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Förord 
 

Det har varit ett roligt och spännande arbete med många nya insikter. Vi är glada över vårt val 

av ämne och tar med oss väldigt mycket nytt från denna studie. Nu ser vi fram emot att 

komma ut i arbetslivet med en större insikt över det svåra men också det fantastiska i att 

arbeta som lärare. 

Ett stort tack till vår handledare Annette Mars. Du har verkligen varit en klippa genom hela 

arbetet. Tack för all peppning, det hade aldrig gått utan den! Tack för snabba svar, din mix av 

allvar och humor och sist men inte minst, att du ordinerade lediga dagar till oss i slutskedet av 

arbetet. 

Tack till familjen Nilsson som hållit oss med brunch och husrum på plugghelger. 

Tack till våra informanter och respondenter. Utan er hade denna studie inte fått något resultat. 

Det har varit väldigt kul och givande att få träffa er, tack för att ni delgav så mycket värdefull 

information. 

 

Simons tack till Emmeli: 

Det har varit väldigt roligt att genomföra examensarbetet tillsammans med dig. Du har varit 

en bra stöttning de dagar jag inte varit peppad, du har kommit med för mig många otroligt bra 

och nya perspektiv och jag är evigt tacksam att du styrt upp planeringen så bra som du gjort. 

Du är en klippa! 

All kärlek till dig. 

 

Emmelis tack till Simon: 

Jag är så otroligt glad över att vi genomfört detta examensarbete tillsammans. Tack för alla 

givande diskussioner, för allt tålamod, för att du kokat massa kaffe och för att du fått oss att ta 

vara på lediga dagar. Utan dig hade jag inte sett tillbaka på arbetet med samma leende som jag 

gör nu. Du är bäst! 

All kärlek till dig. 
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Abstrakt 

 

Syftet med studien var att undersöka vilka arbetsmetoder samt verktyg som lärare använder i 

sin undervisning i syfte att påverka elevers övningsmotivation. 

Den teoretiska utgångspunkten vilar i såväl sociokulturell- som behavioristisk teori. 

Studien har genomförts med fem kvalitativa intervjuer samt två webbenkäter. Informanterna 

för intervjuerna är verksamma instrumentallärare i såväl kulturskola som kommunal 

grundskola och gymnasium. Intervjuerna transkriberades och analyserades för att nå ett 

resultat. 

Resultatet visar på att de viktigaste faktorerna som påverkar elevers övningsmotivation 

sträcker sig utanför undervisningsrummet, dessa är ett musikaliskt sammanhang, förebilder, 

relationer och samhället. För att som lärare kunna påverka elevers övningsmotivation bör 

denne sammanfoga ovanstående faktorer till sin undervisning vilket kompliceras av den korta 

lektionstiden. Slutsatsen blir därmed att eleverna påverkas mer av det som sker utanför 

lektionssalen vilket läraren bör ha med i beräkningen. 

 

Nyckelord: Hjälpmedel i undervisning, Motivation, Musikaliskt sammanhang, 

Undervisningsmetoder, Övning 

 

 

  



 
 

III 
 

Abstract 
 

The purpose of this study was to examine what methods and tools teachers use in their 

teaching with the purpose to affects pupil’s motivation to practice. 

The theoretical points of departure are to be found in the socio-cultural and the behavioristic 

theories of learning. 

Five qualitative interviews and two electronic surveys has been used in this study. The 

informants is currently active instrumental teachers in arts school, public school and high 

school. The interviews was transcribed and the material was analyzed to reach the result. 

The results show that the most important elements that affects pupil’s motivation to practice is 

to be found mostly outside the classroom. These elements are musical context, role models, 

relations and the community. To be able to affect pupils motivation to practice teachers should 

do their best to let these elements influence the education which is complicated by the short 

lessons. Thereby, the conclusion shows that the pupils are affected more by the surroundings, 

which the teacher should take into account. 

 

Keywords: Motivation, Musical context, Practice, Teaching methods, Tools in education 

 

 

English title: Why won’t you practice!? I even give you stickers! – A study in instrumental 

teachers view on which elements that affects pupils motivation to practice 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenterar vi oss själva och vår musikaliska bakgrund samt vad som gav 

upphov till detta arbete. 

1.1 Simons bakgrund 

Jag började spela piano vid tio års ålder genom den kommunala musikskolan. Jag valde piano 

för att min bästa vän skulle spela just det och vi skulle få möjligheten att ha lektioner 

tillsammans vilket var en stor drivkraft. Under högstadiet fick jag individuella lektioner och 

parallellt med detta spelade jag även i en rockensemble. 

I gymnasiet gick jag estetiska programmet med inriktning musik där jag spelade allt mer 

klassiskt piano. Motivationen kunde svacka beroende på vilket stycke jag fick i läxa, tyckte 

jag om stycket övade jag mycket och gillade jag inte stycket alls fann jag aldrig någon riktig 

motivation att lära mig det. Efter gymnasiet gick jag ett år på klassisk inriktning på 

folkhögskola och det var först där jag insåg vad övning egentligen innebar. Genom att sättas 

in i en social gemenskap med många duktiga och drivna klassiska musiker blev jag också 

motiverad att lära mig öva och utvecklas i mitt musicerande. Under tiden på högskolan har 

övningen blivit en stor del av vardagen och numera vet jag inte hur jag skulle klara mig utan 

musiken. 

För mig har det varit svårt att sätta fingret på exakt vad som påverkat min övningsmotivation. 

Det är därför väldigt intressant för mig att se vad lärare tror påverkar motivationen och efter 

studien se om det stämmer in på min egen musikaliska bakgrund och historia. 

1.2. Emmelis bakgrund 

Mitt musicerande började på kulturskolan vid nio års ålder då jag började spela blockflöjt och 

året därpå började jag att spela tvärflöjt som förblev mitt huvudinstrument. Efter två år fick 

jag chansen att börja spela i en orkester och då förstod jag vitsen med att öva då övningen 

skapade möjlighet till att få spela med andra. 

Under gymnasiet läste jag ingen musikinriktad utbildning men spelade flöjt på kulturskolan. 

Motivationen tror jag till stor del har kommit från ensemblespelet och på sidan av 

kulturskolan hade jag allt fler konsertprojekt och solistuppdrag i takt med att jag utvecklades. 

Det var i de sammanhangen jag märkte min egen utvecklingskurva och blev motiverad, jag 

fick byta orkester, sitta på första flöjtstämman, få speluppdrag o.s.v. 
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Efter gymnasiet följde två år på folkhögskola och därefter studier på Musikhögskolan. Under 

dessa år fick motivationen en helt ny riktning och jag började ta till mig av den klassiska 

musiken tack vare andra målmedvetna musiker med större mål, ensembler och mycket 

övningstid. För mig har övningsmotivation alltid handlat om lusten till att spela. Jag har oftast 

sett övandet som någonting roligt snarare än ett tvång, enda gångerna det känns motigt är när 

något har blivit orimligt svårt, tråkigt eller när tidspressen spelat in i bilden. 

I min familj och släkt är det bara jag som hållit på med musik på heltid men stöttningen har 

alltid varit bra, även om de inte kunnat hjälpa mig praktiskt har de alltid varit där och lyssnat. 

1.3. Idén till studien 

Som musiker har vi gemensamt haft motivationen att öva på våra stycken gång på gång 

mellan våra lektioner. I rollen som lärare har vi båda stött på situationer där elever tappat sin 

motivation att öva och i vissa fall till den grad att eleven väljer att sluta för att denne inte 

tycker att det är roligt längre. Anledningen till att vi valt att bli lärare är att vi vill förmedla 

glädjen med musiken och vi önskar att alla elever får ta del av den. Under de senaste åren har 

vi även hört om kulturskolans arbete med att få elever att välja att spela ett instrument. Vissa 

instrument väljs i lägre grad och på grund av detta så blir söktrycket på kulturskolorna ojämnt. 

Många elever står i kö trots att det finns platser kvar på övriga instrument, vilket gör att färre 

elever går i kulturskolan (Scherman, 2013, 23 november). I mars 2014 gjorde Sveriges 

Television ett reportage om att antalet klassiska instrumentalister minskat drastiskt senaste 

åren. Orkesterledaren i inslaget vädjar till politiker att satsa på kulturskolor och kompetenta 

pedagoger. Wennersten (2010, 28 mars) skriver att antalet inskrivna elever vid kulturskolan i 

Stockholm minskat med 1044 stycken på två år. Platsantalet hade ökat men tyvärr hade inte 

elevantalet följt med. 

Idén till detta arbete uppkom när vi tillsammans ville hitta ett gemensamt pedagogiskt ämne 

att skriva om. Motivera elever till övning ligger i vårt gemensamma intresse och detta fick 

ligga som grund till vår studie. 

Under vår musiklärarutbildning och genom de lärare vi mött har vi fått olika verktyg och 

viktiga aspekter att ta med oss ut i yrkeslivet. För att få en klarare bild av vilka metoder som 

används och vad som verkligen fungerar vill vi nu ta forskningen och denna studie till hjälp. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att visa på instrumentallärares uppfattningar om vilka yttre faktorer 

som påverkar elevers motivation att öva samt hur instrumentallärarna arbetar med detta. 

För att uppnå syftet har vi formulerat följande frågeställningar: 

• Vad uttrycker lärare påverkar elevers vilja att öva? 

• Hur uttrycker instrumentallärare att elevers vilja att öva kan påverkas av de 

undervisningsmetoder och hjälpmedel som används? 
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3. Bakgrund 

I detta kapitel förklaras begrepp som används i studien samt redogörs för tidigare forskning 

och vetenskaplig grund. 

Först introduceras sociokulturell teori, här redogörs för begreppet verktyg där såväl 

intellektuella som fysiska verktyg presenteras. Detta följs av behavioristisk inlärningsteori 

som tillsammans med den sociokulturella ligger till grund för arbetet. Olika perspektiv på 

begreppet motivation redovisas och följs av ett kapitel angående att motivera till övning. 

Slutligen förankras studien i styrdokument. 

3.1. Sociokulturell teori 

Dysthe (2003) beskriver kärnan i den sociokulturella lärandeteorin som att lärande sker 

genom deltagande och samspel med språk och kommunikation som grundläggande element. 

Vidare menar hon att balansen mellan det sociala och det individuella är en avgörande aspekt 

samtidigt som lärande är mer än vad som sker i elevens huvud, lärandet har mycket med 

omgivningen att göra. Dysthe tar även upp John Dewey och George Herbert Mead som hade 

en pragmatisk syn på kunskap. De menade att kunskap konstrueras genom praktiskt aktivitet 

där människor i grupp samverkar inom en kulturell gemenskap. Säljö (2000) förklarar att en 

av utgångspunkterna i den sociokulturella teorin är intresset för hur människor individuellt 

och i grupp tillägnar sig och utnyttjar både fysiska och kognitiva verktyg. Vidare förklarar han 

våra biologiska begräsningar som vi som människor har då de fysiska och mentala resurserna 

kommer av naturen. Trots detta har samhällets samlade kunskaper och färdigheter för länge 

sedan passerat gränsen för vad en mänsklig hjärna kan hålla reda på. Detta tack vare att 

kunskaperna och färdigheterna byggts upp historiskt i samhället som vi blir delaktiga i genom 

interaktion med andra människor. Med resurser i form av verktyg och genom samspel med 

andra kan vi utnyttja våra begränsningar och nå häpnadsväckande resultat. 

Dysthe (2003) har inom den sociokulturella teorin framställt sex centrala aspekter på lärande 

där lärandet är situerat, socialt, distribuerat, medierat, deltagande i en praxisgemenskap samt 

att språket är grundläggande. Hon förklarar även Vygotskijs begrepp ”den närmaste 

utvecklingszonen” som ligger mellan det en person klarar av på egen hand och vad personen 

kan åstadkomma med stöd av en annan person som kommit längre. Det viktiga är den 

potential som finns mellan de kunskapsnivåerna. 
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3.1.1. Verktyg 

Strandberg (2006) tar upp ett exempel från idrottens värld då utrustningen vid exempelvis en 

skidtävling är av största vikt. Stavarnas längd, vallan, kläderna och drycken ska vara rätt och 

ett stort engagemang läggs på detta. Han menar att samma detaljerade stöd behövs vid 

intellektuellt arbete och att bra verktyg inte är oväsentliga. 

Färdigheter förutsätter fysiska verktyg (Bruner, 2002), eller ting som han väljer att kalla 

dessa. Vidare menar Bruner att färdigheter inte är en ”teori” som informerar handlingen utan 

färdigheter är ett sätt att handskas med ting. Dock menar han att färdigheter kan förbättras 

genom teori men att vi inte utför färdigheter bättre förrän vi kan använda den teoretiska 

kunskapen i praktiken. 

Enligt Säljö (2000) är verktyg såväl språkliga (intellektuella) som fysiska, som vi har tillgång 

till och som vi väljer att använda när vi förstår och agerar i vår omvärld. Han menar vidare att 

verktyg vanligtvis är både intellektuella och praktiska, dock inte antingen eller. De 

intellektuella verktygen låter oss hantera vardagen i praktiska sammanhang. Han ger ett 

exempel på tillämpning av såväl intellektuella som fysiska verktyg. ”Genom att vi kan räkna, 

kan vi hantera pengar och avgöra om vi har råd att köpa ett hus. Genom att vi kan läsa, kan vi 

tillgodogöra oss instruktioner, följa med i vad som händer i världen och använda kartor” 

(Säljö, 2000, s. 22). 

Vidare i denna studie menas verktyg som fysiska medel som används i undervisningen. 

Intellektuella verktyg benämns inte per definition utan är en genomgående del av resultatet. 

3.2. Behavioristisk teori 

Den behavioristiska människosynen kallas även den gamla inlärningspsykologin och bygger 

på uppfattningen att människan praktiskt taget är helt styrd av miljön (Hwang & Nilsson, 

2011). När psykologer tittar på inlärning och söker förklaringar till ett visst beteende tittar de 

främst på omedelbara orsaker till beteendet, vilka konsekvenser det får och vilka faktorer i 

miljön som förstärker beteendet. Vidare förklarar Hwang och Nilsson att i behaviorismen 

ligger fokus framför allt på stimulus och respons. Vissa responser föds vi med (till exempel 

blinkreflexen) och andra är betingade (att lära sig cykla). 

Hwang och Nilsson förklarar att betingningen som har en stor vikt inom teorin delas upp i 

klassisk och instrumentell betingning. I den klassiska betingningen kopplas känslan ihop med 

något som händer eller exempelvis ett varumärke. Reklam är ett exempel på klassisk 

betingning där målet är att vi ska koppla ihop en speciell vara med en känsla som gör att vi 
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vill köpa produkten. Den instrumentella betingningen handlar om hur människor och djur har 

lärt sig att ett visst beteende ger en viss respons. Något görs för att något annat ska hända eller 

inte hända. Barn som tjatar på sina föräldrar för att få något är ett exempel och om föräldrarna 

då ger med sig lär sig barnet att tjat lönar sig. 

3.3. Motivation 

Nationalencyklopedin beskriver motivation på följande sätt: 

Motivation (av motiv), psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, 

formar och riktar beteendet mot olika mål. Teorier om motivation förklarar varför vi 

över huvud taget handlar och varför vi gör vissa saker snarare än andra 

(Nationalencyklopedin). 

När Jenner (2004) förklarar mänsklig motivation menar han att vi strävar efter njutning och 

välbefinnande och försöker undvika smärta. Ngaosuvan (2004) styrker detta genom att 

anknyta tillbaka till antikens Grekland och dess filosofer. Deras teorier, som benämns vid 

namnet hedonism, handlar om just njutning och undvikande av smärta som mänsklig drift. 

Även om denna teori grundades under antiken tog inte detta fäste som förklaring till 

mänskligt beteende förrän bland 1700- och 1800-talens filosofer (Jenner, 2004). 1900-tals 

psykologen Abraham H. Maslow menar att människan har särskilda behov som alltid finns 

med och som styr motivationen till att välja vissa situationer eller att göra vissa saker hellre än 

andra (Maslow, 1987). 

Dysthe (2003) förklarar att oavsett vilken grundsyn som finns på lärande så är motivation och 

engagemang avgörande. Motivation ur ett sociokulturellt perspektiv beskrivs dels som något 

som finns inbyggt i samhällets och kulturens förväntningar på barn och ungdomar men också 

något som är beroende av i vilken mån skolan skapat en god lärmiljö eller inte. Vidare menar 

Dysthe att det gäller att skapa situationer och miljöer där individen känner sig accepterad och 

uppskattad, både genom sin egen kunskap men också genom att betyda något för andra. Att 

delta och bli uppskattad i en grupp ger motivation för fortsatt lärande och det sociokulturella 

perspektivet visar tydligt att upplevelsen av meningsfullhet är det som avgör viljan att lära. 

Detta gäller både miljön i skolan och hemmet. 

3.3.1. Att motivera till övning 

En gång vid ett föräldramöte vid en musikskola undrade en mamma till en pianoelev 

om det var nödvändigt att ha ett piano hemma. Att man skulle öva mellan lektionerna 

kom som en överraskning för henne. Detta kan verka märkvärdigt för oss som tar 
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övning som en självklar del av instrumentalspelet, men vem övar ishockey hemma 

mellan träningspassen? (Schenck, 2000, s. 75) 

Övning är en viktig del av en musikers vardag och som i exemplet ovan något som aktiva 

musiker kan tänkas ta som självklart. Det krävs en stor mängd uthållighet att lära sig att spela 

ett instrument och är krävande både i form av tid och arbete (MacIntyre, Potter & Burns, 

2012). Dysthe (2003) beskriver att kommunikativa processer utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv är förutsättningar för människors lärande och utveckling. Barn lär genom att 

lyssna, samtala, härma och samverka med andra. 

Som lärare gäller det dock att inte försöka tvinga elever till övning som således uppfattas som 

något separat från musikupplevelser och spelglädje. Istället ska lärare göra allt för att 

motivera och inspirera elever till ett lustfyllt och kvalitativt musicerande (Schenck, 2000). 

MacIntyre m.fl. (2012) tar upp att det krävs någon form av drivkraft för att skapa motivation 

och att detta kan handla om inre musikerdrömmar hos eleverna eller att andra runt omkring 

ger positiv förstärkning. 

För att eleven ska utvecklas krävs bra övningsvanor, något som varken kan läras ut med en 

överdos välmående förklaringar och belöningar, inte heller med straff och förmaningar. När 

musicerandet känns roligt sköter övandet sig självt (Schenck, 2000). 

Den viktigaste faktorn är elevens motivation. Han måste vilja lära sig. En elev får lust 

att lära sig ett instrument om han tycker att det är meningsfullt, intressant och roligt. 

Under inlärningen kan graden av entusiasm variera… Så länge han tycker om det han 

gör kommer han att fortsätta. Jag tror inte att denna glädje eller detta intresse kan 

tvingas fram. Det sämsta skälet av alla att lära sig någonting är för att någon tvingar dig 

(O’Connor, 1987, s. 161-162, översatt och citerad i Schenck, 2000, s. 205). 

På samma sätt som ovanstående citat tar upp baksidan av att tvinga elever till övning så tar 

Bernstein (1981) även upp vikten av bra stöd i hemmet och av lärare. 

The professional world is filled with musicians who were often forced by ambitious 

parents and teachers to practice four or five hours a day from early childhood on. 

Instead of viewing practicing as a means of discovery, they were taught that it was 

sinful not to practice. Adults who were victims of such tyrannical upbringings continue 

to suffer guilt every moment spent away from practicing. (…) It is a rare stroke of good 

fortune when a gifted person is born into a healthy, constructive household and finds, at 

the same time, a competent, sensitive teacher (Bernstein, 1981, s. 8). 
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Hur mycket föräldrar engagerar sig i sina barns övning kan ge både positiv och negativ effekt 

(Schenck, 2000). Föräldrar kan ha för höga ambitioner eller inte märka barnets överbelastning 

men för andra elever kan problemet vara av motsatt karaktär, exempelvis när föräldrar inte 

kommer på barnens konserter. Även Leung och McPherson (2011) menar att föräldrarnas 

engagemang och uppmuntran spelar en stor roll för elevens instrumentella utveckling. 

Även kompisar har en viktig roll för elevers musicerande. Schenck (2000) beskriver ett 

scenario där en grupp elever endast skulle fortsätta om de fick behålla samma konstellation, 

trots att de var på olika instrumentalnivå. 

3.4. Styrdokument 

I syftet för ämnet musik i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Lgr11) skriver Skolverket (2011) att undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper som möjliggör deltagande i musikaliska sammanhang. 

Övning finns även med i syftet för ämnesplanen för musik i Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Gy11) där Skolverket (2011) skriver 

att ”genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att pröva olika metoder för 

musikinstudering” samt ”undervisningen ska ta fasta på att stärka elevernas motivation och 

självförtroende i musikutövandet” (Skolverket, 2011, s. 1). 

Vidare skall undervisningen i ämnet musik ge eleverna förutsättning att utveckla ”Kunskaper 

om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin musikaliska 

färdighetsutveckling” (Skolverket, 2011). 

Inom estetiska programmet med inriktning musik finns tre kurser för instrument eller sång 

(Kurskod: MUSINS01S, MUSINS02S samt MUSINS03S). Inom samtliga av dessa kurser är 

övning och musikalisk instudering ett centralt innehåll. För MUSINS01S definieras detta vid 

”Musikaliska instuderingsmetoder och övningsmetoder”, för MUSINS02S som ”Musikalisk 

instudering” samt för MUSINS03S ”Musikaliska instuderingsmetoder”. 

Ovanstående kapitel har tagit upp olika aspekter på övning och motivation. 

Sammanfattningsvis tar den sociokulturella teorin upp såväl gemenskap som verktyg medan 

den behavioristiska teorin tar upp frågor om betingning. Arbetet vilar huvudsakligen på den 

sociokulturella teorin men genom att komplettera med den behavioristiska teorin ges 

möjlighet att ta upp faktorer såsom positiv eller negativ förstärkning. Utmaningen blir 

däremot att avgränsa arbetet, därav valet att rikta in oss på yttre faktorer och benämna 
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hjälpmedel som fysiska verktyg. Arbetet genomsyras av dessa lärarteorier och i 

nästkommande kapitel presenteras metoden som använts i studien. 
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4. Metod 

Under följande kapitel presenteras metodologin som innefattar teorier kring de olika metoder 

som använts i föreliggande studie. Här redovisas kvalitativa och kvantitativa metoder vilket 

följs av enkäter med dess fördelar och nackdelar. Därefter följer ett avsnitt om intervjuer där 

standardisering och strukturering samt olika intervjuformer tas upp. Efter detta redovisas 

kombinationen av enkät samt intervju. 

Design av studien visar på studiens utformning och tillvägagångssätt genom såväl enkät som 

intervju, följt av en presentation av informanterna under kapitlet urval. Etiska överväganden 

tar upp de etiska aspekterna i arbetet och slutligen presenteras analysarbetet av det empiriska 

materialet. 

4.1. Metodologi 

Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) hamnar tolkning i centrum inom forskningsarbete och 

till följd av detta krävs det noggrann medvetenhet om bland annat teoretiska antaganden, 

förförståelsens betydelser, kognitiva, teoretiska och kulturella förhållanden. 

4.1.1. Kvalitativa och kvantitativa metoder 

När forskaren är intresserad av att förstå människors sätt att verka eller resonera faller 

metodvalet på en kvalitativ undersökning då en sådan erbjuder möjligheter att undersöka just 

detta. För att få god kvalitet på data som produceras vid kvalitativ forskning krävs det goda 

kunskaper inom ämnet för att kunna ställa bra följdfrågor (Kvale & Brinkmann 2009). 

Kvantitativ metod beskrivs av Trost (2010) som en insamling av data där du som forskare vill 

kunna ange frekvenser eller procentsatser. I dessa studier finns ofta ett antal svarsalternativ 

vilket exempelvis används i statistiska undersökningar. Denscombe (2000) beskriver också 

det kvantitativa data som en del vid samhällsforskningen. 

4.1.2. Enkäter 

För att kunna nå ut till en större mängd respondenter valdes enkäter som en del av denna 

studie. Enkät är ett bra alternativ för att nå ut till ett stort antal respondenter på olika platser, 

när informationen som ska införskaffas är relativt kortfattad och okontroversiell, när det finns 

behov för att samla data från identiska frågor där ett möte ansikte mot ansikte inte är 

nödvändigt samt när det finns gott om tid att invänta svar (Denscombe, 2000). 

Trost (2012) ger en översikt över processen som följer att göra en postenkätstudie. Först skall 

syftet presenteras och klargöras noggrant sedan konstrueras frågor som ska analyseras i flera 
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analysrundor i relation till undersökningens syfte. Frågorna skall sedan sättas samman och 

skickas ut till respondenterna, påminnelser skall skickas ut och efter studien är genomförd 

skall även deltagarna få ett tackbrev. 

Enkäterna i denna studie genomfördes som webbenkäter vilket har blivit en allt vanligare 

undersökningsform (Hultåker, 2012). I och med de digitala möjligheter som erbjuds är det 

inte ovanligt att enkäter sänds ut via e-post vilket förenklar möjligheterna att delta i 

undersökningen (Trost, 2012). Fortsättningsvis framförs fördelar och nackdelar med enkät 

som metod. 

4.1.2.1. Fördelar 

Enkäten är väldigt bra att använda sig av ur ett ekonomiskt perspektiv. Kostnader såsom resor 

behövs inte nödvändigtvis för en studie av denna typ (Denscombe, 2000). Detta styrks av 

Ejlertsson (2014) som också tar upp den ekonomiska aspekten som en fördel. Genomförs 

enkätundersökningarna via internet blir det helt kostnadsfritt (Hultåker, 2012). Även Eliasson 

(2010) tar upp den minimala kostnaden för webbundersökningar. 

Vidare menar Denscombe (2000) att enkäten är lätt att arrangera. Tiden för att arrangera 

denna typ av studie kan minimeras om enkäten skulle sändas ut oanmält till respondenter. 

Detta styrker Ejlertsson (2014) som tar upp den korta tiden som krävs för att planera och 

sända ut en enkät i relation till antalet deltagare. Möjligheten att ge de intervjuade god tid att 

svara på enkäten är också en viktig fördel enligt Andersen (1994). 

En annan fördel är att frågorna ställs exakt likadana till alla deltagare - vilket leder till att 

svaren är standardiserade (Denscombe, 2000). Ju högre standardisering desto bättre för en 

undersökning av denna typ eftersom om standardiseringen är hög blir möjligheterna till 

jämförelse också hög och jämförelsen är en viktig del vid bearbetning av sitt material (Trost, 

2012). 

Förkodade svar tas upp av Denscombe som ännu en fördel (2000) då forskaren snabbt kan få 

svar på de alternativ som angetts samt att det krävs mindre tid av respondenterna för att 

fundera över hur de ska formulera sina svar. Detta styrks av Kylén (2004) som menar att 

enkäten har sin stora fördel vid att den når många och att alla får samma frågor. 

Vid användning av någon mjukvara för att genomföra studien kan svaren registreras 

automatiskt (Hultåker, 2012). Detta styrker även Ejlertsson (2014) som en fördel. Om 



 
 

12 
 

mjukvaran har funktionen att ställa obligatoriska frågor som tvingar respondenten att fylla i 

samtliga frågor kan detta leda till fullt genomförda enkäter (Hultåker, 2012). 

4.1.2.2. Nackdelar 

Denscombe (2000) menar att det kan vara frustrerande att svara på förkodade svar. Detta 

leder till att respondenter kan välja att inte svara. Svarsvilligheten tas även upp av Andersen 

(1994) samt Hultåker (2012) som en nackdel. 

En annan risk med förkodade svar är att svaren kan anses vinkla resultatet så att det passar 

forskarens uppfattningar (Denscombe, 2000). Detta genom att fasta alternativ kan komma att 

vinkla och leda bort svaren från respondentens uppfattningar om inte forskaren tänkt igenom 

och förberett frågorna ordentligt. Det är viktigt för resultatet att deltagaren förstår vad som 

står i enkäten eftersom den mänskliga kontakten saknas genom denna metod vilket kan leda 

till missförstånd (Eliasson, 2010). 

Forskaren har inte möjlighet att påverka i vilken riktning svaren ges eller att be respondenten 

utveckla sitt svar vilket är en nackdel för enkäten som undersökningsmetod (Denscombe, 

2000). Även Hansagi och Allebeck (1994) styrker detta och menar att bristen på kontroll är ett 

minus. 

Enligt Hultåker (2012) har webbenkäter ofta lägre deltagande än en post- eller utdelad enkät 

vilket styrks av Eliasson (2010). En anledning till detta är att det är svårt att få 

uppmärksamhet för just sin enkät i mängden av mejl som anländer i människors inkorg 

(Ejlertsson, 2014). 

Forskaren kan inte vara helt säker på att det är den förfrågade personen som deltar i enkäten 

som faktiskt svarar när den sker genom en webbenkät, detta eftersom det inte finns 

möjligheten att se respondenten. Det kan även vara så att samma individ kan svara på samma 

enkät flera gånger genom att använda sig av olika datorer (Hultåker, 2012). 

Uppkopplingshastigheten kan påverka hur mycket data som kan bearbetas i enkäten. Detta 

gäller kanske främst om det är en interaktiv enkät som har många fler frågor vilket betyder 

mer data som behöver bearbetas (Hultåker, 2012). 

4.1.3. Intervju 

Kvalitativa intervjuer utmärker sig bland annat av att intervjupersonen ställer raka och enkla 

frågor för att få innehållsrika svar. Efter att ett antal intervjuer genomförts finns ett rikt 
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material att gå vidare med (Trost, 2010). För att komma fram till att intervju är rätt metod för 

sin studie måste forskaren ta ställning till dessa två frågor (Denscombe, 2000): 

• Behöver undersökningen verkligen den typ av detaljerad information som intervjuer 

ger? 

• Är det förnuftigt att förlita sig på information som samlas in från ett litet antal 

informanter? 

En intervju kan se olika ut men definieras av några huvuddrag (Gillham, 2008). Frågorna ska 

vara öppna och respondenten bestämmer hur svaren anges. Detta är en tydlig skillnad från 

enkätstudier där respondenten vanligtvis får ett antal svarsalternativ. I en intervju är också 

relationen mellan båda parter responsiv eller interaktiv, -vilket gör att justeringar, 

förtydliganden och vidareutveckling är möjliga. Ett sista huvuddrag är att det finns en struktur 

och ett syfte även om själva intervjuns sammanhang kan vara i ett vardagligt sammanhang. 

Inför en intervjustudie finns det en hel del saker att tänka på (Patel & Davidsson, 2011). 

Exempelvis gäller det att göra upp en plan för arbetet, kontakta intervjupersoner, få tillstånd 

och medgivanden, ge information till deltagare samt återkoppla vid resultat. Trost (2010) tar 

också upp viktiga aspekter under intervjuns gång som vikten av att ställa enkla och raka 

frågor, vara ärlig samt att titta på den som intervjuas. I det sistnämnda gäller att inte stirra den 

intervjuade i ögonen men att titta intresserat gör att kontakten inte störs. 

För att kunna återskapa intervjun är det mycket vanligt att använda ljudupptagning, med eller 

utan anteckningar. På det sättet får forskaren med allt från intervjun (Ryen, 2004). 

Ljudupptagning har enligt Trost (2010) en rad fördelar, exempelvis kan intervjuaren lyssna till 

tonfall och ordval efteråt, intervjun kan skrivas ut och läsas ordagrant och genom att lyssna på 

sin egen röst kan intervjuaren utvecklas och lära sig av sina egna misstag men också av det 

som gick bra. För att få göra inspelningar krävs dock intervjupersonens tillstånd (Patel & 

Davidsson, 2011). 

Trost (2010) diskuterar för- och nackdelar med intervjun i olika miljöer. Var intervjun ska 

hållas är en viktig fråga att ta ställning till. Ingen åhörare ska kunna ta del av det som sägs och 

intervjun ska kunna ske ostört. Vidare menar han att det är viktigt att den intervjuade inte 

kommer i underläge, därför bör exempelvis inte intervjun ske på intervjuarens arbetsplats. 

Den intervjuade får med god fördel bestämma plats själv men den som intervjuar kan gärna ge 

förslag. Har den intervjuade snällt ställt upp för en intervju är det inte mer än rätt. Ryen 
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(2004) styrker detta då hon förklarar att det inte bara handlar om vem som intervjuas utan 

också var. 

4.1.3.1. Standardisering och strukturering 

När frågor används för att samla information måste två aspekter beaktas. Den ena är vilken 

grad av standardisering intervjun skall ha vilket innefattar den grad av ansvar intervjuaren har 

när det gäller frågornas utformning och ordning. I en intervju med låg grad av standardisering 

formulerar intervjuaren frågorna under intervjuns gång och i en med hög grad av 

standardisering ställs likadana frågor i samma ordning till varje intervjuperson (Patel & 

Davidson, 2011). Krag Jacobsen (1993) förklarar att den standardiserade intervjun skulle 

kunna kallas för en bemannad enkät och att metoden har en rad fördelar. Det går att snabbt 

intervjua ett stort antal människor och den som intervjuar kan vara en outbildad intervjuare. 

Forskningen kan även göras om av andra forskare och tack vare likheten i tillvägagångsättet 

kan resultat från olika tidpunkter jämföras. Nackdelarna är att metoden inte är flexibel och 

kan därför inte fånga upp något oförutsett, men eftersom den används främst för kvantitativa 

undersökningar är det heller inte avsikten. 

Vidare berättar Patel och Davidson (2011) att den andra aspekten gäller struktureringen, i 

vilken utsträckning frågorna är fria så att intervjupersonen kan tolka fritt beroende på egen 

inställning eller erfarenhet. I en helt strukturerad intervju lämnas ett mycket litet utrymme för 

svar medan en ostrukturerad lämnar maximalt utrymme för intervjupersonen. Nivån på 

strukturen måste baseras på intervjuarens tidigare kunskap om forskningsområdet (Gillham, 

2008).  

I en strukturerad intervju har forskaren stark kontroll över situationen. Intervjun kan liknas 

vid ett frågeformulär där forskaren ställer sina frågor i tur och ordning efter en färdigställd 

lista som gjorts i förväg. Varje informant får identiska frågor och metoden inbjuder till 

insamling av kvantitativa data (Denscombe, 2000). 

Halvstrukturerade intervjuer innefattar förberedda frågor och ämnen som ska behandlas men 

intervjuaren är flexibel när det gäller frågornas följd (Denscombe, 2000). Målet är att den 

intervjuade ska få tala mer utförligt och utveckla sina svar. Gillham (2008) beskriver att den 

halvstrukturerade intervjun kan anses som den viktigaste typen av forskningsintervjuer tack 

vare flexibiliteten som balanseras av struktur och därmed ger information av god kvalitet. 

Den ostrukturerade intervjun har främst tre användningsområden (Gillham, 2008). Det första 

är när forskaren ser sig om efter ämnen som behöver undersökas mer strukturerat längre fram. 
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Ett andra område är när intervjupersonen skulle kunna hämmas eller begränsas av en mer 

strukturerad intervju och det sista är då inriktningen på intervjun handlar om den intervjuades 

livserfarenhet. I ett sådant skede kan de viktiga bitarna endast ringas in genom att personen 

själv får berätta sin historia. En ostrukturerad intervju lämnar över ansvaret för att bestämma 

strukturen till den som blir intervjuad och i många fall finns inga frågor förberedda. Detta 

eftersom forskaren inte vet vad som finns att hämta och därför inte kan bedöma vilka frågor 

som bör ställas. 

4.1.4. Intervjuformer 

Nedan beskrivs de intervjuformer som använts i föreliggande studie. 

4.1.4.1. Panelintervju 

Kylén (2004) beskriver tanken med panelintervju där intervjuarna sitter i en panel där de 

tillsammans kan belysa olika nyanser och bättre förstå det som sägs. Alla intervjuare hör 

samma sak och behöver därför inte bli oense om vad som sagts efteråt. I en panelintervju är 

en person huvudintervjuare och driver intervjun framåt medan den andra personen kan ha 

olika roller vilket planeras av panelen innan. Personen på sidan kan ta anteckningar, lyssna 

och ta över intervjun när någon fråga kommer upp eller när huvudintervjuaren ber om det. 

Trost (2010) förklarar att informationsmängden och förståelsen kan bli större om det är två 

intervjuare, detta gäller dock endast om de är samspelta. Vidare tar Kylén (2004) upp att 

risken med panelintervju är att den intervjuade kan uppleva det som ett domstolsför. I 

situationen är miljön viktig, att placera sig vid ett runt bord istället för att sitta mitt emot 

varandra är en fördel, att presentera sig innan med namn och funktion är också viktigt. 

4.1.4.2. Telefonintervju 

Telefonintervjuer i kvalitativa intervjuer används i allt större utsträckning och en av flera 

fördelar är ökade möjligheter att tala med människor som är långt bort geografiskt (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Att genomföra intervjuer på telefon eller mellan fyra ögon har betydelse 

men det går inte nödvändigtvis att säga om det ena är bättre eller sämre än det andra. Dock 

finns det faktorer som intervjuaren ska ha i åtanke. Den viktigaste aspekten är att 

kroppsspråket försvinner vilket oftast säger mer än orden, intervjuaren mister därför den 

omedvetna kommunikationen. En annan aspekt är att människor har olika lätt eller svårt för 

att prata i telefon, vissa kan bli fåordiga eller tycka situationen är pinsam. Däremot kan det 

infinna sig en känsla av trygghet när personerna inte ser varandra (Krag Jacobsen, 1994). 
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4.1.4.3. Videointervju 

En videointervju ger forskaren möjligheten att se samma visuella skeende flera gånger och 

genom detta kan de finkorniga detaljerna synas. Ickeverbala aspekter av kommunikation 

mellan människor är en viktig aspekt i det som sägs, ett lager av mening skalas annars bort. 

Slutsatsen är att en videoinspelning av en intervju ger den mest kompletta redogörelsen 

(Gillham, 2008). Dock visar Gillham på ibland förekommande hinder och ett av dessa är att 

intervjupersonerna kan känna sig obekväma eller blottade när de vet att de blir filmade. 

Därför är det viktigt att ge dem andra inspelningsalternativ. 

4.1.5. Kombination av enkät samt intervju 

Denna studie genomfördes med såväl enkäter som intervjuer. En vanlig anledning till att 

dessa två metoder kombineras är att vissa frågor kan behöva ställas utan ett personligt möte 

(Trost, 2012). Gillham (2008) styrker detta genom att beskriva inhämtningen av enkätdata 

som ett skelett som senare behöver fyllas på med kött. Steget efter enkätstudien blir därmed 

att be enskilda personer att berätta mer ingående om ämnet och det är vanligt att efter en enkät 

be frivilliga om en uppföljande intervju. 

Vid kombination av enkät och intervju finns möjlighet att kunna få ut olika mycket 

information från ett större och mindre antal personer. Detta för att få en sådan bred bild av 

frågeställningarna som möjligt. Denscombe (2000) förklarar att det avgörande valet för att 

använda intervju eller enkät styrs av ställningstagandet till att samla mer ytlig information 

från ett större antal människor eller att samla mer ingående information från ett mindre antal. 

4.2. Design av studien 

I starten utformades en plan för hur arbetet skulle genomföras för att kunna få in den 

information som var relevant för studien. Planeringen ledde till att genomföra studien med 

såväl enkät som intervju för att få ut så mycket information som möjligt. 

Arbetet inleddes med att utforma en webbenkät1 med relativt öppna frågor som skickades ut 

till 25 musiklärare. Svaren från denna enkät fick sedan lägga grunden till intervjufrågorna 

samt till webbenkät 2. Målet var att först ta reda på hur lärare kan se på övningsmotivation 

och vilka faktorer som påverkar detta samt hur de väljer att arbeta med det. Detta för att få 

information att relatera till när det kom till att utforma intervjufrågorna. 

                                                 
1 För enkätfrågor se Bilaga 1 
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Den andra enkäten2 som skickades ut användes som ett komplement till den övriga 

information som samlats in under undersökningens gång. Syftet med denna enkät var att 

samla in data som kunde ställas i relation till svaren från föregående enkät samt intervjuerna. 

Svaren skulle förhoppningsvis ge en större bild över användningen av de olika 

undervisningsmetoder och hjälpmedel som lärare tagit upp tidigare i studien. 

4.2.1. Webbenkät 1 

Frågorna till webbenkät 1 utformades i kombination av våra erfarenheter som såväl musiker, 

elever och lärare, dock med syftet för undersökningen i åtanke. När frågorna formulerades 

gjordes dem mer öppna för att lämna utrymme till lärarna att skriva och formulera svar själva, 

detta för att minimera risken för att vinkla frågorna. I så stor utsträckning som möjligt blev 

respondenterna ombedda att själva nämna olika verktyg samt motivera sina val. Detta för att 

de själva skulle få beskriva och berätta de som de själva tyckte var relevant för frågan. Svaren 

som sedan presenterades efter enkäten fick utgöra stommen för såväl intervju- men än främst 

för enkätfrågorna i enkät två. 

4.2.2. Intervju 

När svaren från webbenkäten var sammanfattade skapades frågor som skulle ingå i 

kommande intervjuer. Eftersom nyfikenheten riktades mot de metoder och verktyg som lärare 

använder i sin undervisning skulle denna studie varit svår att genomföra utan intervjuer 

eftersom de verktyg och arbetssätt vi inte känner till inte skulle funnits med som 

svarsalternativ i exempelvis en enkät. Detta var också anledningen till att halvstrukturerade 

intervjuer användes som metod. De frågor som till låg till grund för intervjuerna handlade om 

informanternas musikaliska bakgrund och utbildning, synen på övningsmotivation, vilka 

faktorer informanterna tror påverkar elevers motivation samt om eller hur de arbetar med 

detta under sina lektioner. Slutligen ställdes frågan om vilka faktorer de tänker har störst 

påverkan på huruvida elever fortsätta spela eller inte. 

Arbetet med skapandet av intervjufrågor inleddes med att först göra en tankekarta där alla 

frågor som kom upp skrevs ned, därefter sorterades de som inte ansågs fylla någon funktion 

riktat mot studiens syfte bort. För att lyckas välja frågor som inte skulle vara ledande men 

ändå vara kärnfulla för studien formulerades frågorna så öppna som möjligt för att svaren 

skulle kunna utvecklas och ledas mot forskningens mål. 

                                                 
2 För enkätfrågor se Bilaga 2 
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Intervjuerna genomfördes som panelintervjuer och av de intervjuer som gjordes genomfördes 

fyra genom Skype och en genom ett möte. Anledningen till att endast en intervju genomfördes 

på detta sätt var avståndet mellan de olika parterna. Fyra informanter befann sig inte i 

närområdet och därför valdes Skype som lämplig intervjumetod. Samtalen via Skype blev 

kombinerade telefon- och videointervjuer där både ljud och bild spelades in vid godkännande 

av intervjupersonerna. Totalt genomfördes fem intervjuer med musiklärare inriktade mot 

instrumentalundervisning. Samtliga intervjuer spelades in för transkribering. Skype-

intervjuerna spelades in genom en mjukvara som tog upp både ljud och bild, intervjun på plats 

spelades in med ljudupptagning. 

4.2.3. Webbenkät 2 

Informationen från det tidigare skedet i studien fick ligga som grund till ännu en enkät. Detta 

gjordes för att få in en större mängd svar angående de hjälpmedel och undervisningsmetoder 

som deltagarna i tidigare enkät samt intervjuer gett oss som svar. Syftet var då att få en 

översikt om hur många som använder sig av de olika metoder och hjälpmedel som nämnts av 

deltagarna i enkät 1 samt intervjuer. Frågorna i enkät 2 var strukturerade med förinställda 

alternativ där vissa frågor lämnade utrymme till deltagaren att skriva något kort tillägg. Denna 

webbenkät länkades ut till en större skara musiklärare.  

Internetsidan3 i vilket denna enkät skapades erbjöd möjligheten att skriva ut enkätsvaren i 

form av grafer och tabeller vilket gjorde det smidigt att applicera enkätens data till det 

slutgiltigt analyserade och bearbetade materialet från föregående undersökningsmetoder. 

Denna sida gav möjligheten att genomföra enkäter gratis men med mindre funktioner 

tillgängliga. Internetsidan hade dock inte möjligheten att spara svarsmaterial under en längre 

tid. Vid senare sammanställning av resultatet gick det inte att se hur många som svarat på 

varje fråga samt genomfört hela enkäten. 

4.3. Urval 

I detta kapitel beskrivs hur informanter valdes till såväl enkät- som intervjustudien. 

4.3.1. Enkät 

Inför första enkätundersökningen skickades epost ut till ett stort antal av Sveriges rektorer för 

kultur/musikskolor med förfrågan om epost-uppgifter till lärare på arbetsplatsen. Dessa epost-

adresser sammanställdes sedan i en lista och slumpvis valdes 25 av dessa ut till 

undersökningen. 
                                                 
3 www.webbenkater.com  
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Andra enkätundersökningen länkades ut öppet på en grupp på Facebook vid namn 

”Musiklärarna” som vid tillfället innehöll 2200 medlemmar. Av dessa valde 69 personer att 

delta i undersökningen. 

4.3.2. Intervju 

Informanterna inför de fem intervjuerna valdes på tre olika sätt. Tre av de intervjuade hade 

vid tidigare tillfälle undervisat författarna och hade därmed en god kontakt, dessa kontaktades 

personligen. En av de intervjuade valdes efter förslag från andra lärare som blivit förfrågade 

att delta i studien. Den sista intervjupersonen valdes genom förfrågan till en bekant 

musiklärare med önskemål om någon som skulle vilja delta i undersökningen. Vidare i 

studien benämns de intervjuade med fiktiva namn för att uppehålla anonymitet. 

4.3.2.1. Presentation av informanter 

Anna är utbildad flöjtpedagog och arbetar i kulturskola med flöjt men även med inslag av 

kör, piano och orkester. Hennes undervisning är till största del baserad på individuell 

undervisning men hon använder sig av par- eller gruppundervisning i vissa fall som hon själv 

beskriver ”beroende på vad som passar en elev eller en konstellation bäst”. I arbetet ser hon 

spelglädje som det primära och pratar inte ingående om motivation med sina elever. Anna 

beskriver övningsmotivation som spelglädje och att känna att övning är kul. 

Bertil arbetar som gitarrlärare på kulturskola och har stor erfarenhet av att undervisa såväl 

barn som vuxna på många olika nivåer. I arbetet läggs stor vikt på gruppundervisning som 

han menar är grunden för ett viktigt identitetsskapande hos eleverna. För Bertil är samspel 

viktigt och menar att det sociala gör det mycket roligare för eleverna. För Bertil är 

övningsmotivation att bli självgående, när det finns en inre drivkraft att spela och utvecklas. 

Carl är gitarr-, bas- samt ensemblelärare och undervisar barn och ungdomar från åk 3 till sista 

året på gymnasiet. Han lägger mycket arbetstid på att hålla sig uppdaterad om dagens musik 

och vilka låtar som är populära i stunden. Carl menar att övningsmotivation handlar om lusten 

att lära sig något, bli en del i ett musikaliskt sammanhang och att det finns ett mål. 

David arbetar på kulturskola och är utbildad stråklärare. Han har även ett stort engagemang i 

den lokala orkesterverksamheten både som musiker och lärare. Samspelet står i fokus även 

med individuella lektioner och då oftast med mål mot orkester. För David betyder 

övningsmotivation att hitta inspiration till att spela. 
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Erika jobbar på Estetiska programmet på gymnasiet och är utbildad klarinettlärare men 

undervisar även i musikteori och ensemble. En del av hennes tjänst består även av mentorskap 

för vissa elever på skolan. För Erika är övningsmotivation ”när man har lust att öva för att nå 

nästa trappsteg”. 

4.4. Etiska överväganden 

Patel och Davidson (2011) tar upp de fyra huvudkraven för forskningsetiska aspekter och 

dessa har tagits i beaktning vid genomförd studie. Dessa krav gäller information, samtycke, 

konfidentialitet samt nyttjande. 

Vid utskick av första enkäten sändes e-post ut till en större skara musiklärare och dessa 

skickades ut genom dolda kopior för att deltagandet skulle ske anonymt, detta gällde även 

påminnelsemailen som skickades ut senare. Den andra enkäten genomfördes även den 

anonymt då frivilliga från ett större antal personer valde att delta. Eftersom studien 

genomfördes anonymt fanns ingen möjlighet för författarna att se vilka respondenter som 

besvarat enkäterna. Deltagandet i enkäterna var helt frivilligt. 

Inför intervjuerna tillfrågades informanter där det gavs en kort presentation av studiens syfte. 

Även här var deltagandet frivilligt och anonymt. Inspelning av intervjuer skedde på 

godkännande från informanterna, detta gällde såväl ljud- som bildupptagning. Informationen 

som delgetts under intervjuerna har endast använts i föreliggande studie. 

 

4.5. Analys 

Följande kapitel beskriver analysarbetet steg för steg. Varje del i analysarbetet genomsyrades 

av diskussion. 

4.5.1. Transkribering 

Intervjuerna transkriberades med hjälp av dator. Utöver talspråk dokumenterades även pauser 

och kroppsliga uttryck såsom exempelvis himlande med ögonen. 

4.5.2. Analysrunda 1: Egna tankar och förhållningssätt 

Transkriptionerna lästes igenom var för sig där vi skrev ner våra egna tankar kring det vi läste. 

Detta för att se vilket förhållningssätt vi hade till intervjuerna och de intervjuade. Vidare gav 

detta oss en vidare förståelse för varför vi reagerade på vissa saker i texten. De 

förhållningssätt som återkom var följande: 
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• Forskare 

• Student 

• Lärare 

• Musiker 

• Privat 

Efter att båda skrivit ner sina tankar delgavs dessa med varandra för att öppna upp för 

diskussion, för att titta på vad vi reagerade på som var av värde för studien samt vad vi kan ta 

med oss i vår lärarprofession. 

4.5.3. Analysrunda 2: Kategorisering 

Transkriptionerna analyserades och utifrån dem skapades fem kategorier som var 

återkommande och syftar mot studiens syfte. Dessa kategorier blev som följer: 

• Grupp 

• Relationer 

• Omgivning 

• Hjälpmedel 

• Inre faktorer 

Dessa kategorier färgkodades och med hjälp av detta blev det tydligt vilka delar av texten som 

hörde till respektive kategori. Dessa sammanställdes sedan till separata dokument. 

4.5.4. Analysrunda 3: Underdelning 

Vidare analyserades de nya dokumenten var för sig och utifrån dessa skapades nya kategorier. 

Utifrån det första dokumentet skapades de första kategorierna och därefter lades nya 

kategorier till allt eftersom det behövdes när de resterande dokumenten analyserades. Första 

dokumentet innehöll tio kategorier och efter att samtliga dokument analyserats landade 

kategoriantalet på 18 stycken. När samtliga kategorier var listade gicks materialet igenom 

ytterligare en gång för att säkerställa att all information hamnat under rätt kategori. 

Kategorierna som skapades är som följer: 

• Arbetsklimat 

• Arbetssätt/Undervisningsmetoder 

• Ekonomisk aspekt 

• Elevens mognad 
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• Elevinflytande 

• Framträdanden 

• Fritid 

• Fysiska verktyg 

• Förebilder 

• Föräldrar 

• Kompisar 

• Lärare 

• Media 

• Samhälle 

• Samspel 

• Självkänsla och självförtroende 

• Social kontext 

• Tid 

Dessa kategorier samlades därefter i nya separata dokument. 

4.5.5. Analysrunda 3: Rubricering 

Samtliga dokument med kategorier printades ut och lades ut på golvet för att ge möjlighet att 

skapa en tydlig överblick. Därefter kombinerades de kategorier som hängde ihop till färre och 

mer övergripande rubriker. 

Efter första omgången skapades fem rubriker. Dessa rubriker dokumenterades och splittrades 

sedan upp till att läggas ut på golvet igen för ännu en översikt. Detta för att tänka i nya banor 

och skapa nya rubriker. Denna process genomfördes ytterligare tre gånger med varierat antal 

rubriker. 

4.5.6. Analysrunda 4: Sammanställning 

När fyra stora rubriceringar sammanställts diskuterades de olika alternativen för att 

gemensamt ta beslut för vilka kategorier som hörde under vilken rubrik. Dessa rubriker kom 

att presentera resultatet ifrån föreliggande studie. 
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5. Resultat 

Under följande kapitel redovisas resultatet från intervju samt webbenkät 2. Kapitlet avslutas 

sedan med en sammanfattning där det samlade resultatet från de båda studierna presenteras. 

 
Följande kategorier framkom under analysen av det empiriska materialet: 

Musikaliskt sammanhang tar upp vikten av att eleven sätts in i en kontext där samspel och mål 

spelar en betydande roll. 

Relationer till såväl föräldrar, kompisar och lärare samt hur lärare kan arbeta med detta. 

Förebilder inkluderar såväl kompisar som föräldrar och lärare som kan vara just förebilder för 

eleven. Här beskrivs även medias inflytande på elever. 

Samhället tar upp hur tid, skola och ekonomiska aspekter spelar in på övningsmotivation. 

Läraren och dess arbetes påverkan på elevers motivation med fokus på prat om övning, 

elevinflytande, spelböcker samt musikglädje. Under detta avsnitt nämns även andra fysiska 

verktyg som används i undervisning. 

5.1. Musikaliskt sammanhang 

Genomgående i intervjuerna togs ett musikaliskt sammanhang upp som en av de viktigaste 

faktorerna för motivation. För att det vi gör ska bli relevant och för att vi människor ska få 

förståelse och motivation för att genomföra någonting förutsätts att momentet sätts in i ett 

större sammanhang. Bertil talade extra starkt för att sammanhanget är viktigt, inte bara i 

musiken men också i allmänheten. 

Du kan plocka vad du vill ur sitt sammanhang och det blir meningslöst. Jag 

menar, varför ska man banta i en värld där det inte finns kvinnor? Nä men, 

varför försöker jag se snygg ut? Det är ju för att det finns kvinnor här i världen! 

Vidare menade Bertil att det är sådant som lärare ofta håller på med gällande 

instrumentalundervisning idag. Undervisning sker ofta individuellt på kammaren utan större 

sammanhang. Detta kallar han för ”brottslig undervisning”. 

Lära någon i Pajala spela trombon. Vad i hela friden ska en trombonist göra i 

Pajala? Det finns ju inga sammanhang! Man kliver ur gymnasiet som 

trombonist och så står man i en värld där det är 40 grader kallt och det är 



 
 

24 
 

gruvindustri och jag är den enda som spelar trombon på 22 mil avstånd. Men 

det är inget bra sammanhang! 

Enligt intervjuerna innefattar det musikaliska sammanhanget flera faktorer. Exempel på dessa 

är möjlighet att lyssna på konsert, att eleven får spela för sig relevant musik, höra andra 

musiker spela, sommarkurser i musik samt resor och turnéer i musikaliska syften. Ett 

sammanhang som samtliga informanter ofta tog upp var samspel. 

5.1.1. Samspel 

Övervägande del av intervjupersonerna berättade hur de upplever att elever övar mer på 

stycken eller låtar som skall spelas tillsammans andra. Detta beror bland annat på att det inte 

blir lika roligt för eleven om denne inte kan sin stämma. 

Anna: Det blir tråkigt i gruppsituationen om man inte kan sin grej alls. För då 

sitter man ju bara där och kan vare sig delta eller bidra. 

Erika: Hon spelar i en orkester som hon tycker är skitkul, hon hörs när hon 

sitter i orkestern, hon vill kunna sätta grejerna för det blir mycket roligare då 

för annars så sitter hon ju och fattar ingenting. 

David: Då på det repet när blåssektionen går bort och solisten går bort och 

allting bara full fokus och de upptäcker i sina mickar att ”shit det är bara vi 

som spelar”, då rackarn blir de motiverade att öva till nästa gång. 

Carl: Så att det blir som ett trevligt samarbete och då känner man också 

gentemot kompisarna att ”jag måste ju göra liksom mina grejer riktigt bra så 

det fungerar i gruppen”. 

Erika: En annan sån här motivationsdel för att faktiskt vilja öva, är orkester. 

(…) Därför de märker ju så påtagligt där de sitter vad man inte klarar av. Och 

antingen slutar man orkestern, då slutar man mer eller mindre att spela. Eller 

så hittar man den här motivationen till att börja öva. 

Bertil menar dock att om elever spelar tillsammans kan de spela fel utan att störa musiken för 

de andra deltagarna, i en stor grupp låter det ändå ganska bra och dessutom är det roligare. 

David tar upp hur ensemblespel tillsammans med en solist kan hjälpa till att styrka hela 

ensemblen. Han menar att orkestern spelar bättre då deras gemensamma uppgift är att backa 

upp solisten. 
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Samspelet kan bli en sporre att tillsammans med kompisarna spela vid sidan av lektionstid. 

David: Så när vi gick och fikade så plockade de fram något arr på Beethovens 

5a och lirade på alla, ”Kom och fika nu!” ropade vi men de svarade ”NEJ, vi 

spelar Beethoven!”. 

Bertil: Och efter det så var jag lyckligt befriad från musik tills jag själv började 

spela gitarr utanför uppehållsrummet tillsammans med kompisar som satt där 

på trappen och spelade gitarr. 

Erika: Man går och lirar lite, ”ska du med?”, ”nu har vi hål, ska vi gå och 

spela lite?”. 

Erika menar dock på att det nämnda spontana samspelet generellt är vanligare bland killar än 

tjejer. 

I samspelssituation nämns att eleverna bör få känna sig sedda och behövda för att uppnå en 

riktig utveckling. David ger exempel på att alla får turas om att vara solist i hans orkester och 

utöver det har alla små soloinpass och bärande roller. 

Bertil menar att när elever spelar tillsammans med andra i en grupp skapar de en typ av 

musikeridentitet. Var gång en elev möter en annan elev som spelar i samma orkester eller 

ensemble så har de eleverna sin musikeridentitet. Identiteten tas upp av både Bertil och David 

som en faktor för motivation och därefter tas samspelet och gruppen upp som viktig för 

skapandet och ihållandet av var elevs musikaliska identitet. 

Bertil: Om en elev börjar spela gitarr för mig då är den eleven gitarrist en gång 

i veckan i värsta fall 20 minuter (…) men om eleven spelar i en grupp med 10 

andra (…) kanske kör en timma. Då är man gitarrist en timma i veckan, MEN! 

Varje gång du möter någon av de nio andra i korridoren så har du också 

identiteten gitarrist för det är vi som spelar tillsammans. 

David: Det behöver inte vara någonting sorgligt att de slutar alls tycker jag. 

Det är ganska kul när man träffar dem när de går gymnasiet och de hälsar på 

en. Då är de ju violinister någonstans. 

Vid såväl samspel som individuellt musicerande tas mål upp som viktiga faktorer för att skapa 

och bibehålla övningsmotivation. 
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5.1.2. Mål 

Tydliga mål är viktiga för elevers motivation men målen behöver inte vara detsamma för 

samtliga elever. 

Carl: Man jobbar hela tiden mot ett mål. Och det anser jag är oerhört viktigt, 

det gäller ju med all undervisning, inte bara ensembleundervisning. 

Anna: om det börjar handla om att jag vill gå estetiska programmet eller jag 

vill komma in i den där orkestern som går parader på gatorna på lördagarna i 

stan liksom, då börjar det finnas ett mål att sträva mot och då kan jag göra det 

för då kan jag direkt se att nu vill du mot det här målet och då ska jag hjälpa dig 

nå det och då måste vi lägga upp en plan! (…) Då är det bara köra på det 

liksom. Och då får man oftast respons på det också. 

David: Ja det är långsiktiga mål. (…) alla blev inspirerade av en konsert vi var 

på där och de sa att det här ska vi göra, och då la vi det som grund för ett helt 

års övande och spelande. 

Informanterna tar upp att konserter kan vara en bra motivationsfaktor och ett tydligt mål att 

sträva mot. 

Bertil: Och då spelar man i en femveckors-period och sen så spelar man upp 

för varandra i vad som brukar vara ganska skramliga uppspelningar, men det 

spelar ingen roll, och sen får man välja någonting nytt. 

Carl: Ja jag försöker ju få alla att spela upp i något sammanhang. (…) Så att, 

jobba med projektvis med mål, det är också en viktig motivationsfaktor. 

David: Med mina elever på mellanstadiet brukar jag hitta på stämmor och ta ut 

låtar och göra små konserter för de lägre årskurserna och sådant. Så att de har 

kul liksom från början. 

Anna berättar hur hon ibland lägger enskilda lektioner i anslutning till varandra för att ha 

möjligheten att till exempel gemensamt öva inför en konsert. 

Ett annat mål kan vara att genomföra en specifik låt eller ett specifikt stycke. Erika menar att 

det är viktigt att ta fasta på om eleven själv vill spela någonting och sedan anpassa för elevens 

nivå. Även om stycket är för svårt för eleven så kan det räcka med att spela några takter eller 

göra ett förenklat arrangemang. Det viktiga är att läraren inte tar död på viljan att kunna. 
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David ger ett exempel på just detta där specifika verk även i gruppsituation kan komma att bli 

en motivationsfaktor. 

David: När vi varit i Paris och varit på en jättebra konsert och så skriker dem 

”FYRA ÅRSTIDERNA ÄR JU SKITBALL, DET SPELAR VI!”. Då svarade vi 

”ja absolut det kan vi prova nästa år”. 

David berättar att de genomförde verket och att han blev förvånad över att det gick att 

genomföra. Dock tror han att det handlar om ett gemensamt engagemang och att resan i 

ryggen gjorde det än mer motiverat. 

Om vi tar det exemplet just med fyra årstiderna, det är helt galet att vi kunde 

spela det här med vår orkester i originalmusik liksom, det är sjukt egentligen 

(…) Men det bygger då på, om man tar det som exempel då, att vi hade samlat 

ihop till en resa och farit med ett gäng, hade en kul resa, och alla blev 

inspirerade av en konsert vi var på där och de sa det här ska vi göra, och då 

lade vi det som grund för ett helt års övande och spelade liksom. (…) Men den 

målbilden hade alla dem satt själv och den är ganska hög. 

En faktor som ofta nämns i samband med samspel och som har en betydande roll för 

övningsmotivation är vikten av goda relationer. 

5.2. Relationer 

I intervjuerna togs relationer upp som en viktig del för elevers utveckling och motivation. De 

relationer som blivit påtagliga i vår studie är relationen till föräldrarna, kompisarna och 

läraren. 

5.2.1. Föräldrar 

Lärarna i studien menar att det är otroligt viktigt för övningsmotivationen att elever får 

stöttning i sitt övande och musicerande och som Bertil uttryckte det, ”en faktor som jag tror 

att vi ofta missar”. Bertil berättade att föräldrar ofta blir lättade av information angående vad 

de kan göra för att stötta sina barn då de tror att de måste vara musikaliskt utbildade för att 

kunna hjälpa sina barn. Han menar att vi som lärare skulle tjäna på ett föräldramöte vid varje 

terminsstart eftersom vår kunskap om musik är så oändligt mycket större än de flesta andra 

människors. Den viktigaste faktorn är att föräldrar engagerar sig positivt i sitt barns 

musicerande genom att exempelvis fråga hur det går, ber om att få lyssna och påminner om 

läxan. 
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De gånger jag varit en duktig lärare så har jag haft föräldramöte och sen har jag 

pratat med föräldrarna litegrann om vad vi gör och vilka krav jag ställer och vad jag 

önskar och sådära. Och så har jag sagt att ni behöver inte vara det minsta 

musikaliska men ni kan hjälpa era barn jättemycket om ni sätter er ner en gång i 

veckan och ber att få lyssna på vad barnet gör. Och kanske sjunger Gubben Noak och 

låter barnet kompa på gitarren. 

 

Under intervjuerna har samtliga nämnt möjligheten till att öva i hemmet och att elever har 

olika förutsättningar. Faktorer som kan störa övande är exempelvis boende i lägenhet då det 

kan finnas grannar som bett om att inget spelande ska ske. Innanför väggarna i hemmet är det 

dock föräldrar som påverkar möjligheten till om eleven kan öva. Detta gäller exempelvis att 

instrument finns och att barnen tillåts att spela. Stödet från föräldrarna har kommit upp 

flertalet gånger. 

Anna: Han har jättemycket stöd, det är dit jag vill komma. Att föräldrarna är 

verkligen jättepositiva, tycker det är jättekul. Hans mormor tycker det är jättekul. Det 

är aldrig nåt snack, det är alltid nån av dem som skjutsar till orkestern. 

David: När det inte är föräldrar som är drivna så kanske de håller på ett tag tills 

någon i gänget4 blir för tonåriga och bitchiga liksom. 

Erika: Att familjebilden ser helt annorlunda ut tror jag spelar en jätteroll. Man äter 

inte middag ihop och frågar ”hur var din dag idag?”. 

 

Anna menar att positiv uppmuntran istället för tjat är en positiv faktor för övningsmotivation. 

Läggs fokus på att det är roligt att barnet spelar istället för att det tjatas om läxan så händer det 

mycket för elevens vilja att fortsätta.  Carl menar att det snabbt märks vilka elever som har 

bra stöd hemifrån. Är föräldrarna dessutom i musikbranschen själva så går det betydligt 

fortare fram. Anna styrker även detta då hon förklarar att barn med musicerande föräldrar 

befinner sig i specialsituation då de kan få direktsupport hela tiden och inte behöver vänta på 

att fråga sin lärare. 

                                                 
4 Med gänget menas kompisgänget 
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5.2.2. Kompisar 

Informanterna i studien ger flera exempel på att kompisar utgör en viktig faktor för elever 

vilket kan vara både på gott och ont. När elever får spela med sina kompisar och musiken 

utgör en social kontext blir det en positiv faktor. 

Carl: Om kompisarna är inne på musik så är det naturligtvis mer lättillgängligt, går 

man i en klass där det är många som gillar musik (…) då kan man peppa varandra. 

Bertil: En annan motivation som kanske är större för de allra flesta (…) det är ju det 

sociala. När du har en social tillhörighet, det är ju en jävla motivation. 

David: Det sociala är det viktiga och man ska ha kul och spela ihop, just det där att 

man går i ett sorts sammanhang som hela världen håller på med. 

Vad andra jämnåriga gör påverkar och detta kan liknas vid förebilder som driver utvecklingen 

framåt. Detta kan påverka övning såväl som valet att börja estetiska programmet eller valet att 

börja spela ett instrument. 

Anna: Sen så spelar det ju in att det bor en 12-årig grabb några hus upp här, och att 

hans klarinettspelande hörs ner till oss. För att han spelar jättemycket, och det hör ju 

mitt barn. Så där uppifrån kommer ju alla möjliga låtar, glidande nerför gatan sådär. 

Och då säger mitt barn ”honom känner jag”. 

Frågan om individuella kontra parlektioner är en aspekt som också kan komma att påverkas 

av kompisar. Anna förklarar att det kan bli så att de motiverar varandra, men det kan också 

bli så att en elev övar mer än den andra vilket gör att den ena tjänar på situationen medan den 

andra förlorar på den. Som lärare är det dock viktigt att känna av vad som är bäst och vara 

uppmärksam på förändringar i kompisrelationen eller om utvecklingen går olika fort fram. 

Det fungerar som allra bäst om de är på samma nivå eller att de är tillräckligt bra kompisar så 

att eleven på högre nivå kan ”stå ut” med att vänta på den andra om den behöver mera hjälp. 

Kompisar kan också delta tillsammans med redan spelande elever då de upptäckt att 

kompisarna har lektioner och på så sätt vill haka på. Har de lätt för att komma ikapp kan 

musikgruppen utvecklas och bli större. 

Kompisskap kan däremot också skapa problem i spelsammanhang. Det kan gälla att elever 

som exempelvis hamnat i konflikt inte vill spela med varandra och att det är viktigt vilka 

kompisar som sitter i ensemblen. Här spelar även självkänsla in då elever jämför sig med 

andra. 
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Erika: Det problemet har vi nu när vi gör ensemblegrupper, det kommer ju elever (…) 

och säger att ”jag vill inte spela i den här ensemblen för där sitter den och den tjejen 

som jag tycker är jättejobbiga” eller ”som är mycket bättre än jag” eller vad det nu 

kan vara. ”Där sitter den och den killen som jag gick mellanstadiet med och det 

funkade inte”. Det är mycket sådant nu, sådant hade vi inte heller förut men det är 

väldigt mycket sådana saker nu. 

Erika är den enda som tar upp just självkänsla när det gäller elevers motivation. Det kan 

handla om att elever inte vågar öva i skolans lokaler för att de är rädda att andra elever ska 

höra eller att de inte vill spela i ensembler för att kompisar som anses bättre är med. 

Det går åt nästan hela ettan att fatta att man kanske duger.(…) Det tar ganska lång 

tid innan man positionerar sig till vad man kan och inte. Och då är det ju alltid några 

som, klassen bestämmer sig ju ganska fort för att de är några här som är ”ja men de 

är bra”. Och då får de liksom chansen att spela. De andra håller tillbaka, det tar 

ganska lång tid innan man vågar fullt ut. 

Erika tar även upp vikten av kompisskapet i orkestern. Det är inte bara orkesterledaren och 

musikläraren som spelar en stor roll, vilka andra som sitter i orkestern är också viktigt. 

Carl tar även upp klassens betydelse och förklarar upplevelsen av att det finns 

högstatuselever i vissa klasser. Vilket instrument de övriga eleverna väljer påverkas av vilket 

instrument högstatuseleverna spelar. Detta grupptryck kan både utgöra en positiv och en 

negativ aspekt för motivationen till att spela. 

5.2.3. Läraren 

I intervjuerna tas relationen till läraren upp som en viktig faktor för elevers tillit och 

utveckling. 

Erika: Tyvärr tror jag att det är så enkelt att tycker man om sin lärare som person, 

kommer överens på nåt sätt, då tror jag att man kan få de här att bestiga vilket berg 

som helst. (…) De behöver inte tycka om mig jättemycket, men om de inte gillar det 

jag gör eller gillar det jag säger, då lyssnar de ju inte heller. Och då blir det lite 

motsatt effekt. 

Anna: Det spelar faktiskt roll att det funkar med läraren, det gör det. Att relationen 

känns naturlig och bra och positiv, i undervisningssituationen. (…) Om barnen är 

glada och ser mig och jag känner mig glad för att se dem, då kommer vi i tid och är 
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taggade inför att ha lektion, både de och jag. Om det är tjorv i relationen, eller 

oengagemang från endera hållet, då blir det inte alls samma resultat. 

Bertil tar upp respekten till läraren som enligt han gör att elever övar: 

Jag tror att man som instrumentallärare ska vara medveten om att eleven övar för 

våran skull. Alltså det är ett jävla ansvar och många vill inte kännas vid det här. Men 

mina elever de övar för att de respekterar mig. 

David gav ett exempel på detta från sin egen uppväxt då han valde att inte sluta spela för att 

inte vara dum mot sin lärare. 

Är relationen till läraren bra kan det påverka elevers tilltro till att ta hjälp. 

Erika: Där hänger det ju väldigt mycket på deras tillit till mig. Och förtroendet, om 

de har det eller inte. Om de inte har det så är det ju svårare, än om de har det. För då 

kan jag ju nå fram till dem den vägen. 

Carl förklarar att han gått från att vara lärare till att mer fungera som ett bollplank i sin 

undervisning. Idag finns mycket material på internet och drivna elever tar till sig det mesta 

där, dock måste läraren hjälpa till att sortera bland allt material som finns tillgängligt. 

5.3. Förebilder 

Begreppet förebilder är brett såvida att det kan innefatta flera olika personer. Exempel på 

detta kan vara föräldrar, kompisar, lärare, mer eller mindre kända musiker etc. Under följande 

kapitel redovisas när informanterna talat om vikten av förebilder för övningsmotivation. 

Alla informanter nämner förebilder som en viktig faktor men på olika sätt. Det kan vara 

elever som ser upp till sina kompisar, media eller sin lärare. 

Bertil: Jag menar förebilder måste ju vara hur viktiga som helst. Det är 

jättesällan man ser någon som spelar kornett idag som kan vara en förebild. 

Anna: Jag var så himla nöjd när Sanna Nielsen vann melodifestivalen med 

Undo för jag tyckte det var en sån höjdarlåt. Så jag gjorde ett arr på den och 

skuttade iväg till musikskolan veckan efter. Och så såg alla tjejer i 7an ut som 

om de hade svalt en citron för de tyckte inte alls om den. 

Carl: Det har ju alltid varit ganska mycket rockinspirerat där. Så jag menar, 

kommer man dit utan att kunna några tunga Ozzy-riff, det är liksom… (…) 
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Medan man i stan kanske gillar mera lite nyare musik, ja men typ det som spelas 

på radio rix, sånt. 

David: Eleven ska växa, det gör man genom kontinuitet, och att de får 

förebilder. 

Erika: För lite så är det ju att de ser upp till de som är äldre, väldigt ofta, ”åh 

men hon är så himla bra”, ”Ja, vill du bli lika bra?”. ”Ja det går inte”. ”Ska vi 

prova?”. Asså att man använder sig av det. 

David ger även ett exempel taget ur sin egen uppväxt hur förebilder kan skapa 

övningsmotivation. Han såg upp till några andra elever på skolan och övade mer eftersom de 

var på en högre nivå. Förebilder kan även bli en anledning att börja spela ett särskilt 

instrument. 

Erika: Började spela klarinett faktiskt av den anledningen att det saknades 

klarinett i den lilla orkestern som vi hade. 

Bertil: Det var ju det där med förebilder för att alla mina morbröder spelade 

antingen såg eller dragspel, (…) Då började jag spela dragspel. 

David nämner att förebilder även kan vara någon i lokala musiklivet och vidare tar han upp 

ett exempel på hur fler elever sökt till kulturskolan efter att lärare haft konserter på deras 

skolor. 

Under intervjuerna visas även exempel på hur samhällets framhållning av instrument kan 

agera förebild positivt eller negativt. 

Bertil: I slutet på årskurs tre när många ska välja instrument, hur många vet 

vad en trumpet är och en fagott? Eller ens en fiol? Nä då vill man spela 

trummor för det vet man vad det är. 

Carl: Gitarr har blivit så oerhört mycket förknippat med att det ska låta, det 

nyaste på nåt vis. Eller att det ska vara så mycket hippfaktor, det ska vara så 

fränt med gitarr. På gott och ont. 

Vem eller vad som är en förebild förändras med tiden. Bertil ger ett tydligt exempel från sin 

barndom då han berättar att förebilderna var rockbanden och att kornettspelarna i 

bruksorkestern var förebilder för 40 år sedan. Idag är det media som står för många förebilder. 
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5.3.1. Media 

En förebild som tas upp flera gånger under intervjuerna är media, både positivt och negativt. 

Carl: Media påverkar ganska mycket, också på gott och ont förstås. Det finns så 

många ideal i media som kanske, som man själv inte riktigt kan skriva under på. 

Bertil: Idag är det ju inte rockbanden heller som är förebilder utan det är väl, 

det man skämtsamt brukar prata om som Idol, det är mer mediefokuseringen 

som är en förebild idag. 

De intervjuade pratar om att det kan handla om samhällets utveckling och medias sätt att 

snabbt tillgängliggöra möjligheter att synas genom TV eller internet. 

Carl: Många är ju väldigt motiverade att visa upp sig. Det vart ju ett, en 

jättestor skillnad (…) när IDOL började sändas på TV. Då vart det som plötsligt 

skulle alla vilja vara i centrum och synas och sjunga och så där. 

Bertil: Jag tror att en musikalisk förebild idag är att synas på TV eller på nätet, 

det kanske inte är nödvändigtvis hur mycket du spelar eller vad du utför där, 

utan det är själva att du syns! 

Carl fortsätter att berätta om hur antalet elever som vill sjunga på skolavslutningar har ökat 

de senaste åren och numera måste de nästan ha audition eller lotta för att bestämma vilka som 

ska uppträda. 

Under intervjuerna har samtliga informanter nämnt olika artister och låtar som är aktuella 

idag. Det har blivit allt viktigare att välja rätt låtar för undervisningen och detta har stor 

påverkan på elevers övningsmotivation. 

5.4. Samhället 

Återkommande i intervjuerna har samhället tagits upp och samhället i sig är stort och 

övergripande. Detta kapitel fokuserar på samhällets påverkan på övningsmotivation där 

tyngdpunkterna ligger på tid och ekonomi. 

5.4.1. Tid 

Att familjebilden förändrats har tagits upp i tidigare kapitel5 och Erika förklarar att tiden är 

en bidragande faktor till att familjen inte hinner ses i lika stor utsträckning som tidigare. Det 

                                                 
5 Se kapitel ”Föräldrar” 
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har även blivit svårare att hitta motivationen till att lära sig spela ett instrument eftersom det 

är så mycket som händer runt omkring. 

Asså det finns inte riktigt den tiden i vårat samhälle. Utan man kastar i sig lite mat för 

att mamma ska dit, pappa ska dit- om de lever ihop, och den ska bandyträning och den 

ska på boxningsträning och du skulle visst ha orkester och vilken tid var det nu då? 

Asså det är så... Det är så yschligt liksom. Det är så svårt att kunna landa. Man måste 

vara med överallt idag, det är liksom inte okej att inte vara med idag. Tror jag. Och 

det spelar förstås roll. Hur ska man orka ställa sig och koncentrera sig på att lära sig 

nånting och dessutom i ett eget rum när allting pockar på utanför? 

Erika fortsätter med att ta upp hur elever har svårt att prioritera tiden idag då det är så mycket 

annat som tar fokus. Hon lyfter problemet med att elever ska hänga med överallt idag och att 

sociala medier blir alltmer tidskrävande: 

Att hitta, att prioritera tiden, är jättesvårt. Tror jag. Speciellt idag. Jag tycker att det 

är jättestor skillnad på elever idag och elever för 15-20 år sen. För idag är det så 

mycket som eleverna, även vuxna för den delen, men eleverna ska vara med på hela 

tiden. Och det är Facebook och det är mobiltelefonen och det är så mycket som tävlar 

om uppmärksamheten. Så det som för 15 år sen eller nåt sånt, var mycket enklare att 

avse tid att sätta sig ner och hinna med och spela eller öva, den finns inte riktigt idag. 

Därför att så fort man gör nånting har man valt bort nånting annat och man vill hela 

tiden veta vad som händer. 

David ger ett exempel på att elever idag kan berätta att de till exempel övat 13 minuter under 

en vecka och när han då ger förslaget på att öva 30 minuter istället tar de glatt emot det och 

tycker att det är en ”bra ide!”. Han säger själv att det är en skillnad gentemot hans egen 

övningsbakgrund då han övade mycket mer. 

I intervjuerna har det flertalet gånger pratats om elevers fritid och tålamod idag. 

Sammanfattningsvis handlar det om att barn idag inte håller på med en och samma grej under 

en längre tid utan de testar olika aktiviteter under kortare perioder. 

Anna: Alltså livet är ju som nånting som ”wow, hur mycket finns det?”. Alltså det är 

ju som att kliva ut i en jättestor gottebutik och hur ska jag bära mig åt, jag vill ju 

smaka på allting men magen är ju ändå bara så här stor liksom. Jag kommer att bli 

mätt innan jag har smakat på allting. 
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Bertil: Många pratar om att idag så vill barn göra kortare grejer, de vill spela hockey 

ett halvår sen säger de nu har jag provat det, nu har jag gjort det. Och det här är en 

skillnad mot tidigare, man går inte in i ett livslångt lärande per automatik. 

Carl: De testar ju väldigt mycket olika grejer, de testar fotboll och så är det kul ett tag 

och sen är det inge roligt längre, de känner ingen lust där. Och då lägger man ner det, 

och så testar man musik ett tag. 

Erika: Nästan alla kan sjunga Gubben Noak första gången när de provar. Medan inte 

alla kan spela Gubben Noak på en flöjt eller på en klarinett eller så för att det kanske 

inte ens låter nåt, för de får inte ens ljud. Och sen ska man dessutom, det är svårare, 

det tar längre tid. Och tålamod är inte riktigt det som är på modet just nu. (…) Går 

det inte fort, och framför allt – är det inte kul, då vill jag inte. För så ser det ut. 

Vid diskussionen kring varför och när elever väljer att sluta spela tas också tidsaspekten upp 

som en viktig faktor. Många fritidsaktiviteter och alltmer skolarbete gör att elever inte finner 

tid att öva och därmed väljer att sluta. 

5.4.2. Skola 

När diskussionen kring varför och när elever väljer att sluta spela tas upp nämns skolan som 

en faktor. Carl nämner att många elever slutar i övergången från mellanstadiet till högstadiet 

eftersom det för många känns som ett stort steg och att de tror att de inte kommer ha tid att 

spela. Dessutom har det blivit svårare att få tillåtelse att gå ifrån lektionerna, detta på grund av 

att skolan har större krav på sig. 

Carl. Kraven från skolan har blivit betydligt skarpare de senaste åren, att de 

inte får missa lektionstid på grund av att de går ifrån och spelar på dagtid. De 

är ju garanterade ett visst antal timmar i varje ämne och så där och det 

måste… skolan känner liksom pressen att de måste hålla det. (…) Skolans 

argument, det är att uppifrån, ifrån politiskt håll har man ju ett krav på sig att 

man ska garantera alla elever ett visst antal timmar per termin, i alla ämnena. 

Och många lärare får kalla fötter när elever börjar springa ifrån från 

lektionerna. Så att, av den anledningen så har det blivit lite skarpare, lite 

hårdare för oss. 

Att kraven från skolan blivit hårdare ser han som en riskfaktor och en fråga som både 

påverkar och som riskerar att komma påverka instrumentallärares arbetstider i framtiden. Det 

har blivit allt svårare att lägga schema och han tror att det i förlängningen kan leda till alltmer 
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arbete på kvällstid. Riskerna med undervisning endast på musikskolan och på kvällstid tas 

upp som ett problem även av Erika. Detta kan bero både på tidsaspekten och långa avstånd 

till musikskolan. 

Carl: Jag tycker att det skulle vara väldigt tragiskt, för jag tror att vi skulle 

tappa väldigt många duktiga elever. För att många elever har ju så mycket 

annat på kvällarna som de gör, de hinner helt enkelt inte med musik. (…) Det 

blir ett problem för ytterområdena att komma in till musikskolan. Sånna elever 

kommer man ju att tappa och det blir ju stort antal för ytterområdena så 

därför hoppas jag definitivt att vi fortsättningsvis får va i skolan på dagtid. 

Erika: Om man då ska spela, åka utanför stan, man åker in till stan och så ska 

man byta buss för att ta sig ut till de där 20 min lektion på musikskolan. Och 

sen ska man åka därifrån och sen kanske man dessutom ska dit en annan kväll 

i veckan för att man spelar orkester. Om jag tänker på mig själv då tänker jag 

så här, för det första ska det vara jädrigt roliga instrumentallektioner för att 

jag ska åka dit för 20 min. För det andra ska det va skitkul i orkestern för att 

jag ska åka dit en gång till. Om det låg mer centralt så att det var lättare för 

mig att ta mig dit, då tror jag i alla fall att man åtminstone skulle behålla 

några av de där. 

När informanterna vidare talade om skolan diskuterades även om kulturskolan bör vara gratis 

eller inte, en ytterligare faktor som kan komma att påverka eleverna. 

5.4.3. Ekonomisk aspekt 

Hur mycket pengar som föräldrar måste lägga på barnets undervisning i kulturskolan beror på 

i vilken kulturskola eleven går och var i landet den ligger. I vissa kommuner är kulturskolan 

avgiftsfri och vilka läromedel som används bestäms av varje enskild lärare. Att ha avgiftsfri 

undervisning medför aspekter som både kan anses vara positiva och negativa. David talar 

varmt för sin verksamhet som är avgiftsfri och påpekar att det verkligen inte är så överallt. 

Dock tar han upp kostnader som kan tillkomma trots att undervisningen är avgiftsfri, 

exempelvis instrumenthyra. 

David: Här får man ha lektioner gratis men det kostar att hyra instrument och det blir 

ändå 1100 på ett år liksom. 

Vidare berättar David varför han valt att inte be eleverna köpa en spelbok. 
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Det blir dyrt att fara och köpa en bok och så använder man den inte så mycket heller. 

(…) och så har man köpt den för 160 kronor i onödan. Det är onödiga pengar för 

många, eller det är mycket pengar för en del. 

 

Hur mycket resurser en kulturskola har är inte heller likvärdigt runt om i landet. Den 

ekonomiska aspekten kan påverka såväl resurser inom undervisningen som föräldrars 

förutsättningar till att ge barnen möjlighet att spela. 

Bertil: Vill man ha folk att hålla kvar vid sitt instrument och sin undervisning och ha 

roligt med musik så ska man åka på läger. (…) men det kräver ju att man jobbar i en 

verksamhet där det finns pengar, och att man är verklig eldsjäl. 

Bertil som håller varmt om gruppundervisning, tar upp den ekonomiska fördelen med detta 

då en lärare kan undervisa ett större antal elever under samma arbetstid som denne gjort vid 

enskild undervisning. 

5.5. Läraren 

Följande avsnitt tar upp de faktorer som handlar om lärarens arbete kring övningsmotivation. 

De underrubriker som innefattas i kapitlet baserar sig på återkommande teman angående hur 

informanterna arbetar med övningsmotivation. I kapitlet finns även exempel på de verktyg 

informanterna använder sig av. 

5.5.1. Prat om övning 

Informanterna har olika inställning till att prata om övning med sina elever. Anna säger själv 

att hon inte pratar om övning utan bygger allt på lust medan Bertil pratar indirekt om övning 

genom att förklara vikten av att kunna vissa moment. Carl pratar om övning med elever som 

kommit längre och Erika som arbetar på gymnasiet pratar mycket om övning. 

Anna: Jag är dålig på det, jag har väldigt svårt för att liksom tjata på barn att 

de ska. Det är många som är mycket bättre på det än vad jag är och som når 

resultat med det också men jag har aldrig lyckats med det. Så jag är inte bra på 

att prata för det. För att för mig är det så lustfyllt att spela. Så jag känner att 

jag vill att det ska var deta. Det är väldigt viktigt att inte disciplinen i det hela 

tar över liksom. 

Bertil: Jag pratade teknik så sent som igår med elever, ett gäng nybörjarelever 

har jag tagit in och då är det väldigt mycket teknik och då förklarar jag det bara 
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så att de kommer springa in i väggen senare, om inte ni lär er göra på det här 

viset nu kommer ni inte kunna ta er vidare. 

Erika: Jag pratar ganska mycket om varför man ska öva. Vad är vitsen med att 

öva? Och på blåssidan är det ju ofta så att de kommer på ganska fort att jo men 

vitsen att faktiskt spela några gånger i veckan är att man orkar spela längre. 

(…) Det är mycket sällan jag kör på varianten att de ska spela långa toner. För 

det är inte så motivationshöjande. 

Carl: När det är elever som har kommit lite längre gör jag det. Där kan man 

liksom prata om sånna, ja men termer som att ”nu ska vi öva på de här typerna 

av anslag och komp” och så vidare va men det är ganska länge innan man 

kommer dit. (…) Man kan knäcka en elev annars, om man liksom säger att ”nu 

måste du blåöva på bara det här”. 

Bertil ger ett exempel på hur han pratar om teknik med sina elever där han drar paralleller till 

idrotten. Elever förstår varför de jobbar med teknik i fotbollen och som lärare försöker han 

därför relatera det till gitarrundervisningen: 

De allra flesta håller på med någon idrott. Och då drar jag en idrottsparallell 

och frågar om de spelar fotboll eller skridskor och om man jobbar med teknik 

där och det gör ju alla va. Och då drar jag över det till gitarr och säger att det 

är samma sak liksom. Det funkar inte att åka på innanlädret som man säger på 

skridskor och hålla klubban i fel hand och sånt där va. Så svaret är väl 

egentligen nej att jag pratar inte alls så mycket var det kommer leda musikaliskt 

eller instrumentellt utan jag bara pratar om att precis som idrott så ingår teknik 

när man spelar musik. 

Anna tar även upp att de allra flesta elever är mellan 9 – 12 år och menar att det där handlar 

mer om inspiration än övningsteknik. För att locka till övning finns dock flera sätt att tillgå. 

David nämner inte specifikt att han pratar om övning i de tidigare åldrarna men beskriver ett 

tävlingsmoment som förhoppningsvis ska locka till övande. Där får eleven som övar mest ett 

pris. 

5.5.2. Elevinflytande 

När informanterna pratar om sin undervisning är elevers delaktighet en viktig del av den. Carl 

försöker ta reda på vad eleverna vill göra för något och guidar de så gott han kan. Till största 

delen handlar det om egna låtförslag. Anna jobbar mer med verktyg och berättar att hon har 
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ett pennskrin fullt med färgglada tuschpennor. Hon förklarar att antalet färger bör ligga 

mellan 10 – 12, då kan eleverna faktiskt välja en färg som hen tycker är fin. Med tuschpennan 

får eleverna skriva sin vecka då de fick sin låt i läxa. Utöver favoritfärgen får eleverna sen 

välja ett klistermärke som de får under lektionen. 

Vidare förklarar Anna vikten av att ha tidsaspekten i åtanke när man låter eleverna ha 

inflytande över undervisningen: 

Det gäller alltså att budgetera tid för varje elev som har sina speciella små 

prylar som liksom hör till ritualen, alltså en sån där liten lektion den blir ju en 

liten ritual alltså. 

Elevinflytande tas också upp på andra sätt. Anna nämner att hennes barn övar frivilligt om 

låtvalet får bestämmas själv: 

Henne tjatar vi aldrig på. Och hon spelar faktiskt både nu och då på sin 

klarinett. Men bara om hon får bestämma själv vad hon ska spela. Men hennes 

lärare coachar henne jättebra. Jag hör aldrig mitt barn öva på sina läxor men 

jag hör henne spela klarinett. 

Under intervjun med Erika berättar hon en historia om att skolan satt upp en konsert med ett 

klassiskt verk som skapat ramaskri bland eleverna. De ville för allt i världen inte genomföra 

verket och försökte med alla medel, men lärarna stod på sig och verket genomfördes. När 

eleverna senare hörde stycket sjöng samtliga med och uppskattade musiken. 

Och verket görs med orkester och hela faderullan och sen nästa år när de går i 

tvåan så har jag samma klass (…) och då så tar jag med mig verket och 

använder som bakgrundsmusik (…) och plötsligt mitt i att de sitter och masserar 

varandra på axlarna så kommer alla stämmor och liksom alla sätter sig och 

sjunger och sådär ”Oo, den här!” och lite sådär. 

Eleverna bad om att få fortsätta lyssna och de som varit mest negativa innan var nu mest 

entusiastiska. Erika förklarar att vi är rädda för det som vi inte provat förut och att detta 

gäller både barn och vuxna. 

Om vi inte visar vad som finns i övrigt, så kommer de inte upptäcka det. För så 

funkar både barn och ungdomar och vuxna. Det vi aldrig provat och aldrig har 

gjort, det är vi rädda för. (…) Motivation kan man skapa delvis genom att 

faktiskt göra saker som man inte riktigt tror att man vill. 
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Erika förklarar att hon därför inte låter elevernas vilja styra hela tiden, eftersom de då bara 

befinner sig i den musikaliska värld de känner till. Motivation kan skapas om elever får 

chansen att upptäcka någonting nytt. Hon förklarar att elevinflytande är viktigt men att läraren 

är den som kan se utvecklingen långsiktigt och se vinster med olika moment. Därför anser 

hon att lärare inte bör vara rädda för att lägga fram moment eleven inte tycker om. 

5.5.3. Spelböcker 

Informanterna nämnde flertalet olika verktyg de använder i sin undervisning. När spelböcker 

nämndes i intervjuerna framkom övervägande negativa aspekter på detta. Carl berättade att 

han endast använder spelböcker i kontrabasundervisning eftersom han menar att ”elever på 

sådana instrument accepterar traditionell undervisning i högre grad”. På dessa instrument 

finns det dessutom mindre material tillgängligt på internet menar han. David slutade däremot 

använda spelböcker för länge sedan och menar att han tillsammans med sitt arbetslag 

använder ett gemensamt material istället. Väljer lärare att använda sig av spelböcker menar 

Anna att det är viktigt att vara lyhörd för vad eleven tycker om böckerna. 

Anna: Sen är det viktigt att vara lyhörd för om de tycker musik är tråkigt. Att 

låtar är tråkiga eller böcker är knöliga eller dumma eller nåt sånt (…) Och det 

finns inga, hur ska jag säga… Det finns inga säkra kort egentligen. 

Carl: Jag jobbar ju väldigt lite idag med spelböcker. Vända sida liksom (…) 

Det existerar inte alls idag utan, det är mera spana in vad du vill göra för 

någonting. (…) Det är helt enkelt att de inte hänger med riktigt. Idag är det ju 

så att om man hittar en bra låt så kanske den kan hålla i 5 – 7 veckor och sen 

börjar många tycka den är mossig. Och i det tempot finns det ju ingen som kan 

göra en spelbok där det liksom funkar repertoarmässigt. 

David: Jag har svårt att tänka mig att man hittar den motivationen att följa en 

spelbok. (…) Det var länge sen jag slutade ha spelböcker. (…) vi i stråklaget 

här har varit väldigt bra (…) då har vi haft gemensamt material och då pratar 

man mycket kring materialet liksom. (…) Då har vi faktiskt använt laget till det 

också istället för att följa sin egen bok. 

Några andra fysiska verktyg som återkom i intervjuerna var bakgrundskomp (genom till 

exempel spotify), noter, appar (till exempel stämapparat i mobiltelefonen), 

musik/instruktionsvideor, loggbok samt övningsdagbok. 
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5.5.4. Musikglädje 

Samtliga informanter framhäver lusten och musikglädjen som en tydlig drivkraft för 

motivation. 

Anna: Jag tror, i alla fall mitt barn är så, att hon behöver känna att hon 

uttrycker sig på sitt instrument. Att hon har kul med sitt instrument. 

Carl: Till 90 % så är det ju lust som driver dem. Är det kul så vill jag hålla på 

med det. (…) Ger man dem rätt saker så att de tycker det är kul, då är det ju… 

Men ja, sen man tycker ju olika. Alla kan ju inte älska musik. Men det är nog 

lusten som driver. 

David: Med mina elever på mellanstadiet brukar jag spela, då brukar jag hitta 

på stämmor och ta ut låtar och göra små konserter för de lägre årskurserna och 

sådant. Så att de har kul liksom från början. (…) Även om jag inte sätter så hårt 

krav på dem, ”asså nu måste ni öva annars får ni sluta”-grejen liksom, utan då 

har jag hellre kul små mål. 

Erika: Det tror jag är den största svårigheten för våra elever, nämligen att hitta 

prioriteringen att faktiskt sätta sig ner och spela, för när de väl gör det så tycker 

de att det är ganska kul. (…) Och så tror jag att det är oavsett ålder, det måste 

finnas ett sammanhang, någonting som gör att man tycker det är kul och trivs. 

När Bertil talar om musikglädjen menar han att gruppundervisningen är ett bra verktyg 

eftersom elever får spela tillsammans med sina kompisar. 

Det är mycket roligare! Jag menar, man sitter i en grupp med massa kompisar 

(…) Det blir en skojsig samvaro. 

Gemensamt för informanterna är att samtliga berättar om vikten av att skapa roliga, och 

ibland mindre roliga, lektioner för att uppnå musikglädje antingen på lång eller kort sikt. 

Musikglädjen framkom som en viktig faktor även i enkätstudien vars resultat redovisas i 

nästkommande kapitel. 
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Elevers åldrar 

 

Fig. 1 Elevers åldrar 

5.6. Presentation av enkätresultat 

Nedan presenteras resultatet från webbenkät 2 och den utformade enkäten i sin helhet går att 

se i Bilaga 2. I samtliga stapeldiagram i detta kapitel representerar x-axeln antalet deltagare. 

Deltagarna i enkäten bestod till en början av 69 musiklärare. Samtliga frågor i enkäten var 

obligatoriska men vid sammanställning av resultatet upptäcktes ändå ett visst bortfall, detta på 

grund av att vissa inte slutförde enkätundersökningen. Bortfallet upptäcktes i ett senare skede 

i arbetet och vid det tillfället fanns inte svaren från enkäten sparade på internetsidan. På grund 

av detta redovisas inte antalet deltagare vid varje separat figur. 

Svaren i enkäten är instrumentövergripande och alla instrumentgrupper finns representerade. 

Det inkom även svar från musiklärare som arbetar med klassmusik. Eftersom övervägande 

delen av lärarna var utbildade utgår diagrammen i detta kapitel från samtliga deltagare. 

Övervägande delen av deltagarnas elever fanns i spannet 9-15 år. 

 

 

 

 

 

 

 

Användningen av fasta spelböcker togs under intervjuerna upp mestadels som negativt för 

elevernas övningsmotivation. I enkäten ställdes frågan om deltagarna använde fasta 

spelböcker för att påverka elevers övningsmotivation. 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Användning av spelböcker 
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Av de verktyg som kommit upp 

tidigare i studien och därmed 

listades i enkäten så används 

samtliga verktyg förutom Lego 

samt Goliat Guitars. Under 

”Annat” delgav en deltagare 

dataprogrammen GarageBand 

samt Finale.  

 

Övervägande del av deltagarna 

använder sig av Elevers egna 

låtförslag i syfte att påverka 

elevers övningsmotivation. Dessa 

representerar samtliga 

instrumentgrupper samt åldrar på 

elever som tagits upp i denna 

enkät.  

De alternativ som används minst 

är Tärningar, Transcribe, 

Övningsdagböcker och 

Läxanteckningsböcker.  

 

 Fig. 3 Verktyg i undervisningen 
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Fig. 4 Negativa effekter på övningsmotivation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När enkäten tog upp olika 

aspekter som kan påverka elevers 

övningsmotivation negativt har 

tre faktorer utmärkt sig. Dessa är 

Tjat om övning, Andra intressen 

samt Genomföra moment eleven 

inte vill.  

Vissa av staplarna som här visas 

som negativa aspekter på 

övningsmotivation finns även 

representerade bland de positiva 

faktorerna (se nästa sida). 

Exempelvis på en sådan aspekt är 

IDOL.  

Varken individuell- eller 

gruppundervisning tas upp som 

ett större problem för 

övningsmotivationen. Det skiljer 

endast en deltagares röst mellan 

de två olika alternativen.   
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Bland de faktorer som tros påverka övningsmotivationen positivt har samtliga alternativ valts 

minst en gång. De alternativ som färre än 7 deltagare anser är positiva för 

övningsmotivationen är Bo i lägenhet, Genomföra moment eleven inte vill, Kortare lektioner, 

Kösystem, Samma undervisningsmaterial inom kollegiet samt Tjat om övning. De faktorer 

som däremot valdes av flest antal deltagare redovisas i följande stapeldiagram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I frågan om deltagarna uppfattar att elever som har mer fritid övar mer blev resultatet som 

följer. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Positiva effekter på övningsmotivation 

Fig. 6 Övning i förhållande till fritid. 
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Fig. 7 Övningsmotivationens påverkan av tid på året/evenemang 
Fig. 7 Lärares uppfattningar angående om elevers övningsmotivation påverkas av tid på året 

Elevers övningsmotivation varierar beroende på tid på året eller särskilda evenemang enligt 

övervägande delen av deltagarna. Under alternativet ”Annat” gavs även möjligheten att 

motivera sitt svar. 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel som framkom under ”Annat” var konserter, tydliga mål, betygsättning, sommarlov 

och högtider, fotbollssäsongen samt skolavslutningar. Skolan togs också upp som en faktor då 

eleverna övar mindre om de har mycket att göra. 

Avslutningsvis i enkäten lämnades rum för deltagarna att dela med sig av sina tankar 

angående enkäten eller övningsmotivation i stort. Förutom feedback på enkäten så berördes 

några frågor i enkäten närmare. Några exempel citeras nedan. 

”Jag anser att motivation är både morot och piska. Varje elev är olika i sin ingång och vi 

lärare måste lyssna på vad vi kan använda för verktyg. Ibland kan nästan inget funka, 

förutom en enda sak och då är det så det blir ett tag. Elevens egna framgångar/framsteg 

verkar för mig vara den främsta motivatorn”. 

”Det är ju enorm skillnad ha trettio elever eller en, för elevernas motivation alltså”. 

”Att ha små övningstävlingar är positivt för övandet”. 

”Föräldrars ansvarstagande för övningen är A och O. Men läraren måste informera 

familjerna hur det funkar med övning, för många tror på riktigt att man lär sig på lektionen”. 

”Anser att många elever har inte förstått hantverket i att lära sig ett instrument. De skrattar 

alla när jag jämför med att man kan inte få bra kondition genom att springa en mil en gång i 

månaden, ändå är det som att det för många inte går in att 10 000 timmar krävs om man vill 

bli riktigt bra på någonting. Spelar ingen roll om de får välja material helt själva eller om jag 

styr, de tror ofta att inget arbete krävs för att nå resultat”. 
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5.7. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har resultatet visat på att det är mycket mer än bara 

undervisningssituationen med eleven som är viktig för dennes övningsmotivation. Upplägget 

på lektionen och verktygen lärare använder är inte de främsta faktorerna till om elever blir 

motiverade att öva, det är snarare omgivningen som påverkar detta på flera olika sätt. Läraren 

får dock en betydande roll då denne under lektionen bör ta hänsyn till och arbeta med de stora 

faktorerna runtikring. Vi har sammanställt detta resultat genom följande figur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Faktorer som påverkar elevers övningsmotivation. Citat taget ur intervju med Bertil 

Denna modell visar på att läraren och dennes undervisning står i centrum medan förebilder, 

samhället, relationer och ett musikaliskt sammanhang står utanför undervisningsrummet. 

Faktorerna behöver inte arbetas med separat och var för sig utan de kan med fördel kopplas 

ihop med varandra. Exempel som framkommit i studien är när elever sätts i en 

orkesterverksamhet. Där ges såväl ett musikaliskt sammanhang, förebilder samt goda 

kompisrelationer. Ett annat exempel är om elever ges möjlighet att gå på en professionell 

konsert. Där skapas ett musikaliskt sammanhang där elever ges förebilder och får upptäcka 

kulturlivet i samhället. Vi lever i ett samhälle som ständigt förändras och i studien har det 

framkommit att det som lärare gäller att hänga med och att det är viktigt att se förändringarna 

i samhället som kan komma att påverka övningsmotivation. 

Flera av dessa faktorer hittas i såväl styrdokument som tidigare forskning vilket diskuteras 

vidare i nästkommande kapitel. Där diskuteras även de metodval som gjorts. 



 
 

48 
 

6. Diskussion 

Följande avsnitt diskuterar metod samt resultat. Kapitlet avslutas sedan med författarnas egna 

reflektioner samt förslag på vidare forskning. 

6.1. Metoddiskussion 

De olika metoder som använts i föreliggande studie diskuteras i egna avsnitt, dessa avser 

webbintervju, intervju samt webbenkät. Metoddiskussionen avslutas med diskussion av analys 

och samarbete. 

6.1.1. Webbintervju 

Det fungerade bättre än väntat att genomföra intervjuerna via Skype och det vi upplevde som 

mest positivt med denna metod var möjligheten att nå informanter var helst geografiskt vilket 

även Kvale och Brinkmann (2009) nämnde som en fördel, dock förde den med sig vissa andra 

nackdelar. Vid ett antal tillfällen stördes anslutningen mellan båda parter i intervjun vilket 

ledde till att kommunikationen stundvis avbröts. Detta berodde exempelvis på väderomslag 

eller låg hastighet på bredband hos informanterna. Hultåker (2012) tog upp 

uppkopplingshastighet som en nackdel för enkäter via internet men vi upplevde detta som ett 

större problem för intervju. Störningarna blev som mest påtagliga när kommunikationen frös 

under tiden informanten var i full gång att besvara en fråga. På grund av detta försvårades 

även transkriberingen då det inte alltid gick att ta vara på deras fulla svar. Dock gick det att 

förstå sammanhanget när helheten transkriberats och vi känner inte att någon större 

information påverkats. Däremot kan vi inte vara helt säkra på att samtliga verktyg och 

arbetssätt som nämns i intervjuerna kommit med i transkribering och analys. 

Gillham (2008) förklarar att videoinspelning ibland kan vara ett hinder då intervjupersoner 

kan känna sig obekväma om de vet att de blir filmade. Detta var vi medvetna om men vi 

ansåg att det hade blivit en större risk om mötet hade skett med en överhängande filmkamera. 

Eftersom kameran befann sig i datorn och båda parter såg varandra genom skärmen så 

upplevde vi inte kameran som ett störande moment för varken oss eller informanterna. 

Intervjun kändes inte opersonlig för oss trots att den genomfördes genom webbkamera. Detta 

var inte förväntat från vår part innan studien. Dock upplevde vi det svårt att hålla någon riktig 

ögonkontakt eftersom webbkameran i datorn och skärmen inte är på samma plats, man ser 

således inte motparten direkt i ögonen. Trost (2010) tar upp ögonkontakt som en viktig aspekt 

vid intervjuer och vi upplevde det som en svårighet. 
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Webbintervjun gjorde det smidigt att föra anteckningar under tiden intervjun ägde rum utan 

att störa informanten. Det varken hördes eller syntes att anteckningar fördes eftersom detta 

skedde tyst utanför kameravinkeln. Kylén (2004) förklarar att tanken med en panelintervju är 

att personen vid sidan kan föra anteckningar men tack vare webbintervjun kunde även den 

som höll intervjun göra små anteckningar för att slippa behålla sina frågor i huvudet och 

riskera att missa någon viktig följdfråga. Vidare tar Kylén (2004) upp att risken med 

panelintervju är att den intervjuade kan känna sig trängd när det sitter två personer mittemot. 

Kameran som intervjuverktyg gav dock möjlighet för sekreteraren att uppta mindre fokus 

genom att ta avstånd till kameran och bli mindre i bild samt stundom befinna sig i utkanten av 

bilden. Därmed blev det mindre likt ett förhör samt än mer tydligt vem som huvudsakligen 

ledde intervjun. 

En annan fördel som upplevdes var att var part kunde bestämma var intervjun skulle 

genomföras. Samtliga informanter genom Skype valde att genomföra intervjun i hemmet och 

detta gällde även oss. Vi upplevde därmed att det blev en mer avslappnad och vardaglig 

stämning. 

Sammanfattningsvis finner vi övervägande fördelar med webbintervju. Nackdelen var att det 

förekom tekniska störningar vilket skapade problem, detta är något att ta med i beräkningen i 

framtiden. 

6.1.2. Intervju 

Eftersom den sista intervjun genomfördes med informanten på plats kunde inspelningen ske 

direkt vilket gjorde att inspelningen genomgående blev av god kvalitet eftersom risken för 

störningar orsakade av exempelvis internetuppkoppling inte existerade som vid 

webbintervjun. 

Likaväl som Trost (2010) tar upp att ögonkontakt spelar stor roll för intervjun så upplevde vi 

att den största skillnaden mellan de olika intervjuformerna var att det blev mer personligt när 

möjlighet gavs att hålla ögonkontakt. Ljudkvaliteten i samtalet blev även bättre eftersom 

intervjun inte skedde genom en mikrofon och båda part kunde höra varandra tydligt under 

hela intervjun. Denna intervju var den enda som spelades in med en ljudupptagare och detta 

ledde till att inspelningen oavbrutet blev av god kvalitet. Ryen (2004) tar upp bandspelare 

som ett viktigt verktyg för att ingen information ska gå förlorad. 

Vid denna intervju fick informanten välja plats vilket i efterhand känns som rätt beslut. Enligt 

Trost (2010) är det viktigt att informanten får välja plats för intervjun när denne vänligt ställt 
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upp för oss. Med medvetenheten om att det kan bli än mer påtagligt som informant i en 

panelintervju kändes ovanstående självklart. 

Att genomföra flera intervjuer gjorde att vi som intervjuare blev mer trygga i vår roll allt 

eftersom. Vi upplevde stor skillnad mellan den första och den sista intervjun. Att ha några 

dagar mellan de olika intervjuerna lämnade tid för bearbetning och reflektion vilket gjorde det 

möjligt för oss att utvecklas till det bättre. Genom transkriberingarna lyssnade vi på våra egna 

röster och utvecklades därefter, vilket även Trost (2010) tar upp som en bra källa för att 

utveckla sin intervjuteknik. Intervjuerna blev mer kärnfulla mot slutet och innehöll för studien 

mer väsentlig information. 

Några av informanterna var för oss kända sen tidigare vilket vi upplevde som både positivt 

och negativt. Stämningen under intervjuerna kändes mer avslappnade men samtidigt ökade 

risken för privata samtalsämnen vilket för studien kunde upplevas som ett problem. Detta var 

mer påtagligt i tidigt intervjuskede vilket berodde på brist på erfarenhet från vår sida. 

6.1.3. Webbenkät 

Att innefatta kvantitativa inslag i studien i form av webbenkät har fungerat bra för vår 

undersökning. Vi upplevde att detta var ett bra sätt att nå ut till många respondenter vilket 

även Trost (2010) och Denscombe (2000) styrker. Vidare upptäckte vi att det finns många 

smidiga verktyg idag för att utforma webbenkäter. Hultåker (2012) samt Ejlertsson (2014) tog 

upp att användningen av en mjukvara möjliggör att svar kan registreras automatiskt vilket vi 

upplevde som en fördel. Det som dessutom blev en överraskande stor fördel var att mjukvaran 

vi använde oss av gjorde det möjligt att snabbt få ut svaren i form av tabeller och statistik. På 

detta sätt blev det lätt att få en översikt och sedan applicera svaren till resultatet. 

Enda nackdelen vi finner med denna metod efter undersökningen är det manfall det inneburit 

att genomföra en enkät genom internet vilket också Hultåker (2012), Eliasson (2010) samt 

Ejlertsson (2014) tog upp som en av de största nackdelarna. Trots påminnelser inkom inte 

fulla andelen svar men med medvetenheten om detta problem skickades därför första enkäten 

till ett större antal respondenter än vad som egentligen behövdes för resultatet.  

Bortfallet vid den andra webbenkäten blev än mer påtagligt när internetsidan som användes 

inte kunde spara svarsdata under en längre tid vilket vi var ovetandes om i startskedet av 

arbetet. När bortfallet upptäcktes behövde vi gå tillbaka för att se hur stort bortfallet var på 

varje fråga men denna information kunde vi inte nå, vilket är någonting vi tar med oss från 

studien. Detta problem hade möjligtvis kunnat undvikas om vi valt att betala för 
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användningen av mjukvaran. Bortfallet vid denna enkät påverkar därmed validiteten för 

studien när färre musiklärares svar representeras i resultatet och antalet deltagare vid varje 

diagram inte kan presenteras.  

6.1.4. Analys 

Analysarbetet var för oss en ny upplevelse vilken vi fann väldigt intressant. Det var 

spännande att få se kategorier tydliggöras och i sin tur utvecklas till nya kategorier som från 

början inte var synliga för oss. Att använda färgkodning som metod i analysarbetet bidrog till 

att tydliggöra kategorierna i det empiriska materialet 

Analysarbetet underlättades väldigt mycket av att vara två personer som samarbetade. Delvis 

genom att två personer hade sitt eget perspektiv på materialet och att vi hela tiden kunde 

diskutera vad som var relevant. Detta kändes även som en trygghet för att säkerställa att all 

information bearbetades. Att inte alltid vara överens ser vi som positivt eftersom just det 

skapade diskussion. Det bidrog till att var och en fick möjlighet att vidga sina egna vyer och 

få andra perspektiv presenterade. Vidare bidrog detta till att analysen skedde mer objektivt. 

6.1.5. Samarbete 

Det har varit bra att vara två personer som tillsammans delat upp ansvaret och drivit arbetet 

framåt. Även om skrivandet varit uppdelat i ansvarsområden så har vi fortlöpande granskat 

och kritiskt analyserat varandras arbete. Detta har varit tidseffektivt, framför allt vid 

transkriberingen. Eftersom vi kunde sitta bredvid varandra och transkribera en intervju 

vardera så upplevdes arbetsbördan mindre. 

Under hela resans gång har det varit bra att kunna diskutera med varandra och kontinuerligt 

granskas av en motpart som är insatt i arbetet. En annan fördel har varit att kunna få stöttning 

när motivationen sviktat vilket lett till att arbetet aldrig stannat av eller att något moment 

hoppats över av lättja eller tidsbrist. Genom att vara två personer i arbetet så har en större 

mängd information kunnat samlas in i form av antal intervjuer och enkäter. 

6.2. Resultatdiskussion 

Studien riktade sig mot lärares uppfattningar om elevers övningsmotivation samt hur lärare 

arbetar för att påverka detta men resultatet visar mer på att den stora påverkan på elevers 

motivation kommer ifrån omgivningen. Sammanhanget och en social kontext visade sig ha en 

betydande roll för detta. Detta styrks av Dysthe (2003) när hon beskriver kärnan i 

sociokulturell lärandeteori där hon menar att lärande sker genom deltagande. I syftet för 

ämnet musik i Lgr11 (Skolverket, 2011) handlar ett av målen om att eleven skall utvecklas i 
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den grad att denne kan delta i ett musikaliskt sammanhang. Samtliga informanter förutom 

Erika arbetar inom kulturskola och dessa arbetar ändå med att skapa musikaliska 

sammanhang för sina elever, även om de inte följer styrdokument såsom Lgr11 eller Gy11. 

Studien visar således på målets betydelse för elevers musicerande och övningsmotivation. 

Dysthe (2003) tar upp sex centrala aspekter inom den sociokulturella teorin varav två av dessa 

är att lärande är socialt samt att lärande sker genom deltagande i en praxisgemenskap. Dessa 

knyter an till sammanhangets vikt för inlärning. Vidare tar Dysthe upp Mead och Dewey som 

menar att kunskap konstrueras genom praktisk aktivitet där människor i grupp samverkar 

inom en kulturell gemenskap. 

En annan faktor som återkommande togs upp som viktig för elevernas övningsmotivation var 

relationer till såväl föräldrar, kompisar och lärare. Leung och McPherson (2011) tar upp att 

föräldrarnas engagemang och uppmuntran spelar en stor roll för elevens instrumentella 

utveckling vilket även styrks av Schenck (2000). Carl berättade hur han upplever att stödet 

ifrån hemmet oftast är avgörande och Dysthe (2003) tar upp att meningsfullhet avgör viljan 

att lära och detta gäller såväl i skolan som hemmet. Bertil berättade hur föräldramöten kan 

vara ett bra sätt för lärare att nå ut till föräldrar och påverka elevernas övningsmotivation 

indirekt. 

Schenck (2000) tar upp kompisars betydelse för elevers motivation till musicerande och 

samtliga informanter pratade om hur kompisar och/eller grupptryck påverkar 

övningsmotivation såväl positivt som negativt. Anna gav ett exempel på just detta när hon 

berättade hur hon haft två elever på ojämn nivå som haft lektioner tillsammans. I den 

situationen blev den bättre eleven motiverad av att känna sig bättre och den sämre eleven lite 

hämmad. När eleverna sedan skiljdes åt fick den sämre eleven mer hjälp och kunde utvecklas 

i sin takt på sin nivå, medan den andra eleven tvingades öva för sin egen skull och inte för att 

tävla mot någon annan. Detta visar tydligt på hur gruppen blev positiv för en elev men negativ 

för en annan. Anna menar därför att det som lärare gäller att vara uppmärksam på hur olika 

kompisrelationer fungerar för det kan också bli en positiv effekt med grupplektioner om 

samtliga elever drar varandra. 

Det finns ett problem med långa köer till vissa instrument på kulturskolan medan andra 

instrumentgrupper knappt har några elever alls (Scherman, 2013, 23 november). Vi tänker att 

detta delvis kan ha med förebilder att göra. Bertil tar upp hur man sällan ser någon som spelar 

kornett idag vilket leder till att det inte finns några förebilder på just kornett. Numera har det 

blivit mer av en musikalisk förebild att synas i TV eller på nätet menar Bertil, detta styrker 
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Carl när han berättar att det blivit mer populärt att uppträda och synas och det genom att 

IDOL började sändas på TV. 

Förutom media tas andra faktorer upp som är kopplade till samhället som exempelvis tid. 

Brist på tid togs upp som ett problem av samtliga informanter. MacIntyre, Potter och Burns 

(2012) framhåller att det krävs en stor mängd uthållighet att lära sig att spela ett instrument 

och är krävande både i form av tid och arbete. Vi tänker därmed att om det inte finns någon 

tid att öva på så kommer den musikaliska utvecklingen att stagnera. Allting ska gå allt 

snabbare i samhället idag och man ska vara med överallt, detta leder till att det finns mindre 

tid för varje aktivitet enligt våra informanter. Erika ger ett tydligt exempel på hur en 

familjesituation kan se ut idag när alla barn har många aktiviteter och föräldrarna kanske inte 

bor ihop. Vidare pratar Erika om att det för 15 år sedan var mycket enklare att hitta tid som 

kan avsättas till övning. En annan aspekt på detta kan vara det exempel som Schenck (2000) 

tar upp, nämligen att en förälder inte visste att det krävs övning mellan lektionerna. Om 

föräldrars stöttning för barnens övande är viktigt, hur ska då barnen veta att de ska öva mellan 

lektionerna om inte föräldrarna vet det? - Då landar ansvaret än med på läraren att förmedla 

detta. Dock pratar informanterna inte särskilt mycket om övning i sig utan oftast om en 

spelglädje och en lust som kommer driva övningen framåt av sig självt. - Då landar ansvaret 

istället på att läraren ska göra musiken lustfylld. Detta menar även Schenck (2000) när han tar 

upp att lärare ska göra allt för att inspirera och motivera till ett lustfyllt musicerande. 

En aspekt inom den behavioristiska teorin visar på hur människor och djur lär sig att ett visst 

beteende ger en viss respons (Hwang & Nilsson, 2011). Anna menar att hon hatar att tjata på 

barn och väljer därför att göra undervisningen lustfylld. Bernstein (1981) tar upp vikten av bra 

stöd i hemmet och från lärare vilket Schenck (2000) styrker när han menar att lärare inte ska 

försöka tvinga elever till övning eftersom det kan uppfattas som separerat från 

musikupplevelser och spelglädje. Vidare förklarar han att det krävs bra övningsvanor för att 

elever ska utvecklas men att detta inte kan läras ut varken genom en överdos välmående 

förklaringar och belöningar, inte heller med straff och förmaningar. 

Informanterna delgav olika syn på huruvida de som lärare pratar om övning med sina elever. 

Carl pratar med övning först med elever som kommit lite längre på sitt instrument och menar 

att man kan knäcka en elev om man tar upp övning för tidigt. Erika som arbetar i gymnasiet 

pratar mycket om övning och David är den enda informant som inte pratade specifikt om 

övning men han nämner istället hur han ordnat en form av övningstävling med pris till den 

som övat mest. I såväl intervjuer som enkäter framkom användning av olika verktyg i 
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undervisning vilket härleder till en sociokulturell syn på lärande. Säljö (2000) förklarar att 

inom den sociokulturella teorin är intresset för hur människor tillägnar sig och utnyttjar både 

fysiska och kognitiva verktyg en av utgångspunkterna. En av de sex centrala aspekterna på 

lärande är att lärande är medierat (Dysthe, 2003). Anna använder gärna färgpennor i sin 

undervisning för att göra lektionerna lustfyllda. Carl använder istället mycket internet i sin 

undervisning, både för musik och film. Vidare nämndes användningen av spelböcker på olika 

sätt. Anna säger att det är viktigt att vara lyhörd för vad elever känner med låtval och bokval, 

Carl arbetar med spelböcker i traditionell undervisning på kontrabas men inte för 

gitarrundervisning och David slutade använda spelböcker för länge sedan. 

Såväl resultat som litteratur visar på att det inte finns ett facit för vad som påverkar elevers 

motivation och spelglädje, det är snarare ett flertal faktorer som påverkar. I nästkommande 

kapitel presenteras avslutande reflektioner där författarna delger sin syn på studiens resultat.  
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7. Avslutande reflektioner 
Det resultat som framkom genom studien var inte alls det vi väntat oss från början. Vårt syfte 

att undersöka hur lärare jobbar resulterade snarare i vad lärare jobbar med när det handlar om 

övningsmotivation. Våra frågor i intervjun handlade om hur lärarna arbetade på lektionerna 

men svaren vi fick riktade sig utåt, mot hemmet, samhället och vikten av bra relationer kring 

eleven. Det handlade väldigt lite om vad som pågick i undervisningsrummet. Detta tycker vi 

är väldigt intressant och något vi tar med oss i vår lärarprofession. 

Även om vi inte fick ut det vi väntat oss är vi otroligt glada över resultatet eftersom det gav en 

bredare bild över det komplexa i att arbeta som lärare. Undervisningstiden på 20 min (vid 

arbete inom kulturskola) känns kortare än någonsin då det känns svårt att hinna arbeta med 

alla faktorer som påverkar övningsmotivation, och övningsmotivation är bara en del av 

undervisningen. Att utvärdera sina undervisningsverktyg anser vi därför blir än viktigare, 

vilka vi än väljer att använda och vi håller med Strandberg (2006) som menar att det är lika 

viktigt med bra verktyg vid intellektuellt arbete som det är med utrustning inom idrott. Vi 

upplever att läraren är som en spindel i ett stort nät där alla trådar ska hållas ihop för att få det 

att fungera. 

Att hemmet har påverkan på elever var i viss mån känt hos oss sen tidigare men att det hade 

en sådan stor påverkan som det framkommit i studien var överraskande. Det lyftes som en av 

de viktigaste faktorerna vilket vi inte väntat oss. Att eleverna har så pass olika förutsättningar 

i hemmet känns orättvist då de inte får samma möjlighet till musicerande, stöttning och 

musikalisk utveckling. Däremot känns det hoppfullt att det ofta räcker med att prata med 

föräldrar och ge de information om övning och undervisningens krav. Även om vi som lärare 

inte kan nå alla föräldrar så ökar chansen för vissa elever om vi kan nå ut till några. 

Samhällets påverkan känns däremot dyster. Ur tidsaspekt är det svårt att påverka 

samhällsutvecklingen under 20 minuter per vecka. Att tidspressen ökar i allt större grad hos 

både barn och vuxna är oroväckande. Att lära sig ett hantverk av något slag tar tid och finns 

inte tiden så är det mycket svårare att utveckla en färdighet. Detta gäller inte bara i musik utan 

i allt som kräver tid och övning. Allting vi lär oss går inte fort och är inte alltid kul vilket både 

barn och föräldrar verkar glömt bort idag i allt större grad. 

Vi blev mycket förvånade över att elever på musikgymnasium är så osäkra på sig själva och 

sin prestation att de inte vågar öva på skolan för att kompisar kan höra. Det känns för oss 

väldigt sorgligt och helt otänkbart att en elev skall komma in, genomföra och avsluta en 



 
 

56 
 

musikutbildning på gymnasiet utan att denne själv förstår att hen kan någonting inom musik. 

Detta var det som framkom i studien men om detta är ett utbrett problem så känns det som en 

otroligt viktig sak att arbeta med. Hur det går till är en svår fråga och något som hela 

samhället förhoppningsvis hjälps åt med. 

Ett citat vi tar med oss från studien är ”Motivation kan man skapa delvis genom att faktiskt 

göra saker som man inte riktigt tror att man vill”. Citatet taget ur sitt sammanhang kan låta 

lite absurt men med berättelsen i bakgrunden så känns det helt självklart. Vi själva kan 

relatera till vår egen bakgrund där ingen av oss lyssnade på klassisk musik innan vi började på 

folkhögskola. Hade vi inte satts in i en sådan kontext hade vi aldrig heller upptäckt musiken 

som ingen av oss två känner att vi klarar oss utan idag. För att veta vilken musik var och en 

uppskattar bör varje person få uppleva olika sorters musik. Att upptäcka att man inte gillar en 

viss sorts musik är också bra, då har man i vart fall fått upptäcka någonting nytt. Men att bara 

göra det elever vill ger inte dem möjligheten att kliva utanför sina egna musikaliska ramar. 

Detta tror vi kan bli kontraproduktivt för elevernas musikaliska utveckling. 

7.1. Förslag på vidare forskning 

Efter genomförd studie vore det intressant att ta reda på elevernas perspektiv på samma 

frågor. Hur upplever de övningsmotivation och vad upplever elever påverkar deras övning? 

Därmed skulle även jämförelser kunna göras mellan lärares och elevers uppfattningar. Skulle 

vi genomföra denna studie hade vi valt att arbeta på samma sätt igen med djupintervjuer samt 

kompletterande enkät. Dessa skulle dock behöva anpassas för lägre åldrar. 

Vidare skulle denna studie kunna göras om med fokus på inre faktorer som påverkar 

övningsmotivation och hur lärare kan arbeta för att påverka dessa. Det som framkommit 

genom denna studie men som inte legat i fokus är exempelvis självkänsla. Intressant vore att 

undersöka detta närmare. 

Eftersom föräldrar tagits upp som en viktig faktor hade det varit intressant att undersöka deras 

syn på barnens musicerande, övning och motivation. 
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