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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att ur ett elevperspektiv undersöka hur sång- och 
instrumentalelever på estetprogrammet med inriktning musik såg på eget lärande och ta reda 
på vilka mål de hade samt vad som motiverade dem till att öva på sitt instrument. Studien 
genomfördes med hjälp av tre stycken kvalitativa intervjuer i grupper om tre personer. 
Intervjupersonerna var i samma ålder men hade olika huvudinstrument och därigenom också 
skiftande erfarenheter. I bakgrunden valde vi att belysa områdena lärande och musikaliskt 
lärande, lärarens och elevens ansvar, övning på instrument, motivation samt belysa de 
styrdokument som kunde kopplas till vårt arbete. Dessa områden ansåg vi vara mest relevanta 
för att läsaren skulle få en så bred grund som möjligt att stå på samt bli införstådd i området 
för att sen lätt kunna sätta sig in i arbetet. 
 
Vi fann att samtliga elever ansåg att övning var en viktig förutsättning för att utvecklas och bli 
bättre på sitt instrument samt att de i första hand övade för sin egen skull. Studien visade även 
att mål och motivation ofta gick hand i hand och att de kunde vara svåra att skilja åt. Vi kunde 
också uttyda att eleverna var väldigt beroende av att sätta upp både kortsiktiga och långsiktiga 
mål för att finna mening i sin övning och ha något att sträva mot. Eleverna ansåg även att 
vikten av att få bekräftelse från andra på deras utveckling var betydande för att de upplevde 
det som svårt att se detta själva. Betyg och lärarens förhållningssätt samt val och upplägg av 
uppgifter var faktorer som också hade stor inverkan på deras motivation. De flesta av eleverna 
trodde även att det var möjligt att framkalla motivation men att det då inte skulle kännas på 
samma sätt som om den kommit av sig själv. 
 
 
 
Nyckelord: Intervjustudie, motivation, eget lärande, övning och instrumentalelever. 
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1. Inledning 
Övning, eller eget lärande, är något som vi alla någon gång stöter på oavsett om det är 
medvetet eller sker omedvetet. Hela livet är fullt av övningstillfällen och det börjar redan den 
dag vi föds. Det kan vara allt från att lära sig krypa och gå till att lära sig att kommunicera 
med andra människor. Mycket av inlärningen sker per automatik men vissa saker måste vi 
lägga mer tid på för att utvecklas. När vi i denna rapport talar om övning så syftar vi på den 
medvetna övningen inom musik- och instrumentalundervisning.  
 
Vi blev intresserade av ämnet för att vi själv har varit både elever och verksamma lärare och 
ämnet övning ofta är problematiskt. Vad är det som gör att vissa övar väldigt mycket medan 
andra knappt rör i sitt instrument mellan lektionstillfällena? Vi har under våra 
instrumentalmetodikkurser samtalat och diskuterat mycket kring detta och vi känner att det 
skulle vara en bra möjlighet att undersöka detta vidare. Vi har ofta stött på elever som inte 
övar och därför blev vi intresserade av att få mer kunskap om vad eleverna egentligen tycker 
om övning och hur de ser på eget lärande. 
 
Det är lätt att vi som lärare planerar och genomför lektioner efter våra egna idéer och visioner. 
Vi kanske tycker att vi ger klara verktyg och inspiration så att eleven ska utveckla en lust att 
lära på egen hand. Men är det verkligen så? Vad tycker eleven egentligen?  
 
I vanliga ämnen har man som lärare oftast lektioner i helklass eller mindre grupper men inom 
instrumentalundervisningen sker lektionerna oftast eller alltid ensam med eleven. Detta kan 
ha både sina för- och nackdelar. I böcker vi läst står det ofta om betydelsen av att ha en bra 
gruppdynamik i klassrummet för att främja en lust att lära. I Instrumentalundervisningen ser 
detta ut på ett annat sätt där vikten av en bra relation mellan lärare och elev hamnar i fokus. 
Kan detta personliga möte med en annan vuxen än en förälder vara en bidragande faktor till 
att eleven finner motivation och lust att fortsätta? 
 
Detta arbete kan i allra högsta grad komma till användning i vår kommande verksamhet som 
lärare i och med att det kan ge svar på hur eleverna själva ser på övning, undervisning och 
dess utformning. Detta kan i sin tur hjälpa oss att öka intresset och motivera våra elever till att 
öva och utvecklas på sina instrument. Förhoppningen är att få ett bredare perspektiv inom 
området som i sin tur kan hjälpa oss att öka kvaliteten i vår undervisning. Vi hoppas att 
arbetet kan vara till nytta för andra pedagoger som har liknande funderingar som oss.  
 
Arbetsfördelningen under arbetets gång har varit jämnt fördelad och vi har genomfört alla 
delar av studien tillsammans. Det enda som utförts individuellt är litteraturläsning samt 
transkriberingen och strukturering av de inspelade intervjuerna. Detta har dock genomförts 
med en så jämn arbetsfördelning som möjligt.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Vi vill genom denna studie öka förståelsen för hur sång- och instrumentalelever på 
estetprogrammet med inriktning musik ser på övning och vad som motiverar dem till övning 
och eget lärande. För att fylla syftet har vi valt att arbeta utifrån följande forskningsfrågor: 
 

- Hur uppfattar eleven vikten av övning? 
- Vilka mål har eleven för sin övning? 
- Vad motiverar eleven att öva? 
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3. Bakgrund 
I följande avsnitt kommer vi att lyfta fram litteratur, teorier och tidigare forskning inom 
områdena lärande, övning och motivation. Vi kommer även att visa till de styrdokument vi 
har kopplat arbetet till. Eftersom det finns en uppsjö av litteratur och forskning som berör vårt 
område har vi valt ut det som vi tycker är mest relevant för vår studie.  

3.1 Lärande 
Lärande har alltid varit en naturlig del i människans historia och vi har i alla tider strävat efter 
att utvecklas och att bli bättre på det vi gör.  
 

Människan relaterar ständigt till sin omvärld och hon står hela tiden i ett förhållande till 
saker, händelser, sammanhang och människor. Hur individen relaterar till sin omvärld 
beror på hennes tidigare kunskaper och erfarenheter. Människan söker mening och 
förståelse genom lärande av olika slag. (Lindström & Pennlert, 2009 s.13)  

 
Lindström & Pennlert menar även att människan när de lär sig något bygger ut eller bygger 
om tidigare erfarenheter, alltså att hon skapar en annorlunda relation till ett fenomen. Boström 
(1998) nämner tre historiska händelser som påverkat lärandet. Under större delen av 
mänsklighetens historia var det lärlingskap som var gällande men i och med 
industrisamhällets intåg blev kunskap en abstrakt ”produkt” som man läste sig till. I dagens 
samhälle är det möjligt att, via tv internet och andra sociala medier, tillägna sig oändliga 
mängder av kunskap och högre krav ställs på människans flexibilitet och kompetens. Illeris 
(2001) menar att i och med att utbildning fått en allt större betydelse i samhället har det 
framför allt på senare år också uppstått ett ökat intresse för begreppet lärande. Boström 
(1998) menar att fokus tidigare har legat på begreppet undervisning men i och med att skolan 
befinner sig i en utveckling har den lärande individen mer och mer hamnat i centrum.  
 
Det har alltså blivit viktigare med hur vi lär oss istället för vad vi lär oss. Tack vare detta 
fokusskifte har man också börjat förstå att alla människor har olika förutsättningar för att lära 
sig och att det finns flera olika inlärningsstilar och inlärningsmodeller. Boström (1998) menar 
att de fyra sinnesmodaliteterna av störst betydelse för inlärning är det visuella, det auditiva, 
det kinestetiska och det taktila sinnet. Vidare menar hon att något/några av dessa sinnen, hos 
de flesta, är mer dominanta än andra men att vi lär oss bäst när flera sinnen är involverade, så 
kallat multisensoriskt lärande.  
 
Hanken och Johansen (2004) betonar att det förr var en vanlig uppfattning att kunskap var 
något som blev förmedlat till eleven och att kunskap var något som existerade utanför eleven 
som eleven alltså kunde ”ta in i sig” medan den nuvarande synen på kunskap är att den är 
något som konstrueras och utvecklas hos den enskilde eleven som ett resultat av aktiv 
organisering och sammankoppling till elevens egna erfarenheter.  
 
”Genom att ta del av andras kunskaper öppnas individens möjligheter till lärande. 
Tillsammans blir vi klokare än var och en för sig” (Lindström & Pennlert 2009, s.60). 
 

Läraren kan stimulera men inte tvinga elever till studier, träning och lärande. I takt med 
elevers utveckling och mognad är det inte bara inflytandet som ska öka utan också 
elevens eget ansvar för såväl det enskilda som det gemensamma arbetet. Att utveckla eget 
ansvar är en process som kräver övning och reflektion.  Elevinflytande förutsätter att 
läraren visar tillit till elevers förmågor och vågar släppa delar av kontrollen i 
undervisningen. (Lindström & Pennlert 2009, s.43) 
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Angående hur lärare kan ge en elev en positiv upplevelse av lektionen menar Schenk (2000) 
att det är viktigt att kunna identifiera och sätta sig in i någon annans situation. Att förstå en 
elevs handlingar och tankesätt, även om de inte stämmer överens med lärarens egna. Detta 
kan i sin tur också bidra till en bättre och djupare inlärning. 

3.2 Musikaliskt lärande  
Musiken har genom tiderna följt med och är djupt förankrad i människan. Där det finns 
människor finns det i regel även någon slags musik. Det finns de som hävdar att musiken till 
och med kan vara äldre än talförmågan hos människan. Den har dock fyllt olika funktioner 
genom tiden. Varkøy (1993) förklarar att grekerna ansåg att begreppet musik var en del i 
såväl språket och diktningen som dansen, en sammanbunden enhet. Han skriver även att den 
tidiga kyrkan ansåg att musiken var textens tjänare och använde musiken som ett 
pedagogiskt hjälpmedel för att sprida sitt budskap.  
 
I dagens samhälle har musiken en mycket framträdande roll och den är mer lättillgänglig än 
någonsin. Musiken är för närvarande ett obligatoriskt ämne i grundskolan men de praktiska 
ämnena får lämna mer och mer plats åt de teoretiska eftersom dessa i dagens samhälle anses 
ha en högre status. Dunn, Dunn och Treffinger (1995) menar att skolor ofta ignorerar elever 
som har en annan typ av kreativ intelligens, till exempel elever som har förmågan att skapa 
musik, konst, drama eller dans, eftersom det inte är den intelligens som skolan, och samhället 
i stort, efterfrågar. Det finns dock områden inom musikundervisningen som fyller tomrum 
som de praktiska ämnena inte kan göra. 
 

Sång och musik tillsammans med eleverna kan användas och integreras i många ämnen 
och temaområden för att bearbeta innehåll och lusten att lära. […] Sång och musik av 
olika slag speglar olika historiska, religiösa och geografiska miljöer och händelser och 
ger nya dimensioner i lärandet. (Lindström & Pennlert 2009 s.67-68) 

 
För de individer som satsar på att nå en hög musikalisk slutnivå krävs det att de skaffar sig en 
stadig grund. Boström (1998) menar att: ”inlärningsprocessen är som att bygga ett hus. Först 
läggs grunden. Den måste anpassas efter omständigheterna – dvs såväl sociokulturella 
förhållanden som kunskap om individernas sätt att lära sig. Därefter kan det riktiga 
husbygget växa fram” (s.11). Schenk (2000) skriver att det är av stor vikt att barn, redan vid 
tidig ålder, vistas i en rik musikalisk miljö för att få bästa möjliga musikaliska 
grundförutsättningar och därigenom nå en så hög nivå som möjligt i sitt musicerande. Han 
slår även fast det faktum att emotionella, mentala och fysiska hinder kan stå i vägen för 
elevens musikaliska framsteg. Han menar också att om spelglädjen och tillfredsställelsen 
finns med så kan det bidra till att kroppen mår bra och blir naturligt avspänd.  

3.3 Lärarens ansvar  
I förra avsnittet behandlade vi det musikaliska lärandet som fenomen och i detta avsnitt 
kommer vi att försöka reda ut lärarens roll i det musikaliska lärandet. Ferm (2004) menar att 
lärarens roll kan se olika ut när det gäller musikdidaktisk interaktion och liknar läraren med 
en klätterguide:  
 

Klätterföraren kliver in i olika roller beroende på klättrarnas erfarenhet, förutsättningar, 
vilja och sätt att närma sig berget. Såväl klättrare som guide är subjekt i vardande, 
samspelet inverkar på hur klättrandet går vidare; Hur elevernas fortsatta interaktion med 
musiken kommer att se ut. Guiden är huvudansvarig men kan lämna mer eller mindre 
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ansvar till eleven beroende på en helhetsbedömning, förberedd så väl som spontan. 
(s.215) 

 
Schenk (2000) understryker vidare att det i många fall händer att musikundervisningen 
skadar elevens självförtroende samt ödelägger elevens musikaliska intresse för all framtid. 
Han anser att det är lärarens ansvar att till varje pris lämna eleven med ett så positivt minne 
som möjligt från lektionerna och musikundervisningen. 
 

Barn ska ha roligt med musik, de ska tycka om att musicera och se fram emot sina 
lektioner. Samtidigt ska man som lärare kunna ställa krav och inspirera till ett kvalitativt 
och bra musicerande. Med andra ord ska ett lustbetonat lärande inte innebära kravlösa 
lektioner. Faktum är att begreppen ”roligt” och ”krävande”, som ofta ses som motpoler 
till varandra, mår bäst av att existera tillsammans. (Schenk 2000, s.18) 

 
I musiksammanhang poängterar Schenk (2000) att jag-kan-känslan är väldigt viktig. När en 
elev går ifrån lektionen med en känsla av att han eller hon faktiskt kan, kommer det att ge 
förutsättningar för goda resultat. Vidare skriver han att ”Bristen på jag-kan-känsla kan vara 
en av de vanligaste orsakerna till att elever slutar spela” (s.55). 

3.4 Elevens ansvar 
Ansvaret för elevens lärande ligger inte bara hos läraren utan eleven själv har ett stort ansvar 
för det egna lärandet. Schenk (2000) menar att man som lärare kan ge eleven byggstenar, 
men att det är elevens uppgift att bygga något av dem. 
 

Övning är bland det viktigaste vi och våra elever har. När vi övar undervisar vi oss själva, 
och övning, liksom all undervisning, fungerar bäst i en kombination av glädje och 
kvallitet. I övning är inte heller ”roligt” synonymt med ”kravlöst”, men utan en grund 
byggd på lust och självmotivation kan den aldrig bli vare sig tillfredsställande eller 
framgångsrik (Schenk 2000, s.167). 

 
Även Lif (1998) menar att öva är ett sätt att undervisa och att det därmed är viktigt att eleven 
vet hur han ska öva, att läraren vägleder till en bra studieteknik som eleven kan använda sig 
av. Sen är det upp till eleven att lära sig uppgifterna. Även om övning aldrig får kännas som 
en plikt har den en viktig plats i musikstudierna om man vill nå goda resultat. Han menar 
också att elevens övning kommer att spela en större roll, i och med att det egna ansvaret ökar 
ju längre studierna fortskrider.  
 
Att eleven ska ta eget ansvar för sin övning hemma faller sig inte alls som en självklarhet 
menar Schenk (2000). Därför är det viktigt att lärare för en dialog kring övning med eleven 
och även i viss mån inkluderar till exempel föräldrar i samtalet.  
 

Eleven og musikkpedagogen har forskjellige roller i undervisningssituasjonen, og 
musikkpedagogen kan på mange måter sies å vite elevens beste i kraft av både 
fagkunskap, erfaring og modenhet. Ut fra en slik tankegang har musikkpedagogen i 
mange tilfeller fastsatt både mål og innhold «på vegne» av eleven. Denne synsmåten er 
imidlertid blitt utfordret fra flere hold. Ulike barne-/elevsentrerte didaktiske retninger har 
vært opptatt av at man ikke må tvinge på eleven nåe han eller hun ikke selv ønsker eller 
føler behov for. Kravene og dermed målsettingene må komme fra eleven selv og ikke 
utenfra. (Hanken & Johansen 2004, s.65) 

 
I avsnittet motivation kommer vi att gå djupare in på forskning och teorier som finns 
angående hur man kan göra för att motivera eleven till att ta del i sitt musikaliska lärande.  
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3.5 Övning på instrument som del i musikaliskt lärande 
Precis som andra hantverk är musik till stor del en praktisk kunskap som inte enbart går att 
läsa sig till utan kräver en hel del övning och praktiserande för att människor skall utvecklas 
inom detta område. I boken Music Education skriver Jorgensen följande om musik som 
praktisk aktivitet: “For the majority of musicians throughout history, music has been an 
activity, something done in the phenomenal world rather than thought about” (s.86). Genom 
denna syn på musiken blir utövandet och framför allt övandet till en central del i 
musicerandets uppbyggnad. 
 
Lif (1998), menar att syftet med att öva är att utveckla en så stor teknisk färdighet på 
instrumentet att det möjliggör en god tolkning av musikstycket (s.5). Vidare skriver han att 
den som vill nå goda resultat i sin musikutövning måste ha både vilja, tålamod och intresse för 
att lära sig. Utan ansträngning är det omöjligt att tillgodogöra sig studier och tillägna sig 
kunskap. Motivation, uthållighet och effektivitet i övningen kan till och med vara viktigare än 
själva undervisningen (s.6). 
 
Den egna övningsmetodiken är helt klart en viktig del i det musikaliska lärandet. Som vi 
tidigare nämnt har vi människor olika förutsättningar och vi lär oss på olika sätt. Lif (1998) 
beskriver exempelvis att ett övningsschema kan vara till god hjälp för eleven samtidigt som 
en annan elev kan hämmas av det. Vidare menar han att ”Den studerande själv måste tänka 
igenom uppgifterna när han lägger upp sin ”övningsstrategi” och formulera mål både för 
resultat och metod innan han börjar öva” (s.30). Han menar vidare att övning kan vara 
komplext om utövaren inte vet hur den ska göra, eller saknar inspiration till att göra det, men 
poängterar att viljan att öva är viktigare än inspirationen. Även Schenk (2000) betonar vikten 
av en bra övningsmetodik för att nå goda resultat. Han menar också att det är viktigt att 
medvetandegöra och formulera både kortsiktiga och långsiktiga mål för att ge en nödvändig 
struktur till sin övning. Detta kan bidra till att både motivationen och effektiviteten i övningen 
ökar men lyfter även fram det faktum att elever ofta har mer än ett fritidsintresse och att 
musicerandet kan ha mer eller mindre betydelse för dem och att musiken sällan utgör deras 
yrkesmål. Han poängterar också att: ”Elevernas olika strategier eller sätt att träna hänger 
intimt samman med deras ålder, motivationsgrad, personlighet, övriga intressen, 
ambitionsnivå, allmänna inställning och sammanhanget där musiken förekommer” (s.204) 
 
För att kunna utveckla sitt musicerande menar Lif (1998) att det är viktigt att veta vad man 
vill förbättra och att man själv eller med hjälp av till exempel en lärare kan granska och 
bedöma sitt spel. Dock menar han att det kan vara nedbrytande att vara för självkritisk och att 
jämföra sig med andra inte tjänar någonting till om man inte inspireras till att bli lika bra. 

3.6 Motivation 
Ordet motivation kommer ifrån det latinska ordet ”movere” och betyder egentligen ”att röra 
sig”. Sammanfattningsvis kan sägas att all motivationsforskning handlar om att ta reda på vad 
som får människor att röra sig. Vårt arbete handlar om att ta reda på vad som motiverar elever 
till ”att röra sig” (framåt) inom musiken och därför är det här avsnittet en betydelsefull del i 
vårt arbete. Övning och motivation är starkt sammanhängande och Boström (1998) förklarar 
detta: ”motivation är livets kärna. Det är engagemang och drivkraft […] Att eleverna upplever 
meningsfullhet i arbetsuppgifterna är ytterst viktigt. Att känna nyfikenhet, en personlig vinst, 
en utmaning och verkliga mål öppnar vår receptivitet för lärande” (s.116-117). Imsen (2000) 
förklarar motivation på följande vis:  
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Motivation handlar om hur känslor, tankar och förnuft flätas ihop och ger färg och glöd åt 
våra handlingar. Det ligger känslor och förväntningar före en aktivitet, de följer med 
medan vi utför aktiviteten, och de lägger sig som en slöja runt minnet av handlingen. 
Motivation definieras gärna som det som orsakar aktivitet hos individen, det som håller 
denna aktivitet vid liv och det som ger den mål och mening. Motivation är det centrala 
när det gäller mänskligt beteende (s. 271). 

 
Illeris (2001) konstaterar att människans energi och lust till att lära härstammar från den 
livsutvecklingspotential hon är utrustad med, det vill säga ”hennes möjligheter att både som 
individ och art utvecklas och överleva” (s.77).  

3.6.1 Inre och yttre motivation 
Något som Illeris (2001) också betonar är att motivation kan delas upp i två huvudkategorier: 
Inre och yttre motivation. Den inre motivationen kännetecknas av att individen drivs till att 
göra någonting (till exempel öva på sitt instrument) för att den upplever det roligt och 
meningsfullt att hålla på med. I den här synen på motivation spelar den egna upplevelsen av 
musiken en viktig roll och bidrar till den inre ”rörelsen” hos individen. Dunn et al. (1995) 
menar att den inre motivationen påverkar hur eleven tar sig an och klarar av en uppgift och 
beskriver att ”graden av självmotivation hos barn (eller vuxna) inverkar starkt på i hur hög 
grad de koncentrerar sig på arbetet med en uppgift, fullföljer den och strävar efter bästa 
möjliga resultat” (s.20). Vidare menar Illeris (2001) att den yttre motivationen kännetecknas 
av att aktiviteten hålls vid liv genom att individen försöker uppnå ett mål och få olika former 
av belöningar. Ett exempel på yttre motivation skulle kunna vara beröm eller betyg i skolan. 
Lindström och Pennlert (2009) menar att betygen kan påverka elevers motivation i 
skolarbetet. ”De kan sporra till studier och träning men också hämma lusten att lära om eleven 
upplever betygssättningen orättvis eller att vissa betyg upplevs som omöjliga att nå” (s.45). 
Även Thors (2010) tar i sin artikel upp begreppen inre och yttre motivation: 
 

Motivationsforskningen talar om inre och yttre motivation. Den som är inre motiverad lär 
av egen drivkraft och för sin egen skull eller för att det är roligt och intressant. Den som 
är yttre motiverad lär för att läraren eller föräldrarna säger det, för att inte råka illa ut, för 
att vara omtyckt eller för att vara den ansvarsfulla elev som man förväntas vara. Yttre 
motivation kan ge bra betyg, men de bestående kunskaperna får man av den inre 
motivationen. (Thors, 2010, september)  

 
Dunn et al. (1995) menar att ”barn är och förblir motiverade när de själva tycker att det de gör 
är roligt” (s.31). Boström (1998) menar att de som har en inre motivation känner ett starkt 
självförtroende och finner glädje och mening med sitt arbete. Hon fastslår även att yttre 
motivation aldrig kan skapa egen dynamik för individen eftersom förväntningarna om 
belöningar hela tiden ökar. Det finns dock en mängd olika faktorer som spelar stor roll när det 
gäller vad som påverkar motivationen hos eleven och här nedan följer ett urplock av det som 
vi anser vara relevanta för vårt arbete.  

3.6.2 Andra faktorer som påverkar motivationen 
Lindström & Pennlert (2009) menar att läraren har som uppgift att problematisera 
lektionsinnehållet för att skapa funderingar, frågor och intresse och på så sätt utveckla en lust 
att lära hos eleven. De menar även att det är av stor vikt för alla människor att få vara med och 
bestämma över sitt arbete och detta skapar i sin tur motivation. ”Samtal med elever om målen 
för arbetet och val av vägar att nå dem kan ha betydelse för elevers motivation och lärande” 
(s.42).  
 



 

 8 
 

Som vi nämnde i avsnittet musikaliskt lärande poängterade Schenk (2000) vikten av att 
integrera musik i ett barns uppväxt och tidiga ålder. Angående motivation och drivkraft 
skriver han:  
 

Medan eleverna utvecklas både som personer och musikanter förändras givetvis attityder, 
mål, sätt att kommunicera och metoder, men de grundläggande målen och 
motivationskällorna kvarstår. Den universella längtan efter gemenskap, glädje, uttryck, 
eget skapande, lek, framsteg och färdigheter upphör aldrig att vara förutsättningarna och 
drivkrafterna för musicerandet. (s.254) 

 
Schenk (2000) skriver även att samspel ofta är den viktigaste nyckeln till stark spellust. I de 
tidiga tonåren menar han att samspel kan vara det enda som gör att eleverna tycker det är 
roligt med musik och som får dem att fortsätta musicera. Han menar också att spelglädje och 
entusiasm är de viktigaste grundstenarna till bra övning.  
 
När det gäller elevers olikheter menar Boström (1998) att vissa elever behöver ges en yttre 
struktur för att klara sitt arbete medans andra är helt självstyrda. Vidare skriver hon: ”Att 
kunna möta eleverna med rätt metoder och som ledare är av största vikt för ett framgångsrikt 
klimat som ger eleverna både trivsel och motivation.” (s.36) 
 
Angående rummets betydelse understryker Boström (1998) att en positiv, behaglig, kreativ 
och estetiskt utformad miljö förbättrar människors motivation, idérikedom och kreativitet 
(s.20). Även Lindström & Pennlert (2009) tar upp vikten av lärandemiljön och menar att dess 
utformning är viktig för att stimulera elevers lust att lära.  

3.7 Förankring i styrdokument 
I Lpo94 står det mycket om elevens lust att lära. Den beskriver lärarens, hemmets och 
framförallt elevens ansvar för att främja sin utveckling och nyfikenhet. ”Skolan skall bidra till 
elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en 
grund för undervisningen” (Skolverket, 1994, s.9). Det står även att alla som arbetar i skolan 
ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Vidare beskrivs 
några, för vårt arbete, relevanta mål att sträva mot: 
 

Skolan skall sträva efter att varje elev 
 
• utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 
• utvecklar sitt eget sätt att lära, 
• utvecklar tillit till sin egen förmåga, (s.8) 

 
Det finns även ett antal riktlinjer som vi lärare skall följa: 

 
• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 
• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 
• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, 
• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, 
• organisera och genomföra arbetet så att eleven 
– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela 
sin förmåga, 
– upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt, 
– successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar, 
– får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang och 
– får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. (s.12) 
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Eftersom musikgymnasiet, där vi utfört våra studier, köper instrument- och sånglektioner från 
musikskolan har vi även valt att titta lite närmare på de övergripande mål som musikskolan 
har för sin verksamhet. På Sveriges musik- och kulturskoleråds hemsida kan man läsa att 
deras mål är att ”ge kunskaper i musik och utveckla elevens färdigheter så att eleven själv kan 
utveckla ett personligt lustfyllt utövande oavsett om målet är att bli professionell- eller 
amatör” (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd, 2010). Vidare går det att, i deras plattform, läsa 
att deras långsiktiga mål är att ”verka för en tillgänglig, effektiv och högkvalitativ musik- och 
kulturskola i Sverige”. Det står även att ”musik- och kulturskolan skall ha pedagogik som 
utgår från barnets egen lust att lära och skapa”. 
 
På gymnasiet finns det tre nivåer i kursplanerna för instrument/sång där vikten av elevens eget 
ansvar för det egna lärandet ökar ju längre man kommer i sin utbildning. I kursplanen för 
instrument/sång 1 för gymnasieskolan står det som mål att eleven skall ”kunna instudera enkla 
musikstycken” (Skolverket). Vidare kan man läsa: ”Kursen skall även ge grundläggande 
övning i instuderingsteknik”. I kursplanen för instrument/sång 2 står det att ”kursen skall 
vidareutveckla förmågan till instudering och teknisk träning” och på den 3:e nivån ligger 
vikten vid att uppmuntra eleven till självständigt och undersökande arbete vid instudering.  
  
Vi hoppas att vi med denna bakgrund klargjort den forskning och de begrepp som ligger till 
grund för vårt syfte och att läsaren känner sig införstådd inom detta område. Kommande delar 
kommer att handla om hur vi genomfört studien.  
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4. Metod 
 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva den metod vi valt att använda för att genomföra vår 
studie. Vi kommer också att beskriva urvalsprocessen, genomförandet och bearbetningen av 
materialet. 

4.1 Kvalitativ forskningsintervju 
För att få djupare och mer nyanserade svar på våra frågor valde vi att genomföra en kvalitativ 
intervjustudie. Patel och Davidsson (2003) skriver att ”syftet med en kvalitativ intervju är att 
upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades 
livsvärld eller uppfattningar om något fenomen” (s.78). Patel och Davidsson menar att det 
med en låg grad av standardisering ges mer utrymme till intervjupersonerna och att 
intervjuaren därigenom kan få mer personliga svar. Vi ansåg det som en fördel att vi kunde 
utforma och ställa följdfrågor i intervjun för att erhålla personliga svar och en mer konkret 
bild av intervjupersonens erfarenheter. Dessutom gavs det en större möjlighet att tolka de svar 
vi fick till skillnad från om vi skulle ha gjort en enkätundersökning.  

4.2 Urvalsprocess 
Vi riktade in oss på sång- och instrumentalelever på musikgymnasiet i årskurs 3. Anledningen 
till att vi valde just denna åldersgrupp var att vi förmodade att de inte var nybörjare och att de 
förhoppningsvis hade många års erfarenhet av och åsikter kring övning att dela med sig av. I 
och med att eleverna var lite äldre och hade en mer utvecklad social och språklig förståelse 
fick vi djupare och mer utförliga samtal i de utförda intervjuerna.  
 
Trost (2005) betonar vikten av att intervjupersonen skall känna sig trygg vid tillfället för 
intervjun och därför valde vi att göra en gruppintervju. Vi valde att intervjua sammanlagt nio 
personer och delade upp dessa i grupper om tre personer vilket totalt genererade tre intervjuer. 
Trost (2005) varnar dock för detta och menar att det kan hända att ”de tystlåtna kommer inte 
så lätt till tals och de språksamma tar lätt över” (s.46). Vi övervägde dessa risker men beslöt 
oss för att välja detta tillvägagångssätt med tanken att eleverna skulle kunna känna stöd av 
varandra och bli tryggare i situationen och att detta i sin tur skulle leda till öppna och 
avslappnade intervjuer. Vi strävade efter att få en så jämn könsfördelning som möjligt för att 
få ett mer jämställt resultat. 
 
Innan själva intervjuerna klargjorde vi, i enlighet med vetenskapsrådets etiska riktlinjer, för 
intervjupersonerna att de skulle få vara helt anonyma och att de fick avsluta sitt deltagande 
när som helst under processen (Vetenskapsrådet, 2007). Vi förklarade även vad vi skulle 
använda det insamlade materialet till och att ingen annan än oss två skulle få ta del av detta 
innan vi bearbetat och censurerat det. Patel och Davidson (2003) betonar att det är viktigt att 
klargöra för intervjupersonen vad syftet med intervjun är och hur det insamlade materialet 
kommer att användas. 

4.3 Genomförande 
Vi valde att i förväg, via hjälp från lärarna på musikgymnasiet, kontakta de potentiella 
intervjupersonerna och informera dessa om syftet med vårt arbete samt att de skulle få vara 
anonyma och gå under fiktiva namn i vår sammanställning och i och med detta minskade 
igenkännbarheten på intervjupersonerna. Vi var dock medvetna om att eleverna till viss del 
skulle kunna komma att känna igen varandra i resultatet av studien men i och med att vi inte 
avslöjar vilken stad vi genomfört studien i blir det svårare för utomstående att identifiera 
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intervjupersonerna. I en artikel på vetenskapsrådets hemsida kan man läsa att: ”i vissa typer 
av studier är de enskilda individernas identitet inte intressanta - man studerar exempelvis 
variationer i inställningar till en viss fråga i en bestämd grupp över tid” (Vetenskapsrådet, 
2007).  
 
Innan vi satte igång med intervjustudien utförde vi pilotintervjuer på varandra. Dels för att se 
ungefär hur lång tid intervjuerna skulle ta och om intervjufrågorna fungerade i sammanhanget 
och dels för att vi själva skulle få träna oss på att föra en intervju. Kvale (1997) menar att ”en 
intervjuare vinner självförtroende genom sin praktik; att genomföra pilotintervjuer före de 
egentliga projektintervjuerna ökar förmågan att skapa ett tryggt och stimulerande samspel”. 
 
Vi förklarade vid intervjutillfällena mer ingående vad syftet med intervjun var och hur vi 
skulle komma att använda deras svar samt att vi än en gång underströk att de skulle få vara 
anonyma. Vi utförde samtliga intervjuer i ett av musikgymnasiets klassrum och vi valde att 
spela in dessa på en diktafon för att slippa skriva ner deras svar i realtid och genom detta 
kunna lägga mer fokus på intervjudeltagarna. 

4.4 Bearbetning av material 
Det inspelade materialet transkriberades och strukturerades, det vill säga att vi ordagrant skrev 
ner intervjuerna till ett dokument. När vi skrivit ner intervjuerna gjorde vi en klarläggning av 
det insamlade materialet. Kvale (1997) menar att man kan behöva göra en klarläggning av 
materialet för att kunna analysera det. Med klarläggning menar han att man tar bort 
överflödigt material som avvikelser och upprepningar och skiljer det väsentliga från det 
oväsentliga. Efter klarläggningen plockade vi ut de delar av intervjuerna som svarade mot vårt 
syfte och våra forskningsfrågor. 
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5. Resultat 
Vi börjar med att göra en presentation av intervjupersonerna med syftet att detta ska bidra till 
att läsaren får en överblick över de medverkande. Sedan lägger vi fram resultatet av 
intervjuerna. 

5.1 Presentation av intervjupersoner 
Assar 
Assar är 18 år och har sång som huvudinstrument. Han spelar även både klassisk gitarr och 
elgitarr. Han började spela gitarr i nian men tog inga lektioner förrän han började på 
musikgymnasiet. 
 
Bodil  
Bodil är 17 år och sjunger. Hon har även spelat trumpet sedan hon var 8 år tills hon var 16 och 
nu har hon piano som biinstrument. 
 
Christian  
Christian är 18 år och spelar gitarr som huvudinstrument. Han spelar även fiol som 
biinstrument. 
 
Doris 
Doris är 18 år och spelar både trummor och elgitarr. Hon har spelat gitarr sedan hon gick i 
åttan och trummor började hon med första året på gymnasiet. 
 
Emil 
Emil ska snart fylla 18 och har spelat trumpet i tio år. Han började när han gick i tvåan och nu 
spelar han även lite klassisk gitarr. 
 
Fredrik  
Fredrik är 18 år och började spela musik i åttan. Han började spela piano men övergick så 
småningom till sång då han kände att han vill prova på något nytt.  
 
Göran 
Göran är 18 år och har trummor som huvudinstrument. Han har bas som biinstrument men 
säger att han känner sig mer som en basist då det är det instrument han spelar mest på fritiden. 
 
Hans 
Hans är pianist och började ta lektioner i trean. Nu är han 18 år. 
 
Ida 
Ida är 18 år och har sång som huvudinstrument men går fördjupningslinje på trummor. Hon 
säger själv att det bara är trummor hon övar på fritiden och har tagit lektioner sedan hon gick i 
åttan.  

5.2 Resultatbeskrivning 
Här nedan kommer vi att redovisa vårt resultat i två delar. Först kommer en 
resultatbeskrivning där vi har delat upp resultatet i sju underrubriker som tillsammans hjälper 
till att svara till vårt syfte och våra forskningsfrågor. Därefter följer en sammanfattning där vi 
valt att lyfta fram det vi anser vara det mest relevanta ur resultatbeskrivningen. 
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5.2.1 Musikalisk bakgrund och förutsättningar 
Sju av eleverna berättade att de hade föräldrar, syskon eller någon mor-/farförälder som hade 
spelat eller fortfarande spelade något typ av instrument och två av eleverna hade föräldrar 
som var verksamma musiklärare. Hans berättade att hans syskon, mamma och morföräldrar 
spelat piano och trodde att det var därför han själv började spela och han menade att det för 
honom alltid hade varit ett lättillgängligt instrument eftersom de alltid haft ett piano ståendes i 
vardagsrummet. Christian berättade: ”Ja, min morfar han har ju spelat musik ganska mycket 
när han var ung, han spelade med rätt många dansband […] och det smittade som av sig”. 
Göran berättade: ”Min pappa är ju gitarrist så det började med att… jag var inte gammal, min 
syster spelade trummor och jag spelade bas och pappa spelade gitarr på skoj och jag fortsatte 
väl lite grann med det”. Assar berättade att han blev inspirerad av en klasskompis som spelade 
gitarr, att han ville bli lika bra som honom och att det var därför han började spela gitarr. Ida 
berättade att hon tyckte trummor var ett fränt instrument samt att hon tyckte trummisen Nicko 
McBrain var häftig och att det nog var han som fick henne att börja spela själv.  

5.2.2 Associationer till ordet övning 
Fredrik menade att ordet övning för honom var synonymt med träning. Han tyckte att 
övning/träning handlade om att förbättra sina egenskaper i ett visst ämne. Han såg även 
övning som repetitioner som man upprepade dag ut och dag in. Endast två av eleverna hade 
en negativ inställning till ordet övning och ansåg att det var negativt laddat. ”När man tänker 
på övning, man tänker ju att det är ganska tråkigt egentligen” (Bodil). Ida tyckte att ordet 
övning lät tråkigt även om hon tyckte att övningen i sig inte var det. Två elever beskrev det 
som nyttigt men tråkigt och tre elever tyckte att ordet övning kändes peppande. I det stora 
hela upplevde alla övning som en nödvändighet för att förbättra och utveckla sig och de flesta 
av eleverna tyckte att ordet varken var positivt eller negativt laddat. Assar liknade övning med 
att gå till tandläkaren: ”du borstar ju inte tänderna liksom dagen innan tandläkaren eller 
morgonen innan utan du måste ju som borsta varje dag för att det ska bli bra”. Han påpekade 
även att han tyckte det var skillnad på att öva och att spela.  
 
Tre av eleverna hade bilden av att övning var något som man gjorde när man var ensam men 
såg även att gruppspel kunde vara en form av övning.  
 

Det är ju lite lättare att öva på smågrejer, alltså detaljer, själv om man är ensam men om 
man övar på saker som ska gå ihop med en hel grupp, då är det nästan bättre att vara mer än 
en... Allt beror ju på vad man ska öva. (Christian) 

5.2.3 Övningsstrategier 
Endast två av eleverna hade en uttalad övningsstrategi. Assar ansåg att det var viktigt att ta 
pauser i övningen samt att inte öva för långa stunder och berättade att: ”Om du sitter och så 
känner du nä, jag orkar inge mer, ta tio minuter och sträck på benen och andas. Sen kommer 
du tillbaka och sätter dig ner och kör igen.” Han menade att pauserna gjorde att han fick 
tillbaka energin och koncentrationen och att han därigenom blev mer fokuserad. Fredrik 
menade att övning inte alltid var kul och att det därför var bäst att göra det till en rutin och 
öva lite varje dag. Han menade också att man, för att få en optimal övningsstart som möjligt, 
skulle börja med något man redan kunde och tyckte var roligt. Även om Assar och Fredrik 
fick medhåll i sina resonemang var det ingen av de övriga eleverna som uttalade några egna 
övningsstrategier. 
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5.2.4 Mål med övningen 
De flesta av eleverna ansåg att övning var något som de gjorde för sin egen skull för att de 
själva skulle bli bättre. Christian menade att var viktigt att sätta upp mål med sin övning så att 
det fanns något att röra sig fram emot. Göran berättade: ”det är ju jättesvårt att öva om man 
inte har ett mål. Det går ju nästan inte[…]det är ju inte så att man bara sitter och spelar utan 
att man vet vart man är på väg känner jag”. Bodil berättade att hon inte hade några mål när 
hon spelade trumpet. Hon berättade vidare: ”Jag hatade att spela upp på trumpet för det gick 
alltid så dåligt och om man då inte vill vara med på konserter, vad hade jag då att sträva 
efter?” Bodil menade att man måste vara väldigt målmedveten för att fortsätta utvecklas och 
trodde att om hon bara skulle öva tio minuter varje dag skulle hon kunna utvecklas enormt 
mycket. Hon kände dock att hon inte hade den målmedvetenheten till att ta sig tid att göra det. 
Hon trodde också att om hon skulle öva för mycket skulle hon tappa lusten och forstätter: 
”Man ska inte bli less på musik [...] Det tycker jag är en av de viktigaste grejerna... att inte bli 
less på det man tycker är kul”. 
 
Hans beskrev att han, när han hade en låt eller ett stycke i läxa, upplevde det lättare att se 
målet och att han då kände att han visste vad han skulle göra för att uppnå det. Emil berättade 
att han satte upp ganska kortsiktiga mål med sin övning och att han försökte fokusera på en 
sak i taget och att det kunde vara i form av en fördjupning, en konsert eller en inspelning. 
Fredrik förklarade att han övade kontinuerligt för att utvecklas och hålla sig i trim och att han 
drömde om att fortsätta med musiken och kanske spela i ett band eller söka in på någon 
musikallinje. Även Ida och Emil var inne på att söka vidare till en högre utbildning till 
exempel folkhögskola eller musikhögskola.  
 

Man spelar inte för att få öva utan man övar för att få spela (Göran) 
 

5.2.5 Motivation till övning 
Fredrik förklarade begreppet motivation på följande vis: ”Inspiration är som det man börjar 
med, jag har fått inspiration från det här så nu vill jag börja med det här. Motivation är som 
det som driver en att fortsätta med det.” Ida menade att hon märkte att det hände något när 
hon övade väldigt mycket, hon såg ett resultat och poängterade att hon mest övade för sin 
egen skull. Emil förklarade att: ”man vill ju helst se resultat. Man vill ju tycka att man blir 
bättre och genom övning kan man få det mer tydligt för en själv, att man inte stannar där man 
är.” Han tyckte också att hans främsta motivation var när han skulle spela upp någonstans och 
Fredrik och Ida menade att det kunde vara en motivation att vilja låta bra när de skulle 
uppträda och att de helt enkelt övade för att bli bättre. Fredrik berättade: ”vi satte upp en 
musikal i tvåan där vi höll på med teater och musik. Då fick man motivation kan jag säga!” 
Doris tyckte att betyg var en stark motivationsfaktor: ”Övar man så blir man bättre och då får 
man bättre betyg”. Även Emil och Fredrik tyckte att betyg var en stark motivationskälla.  
 
Christian sa: ”Man måste ju alltid hitta det roliga, alltså alltid finns det ju någonting som man 
finner roligt i övandet”. Ida såg ingen mening med att sluta spela trummor så länge hon lärde 
sig något. Assar menade att han inte alltid tyckte det var kul när han satt och övade, utan att 
det roliga satt i när han såg en utveckling. Han menade även att det var svårt att se 
utvecklingen själv men att människor runt omkring honom konstaterade att han faktiskt hade 
utvecklats. Han menade att detta i sin tur bidrog till att han ville öva ännu mer. Fredrik var 
inne på samma spår: ”Man vill ju höra det från andra också; Gud vad bra du har blivit”. Han 
menade också att det näst intill var en skyldighet av föräldrarna att alltid ge en positiv 
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feedback. Dock menade han att det inte fick gå till överdrift, att föräldrarna sa saker bara för 
att säga något.  
 
Christian menade att en bra idé kunde vara att gå tillbaka och ta upp ett gammalt stycke som 
han spelat för längesedan. Då kunde han tydligare se en utveckling och märka att han hade 
gått framåt. Bodil instämde och menade att hon då kan känna att: ”jamen, jag kan ju det här”. 
 
Att märka att han blev bättre tyckte Göran var kul men poängterade att han inte övade av den 
anledningen utan för att han kände att han hade ett ansvar gentemot sitt band och menade att 
det var viktigt att komma på repen och kunna sina saker. Bodil var inne på samma linje:  
 

Om du spelar i ett band eller i en orkester[…]där man hörs och där det är väldigt tydligt 
vad du håller på med, då vet man att man vill som inte dra ner på kvalitén bara för att 
man inte har övat på sina grejer… 

 
Ida ansåg att hon övade både för sig själv och för andras skull och att när hon till exempel 
spelade i en ensemble kände att hon övade för ensemblens skull.   
 
Många av eleverna tog upp att inspirationen från andra människor kunde öka deras lust och 
motivation till att börja spela. Christian menade att han kunde bli riktigt inspirerad om han 
hörde en duktig violinist som spelade ett häftigt stycke och ibland kunde han då sätta upp som 
mål att han skulle klara av att spela det där stycket inom ett år. Fredrik tyckte också att det var 
viktigt att ha förebilder och att de kunde bidra till att han blev peppad till att öva.  
 
Andra drivkrafter som togs upp var status, nya händelser och övande för lärarens skull. Doris 
menade att: ”man får mer status när man kan ett instrument”. Emil tyckte att lust och 
motivation ökade när det hände något nytt till exempel när han hade köpt ett nytt instrument 
och menade att det då blev roligt igen. Fredrik berättade att han ibland kände att han bara 
övade för lärarens skull men medgav att han samtidigt inte skulle ha varit lika ambitiös och 
entusiastisk till att öva om han inte hade någon lärare. Ida menade att: ”det är kul att komma 
till en lektion och kunna sin läxa för då blir läraren glad”. Hans berättade att han tyckte att det 
skulle kännas tomt om han slutade spela piano då det alltid hade varit en stor del av hans liv. 
Han fortsatte:  
 

Så länge man har det här intresset så kommer man mer eller mindre att omedvetet söka 
motivation till att fortsätta spela men om man förlorar intresset att spela så kommer man 
ju nog inte söka motivationen heller och då kommer man ju förmodligen inte att fortsätta 
spela. 

5.2.6 Sviktande motivation 
Assar trodde att alla människor någon gång genomgick svackor, inte minst när det gällde 
musiken, men poängterade att det var viktigt att inte låta detta bryta ner en. Bodil menade att 
det var svårt att finna motivation till att öva på det hon var tvungen att öva på, till exempel 
hennes läxor, när hon kände att de var för svåra eller för tråkiga. Doris tyckte att det kunde 
vara svårt att öva trummor hemma eftersom det lät mycket och för att hon kände att hon 
störde övriga familjemedlemmar. Hon upplevde det även jobbigt när hon visste att någon 
lyssnade när hon övade. Emil hade problem med att hans hund började yla varje gång han 
övade trumpet.  
 
Bodil menade att det måste finnas ett intresse för musicerandet. Hon berättade att hon aldrig 
övade när hon spelade trumpet vilket gjorde att hon inte tyckte att hon blev särskilt bra och 
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när hon inte såg någon utveckling tyckte hon inte att det var kul. Vidare berättade hon att 
inspiration från andra musiker verkligen kunde öka motivationen samtidigt som den också 
kunde verka åt det motsatta hållet och göra att hon helt tappade intresset: ”jahapp, de är bättre 
än mig nu, då orkar jag inte göra något…” Göran var inne på samma spår och menade att: 
”när man ser andra musiker så blir man antingen peppad eller nedslagen”.  
 
Andra faktorer som kunde leda till bristande motivation och minskad övning, menade Hans, 
kunde vara om han hade för mycket på sina axlar. Han förklarade att:  
 

Om man har mycket på en gång, mycket i skolan och mycket piano samtidigt och man 
har inte bara en läxa utan man har fem pianogrejer som man ska hålla igång, plus grejer i 
skolan typ läxor och sånt där… Då känner man sig inte så taggad att spela.  

 
Han tyckte också att det kunde gå väldigt trögt med övningen om han fick för långa och för 
svåra stycken i läxa. 

5.2.7 Kan man framkalla motivation? 
Fredrik och Emil trodde inte att det enbart med tankekraft gick att framkalla motivation men 
att de via inspiration från andra, med hjälp av exempelvis YouTube eller Spotify, kunde få 
motivation till att öva. 
 

Jag tror det går, men det blir nog inte på samma sätt som om du bara har fått den, att den 
har kommit till dig istället för att du har tvingat fram den till dig. Det måste mogna… nu 
låter det här kanske jätteskumt, men det måste som komma frivilligt. Det är samma sak 
som när man ska skriva en låt och man tvingar fram när man skriver den. Då blir man 
oftast väldigt missnöjd med den tillslut istället och så måste man göra om den i alla fall... 
(Christian) 

 
Assar förklarade att den jobbigaste fasen när han skulle ta tag i en uppgift var att komma 
igång och börja: ”att sätta sig ner och börja är ju det absolut jobbigaste, men när du väl börjat 
öva så brukar det gå ganska lätt.” Bodil menade: ”om man tvingar fram sig till att nu måste 
jag göra det här, så kanske man som efter ett tag inser att det kanske inte var så himla tråkigt 
ändå!” Hon tyckte att disciplin i övningen var mycket viktigt och menade att det kanske inte 
längre kändes lika nytt och spännande efter att ha spelat ett instrument i flera år. Hon menade 
att det då var extra viktigt att kunna tvinga sig till att öva även om det inte fanns lust just då. 
Emil var inne på samma resonemang och berättade:  
 

Just när jag hade börjat så tyckte jag att det var jätteroligt men sen så när jag spelat ett tag 
så blev det bara segt alltihopa. Men jag ville inte sluta för att jag var rädd att jag skulle 
ångra mig sen. Så det är mest det som har hållit mig kvar. Nu tycker jag att det är helt 
fantastiskt! 

  
Att ha ett mål, till exempel i form av en konsert, menade Bodil kunde bidra till att hon 
tvingade fram motivation: ”man måste ju öva, annars blir det ingen konsert”. Hans menade 
att det var lättare att framkalla motivation än att framkalla inspiration i sitt musicerande men 
poängterade att inställningen han hade innan han satte sig ner och övade var av stor vikt: ”går 
man in i övningen med en negativ inställning så kommer det att resultera med att övningen 
inte blir så bra och tvärtom”. 
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5.2.8 Lärarens roll ur ett elevperspektiv 
Samtliga elever uppfattade lärarens roll som väldigt viktig, särskilt när det gällde inspiration 
och motivation. Även lärarens personlighet och ordval hade en avgörande betydelse för några 
av dem:  
 

…om läraren hade sagt: ”du kan ju provspela det här till nästa gång” då kan jag känna att 
åh, nu vill jag sätta det här och liksom imponera. Men om läraren säger att du ska göra 
det här till nästa gång då kanske det blir mer som ett tvång och då kanske du skiter i det 
helt enkelt. (Assar) 

 
Bodil var av en annan åsikt och menade tvärtom att om läraren förklarade att läxan var 
frivillig så struntade hon i att göra den. Hon berättade att drivkraften infann sig när läraren 
istället sa att ”det här ska du göra”. Bodil tyckte också att det var viktigt att läxan hade en 
mening. Att det var något hon kunde ha nytta av att kunna i framtiden och menade att hon ofta 
fick läxor som läraren inte kunde motivera: ”Jag vet att den är dålig och ganska så konstig, 
hoppen och så, men det är bra att tugga i sig sånt där”. Doris och Ida tyckte att det blev 
mycket roligare att öva när läraren gav läxor eller uppgifter som var roliga och menade att de 
då kände sig extra taggad till att lära sig mer. De berättade att de inte gillade att få 
teknikövningar på sina instrument om det inte var så att läraren satte dem i ett sammanhang 
där de kunde få användning för dem. Doris berättade också att hon haft vikarier som varit 
opedagogiska och att det då gjorde att hon tappade lusten till att öva. Hon fortsatte: ”man blir 
ju mer motiverad om man tycker att lektionerna är roliga”.  
 
Fredrik tyckte att det var viktigt att läraren uppmuntrade, peppade och visade på det han 
gjorde bra och inte bara på det han gjorde dåligt och behövde förändra. Ida menade att det var 
viktigt att läraren var insatt på vad hon behövde öva på och att läraren peppade henne till att 
utveckla det. 
 

Det är skönt att ha någon som motiverar en till övning och som kan se resultat, en som 
känner hur pass bra man spelar och vad man behöver utveckla. Någon som ser ens 
spelande från en annan synvinkel istället för bara ens egen. En som breddar ens syn. 
Därför tycker jag att det är bra att ha en lärare eller mentor. (Emil) 

 
Bodil berättade att hon fortsatte med sitt trumpetspel enbart för att inte göra sin lärare 
besviken genom att sluta.  

5.3 Sammanfattning 
De två huvudteman som hela tiden återkom i intervjuerna var mål och motivation till övning 
och det är också dessa frågor som bäst besvarar vårt syfte. Därför har vi valt att lyfta fram 
dessa två i denna sammanfattning. 

5.3.1 Mål med övningen 
Samtliga elever ansåg att de först och främst övade för sin egen skull och, inte helt oväntat, att 
deras mål med övningen var att utvecklas och bli bättre på sitt instrument. De upplevde det 
som viktigt att hela tiden ha små kortsiktiga mål med sin övning och menade att om de inte 
hade några mål med sin övning hade det varit svårt att motivera sig själv till det egna lärandet. 
Det vanligaste var att eleverna använde sig av kortsiktiga mål, till exempel konserter eller 
uppspelningar, men några av dem hade även mer långsiktiga mål i form av att söka vidare till 
högre musikutbildningar. Fredrik och Ida berättade att de övade kontinuerligt för att utvecklas 
och hålla sig i trim för att sedan kunna söka vidare till folkhögskola eller musikhögskola. 
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5.3.2 Motivation till att öva 
De flesta elever i studien uttryckte att musiken var något som fanns i deras släkt och analysen 
visar att samtliga elever tyckte att den främsta anledningen till att de hade motivation att 
fortsätta med sitt musicerande var för att de på olika sätt tyckte att det var roligt att spela 
musik. Exakt vad som gjorde att de tyckte att det var roligt kunde däremot skilja sig från elev 
till elev men det fanns några framträdande mönster som gick att urskilja. Vissa ansåg att 
betygen var en viktig drivkraft till deras egna lärande medans andra menade att en konsert 
eller ett framträdande var den starkaste motivationskällan. Beröm och bekräftelse från 
utomstående, inspiration från andra musiker och artister, ansvaret de hade för att kunna sina 
saker i ett band samt att öva för att göra läraren nöjd var några andra motivationsfaktorer som 
påverkade. Eleverna ansåg även att lärarens presentation och upplägg av arbetsuppgiften 
kunde vara avgörande för hur mycket inspiration och motivation eleven kände. Samtliga 
elever är överens om att det inte var svårt att hitta motivation om läraren gav intressanta och 
roliga läxor och de menade att med tråkiga läxor försvann intresset och motivationen. 
 
Angående frågan om de trodde att de med egen kraft kunde framkalla motivation ställde sig 
många elever skeptiska och trodde att det skulle vara svårt att framkalla motivation på egen 
hand och att det skulle bli tråkigt om den inte kom av sig själv. 
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6. Diskussion 
Diskussionen är uppdelad i tre delar där vi kommer att resonera kring metoden, studiens 
trovärdighet och det slutliga resultatet. 

6.1 Metoddiskussion 
Vi anser att vi i förhållande till vårt syfte valde rätt metod då vi beslöt oss för att utföra en 
kvalitativ intervjustudie. Vi tror inte att vi hade uppnått samma resultat om vi till exempel 
hade valt att göra en kvantitativ enkätstudie. Det vi förlorade med att göra en kvalitativ studie 
var bredden på arbetet och en övergripande helhetssyn medan det positiva var möjligheten att 
utforma följdfrågor efter intervjupersonernas svar och de djupa och utförliga beskrivningar vi 
fick av dem vilket vi tyckte övervägde det negativa.  
 
Vår avsikt var att ha en så jämn könsfördelning som möjligt i våra intervjuer för att få ett mer 
jämställt resultat. Dock blev könsfördelningen inte helt jämn då det enbart var en tredjedel 
tjejer som valde att ställa upp på att intervjuas. Vi övervägde även att bara inrikta oss på 
instrumentalelever då vi tänkte att sång skiljer sig ganska mycket från vanliga instrument när 
det gäller övning, men vi valde att även inkludera sångare i vårt arbete och det visade sig vara 
ett positivt val då deras svar var relevanta och intressanta.  
 
I enlighet med Kvale (1997) utförde vi pilotintervjuer innan de riktiga projektintervjuerna 
vilket gjorde att vi vann självsäkerhet och att vi kände oss mer förberedda. Det faktum att vi 
valde att intervjua elever i årskurs tre på gymnasiet tror vi också var ett bra val och precis som 
vi eftersträvade blev också intervjuerna mer som ett gruppsamtal. Eleverna hade ett utvecklat 
och nyanserat språk som gjorde att de i ord kunde uttrycka vad de verkligen kände och tyckte. 
 
I motsats till vad Trost (2005) rekommenderade valde vi att utföra intervjuerna i grupper om 
tre vilket vi känner att vi är nöjda med då vi aldrig upplevde att någon hade svårt att komma 
till tals eller att någon tog mer plats än någon annan. Vår upplevelse var att eleverna kände sig 
trygga och avslappnade och att atmosfären vid intervjutillfällena var god vilket vi tror ledde 
till ett gott resultat. Eleverna hade en positiv inverkan på varandra då de uppmuntrade och gav 
varandra stöd. De påverkades heller inte av varandra i den mening att de inte vågade uttrycka 
vad de egentligen tyckte utan de kändes väldigt trygga med sig själva och situationen. Vi 
uppfattade det som en fördel att träffa intervjupersonerna öga mot öga då det enligt Trost 
(2005) är viktigt att som intervjuare kunna läsa av såväl tonfall som kroppsspråk och 
ansiktsuttryck vilket vi inte skulle ha haft möjlighet att göra via till exempel telefonintervjuer. 
I enlighet med Trost (2005) möjliggjorde en ljudinspelning av intervjun att vi i vår 
strukturering och analys kunde lyssna på intervjuerna gång på gång och därigenom ordagrant 
kunna skriva ner och tyda elevernas svar och tankar. Gruppens storlek med tre elever i varje 
intervju utgjorde en lagom stor gruppindelning och vi tror att om vi hade haft fler deltagare 
vid varje intervjutillfälle hade haft svårt att hinna bemöta alla och låta dem komma till tals 
under den korta tid vi hade till vårt förfogande. Om vi hade haft färre deltagare vid varje 
tillfälle kanske stämningen inte hade varit lika trygg och avslappnad vilket i sin tur skulle 
kunna ha påverkat resultatet negativt.  

6.2 Undersökningens trovärdighet 
Eftersom vi använde oss av låg grad av standardisering i vår undersökning blir det svårt att 
tala om trovärdighet. Enligt Trost (2005) är de kvalitativa intervjuernas trovärdighet ett av de 
största problemen då vi som intervjuare vill komma åt de avvikelser och felsägningar som en 
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kvantitativ undersökning vill undvika. Vi anser dock att vårt resultat är trovärdigt då vi tagit 
hänsyn till de etiska aspekterna genom alla stadier i vårt arbete och aldrig tummat på dessa. 
 
Vi tycker att vi har fått en bra inblick i elevernas tankar och förhållningssätt till övning, mål 
och motivation. Detta på grund av att vi anser att de frågor vi ställt och de svar vi fick under 
intervjuerna var äkta och trovärdiga då de kom spontant och från hjärtat samt var av personlig 
karaktär. Som tidigare nämnt upplevde vi inte heller att eleverna påverkades i negativ 
bemärkelse av varandra i deras diskussioner utan de var starka och självsäkra individer som 
vågade stå för vad de tyckte. Några egna värderingar i resultatbeskrivningen har vi heller inte 
lagt till utan enbart använt oss av intervjupersonernas egna ord. Det vi känner att vi hade velat 
göra annorlunda om vi fick chansen att göra om hela arbetet skulle kunna vara att intervjua 
fler elever för att få en bredare och mer nyanserad syn. Vi hade även kunnat ha en jämnare 
könsfördelning och därigenom kunnat göra en jämförelse ur genusperspektiv och se om det 
fanns några skillnader, samband eller kopplingar.   
 
Backman (2008) belyser den kvalitativa intervjuns faror och menar att ”observationer och 
intervjuer ställer mycket stora krav på den som genomför dem utifrån ett kvalitativt 
perspektiv” (s.59). Det faktum att vi inte är vana att författa intervjufrågor och heller inte har 
utfört särskilt många intervjuer tidigare kan därmed vara en faktor som påverkar resultatet.  

6.3 Resultatdiskussion 
I det här avsnittet kommer vi att diskutera de områden i resultatet som bäst svarade mot vårt 
syfte och forskningsfrågor samt koppla samman dessa med den bakgrund och litteratur vi 
tidigare behandlat. De två rubriker vi här kommer att presentera är elevens uppfattningar om 
vikten av övning samt elevens mål och motivation till att öva på sitt instrument.  

6.3.1 Elevens uppfattningar om vikten av övning 
Resultatet visar att samtliga elever, i enlighet med Lif (1998) och Schenk (2000), anser att 
övningen är en viktig förutsättning för att kunna utvecklas och bli bättre på sitt instrument. 
Assar liknar övningen med tandborstning det vill säga något man borde göra ofta och 
regelbundet och inte enbart precis innan man ska till tandläkaren. Tandläkaren är i det här 
fallet en metafor för en instrumentallektion, en konsert eller en uppspelning. De flesta är även 
överens om att de övar för sin egen skull i första hand även om några av dem antyder att de 
ibland även övar för andra, i form av till exempel lärare eller bandmedlemmar. Att känna stöd 
och engagemang från föräldrarna är något som eleverna ser som betydelsefullt men de 
poängterar att det bara gäller om det hålls på en lagom nivå och inte går till överdrift. Fredrik 
menar till och med att det är föräldrarnas skyldighet att peppa och uppmuntra till övning. 
Doris berättar att hon känner att hon stör övriga familjemedlemmar då hon övar trummor 
hemma samt att hon inte gillar att folk lyssnar på när hon övar. Detta i sin tur resulterar i att 
hon inte övar så ofta som hon kanske vill och vi kan bara hålla med om att det finns 
problematik kring vissa instrument gällande en rad olika faktorer och att det därför inte går att 
öva på när som helst utan hänsyn måste tas till exempelvis ljudnivå, tidpunkt för övning och 
tillgång till instrumentet. Detta problemområde belyser även Lindström och Pennlert (2009) i 
vår bakgrund och menar att en bra och fungerande lärandemiljö kan bidra till elevens lust att 
lära. 
 
När det gäller lärarens roll kan vi i litteraturen utläsa att läraren enbart kan stimulera elever 
till övning (Lindström & Pennlert, 2009) och de tidigare nämnda styrdokumenten (Lpo94) 
beskriver att skolan ska sträva efter att främja elevens utveckling och lust att lära. Vi som 
blivande eller verksamma instrumentallärare har en tuff uppgift när det gäller att öka elevens 
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motivation till övning och att utvecklas på sitt instrument. Det ställer även stora krav på vårt 
val och upplägg av lektionsmaterial så att det inte blir som Schenk (2000) beskriver, att en allt 
för bristfällig musikundervisning kan bidra till att eleven tappar sitt självförtroende och sitt 
musikaliska intresse för all framtid. Som Ferm (2004) antyder med sin liknelse med läraren 
som klätterguide, som även styrks av styrdokumenten (Lpo 94), måste vi pedagoger vara 
väldigt flexibla och ha en förmåga att kunna möta varje enskild elev efter dennes egna 
förutsättningar. Detta blir i och för sig lättare för oss instrumentallärare då vi oftast bara har 
en elev i taget jämfört med om vi skulle ha haft en hel klass att bemöta och utforma vår 
undervisning efter.  

6.3.2 Elevens mål och motivation till att öva på sitt instrument 
Resultatet visar att mål och motivation ofta går hand i hand och att de kan vara svåra att skilja 
åt. Vi kan dock uttyda att eleverna är väldigt beroende av mål och mening i sin övning och de 
flesta, i enlighet med Schenk (2000), är överens om att det är viktigt att sätta upp tydliga mål, 
kortsiktiga eller långsiktiga, för att ha något att röra sig mot och på så vis få en ökad 
motivation. Bodil berättar till exempel att hon fortsatte med sitt trumpetspel bara för att inte 
göra läraren besviken och att hon därför inte heller hade några mål med sitt trumpetspel. Hon 
poängterar också att det först och främst handlar om att ha ett mål och ett intresse för sitt 
musicerande för att man ska få motivation till att öva och att fortsätta utvecklas. Samtliga 
elever känner att utveckling på sitt instrument är en stark motivationskälla.  
 
Hans understryker att är det viktigt att veta både vad man vill och behöver förbättra och i 
enlighet med Lif (1998) menar han att en lärare eller en mentor kan hjälpa till att synliggöra 
detta. Som vi konstaterat i bakgrunden är en del av lärarens uppgift att utforma lektionen efter 
elevens behov (Boström, 1998, Schenk, 2000) och alla elever är eniga om att lärarens roll är 
viktig och att personlighet samt upplägg och presentation av material är faktorer som har stor 
inverkan på deras motivation. De menar också att det är viktigt att läraren sätter in uppgiften i 
ett sammanhang så att de får en större förståelse för meningen med uppgiften och att detta i 
sin tur gör att de känner mer motivation och lust. Doris sammanfattar det hela på ett bra sätt: 
”man blir ju mer motiverad om man tycker att lektionerna är roliga”. 
 
Några av eleverna beskriver att det blir roligare att musicera när de känner att de faktiskt kan 
något och att detta i sin tur bidrar till att öka motivationen. Schenk (2000) för ett resonemang 
om att jag-kan-känslan är viktig för eleven och att detta bidrar till goda resultat och ett ökat 
intresse hos eleven. Dunn och Dunn (1995) utökar detta resonemang i vår bakgrund och 
menar att ”barn är och förblir motiverade när de själva tycker att det de gör är roligt”. 
 
Eleverna återkommer även ständigt till vikten av att få bekräftelse från andra att de har 
utvecklats eftersom de upplever att det kan vara svårt att se detta själv. Christian ger tips på 
hur han själv brukar synliggöra detta och menar att det kan vara en bra idé att gå tillbaka till 
läxor han haft för länge sedan och på så vis upptäcka framsteg i utvecklingen. Flera elever 
anser att inspiration och beröm från utomstående är viktigt och de menar att de genom att ta 
del av andra musicerande får inspiration och därigenom motivation. Bodil menar dock i 
enlighet med Lif (1998) att man lätt kan bli självkritisk då man jämför sig med andra och att 
det då kan ha motsatt effekt.  
 
Som vi tog upp i bakgrunden menar Boström (1998) att den yttre motivationen aldrig kan 
skapa egen dynamik och därför undrar vi om betygsättning inom instrumentalundervisningen 
verkligen är nödvändig. Doris, Emil och Fredrik uppger att betyg är en stark motivationskälla 
för dem och menar precis som Lindström och Pennlert (2009) att strävan efter bra betyg gör 
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att de övar mer och på så vis också utvecklas på sitt instrument. Vi anser dock, i enlighet med 
vad Lindström och Pennlert (2009) menar i bakgrunden, att denna yttre motivation i form av 
betyg även kan påverka elevens lust att lära på ett negativt sätt då betygssättningen inte alltid 
är rättvis och att betygen ibland även upplevs som omöjliga att nå. Vi anser att 
betygsättningen inom musiken är ett komplext område och att en rättvis bedömning inte 
existerar. Om vi som pedagoger ska kunna göra en så rättvis bedömning som möjligt krävs 
det att vi kan se och förstå elevens hela musikaliska bakgrund, förutsättning och färdigheter 
samt att vi skapar väldigt tydliga ramar och mål med utbildningen så att eleven vet vad som 
krävs och förväntas.  
 
Fredrik menar att det är bäst att göra övningen till en rutin eftersom han upplever att övningen 
inte alltid är rolig medan Christian menar att man alltid måste hitta det roliga i övandet. Assar 
menar att det svåraste är att ta sig tid till att sätta sig ner och börja öva, men poängterar att 
efter han har tagit sig över den tröskeln så går det lättare. 
 
Om nu motivationen är en så stark faktor och drivkraft, kan man då tvinga fram den? Kan 
man på något sätt framkalla motivation eller inspiration till att öva? Enligt det resultat vi 
erhållit råder det skilda meningar och uppfattningar i denna fråga. De flesta av eleverna tror 
att det går att framkalla motivation. Däremot tror inte alla att det skulle kännas på samma sätt 
som om den kommit av sig själv. Några elever menar att om man har disciplin har man även 
en god förutsättning för att framkalla motivation och att man genom att sätta upp mål att 
sträva mot, till exempel en konsert, kan skapa motivation till att öva. Som vi konstaterat i 
bakgrunden menar Lif (1998) att viljan till att öva är viktigare än att man har inspiration till 
att göra det.  
 
Sammanfattningsvis är vi överraskade att inte fler elever tog upp vikten av samspel då Schenk 
(2000) i vår bakgrund beskriver samspel som en av de viktigaste nycklarna till stark spellust. 
Kanske var det underförstått att de menade samspel när de talade om konserter men även den 
möjligheten finns att vi heller inte ställde rätt frågor. Vi upptäckte också att även om 
motivationen infinner sig hos eleven så kan andra faktorer väga tyngre och göra att eleven inte 
ens har möjlighet att öva. En annan intressant iakttagelse vi kan se är att samtliga elever på 
något sätt har musiken i släkten. Det är antingen ett syskon, en förälder eller någon mor- eller 
farförälder som själv musicerar eller tidigare varit musikaliskt aktiv. Christian berättar till 
exempel att hans morfar spelade i dansband när han var ung och att detta smittat av sig och 
bidragit till att han själv börjat musicera. 
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7. Avslutande ord och förslag till fortsatt forskning 
Avslutningsvis känner vi att vi är nöjda med vårt utförda arbete. Vi känner att vi under 
arbetets gång fått ökad förståelse och en bredare bild av elevers syn och tankar om övning. 
Detta har i sin tur bidragit till ett djupare intresse och den kunskap vi tillgodogjort oss har 
blivit till ett verktyg som vi kan använda oss av i vår framtida lärarroll. Det är möjligt att vi 
hade kunnat få en mer övergripande bild och ett starkare resultat om vi hade utfört fler 
intervjuer men vi känner att resultatet blev tillräckligt omfattande ändå och vi är väldigt nöjda 
med det färdiga arbetet. 
 
Vi tycker att det hade varit intressant att göra en liknande studie men ur ett lärarperspektiv. 
Att undersöka lärarens upplevelser/uppfattningar kring vad som motiverar elever till övning 
samt hur läraren tillsammans med eleven jobbar med målsättning? Denna studie hade kunnat 
utföras genom kvalitativa intervjuer samt kompletterats med observationer som kunnat 
synliggöra lärarens arbete i praktiken. 
 
Ett annat förslag till fortsatt forskning kan vara att mer detaljerat undersöka hur eleven 
verkligen jobbar med sin övning. Hur, vad och när övar eleven och med vilka förutsättningar? 
Det kunde då också vara intressant att enbart fokusera på en instrumentgrupp för att se om det 
råder likheter eller skillnader i elevens övning. Även en jämförelse mellan exempelvis två 
olika instrumentgrupper skulle kunna utföras, då för att jämföra om, och i sådana fall, hur de 
skiljer sig åt. Kan man urskilja några typiska drag i respektive instrumentgrupp? Är 
förutsättningarna desamma?  
 
Man skulle även kunna göra en studie där man undersöker betygets betydelse för mål och 
motivation i instrumentalundervisningen. Denna studie skulle kunna genomföras ur ett 
genusperspektiv men även kunna undersökas via en jämförelse mellan lärarens och elevens 
uppfattningar och åsikter kring detta fenomen.  
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Bilagor  

Bilaga 1: Intervjufrågor 
 
Inledande frågor: 
 
Ålder? 
 
Instrument?  
 
Hur länge har ni spelat? 
 
Vad fick er att börja spela ert instrument? Var det någon/något eller ett särskilt tillfälle som 
påverkade?  
 
Finns musiken i familjen/släkten? 
 
 
Intervjufrågor: 
  
Vad betyder ordet övning för er? 
 
Hur ser ni på övning? Vad får ni för associationer? 
 
Behövs övning? Varför/varför inte? För vem? 
 
Vad betyder ordet motivation för er?  
 
Hur ser ni på motivation? Vad får ni för associationer? Vad ger er motivation?  
 
Behöver man motivation? Varför/varför inte? Hur finner ni motivation? 
 
Kan man tvinga fram motivation? Varför/varför inte? Hur? 
 
Vad har varit er drivkraft att fortsätta spela ert instrument? Inre/yttre påverkan? Förebilder? 
 
Vad motiverar er att vilja fortsätta spela? Mål och framtidsvisioner? Har er motivation 
förändrats genom tid? Hur och varför? 


