad var en fördel under intervjuerna, exempelvis i detta fall då det var 

nödvändigt att anpassa språket för att undvika missförstånd i samtalet med informanten. 
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Att intervjua någon som endast bott i Sverige några få år kan även resultera i att talet blir 

hackigt. Det tog längre tid att transkribera eftersom det ibland var svårt att förstå 

informantens uttalanden då dessa inte längre stöddes av kroppsspråk och mimik. Att dessa 

faktorer underlättar vid samtal blev tydligt i den här situationen. I rummet under 

intervjuns gång kunde informanten med kroppsspråk och ansiktsuttryck visa på hur 

informanten menade, och språket blev mer än bara uttalade ord.  

 

Genom att spela in både med hjälp av datorn samt av telefonens röstminne bevarades 

intervjun, men ljudinspelningar fångar dock inte upp de visuella aspekterna som 

kroppsspråk och mimik. Kvale (1997) menar att videoinspelning kan ge rikare 

möjligheter för analys och tolkning då visuella aspekter, exempelvis i form av svar såsom 

nickar, leenden och andra ansiktsuttryck och kroppshållning, fångas upp. För studiens 

syfte fungerade ljudinspelning som en utmärkt källa även om det hade varit intressant att 

filma intervjuerna. Inte minst hade det kanske underlättat i analysen av den intervju där 

det verbala i större utsträckning stöddes av kroppsspråket.  

 

6.2. Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen är disponerad efter kategorier som berör; yttre motivation, betyg och 

målsättning, yttre faktorer – omgivningen och prestationsångest och ökad press.  

 
6.2.1. Yttre Motivation 
Av informanterna framgår det att idoler har ett positivt inflytande över motivationen 

genom att inspirera och väcka den lustfyllda känsla som kan dämpas av motgångar eller 

svackor. Genom att elever studerar och imiterar idolers sätt att spela/sjunga på så kan 

idolen ses som ett verktyg för att samla kunskap (Säljö, 2005). Även målsättning kan 

formas genom idolers inflytande då eleven känner ”det där vill jag klara av”.  Förebilden 

eller idolen är en yttre faktor i likhet med lärare, kompisar och föräldrar – en yttre faktor 

som i sig kan vara berikande att studera. Enligt informanterna kan idolens inflytande 

skapa motivation, det framgår dock inte huruvida idolen påverkar prestationen, något som 

möjligtvis kan beröra imitation kontra personligt uttryck. Vilka eventuella positiva samt 

negativa aspekter kan imitation skapa och hur påverkar imitation det personliga uttrycket? 

Vad är det som eleverna vill imitera och göra ”likadant”? Elev 2 och Elev 3 delar inte 

samma huvudinstrument men delar en likartad beundran till deras idoler. Informanterna 

redogör för idolernas teknik och skicklighet något som informanterna vill eftersträva. Det 
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kan ifrågasättas om den målsättning som idolen skapar inom eleven är realistisk eller 

orealistisk. Här framgår en ny aspekt av en yttre faktor som inte bakgrunden i denna 

undersökning berör – en yttre faktor som kanske har ett större inflytande idag med tanke 

på dagens teknologi. Det väcker ytterligare en fundering om hur dagens stora och 

lättillgängliga utbud av musik påverkar elevers målsättning. Det som framgår av resultatet 

och informanternas utsagor är att internet kan vara ett viktigt redskap för lärande eftersom 

idoler beskrivs ha inflytande över motivation och inspiration.  

 

6.2.2. Betyg och målsättning 
I intervjuerna framkommer det att betygen anses vara betydelsefulla för elevens framtid, 

och därför är prestationen inför läraren också viktig. En av informanterna redogör för 

betydelsen att prestera ”rätt” sak inför läraren, det framgår dock inte vad som är rätt sak 

att prestera. Diskussionen utifrån informantens utsagor utgår från att kunskapskraven 

innefattar det som anses som ”måsten”. Av informanternas uttalanden framgår det att 

läraren bör vara tydlig med vad som uppnåtts i relation till kunskapskraven, för att 

undvika missförstånd och situationer där eleven exempelvis förväntar sig ett högre betyg 

än vad som uppnås. Kunskapskraven kan upplevas som överväldigande då allt som ska 

kunnas staplas upp. Att upptäcka vad som ska förbättras tycks vara det som några av 

informanterna fokuserar på. Ur ett sociokulturellt perspektiv finns förväntningar inbyggda 

i kulturen och elever bedömer därmed sig själva, i vad som utförs bra eller mindre bra, 

utifrån de inbyggda förväntningarna som finns i det sammanhang och den fysiska kontext 

som de befinner sig inom (Dysthe, 2003). Är målet att bli lika bra som någon annan eller 

att utveckla sin egen förmåga? Hur påverkar det i sådana fall målsättningen? Att sätta upp 

realistiska mål och sikta mot det som är möjligt ökar chansen till att lyckas. Alltför höga 

och orealistiska mål riskerar att orsaka besvikelse och även ökad press och 

prestationsångest om mål inte uppnås (Gabrielsson, 1988; Wilson & Roland, 2002). Detta 

stöds även av informanternas utsagor. Karlsson (2002) menar dock att elever kan 

underskatta sin förmåga i det praktiska arbetet. Det optimala vore därför i min tolkning 

kanske att balansera och att sikta ”lagom” högt, eftersom målsättningen är en viktig faktor 

i huruvida det stärker eller hämmar motivationen. Att upprätthålla en diskussion om 

målsättning mellan lärare och elev känns därför betydelsefullt. Enligt min mening handlar 

musik och estetiska ämnen om processer, där skapande och tolkningar och också 

förståelsen för den egna utvecklingen ingår.  
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6.2.3. Yttre faktorer - Omgivningen 
Det framgår av analysen att bekräftelse från olika personer i omgivningen inverkar på 

individens motivation. Nedan fokuseras diskussionen kring de yttre faktorer som 

framhållits i resultatet: instrument-/sånglärare, föräldrar och kompisar. 

 
I likhet med Mitchells (2011) uttalande, att läraren ska utveckla och fostra eleven i 

elevens egenvärde, visar informanternas utsagor på betydelsen av lärares bekräftelse. 

Denna kan kopplas till individens upplevelse av meningsfullhet. Det framgår av 

informanternas resonemang att det är viktigt att läraren får eleven att känna sig duktig. 

Samtidigt måste eleven också få veta vad som ska förbättras, något som tydliggör ett 

behov av konstruktiv kritik. Av informanternas utsagor framgår behovet av att få veta vad 

som ska förbättras, de nämner inget behov av att veta hur något ska förbättras, alltså hur 

redskap kan användas. För att något ska kunna förbättras och utvecklas så behövs det 

enligt ett sociokulturellt perspektiv redskap för att hantera den problemlösning som 

eleven står inför. Att bli medveten om vad som ska förbättras kan givetvis vara en 

förutsättning för utveckling. Genom att veta hur processen går till ges eleven möjlighet att 

självständigt utveckla sin egen problemlösningsförmåga såväl som prestation. Elev 1 talar 

om läraren som en coach. I informantens uttalanden framhävs uttryck som ”det som är 

dåligt”, ”det som är fel”, sådant som informanten, i min tolkning förväntar sig att läraren 

ska säga. Enligt informanten kan läraren förbättra elevens prestationer genom att peka på 

vad som kan förbättras och vad som var dåligt samt beskriva och aktivt reflektera över 

redskap i form av teknik som hjälper eleven att utveckla färdigheter. Schenck (2000) 

menar att motpolerna lust och krav – det som kan upplevas som roligt respektive 

krävande – behöver fungera tillsammans för att lektionerna ska vara roliga men inte 

kravlösa. Att utöva musik är roligt och kanske på ett sätt kravlöst om inga yttre eller 

personliga krav ställs, medan att studera musik kan vara roligt men inte kravlöst. Kraven 

finns i och med kunskapskraven som definierar vad som ska presteras inom 

undervisningen. Krav kan klinga hårt och negativt men det kan också inge en seriös 

stämpel, något som kan utläsas i Elev 1:s utsagor . Vid tillfällen då elev 1 inte övat på 

läxan upplevs besvikelse på grund av att informanten vill visa att sångundervisningen är 

viktig och seriöst värderad. Att i krav endast påpeka fel och brister kan dock bidra till 

hårdare självkritik och således leda till ökad press (Stoeber & Eismann, 2007). Läraren 

har inflytande över motivationen och styr lektionen vilket innebär att läraren behöver 

balansera det lustfyllda med att ställa krav. Det roliga, som enligt informanterna kan vara 
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att få spela sådant som de själva tycker om, skapar lust som gynnar inre motivation. Krav 

kan uppfattas som en bestämd, yttre styrning vilket är fallet med kunskapskraven i Gy-11 

då dessa inte utformats av eleven eller läraren. Eleven kan inte påverka kunskapskravens 

utformning och omfattning, men lärare och elev kan tillsammans utforma lektionen efter 

elevens önskemål och lägga fram en personlig målsättning.  

 

Skolan kan utmana och ge eleven en större referensram. I ett sociokulturellt perspektiv är 

skolan en plats där lärande utvecklas och kunskaper byggs på. Undervisningen bär ett 

syfte: att eleven ska ges förutsättningar att utvecklas. Förtroendet för lärarens erfarenheter 

och kunskaper inverkar på den betydelse läraren har för eleven anser informanterna. 

Syftet med sånglektionen är enligt Elev 1 att förbättra prestationen och läraren bidrar till 

förbättrad prestation genom felsökning. Övriga informanter menar att uppmuntran är 

viktigt och att det inte får bli för mycket kritik. I ett sociokulturellt perspektiv bygger 

lärandet på upplevelsen av meningsfullhet (Dysthe, 2003) varpå behovet av bekräftelse 

och uppmuntran kan jämföras med denna känsla. Läraren bör enligt Karlsson (2002) peka 

på möjligheter, att endast påpeka brister – det som inte är tillräckligt bra eller dåligt och 

fel – kan framstå som hårt och bli hämmande. Att peka på möjligheter låter i min mening 

därför som något att sträva mot. Därigenom finns även en möjlighet för lärare och elev att 

hitta balansen mellan krav och lustfylldhet.  

 
Informanternas utsagor visar på att föräldrarnas inflytande påverkar såväl prestation som 

motivation, något som också styrks inom det sociokulturella perspektivet eftersom 

motivation ses som något inbyggt i kulturens förväntningar och kunskap formas genom 

interaktion (Dysthe, 2003). Kunskaper och erfarenheter formas därför inte endast i skolan, 

elever lär också av föräldrar och formas av förväntningar och värderingar hemifrån. 

Interaktionen med föräldrarna bygger på tillit och förtroende enligt informanterna – något 

som byggs upp under en lång tid och formas av erfarenheter och av interaktionen 

individerna emellan. Det framgår att det är viktigt för informanterna att känna sig 

betydelsefulla eller att uppskattas i samtliga grupper som informanterna interagerar med. 

Det innefattar föräldrar, lärare och kompisar. Elev 2 och 3 har båda vuxit upp i en 

hemmamiljö där musiken varit en stor del av hur familjen interagerat musikaliskt, något 

som haft ett positivt inflytande över informanterna. Lehmann et. al (2007) menar att 

familjen och hemmamiljön är en bidragande faktor till huruvida barnet fortsätter med 

musik. Föräldrarna kan även pressa barnet för hårt och därigenom hämma musikintresset. 
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Det framgår av Elev 1:s berättelse att familjen har delade åsikter kring informantens 

studieval, något som i sin tur har skapat en inre drivkraft att motbevisa de tvivlande 

parterna i familjen. Det kan jämföras med Lehmanns et. al (2007) beskrivning av pressen 

från familjen. I detta fall handlar pressen om att inte göra det familjen önskar då familjen 

ställer förväntningar på vad som ska kunnas och vilken kunskap som är viktig. Vad 

händer om förväntningarna hemifrån inte besvaras? En elev som inte uppmuntras 

hemifrån kan, i likhet med det Lehmann et. al lyfter fram, avsluta musikstudierna. Elev1 

redogör i sina utsagor att det påverkar prestationen i form av besvikelse då informanten 

inte presterar sitt bästa, men finner också som tidigare nämnts en drivkraft i att motbevisa 

och gå sin egen väg. Om föräldrar inte ställer sig bakom och stödjer sina barns val av 

studiegång finns en risk att individen börjar tvivla på sin förmåga. Gabrielsson (1988) 

lyfter fram risken att orealistiska krav från omgivningen kan öka graden av press. I detta 

fall ställer eleven krav på sig själv att bevisa något genom framgång. Bevisandet blir i sig 

en målsättning, och en sådan situation kan mycket väl leda till stark självkritik och en 

orealistisk målsättning. Hur kan då detta yttra sig i undervisning? Min tolkning är att 

eleven genom att fokusera på det som är dåligt kan drivas till att hela tiden bevisa något 

för att få bekräftelse. Läraren spelar därför en betydelsefull roll för eleven genom att 

uppmärksamma och samtala kring elevens självkritik och målsättning. Om föräldrarna 

inte stödjer intresset kan uppbackningen behövas från andra exempelvis lärare, ett 

exempel på det som Persson (1996) kallar ett musikaliskt föräldraskap. Att 

uppmärksamma utveckling framför prestation och bedrift eller att bevisa något kan gynna 

motivationen men också uppmärksamma eleven på lärandets process. Det kan även 

diskuteras om utveckling i sig också är en prestation. 

 

Lehmann et al. (2007) redogör för att musiken kan spela en identifierande roll i den 

sociala eller fysiska kontexten. Individen identifieras av sina kompisar genom sitt val och 

utövande av musik, och blir därigenom en del av en grupp inom ett sammanhang, utanför 

såväl som i skolan. Resultatet visar att det är av betydelse för informanterna vad kompisar 

tycker. Elev 3 väljer att framföra och spela den musik som kompisarna tycker om. 

Kompisgruppen som Elev 3 berättar är kompisar som inte är musikstuderande. 

Informanten har mer erfarenhet och kunskap på sitt instrument och kanske uppskattar 

musik på ett annat sätt än sina kompisar. Att spela något långsamt men kraftfullt kan 

enligt Elev 3 uppfattas som ointressant, och därför kanske o-coolt. Istället menar Elev 3 

att kompisarna föredrar sådant som går snabbt och väljer låtar därefter. Syftet med den 



 

	  41 	  

framförda musiken är att kompisarna ska tycka att det är ”coolt” (Elev 3). Fokus hamnar 

således på att imponera för att få bekräftelse.  

 

Kan det finnas en risk att eleven anpassar sitt lärande efter vad som uppskattas av 

kompisar? Att det på så sätt anses vara mindre viktigt att lära sig sådant som inte är 

relevant att visa upp för kompisar. Det framgår av Elev 3:s berättelse att kompisar kan ha 

en inverkan över låtval och vilken kunskap som anses viktig. Läraren ska i sin tur enligt 

styrdokumenten skapa möjligheter för eleven att bredda teknisk färdighet och musikalisk 

repertoar. Kan inflytande av kompisar påverka intresset för att bredda den musikaliska 

kompetensen? Lundberg (1998) menar att personer tidigt i livet påverkas av attityder och 

värderingar och syftar på de gemensamma värderingar och normer som individen 

anpassar sig till, vilket även kan kopplas till det sociokulturella perspektivet. Kompisarna 

kan liknas vid en gemenskap med värderingar och normer men också inbyggda 

förväntningar som visar på vad som är viktigt inom gruppen att prestera eller att kunna. 

Personerna i en grupp, i detta fall kompisarna, kan avgöra eller påverka vad som lärs och 

hur det lärs. Informanterna verkar i flera grupper varav kompisarna utgör en grupp, skolan 

innefattar också olika grupper av lärare och elever. Samtliga grupper har inflytande över 

elevens motivation men också prestation då det som presteras anpassas efter situation och 

sammanhang men också för och inför vem prestationen sker. Handlar det då om att få 

bekräftelse för att passa in i sammanhanget eller att sticka ut genom att imponera; ”titta 

vad jag kan!”? Min tolkning är att det som ska presteras inför läraren är kopplat till de 

kunskaper som finns uttryckta i kunskapskraven (Gy-11) medan det som ska presteras 

inför kompisar mer handlar om att leva upp till förväntningar eller med syftet att 

imponera.  

 

Elev 4 förklarar att det är betydelsefullt att känna trygghet inom gruppen för att kunna 

prestera bra. Säljö (2000) och Dysthe (2003) redogör för det sociokulturella perspektivet 

på lärande som situerat och distribuerat. Kunskap distribueras mellan personerna i en 

gemenskap och lärandet gynnas av de olika kunskaper och färdigheter som finns inom 

gruppen. Genom interaktion kan elever lära av varandra och bidra till en helhetsförståelse. 

Kunskap utvecklas och påverkas därför genom samspel och interaktion. Trygghet och 

tillit ses enligt informanterna som en förutsättning och grund för lärande. För att våga 

sjunga ut och prova nya saker inför läraren beskrivs trygghet som en viktig grund.  
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Lust och motivation till att lära finns inbyggd i den miljö där eleven befinner sig. En 

positiv och lustfylld atmosfär bidrar till ökad motivation som gynnar lärandet. Det 

framgår av informanterna att det är viktigt att känna de personer som deltar i olika 

aktiviteter, exempelvis ensembleundervisning, något som tyder på att en känsla av 

trygghet är viktig. Vad som ger denna trygghet är dock olika för informanterna. Elev 4 

föredrar att jobba tillsammans med klasskompisar som är något sämre eller på samma 

nivå, men helst inte med personer som är bättre. Detta är i min tolkning en aspekt av att 

skapa trygghet. Det är tryggt att veta sin roll i gruppen och att känna sig betydelsefull i 

sammanhanget, och därigenom bidra till helheten. Enligt min tolkning utifrån resultatet 

kan det i grupper uppstå konkurrens mellan individer som har olika behov av att inta en 

viss roll eller att behålla sin givna roll i gruppen. Har personen en vana av att ses som den 

”duktiga” kan rollen hotas i samarbetet med någon som är bättre och även medföra att 

prestationerna jämförs. I likhet med Vygotskijs teori om den närmsta utvecklingszonen, 

kan eleven få stöd av någon som nått längre och klara av sådant som eleven inte klarar 

självständigt. Genom schaffolding kan den lärande guidas av någon och stöttas i 

inlärningsprocessen eller problemlösningen. Elev 4 vill inte vara sämre än, och inte heller 

styrd, av någon jämnårig. Det tyder också på ett invant mönster som informanten inte vill 

bryta.  

 

Hur kan då olika gruppindelningar påverka elevers motivation positivt och negativt? Hur 

får lärare elever att inte jämföra sig negativt med varandra utan istället lära av varandra? 

Det sociala samspelet står i fokus för lärande inom det sociokulturella perspektivet och är 

högst relevant inom musikundervisning och musikutövande. Elever har olika färdigheter 

och kunskaper som bidrar till helheten. Det som tycks stå i vägen för helhetsperspektivet 

är, enligt min tolkning, jämförelsen som sker elever emellan och oron för att känna sig 

sämre än de andra.  

 

Att vara den elev som ska hjälpa andra och agera stöd eller fiffig kompis (Strandberg, 

2006) åt kompisar framstår också som en problematik i resultatet. I körsammanhang kan 

detta handla om att eleven behärskar redskap som notläsning medan övriga i kören 

behöver lära sig låtar på gehör. Eleven som kan läsa noter förväntas hjälpa och stödja 

övriga personer i kören. Det framkommer av resultatet att detta kan orsaka ökad press hos 

den enskilda eleven som ska hjälpa andra i stämman, genom att förmedla svaret istället 

för att förmedla redskapet, notläsning. Detta kan tyda på ett problem med scaffolding då 
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elever förlitar sig på någon som kan, istället för att själv utveckla kunskaper och redskap. 

Vad händer när eleven inte kan hjälpa till eller vara ett stöd för andra? På vilket sätt lär sig 

övriga körmedlemmar eller klasskompisar att lära sig på egen hand utan den enskilda 

elevens hjälp? Läraren bör uppmärksamma att elever som hjälper andra inte tar på sig ett 

för stort ansvar i att alltid kunna hjälpa till, något som kan orsaka ökad press hos elever. 

Det är inte heller helt säkert att den fiffiga kompisen har koll på balans mellan stöttning 

och att ”göra jobbet” åt någon. Att agera stöd åt varandra är bra och kan med fördel 

uppmuntras av lärare enligt min mening. Lärande är socialt, vi lär av varandra och 

lärandet främjas av olika färdigheter och kompetenser. Det är viktigt att poängtera att det 

inte innebär att någon kan prestera åt någon annan. Precis som en lärare inte kan utföra 

det elever ska prestera. Lärandet är på så sätt alltid personligt. 

 

6.2.4. Prestationsångest och ökad press 

Informanternas uppfattning av prestationsångest syftar på oro, nervositet men också en 

följd av för svåra musikaliska uppgifter som leder till att eleven börjar tvivla på sin egen 

förmåga. Att utsättas för en för svår uppgift innefattar problemlösning. Vilka möjligheter 

har eleven att lösa problemet? En musikalisk uppgift kan vara en teknisk övning eller en 

låt som ska framföras, och eleven bör då kunna hantera de redskap som behöver används 

för det praktiserade instrumentet samt förstå uppgiften. När uppgiften blir för svår finns 

risken att eleven tvivlar på sin förmåga, men den kan också utmana eleven till att utforska 

och övervinna problem. Informanterna menar att musikaliska uppgifter som upplevs för 

svåra, kan vara en orsak till ökad press. Att uppleva känslan av att nå ett mål kan ses som 

en bas för vidare utveckling och gäller även mål som uppnås genom en gemensam 

process. Läraren eller en annan elev kan agera i enlighet med Vygotskijs teori om den 

närmsta utvecklingszonen och ändra upplevelsen av problemet genom att skapa struktur 

och dela upp uppgiften i moment. En hel låt kan exempelvis delas upp i avsnitt som lärare 

och elev kan dela upp tillsammans, på så vis kan också eleven ta till sig metoden av hur 

problemlösningen gick till och applicera i sitt eget övande.  

 

Det påvisades tidigare i diskussionen att det kan vara problematiskt att arbeta i grupp då 

elever jämför prestationer och färdigheter. Elever jämför sig i skolkontexten och i den 

fysiska kontexten utanför skolan vilket kan medföra konkurrens som har en negativ 

inverkan på gruppen. Samarbete kräver kommunikation och enligt informanterna främjas 

kommunikation av trygghet och tillit inom gruppen. Inom musikutövandet är det relevant 
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att samarbeta samt att lära sig att lära av varandras olikheter då musicerandet ofta sker 

tillsammans. Utifrån resultatet framgår det hur samarbete inom körsammanhang kan 

upplevas, men det framgår dock inte hur informanterna upplever samarbete inom 

ensembleundervisning eller på gemensamma lektioner. Det som framgår är att personer i 

omgivningen, såväl i som utanför skolan, har inflytande över motivationen, och att 

trygghet ses som en grundförutsättning för att lärandet ska upplevas positivt och på så vis 

också stimulera fortsatt motivation.  

 

6.3. Slutdiskussion 
Resultatet av denna studie visar på betydelsen av uppmuntran och bekräftelse, något som 

kan påverka studiemotivation såväl som intresset för musik. Interaktionen med 

omgivande personer är av betydelse för motivation i både positiv och negativ bemärkelse 

enligt resultatet. 

 

Prestation påverkas genom målsättning och de förväntningar som finns i den fysiska och 

sociala kontexten samt de förväntningar som finns formulerad i styrdokument (Gy-11).  

Enligt informanterna kan även den lustfyllda upplevelsen av musikutövande skapa 

motivation.  

 

Genom att intervjua de fyra deltagande informanterna har jag fått en inblick i vad som 

enligt elever kan anses vara viktigt och vad som kan motivera. Vid arbetets början hade 

jag en förutfattad mening om att kompisar skulle ha mest inflytande över individen, en 

mening som grundades i misstanken att elever jämför prestationer. Av resultatet kan jag 

konstatera att vad kompisar tycker mycket riktigt påverkar, men inte helt i enlighet med 

min förutfattade mening. Jag fick nya perspektiv då det framkom att kompisar kan 

påverka både genom förväntningen att kunna något åt någon och att prestera något för att 

få uppmärksamhet och bekräftelse. Det framgår att också idoler kan skapa yttre 

motivation vid motgångar genom att påminna om syftet med musikutövandet. På samma 

sätt kan också läraren påminna om det lustfyllda med musik genom att skapa 

förutsättningar för eleven att ”lyckas” men också bemöta önskemål och därigenom ge 

eleven inflytande över exempelvis låtval och inflytande över undervisningen och lärandet. 

På så sätt kan eleven få praktisera den musik som eleven själv tycker om, vilket kan bidra 

till en lustfylld känsla. Vägen mot målet är inte alltid spikrak uppåt. Hur påverkar svackor 

eller motgångar motivationen? Vid tillfällen då svackor eller ökad press upplevs kan det 
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vara ett alternativ att som lärare se över de musikaliska uppgifterna. Svackor kan innebära 

att prestationen försämras – i alla fall i hur prestationen upplevs för individen. Att hantera 

svackor och motgångar är i sig en problemlösning som kan stärka eleven genom 

läroprocessen. Problem i läroprocessen kan tyda på att eleven inte ännu behärskar redskap 

eller förstår det som kommuniceras, något som därmed försvårar för eleven att skapa 

mening. Utveckling i sin tur bidrar till motivation och extra mycket om det 

uppmärksammas. ”När jag har presterat bra känner jag mera motivation!”(Elev 1, s.30) 

Men vad kommer först, prestationen eller motivationen?  

 

Informanternas utsagor skapar en positiv bild av sång- och instrumentläraren där läraren 

är en person som står dem nära. Relationen och interaktionen mellan lärare och elev 

bygger på trygghet och tillit som skapar förutsättningar för elevens utveckling. Läraren 

kan förse eleverna med bränsle till inre motivation genom att stärka elevens 

självförtroende och medvetandegöra eleven om sitt egenvärde. Som blivande pedagog 

finner jag stor betydelse av förmågan att förse eleverna med denna typ av bränsle till 

deras personliga, drivande inre motivation som i sig kan skapa en mer lustfylld prestation. 
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6.4. Förslag på vidare forskning 
 
En av informanterna i denna undersökning pratade om sådant som måste göras och 

syftade på att prestera rätt saker inför läraren. Jag funderar därför kring hur elever ser på 

vad som ska presteras. Detta lämnar jag som förslag på vidare forskning: Vad anser elever 

ska presteras? Vad är viktigt att kunna och varför? Hur ser eleverna på kunskapskraven i 

sång- och instrument 1 eller 2? En annan aspekt att ta med är frågan om elevinflytande: i 

vilken utsträckning känner eleverna att de har inflytande över vad de lär sig inom 

instrument- och sångundervisningen? Detta kan exempelvis undersökas genom en 

kvalitativ intervjustudie med musikstuderande gymnasieelever. 
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Bilaga  
 
Intervjufrågor 
 
Motivation 
• Vad fick dig att studera musik? 
• Var hittar du din motivation? 
• Vem eller vad inspirerar dig?  
• När känner du dig extra motiverad?  
• Har du någon gång känt dig omotiverad inför en instrument- sånglektion?  

(Följdfråga: Vad har det berott på?)  
• Beskriv din syn och dina tankar kring bekräftelse. 

- Vilken betydelse har bekräftelse för motivationen? 
- Vilken betydelse har bekräftelse från lärare?  
- Vilken betydelse har bekräftelsen från andra elever, kompisar och familjen? 
 

Omgivningen 
• I vilken miljö upplever du att du presterar som bäst?  

(Varför? Vad tror du att det kan bero på?) 
• Hur skulle du beskriva en motiverande arbetsmiljö?  
• I vilken miljö upplever du att det kan vara svårt att prestera bra?  

(Varför? Vad tror du att det kan bero på?)  
• Hur skulle du beskriva arbetsmiljön där du befinner dig? 

(I skolan och där du övar)  
 
 

Betyg och bedömning 
• Vad betyder betygen för dig? /  Hur upplever du betygens betydelse?  
• Hur upplever du att betyg och bedömningar påverkar din prestation? 
• Hur upplever du att betyg och bedömningar påverkar din motivation? 

 
 

Lektionstillfällen 
• Hur skulle du beskriva känslan inför en instrument- sånglektionen?  
• Hur skulle du beskriva de känslor som du kan uppleva under lektionens gång? 
• Hur skulle du beskriva dina känslor och tankar efter en instrument- sånglektion? 
• Hur skulle du beskriva känslan inför uppspel och/eller gemensamma instrument- 

sånglektioner? 
• Hur förbereder du dig inför ett uppspel/konsert? 
• Hur kan det kännas efter ett uppspel/konsert?   

 
Läraren 
• Vilken påverkan har instrument- sånglärare för motivationen? 
• Vilken påverkan har instrument- sånglärare för prestationen?  
• Hur upplever du att det är att jobba med en instrument- sånglärare? 
• Hur upplever du det läraren säger?  
 



 

	   

Prestation 
• Vad är nervositet för dig? 
• Vad är prestation för dig? 
• Hur ser du på begreppet prestationsångest? Vad är prestationsångest?  
• Vad tror du kan skapa prestationsångest? (Vilka situationer, miljöer) 
• Vad kan man göra för att förhindra prestationsångest enligt dig? 
• Vad kan lärare göra för att motverka prestationsångest? 
• Hur upplever du din egen prestation under instrument- och sångundervisningen? 
 

 
	  

 
 


