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instrumentalundervisning.  

 

Title in English: Incentive and motivation – A qualitative study about motivational work in 

instrumental education 

 

Sammanfattning av uppsatsen:  

 

Denna studie är genomförd under höstterminen 2017 med syfte att undersöka hur lärare i 

kulturskolan förstår fenomenet motivation samt hur de arbetar med att motivera elever till att 

vilja utveckla sitt musicerande. Studien är genomförd med en fenomenografisk metodansats 

och syftar till att undersöka fenomenet motivation. Som underlag för studien har tre verksamma 

lärare på kulturskolan intervjuats via kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Resultatet från 

intervjuerna har sedan analyserats enligt fenomenografisk analysmodell och diskuterats i 

koppling till med litteratur kring motivation samt tidigare forskning som behandlar ämnet 

motivation i undervisningssammanhang. Resultat som framkom ur studien var att begreppet 

motivation kan ses ur många olika perspektiv och med många olika drivkrafter. Socialt samspel 

och identitet var två viktiga perspektiv att förstå motivation ur samt att förståelsen för 

motivation ur inre eller yttre perspektiv spelar stor roll för hur motivationsarbete kan utformas.   
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INLEDNING 
Mitt musikaliska intresse började i 10-årsåldern då min familj tog med mig på den lokala 

musikskolans prova-på-dag där man fick gå runt till olika lärare för att prova olika instrument. 

Jag fastnade snart vid saxofonen och fick en väldigt bra kontakt med den undervisande läraren, 

en man i övre medelålder. Jag fortsatte spela och ta lektioner för samma lärare tills jag fyllde 

18 år och slutade gymnasiet. Under denna period lades grunden till mitt musikintresse och är 

en av de anledningarna till att jag själv inom en snar framtid är en nyutexaminerad musiklärare. 

Under tiden på kulturskolan lärde jag mig att ta ansvar för min egen övning och att spela med 

andra elever i de orkestrar och ensembler som erbjöds. Den musikaliska aspekten växte från att 

vara något individuellt till att vara en kollektiv aktivitet jag hade tillsammans med andra som 

också spelade instrument.   

 

Under denna tid var det flera personer i min egen ålder som spelade för samma saxofonlärare 

och som började samtidigt som jag. Efter ett tag fick vi möjligheten att spela i en 

saxofonensemble och spela arrangemang som var gjorda för flera saxofoner. Jag minns att jag 

inte tyckte denna ensemble var särskilt rolig. Inte för att vi elever inte kom överens, för det 

gjorde vi, men för att nivån och ambitionsnivån hos oss var väldigt olika.  

Vissa elever i ensemblen övade aldrig mellan tillfällena medan andra, inklusive mig själv, med 

iver tog upp noterna när jag kom hem. Spelnivån blev då väldigt obalanserad och det vi spelade 

var för svårt för vissa och för lätt för andra.   

 

När jag tänker tillbaka på detta minns jag hur frustrerande jag tyckte det var att stå och spela 

samma not gång efter gång. Jag var väldigt motiverad att komma vidare och utvecklas för att 

kunna spela svårare saker och få vara med i mer avancerade orkestrar. Jag funderar över varför 

dessa andra elever inte övade på de läxor vi fick. Det kan såklart finnas många aspekter av detta 

men jag tror att vi helt enkelt var olika motiverade att spela och att de eleverna inte tyckte det 

var lika roligt. De slutade också efter några år i kulturskolan medan jag och några andra 

kompisar fortsatte.    

 

Jag minns hur stolt jag var när jag kom hem och berättade att jag hade fått en plats i 

kulturskolans blåsorkester där det var mest vuxna amatörmusiker med. Jag kände att min 

motivation och spellust hade belönats med att få spela och konsertera med ”riktiga” musiker 

och det gjorde det ännu roligare att försöka utvecklas vidare med musiken.   

 

Men hur kommer det sig att motivationsnivån kan vara så olika hos elever med samma lärare? 

Personer jag känner som arbetar som lärare i kulturskolan beskriver ofta samma scenarion där 

de har vissa elever som är väldigt motiverade och vissa elever som mest inte verkar vilja spela 

på det instrument de studerar. Under musiklärarutbildningen talas det om att man som lärare 

skall vara flexibel och anpassa lektionerna till de elever som befinner sig i undervisningssalen 

men det talas ofta i en kontext av grundskolan eller gymnasiet. I grundskolan är det vanligt med 

elever med olika motivationsgrad och det pratas ofta om hur man som lärare ska nå fram till 

alla individer.  

 

Att undervisa i en frivillig skolform som kulturskolan kan ju te sig lättare i denna aspekt. I och 

med frivilligheten bör en större motivationsgrad vara given men så är det inte alltid, som i 

exemplet från min egen uppväxt. Även i den frivilliga verksamheten finns det elever med olika 

motivationsgrad där vissa struntar i att gå på lektioner och andra inte övar.   
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Jag började tankarna kring detta arbete kring just övningen men sedan insåg jag att jag vill gå 

lite djupare och forska kring viljan att öva och utvecklas, om elevernas olika motivationsgrad 

och hur lärare utformar sin undervisning beroende på denna aspekt. Jag har därför valt att 

fokusera denna studie i ett större perspektiv och på fenomenet motivation. Framför allt är jag 

intresserad av lärares syn på motivation och hur olika lärare arbetar med detta. Detta ter sig 

intressant för mig som blivande lärare med ett stort intresse för undervisning på kulturskola. 

Jag vill med denna studie få en större inblick i lärares undervisning och hur de arbetar med 

motivation i sin praktik. 

Problemområde 
En sammanställning av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kallad Eleverna och 

kulturskolan (2016) hade som syfte att undersöka vad elever som deltog i kulturskolan tyckte 

om verksamheten. Studien var en brukarundersökning som genomfördes i enkätform och en 

majoritet av respondenterna uttryckte en positiv inställning till kulturskolan. På i princip alla 

områden som undersökningen studerade fick kulturskolorna positiva resultat i svaren. Många 

elever och föräldrar upplever alltså att kulturskolan är en viktig del i elevers liv och är viktigt 

både för lärandet, utvecklingen och den sociala samvaron. När man läser regeringens senaste 

kulturskolutredning SOU 2016:69 framträder dock en annan bild.    

 
Av de sjätteklassare som någon gång deltagit i kulturskolan hade drygt hälften valt att sluta. 

Orsakerna till detta var för att det i första hand var tråkigt och de vill göra något annat på fritiden. 

En femtedel menade att de inte hade tid. Andra barn var missnöjda med undervisningen och tyckte 

inte om sin lärare eller menade att man inte lärde sig något och ett antal var missnöjda med att de 

inte själv fick vara med och bestämma innehållet på lektionerna.  

 

Det är intressant att två studier som delvis fokuserar på samma sak kan ge två relativt olika 

bilder av elevers upplevelse av kulturskolans arbete. Detta kan till stor del bero på studiernas 

urval då SKL gjort en brukarundersökning och endast fokuserat på aktiva deltagare inom 

kulturskolans verksamhet medan SOU 2016:69 även intresserar sig för elever som inte längre 

är deltagare på kulturskolan. Regeringens kulturskolutredning (SOU 2016:69) kommer fram 

till att drygt hälften av sjätteklassarna som deltagit i kulturskolan valt att sluta och listar olika 

anledningar till avhoppet. Det går att tolka alla dessa anledningar som att de har sin grund i 

någon form av motivationsaspekt. När elever kommer upp i tonåren blir deras scheman ofta 

mer fullspäckade och studien säger även att många upplever undervisningen på kulturskolan 

som tråkigt. Kan hinder så som tidsbrist och uttråkning övervinnas med att eleven har en hög 

grad av motivation? Många aspekter av elevers negativa orsaker till avhopp kan ställas till ett 

större perspektiv av att titta motivationsgrad och hur lärare arbetar med motivation.  

 

Det finns flertalet uppsatser och studier om ämnet motivation. De flesta är gjorda ur ett 

elevperspektiv där man intervjuat elever. Forskaren har då fokuserat på elevers motivation och 

de aspekter som ligger till grund för att utforma elevers motivationsgrad. Karin Elfversson och 

Kristina Elfversson (2008) skriver i sitt examensarbete om motivation ur ett elevperspektiv och 

kommer bland annat fram till att det är relationen till läraren som fungerar som en stark 

motivator. De kommer även fram till att målorienterad undervisning är en viktig del för att göra 

elever motiverade.  Även Stefan Blomdahl (2012) har gjort en studie om elevers engagemang 

och motivation på kulturskolan, också denna ur ett elevperspektiv och kommer fram till att 

motivation kommer genom att se till elevers behov och sätta undervisningen i ett sammanhang. 

Detta är bara ett litet exempel på de studier som gjorts om kulturskolan och motivation och jag 

kommer presentera ytterligare studier i nästa avsnitt. Dessa studier behandlar till exempel 

motivation kopplat till musikupplevelser samt motivation och självförtroende. De flesta av 

dessa studier är gjorda ur ett elevperspektiv och har inte haft lärares förståelse samt arbetssätt 
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som fokus. Jag anser därför att det skulle vara intressant att studera undervisande lärares 

synpunkter och tankar om motivation och motivationsarbete.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i kulturskolan förstår fenomenet motivation 

samt hur de arbetar med att motivera elever till att vilja utveckla sitt musicerande. 

Mina frågeställningar lyder:  

 

• Hur förstår undervisande lärare i kulturskolan begreppet motivation?  

• Arbetar lärare i kulturskolan aktivt med motivation i sin undervisning och i så fall, hur 

ser detta arbete ut?   

• Hur uppfattar lärarna att elevers olika motivationsgrad påverkar undervisningen?  

Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare studier som syftar till att undersöka musikundervisning och 

motivation. Jag har kategoriserat forskningen i underrubriker som anspelar på studiernas 

resultat och fokus. 

Musikupplevelsen och kontextbaserad undervisning 
Anna-Lena Rostvall skriver i publikationen Musikupplevelser, musikaliskt uttryck och 

motivationen att lära sig (2000) om problemen med att många väljer att sluta på kulturskolan. 

Hon drar paralleller mellan den musikaliska dimensionen av lektionerna och hur motiverade 

eleverna blir. Hon kommer fram till i sin studie att många lärare nöjer sig med att elever tekniskt 

kan spela stycken men att det sällan arbetas med en djupare dimension som syftar till att 

musiken som lärs ut på lektionerna ska stimulera musikaliska upplevelser. Rostvall skriver här 

att ett sätt att stimulera elevers tilltro till sin egna förmåga är att skapa tillfällen där elever får 

chansen att nå just musikupplevelser och på så vis bli motiverade att vilja fortsätta utvecklas 

(Rostvall 2000).  

 

I en undersökning om olika lektionsformers betydelse för motivation gjord av Stefan Hansson 

(2015) beskrivs den kontextbaserade undervisningen som en viktig faktor för elevers 

motivation. Den kontextbaserade undervisningen syftar till att eleven kan ges möjlighet att 

känna mening med sin musikstuderande och musiken sätts i ett sammanhang. Detta 

sammanhang kan vara att arbeta till konserter, spela tillsammans i grupp eller utveckla egna 

mål tillsammans med eleven. Studien kom fram till att många elever upplever 

gruppundervisning som mer lustfylld därför att det material som det arbetas med är kopplat till 

ett socialt sammanhang. I gruppundervisningen får de enskilda elevernas musicerade en 

betydelse för gruppens större kontext. Hansson (2015) menar även att via kontextbaserad 

gruppundervisning får eleverna ett större perspektiv på vad musik kan vara och ge en större 

grund till motivationsbyggande.  

Lärare och elevrelationer  
Karin Elfversson och Kristina Elfversson (2008) skriver om betydelsen av en bra dialog mellan 

elev och lärare i undervisning på kulturskola. De har intervjuat musikutövande barn om deras 

motivation och vad som gör att de finner drivkraften till att vilja utvecklas. De menar att 

relationen mellan lärare och elev är viktig för att bygga en bra grund att skapa intresse och 

motivation på. Att läraren förstår vad eleven vill med sitt musicerande är en viktig parameter 

för att undervisningen skall fungera, menar författarna. En tydlig kommunikativ förmåga hos 

pedagogen är en viktig del i motivationsarbetet och att kunna se alla elevers behov. Alla elever 

är olika och att kunna hitta rätt krav att ställa på varje individ är en viktig del i arbetet kring att 
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motivera elever. Att välja rätt material för att varje individ får rätt stimulans är en viktig 

parameter motivationsarbetet, menar Elfversson och Elfversson (2008)  

Inre motivation i undervisning 
I en studie med syfte att undersöka trumelevers motivationskrafter analyserar Stefan Blomdahl 

(2012) med hjälp av en enkätundersökning elevers motivation. Blomdahl kommer fram till ett 

antal viktiga punkter för att elever ska ha möjlighet att hitta inre motivation och på så sätt skaffa 

sig ett eget driv att musicera. Det är framför allt den inre motivationen Blomdahl intresserar sig 

för i studien och en aspekt av denna att elever tycker att det är meningsfullt och roligt. Lärare 

har då som möjlighet att skapa inre motivation genom att sätta undervisningen i ett 

sammanhang och se till elevens behov. Blomdahl drar slutsatsen att ha en tydlig dialog med 

eleverna om undervisningen samt se till att övningar sätts i relevant perspektiv till elevers behov 

gör att den inre motivationen kan frodas (2012).  

 

Ann-Kristin Eriksson-Bergstig, Katarina Juricev och Cristina Wretborn (2010) tar också upp 

inre motivation i en studie med ändamål att undersöka hur lärare kan främja inre motivation. 

Deras studie är gjord inom ramen för grundskola och gymnasium men har ej musikundervisning 

som utgångspunkt. Studien är genomförd med ett hermeneutisk-fenomenologiskt 

förhållningssätt och med kvalitativa intervjuer som dataskapande metod. Författarna drar 

paralleller mellan inre motivation och självförtroende. De kommer fram till att om elever har 

svårigheter med självbild och självförtroende blir den inre motivationen mer svåråtkomlig. 

Relationen mellan lärare och elev påvisas i studien vara en viktig faktor för att eleven ska bli 

motiverad. Genom lärarens genuina intresse och engagemang kan undervisningssituationen 

fungera som motivator för eleven och väcka elevens inre motivation (Eriksson- Bergstig, 

Juricev & Wretborn 2010).    

Sammanfattning 
De studier jag presenterat har kommit fram till att många olika aspekter spelar roll för 

motivationsarbete i undervisningen. Dels är musikupplevelsen en viktig faktor men även 

relationen mellan elev och lärare är en central del av motivationsarbetet. Att hitta inre 

motivation inför arbete i undervisning är även en viktig faktor för att elever ska få drivkraften 

till att vilja musicera. De studier jag har presenterat är dock alla gjorda i ett elevperspektiv.  
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BAKGRUND 
I detta avsnitt beskrivs hur olika forskare ser på begreppet och fenomenet motivation. Syftet 

med detta avsnitt är att presentera en bred bild av hur motivation kan förstås. Jag kommer sedan 

att använda bakgrundskapitlet som ett verktyg att analysera och diskutera resultatet av studien.  

Motivation som begrepp   
Det existerar mycket forskning som beskriver begreppet motivation och dess innebörd. Främst 

i den pedagogiska psykologin är motivation ett populärt ämne och olika forskare definierar 

begreppet på varierande sätt. Gunn Imsen (2006) skriver om motivation som den process som 

förorsakar aktivitet hos individen, det som håller aktiviteten igång samt det som ger den mål 

och mening. Imsen skriver även att motivationsaspekten är viktig att förstå för att kunna begripa 

det mänskliga beteendet.   

 

Mikael Lundgren och Kent Lökholm (2006) skriver om motivation i termer om ”inre processer 

som aktiverar, guidar och bibehåller beteende” (2006 s.45) De menar att utan motivation skulle 

människan inte kunna göra någonting. Motivation startar och upprätthåller de beteendemönster 

som får människan att göra saker. Ett tillstånd utan motivation skulle kunna kallas total apati. 

Lundgren och Lökholm skriver istället om olika motivationsgrad som en beteendeprocesses. 

De som uppfattas motiverade har hög motivationsgrad samt de personer som uppfattas 

omotiverade har låg grad av motivation.      

 

Ingrid Sanderoth (2002) definierar motivation som en kombination av lust och målinriktning. 

Hon ställer sig kritisk till tidigare forskning som endast beskrivit motivation som ”lust och 

vilja”, utan menar istället att lusten endast är en del av motivationsprocessen. Ytterligare 

faktorer som är viktiga för att främja ökad motivation är att skapa tydliga målsättningar och 

meningsskapande kring arbetet (Sanderoth 2002).    

Inre och yttre motivation   
I mycket litteratur och studier om motivation förekommer begreppen inre och yttre motivation. 

Dessa två motivationsaspekter är viktiga att förstå för att kunna begripa de processer som styr 

beteendet kring motivation.  

 

Yttre motivation är enligt Lundgren och Lökholm (2006) den påverkan utifrån som påverkar 

människans inre processer. Ett exempel är att elever får yttre motivation med skolans betyg för 

att uppnå belöning och slippa negativa konsekvenser. Ett annat exempel kan vara att man gör 

någonting för att få beröm eller undvika utskällningar. Forskarna Richard M. Ryan och Edward 

L. Deci (2000) menar dock att det finns två typer av yttre motivation där personers relation till 

ämnet är en viktig faktor. Om eleven har en uppgift de inte kan känna någon koppling till och 

gör aktiviteten med en sorts ovilja så sker en typ av yttre motivation. De menar att detta är den 

klassiska bilden av yttre motivation, att tvång är det som styr processen. Ryan och Deci (2000) 

skriver dock om en annan typ av yttre motivation som speglar till elevens inre acceptans till 

ämnet och förståelsen för ämnets relevans till den egna kunskapsutvecklingen. Det är då upp 

till läraren att framhäva ämnets egenskaper för elevens egna utveckling för att nå fram till den 

andra, mer positiva aspekten av yttre motivation.  

 

Inre motivation beskrivs av Imsen (2006) som den form av motivation som drivs utifrån det 

egna intresset och inte kräver något yttre stimuli för att utvecklas. Med inre motivation är det 

elevens egna nyfikenhet och intresse som driver beteendet. Peter Gärdenfors (2010) beskriver 

skillnaden mellan yttre och inre motivation ytterligare genom att dra paralleller till informellt, 

respektive formellt lärande. Informellt lärande är det typ av inlärning som sker i en vardaglig 
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kontext och utan en speciell ansträngning från människan. Vid en informell lärandeprocess 

behövs det inga yttre påtryckningar eller belöningar utan motivationen kommer inifrån. 

Formellt lärande är den lärandeprocess som är förknippad med utbildning och skola i en 

undervisningssituation men Gärdenfors (2010) menar att det är en viktig egenskap för lärare att 

kunna använda det informella lärandet som redskap för att utveckla elevens inre motivation till 

lärande. I och med detta menar Gärdenfors (2010) att formellt lärande i stor grad innefattar yttre 

motivation medan informellt lärande bygger på inre motivation.  

Sociokulturellt perspektiv på inlärning och motivation  
Att beskriva det sociokulturella perspektivet på inlärning är ofta en komplex och tidskrävande 

process så inom ramen av detta arbete kommer jag förenkla detta till några få aspekter. I stora 

drag kan det sociokulturella perspektivet beskrivas som att kunskapen är någonting som skapas 

via interaktion mellan människor. Kunskaper och färdigheter utvecklas genom samspel med 

våra medmänniskor och information byts mellan personer. Genom kommunikativa processer 

förstår vi andras sätt att tänka och på så vis kan vi utröna värdefull information ur våra 

iakttagelser. Förståelser för kunskaper och fenomen inspireras, alltså kunskaper tas över från 

andra individer i samspelssituationer (Säljö 2014). Enligt Roger Säljö (2014) kan motivation i 

ett sociokulturellt perspektiv komma av den konkurrens och tävlingsinstinkt som kan uppstå i 

samspelssituationer. Säljö talar också om det meningsskapandet som uppstår när uppgifter sätts 

i en social kontext och kan skapa en motivation att arbeta för gruppens gemensamma mål. (Säljö 

2014)   

 

Pedagogen Pia Williams (2006) tar upp vikten av att låta barn lära av varandra. Willams menar 

att meningsbyggandet uppstår när barn gör saker tillsammans och vänskapsrelationer utvecklas 

parallellt med undervisningen. Att låta kunskapen vara något gemensamt istället för endast 

individuellt medför en större motivation till arbetet. Williams talar även om att det kan vara 

gynnsamt att låta elever som kommit längre rent kunskapsmässigt låta sin kunskap delas med 

de elever som inte kommit lika lång. På så sätt skapas en motivation från de elever med mindre 

kunskap att nå upp till den andres nivå samtidigt som den elev som kommit längre får ökad 

förståelse för sin egen kunskap. Att arbeta enligt dessa modeller anser Williams är ett gynnsamt 

sätt att bedriva sociokulturell pedagogik (Williams 2006) 

Målsättning i motivationsprocessen  
Att höja elevers motivation och utveckla elevers drivkraft är en fråga som många lärare 

dagligen ställs inför. Håkan Jenner(2004) tar upp vikten av att skapa tydliga målsättningar i 

undervisningen. Jenner menar att motivation utvecklas när ett mål ställs emot elevens drivkraft 

och självbild om huruvida målet kan uppnås. Enligt Jenner är de frågor som lärare måste 

fundera på: 1) om målet finns innanför synranden och är möjligt att uppnå 2) uppnåendets värde 

– det vill säga om målet är eftersträvansvärt 3) misslyckandets sannolikhet (Jenner 2004 s.43–

44). Att ställa sig dessa frågor kring målsättning kring uppgifter och aktiviteter i undervisningen 

hjälper lärare att anpassa arbetet för att stimulera och höja elevers motivation.  

 

Även Gunnar Lif (1998) tar upp vikten av målsättning för att höja elevens motivationsnivå. Att 

både lärare och elev är medvetna om ett gemensamt mål anser Lif är viktigt för att kunna arbeta 

med elevers motivationsprocess. Att ha ett stort övergripande mål samt mindre delmål som gör 

att elever ofta får en känsla av att ha klarat av en process.  
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METOD 
I detta avsnitt beskrivs det vilka metoder och tillvägagångssätt jag har använt mig av för att 

genomföra studien. Jag beskriver vilken metodansats jag använt mig av samt vilken 

dataskapande metod som använts för att samla in empirin. Sist redogör jag för urvalsprocessen 

samt de forskningsetiska principer som studien gjorts efter. 

Metodansats 
Jag har valt att använda mig av en fenomenografisk metodansats eftersom jag är intresserad av 

fenomenet ”motivation”. Fenomenografin har som syfte att hjälpa forskaren att hitta likheter 

och skillnader mellan enskilda individers uppfattning kring olika fenomen. (Dahlgren & 

Johansson 2009) I detta fallet är fenomenet motivation. Fenomenografi som metodansats 

utvecklades vid Göteborgs Universitet under 1980-talet av Ference Marton. Marton (1981) 

beskriver skapandet av fenomenografin som ett svar mot andra metodansatser, tex 

fenomenologi med motiveringen att tidigare metodansatser inte kom åt människors 

uppfattningar om fenomenet utan snarare fakta kring företeelser. Marton hade som mål med 

fenomenografin att skapa en alternativ metodansats till fenomenologi och psykologiska 

metoder för att kunna analyser och studera enskilda individers olika uppfattningar kring 

fenomen (Marton 1981). 

 

Fenomenografisk forskning har sin utgångspunkt i människors olika sätt att uppfatta företeelser 

i omvärlden. Fenomenografi är ute efter att hitta likheter och skillnader mellan olika individers 

sätt att förstå ett fenomen. Svaren som kommer via fenomenografisk forskning kallas utfallsrum 

och det är främst variationerna mellan människors svar som är av intresse. Forskare inom 

fenomenografin kan med hjälp av att hitta antalet beaktade aspekter i individers förståelse samt, 

i vilken mån individen kan relatera till dessa, ordna uppfattningar i olika hierarkier om hur djup 

eller ytlig förståelsen är. Ju fler aspekter kring fenomenet individen bejakar desto mer komplex 

och djup blir empirin (Dahlgren & Johansson 2009).  

 

Tidig fenomenografisk forskning var till stor del inriktad på att förstå det mänskliga lärandets 

process. Två huvuddrag uppkom efter att forskare gjort studier kring hur olika människor 

förstod en text. Vissa försökspersoner försökte memorera texten och plugga in vad som stod i 

den. Andra läste texten med avsikten att förstå vad texten handlade om och få en bild av vad 

texten beskrev. Det första exemplet av förståelse, kallat ytinrikning, betonade att det var själva 

texten som var avsikten till lärandet, inte fenomenet bakom. Det senare exemplet fick namnet 

djupinriktning och då var det fenomenet bakom texten som var föremål för lärande och inte 

texten i sig. (Dahlgren & Johansson 2009) 

 

Ur dessa inriktningar uppkom ytterligare begrepp för hur individer organiserar lärande. Det 

atomiska förhållningssättet där människor delar upp t.ex. en text i mindre beståndsdelar för att 

på så sätt skapa sig en helhetsbild. Detta förhållningssätt ligger nära ytinrikning till lärande. Det 

andraförhållningssättet, det holistiska, syftar istället till att personer studerade hela texten för 

att på så sätt skapa sig en större förståelse om helheten. Det holistiska förhållningssättet 

kopplades ihop med djupinrikning i lärandeprocessen.  (Dalhgren & Johansson 2009)    

Dataskapande metod  
Uppsatsens dataskapande metod är semistrukturerade kvalitativa intervjuer som är vanligt inom 

fenomenografisk forskning. Intervjuerna skall också vara tematiska, vilket innebär att 

forskarens intervjuguide endast innehåller ett mindre antal frågor som kretsar runt ett tema kring 

fenomenet forskaren undersöker. Fenomenografiska intervjuer söker att få så uttömmande svar 

som möjligt och därför är följdfrågor viktigt för att få informanten att ge ett så omfattande svar 
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som möjligt. Att kunna få en stor bild av informantens förståelse kring fenomenets förståelse 

är viktigt för att forskaren skall kunna skaffa sig en tydlig bild och uppfattning för att sedan 

kunna kategorisera och organisera svaren. Dialogen i intervjun utvecklas organiskt allt eftersom 

svaren ges och det är viktigt för forskaren att vara närvarande med intresse och följdfrågor. Det 

är viktigt att intervjun spelas in och sedan transkriberas för att forskaren enkelt skall kunna hitta 

likheter och skillnader mellan de olika informanternas svar (Dahlgren & Johansson 2009). 

Analysmodell 
Den fenomenografiska analysmetoden handlar mycket om att kategorisera data i olika 

hierarkier samt att hitta skillnader och likheter kring uppfattningar om fenomen. Genom att 

kategorisera svar inom olika grupper kan en fenomenografisk forskare få en större bild kring 

företeelser i omvärlden. Analysmodellen genomförs i sju steg där det första steget är att bekanta 

sig med de transkriberade intervjuerna där det går ut på att läsa materialet flertalet gånger för 

att skapa en förståelse för empirin. Det andra steget är att försöka skilja ut de mest betydelsefulla 

passagerna i intervjuerna och det tredje steget är att jämföra dessa delar och försöka hitta 

likheter och skillnader mellan informanternas svar. Det fjärde steget i analysmodellen är att 

gruppera de funna likheterna och skillnaderna till större sektioner och försöka relatera 

passagerna till varandra. I steg fem artikulerar forskaren kategorierna och likheterna är i 

blickfånget. Forskaren bestämmer också inom kategoriseringen hur bred uppfattningarna inom 

en viss kategori kan vara. I steg sex namnger forskaren kategorierna och söker efter kärnan i en 

relativt kort benämning. Slutligen är steg sju den kontrastiva fasen där forskaren jämför om 

passager kan platsa i flera kategorier. När alla steg är gjorda och forskaren har ett antal 

uttömmande kategorier kan forskaren börja dra slutsatser och se mönster i forskningen. 

(Dahlgren & Johansson 2009) 

Urval  
I enlighet med studiens syfte valde jag att söka upp informanter som är verksamma musiklärare 

som arbetar vid kulturskolor. Jag valde även att söka upp informanter från olika orter med 

variation på orternas storlek. Jag gjorde detta för att inte riskera att studien endast blir begränsat 

till ett enskilt geografiskt område utan att studien skulle vara relevant i stora så väl som små 

orter. Jag valde även att söka lärare som undervisar på olika instrument för att få en så bred bild 

kring fenomenet motivation som möjligt och inte fastna kring frågor som har med 

instrumentspecifika detaljer att göra. Jag bestämde mig för att vända mig direkt till lärarna och 

välja ut efter att få så stor variation av instrument som möjligt bland informanterna. Eftersom 

jag fick endast tre svar och alla informanterna undervisade på olika instrument var urvalet en 

relativt enkel process och jag behövde inte välja mellan olika informanter som svarat. 

Genomförande  
När jag tagit beslut om vilka informanter jag sökte skickade jag ett e-mail direkt till lärare på 

olika instrument vid olika kulturskolor inom relativt nära reseavstånd. I detta brev skrev jag 

vem jag var, var jag studerade och att jag sökte lärare med olika instrument. Jag informerade 

även om studiens syfte och de forskningsetiska principer studien skulle förhålla sig till. Jag 

skrev även att det var helt frivilligt att medverka och att de kunde dra sig ur om de ville.  

 

Medan jag väntade på svar utarbetade jag en intervjuguide (se Bilaga) där jag efter studiens 

syfte och frågeställningar utformade ett antal intervjufrågor.  Frågorna i intervjuguiden skulle 

spegla syftet och vara relativt öppna för att främja diskussion och reflekterande hos 

informanten. Intervjuguiden var ingenting informanterna fick ta del av utan den användes 

endast av mig under intervjuerna.  
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Efter några veckor hade jag fått svar från en slagverkslärare, en pianolärare och en 

saxofonlärare som var verksamma på olika kulturskolor. Detta var de enda svar jag fick trots 

att jag skickat ut till fler lärare på olika skolor. Dock kände jag mig nöjd med tre informanter 

med varierande instrument så jag bestämde att detta skulle vara underlag för studiens 

dataskapande. Jag bestämde tid och plats med informanterna för intervjuerna och vi 

genomförde samtalen på respektive arbetsplats. Innan intervjuerna startade så pratade jag lite 

allmänt med informanterna om deras arbete och arbetsplats. Jag upplevde ett varmt mottagande 

från alla tre informanter och stämningen var god. Intervjuerna tog mellan 30–45 minuter 

vardera och jag spelade in dessa på min telefon för att sedan kunna transkribera dem. Alla 

informanter var införstådda med detta.  

 

När intervjuerna var gjorda så transkriberade jag det inspelade materialet genom att lyssna 

igenom en informant i taget och skrev ner det i ett ordbehandlingsprogram. Transkriptionen 

användes sedan som underlag för analysprocessen.  

Analysprocessen  
Analysen av transkriptionerna utfördes med hjälp av fenomenografins sju steg. Jag började med 

att läsa intervjuerna grundligt flera gånger för att sedan söka finna de mest betydelsefulla 

delarna och sålla bort de passagerna som inte skulle bli direkt relevanta för studien (steg 1–2). 

I detta stadium artikulerade jag även vilka kategorier som framkom för att göra det lättare att 

jämföra informanternas svar (steg 3 och 5–6). Jag hade i det här stadiet tillräckligt med 

analyserad empiri för att kunna skriva ner resultatpresentationen. När jag hade gjort 

resultatpresentationen upplevde jag att det var lättare att fortsätta med analysprocessen därför 

att det då var mer tydligt att hitta skillnader och likheter för att sedan gruppera dem (steg 4). 

Efter att ha grupperat kategorierna i rubriker kontrasterade jag informanternas utsagor för att 

ge underlag till studiens resultatanalys (steg 7). Notera att jag inte har följt fenomenografins sju 

steg i kronologisk ordning eftersom jag ansåg att mitt arbetssätt kring denna studie gynnades 

av att göra vissa steg parallellt eller vissa steg i omvänd ordning. Jag upplevde att det var tydligt 

för studiens genomförande att utkristallisera kategorier tidigt och sedan arbeta med likheter och 

skillnader inom ramen för dessa kategorier. Jag tog detta beslut efter att jag läst 

transkriptionerna och redan där kunde ana kommande kategorier att arbeta efter. 

Forskningsetiska aspekter 
Denna studie är gjord enlighet Vetenskapsrådets (2011) rapport God forskningssed där det 

sammanställs förhållningssätt forskare bör förhålla sig till i forskning. Rapporten inkluderar 

riktlinjer angående bedrivande av forskning och syftar till att studierna ska vara transparenta 

och gjorda med god forskningsetik. Vid den initiala kontakten med informanterna informerade 

jag om att studien var helt frivillig och att de kunde dra sig ur när de ville. Jag informerade även 

om att de och deras arbetsplatser skulle få fingerade namn i studien för att bevara deras 

konfidentialitet. Jag klargjorde även att intervjuerna skulle spelas in och att det inspelade 

materialet endast skulle användas i analyssyfte och sedan raderas efter att arbetet examinerats.  
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RESULTATPRESENTATION 
I resultatdelen av denna studie kommer jag att sammanfatta informanternas svar i intervjuerna. 

Jag kommer att presentera lärarnas utsagor var för sig.samt göra en tematisk presentation av 

intervjuerna. Det görs genom att jag har behandlat empirin enligt den fenomenografiska 

stegmodellen. Informanterna har fått fingerade namn och kommer att presenteras var för sig.  

Jag har valt att kalla lärarna Anna, Jens och Simon. Efter resultatpresentationen kommer sedan 

en resultatanalys.  

Pianoläraren Anna 
Anna arbetar som pianolärare på en kulturskola i en liten stad i Sverige. Hon har arbetat som 

lärare i kulturskolan i ett antal år och har en lärarexamen från en musikhögskola.   

Vad motivation är enligt Anna?  
När jag ställer frågan om hur Anna uppfattar motivation drar hon paralleller till begrepp som 

mål och mening med arbetet i kulturskolan. Om eleven kan känna att det finns någon mening 

med att öva, spela och arbeta med musiken så kommer motivationen ihop med den 

meningsförståelsen, menar Anna. Elevens egna vilja menar Anna är starkt sammankopplad med 

motivationen. Jag frågar Anna hur hon märker om en elev är motiverad.  

 
Det syns väldigt, väldigt tydligt. De tar till sig, de tittar på en liksom. Dom vill lära sig och det går 

oftast lätt att lära sig.  

 

Att kunna väcka viljan att jobba mot ett mål i musiken väcker motivation hos eleven, menar 

Anna. Och med vilja att lära sig kommer meningsskapandet automatiskt hos eleven. 

Inkörsportar till motivationen  
Anna pratar mycket om begreppet ”inkörsportar” när vi nämner hur lärare kan motivera elever. 

Att hitta rätt sätt att nå viljan och motivationen hos eleven är viktigt. Anna säger: 

 
Men sen att hitta det[motivationen] när det inte är så, när man drar olika och så, då, då kan man ju 

bara bli motiverad av att försöka hitta den där lusten hos eleverna. Att hitta det rätta stycket, den 

rätta inkörsporten, det rätta samarbetet eller vad det nu kan vara. Den rätta genren, det kan vara 

liksom vad som helst  

 

Hon menar att man som lärare får se till olikheterna mellan eleverna och se varje individ som 

unik och försöka hitta rätt sätt att väcka motivationen hos eleverna. Att hitta rätt material menar 

Anna är viktigt för att eleven ska hitta motivationen. Hon talar om att reflektion över det egna 

materialet är viktigt och att som lärare tänka efter hur materialet tas emot. Anna menar också 

att presentationen av materialet är viktig.  

 
Och sen är det ju vad man själv presenterar. Spela för eleverna men att spela på ett sätt som får dem 

att vara med och inte uppstyrt att ”nu ska jag spela för dig” utan att göra det i samspel. Det är mycket 

inlyssnande. 

 

Anna anser att inlyssnandet av elevens egna musikaliska vilja och ett samspel är en viktig 

inkörsport till att väcka elevens motivation och inspiration. Hon menar att det inte fungerar att 

bara köra på oreflekterat med sitt egna material utan att lyssna på eleven. Då missar man som 

lärare att fånga tag i elevens egna motivation och musikglädjen får inte utvecklas.   

Lärare/elevrelation  
En annan punkt som Anna upplever är viktig för motivationsarbetet är att läraren och eleven 

har kunnat bygga upp en bra relation. Genom en bra relation kan läraren väcka förtroende hos 
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eleven. Genom att eleven har förtroende för läraren så kan läraren få en bra grund att arbeta 

med att väcka motivation hos eleven.  

 
Och jag kan tycka också att de har lättare och det blir motiverande att känna lust att lära om man får 

upp en relation och att man frågar in någonting som till exempel, vad har du gjort idag? Om det är 

måndag och eleven har gjort någonting roligt i helgen, eller på lov.  

 

Att visa intresse för eleven och skapa en bra relation kan skapa motivation genom att eleven får 

en trygg miljö att kunna fokusera på musiken. Förtroendet för läraren gör så att eleven kan få 

en större mening att vilja utveckla sitt musicerande, inte bara för sin egen skulle utan kan bli 

yttre motiverad av att vilja visa och spela för läraren. Anna menar även att hennes elever, 

speciellt nybörjare kan bli motiverade att visa vad de kan för henne. Detta genom att hon på 

sina lektioner försöker skapa bra grund för förtroende.  

Socialt samspel mellan elever 
Att Annas elever motiverar varandra är också någonting hon upplever är en viktig byggsten för 

att eleverna ska bli sporrade till musiken.  

 
Så det är ju en enorm motivation som jag aldrig kan komma upp i här själv som lärare, det är 

motivation mellan elever. Den drivkraften och den energin som kompisar emellan genererar är 

väldigt stor.  

 

Anna talar även om att det är det sociala samspelet mellan elever som kan driva och motivera 

elever att vilja utvecklas. Hon tar upp exempel som handlar om att äldre och yngre elever ibland 

kan få visa vad de håller på med just då och på så sätt driva varandra till att vilja förbättras. 

Anna säger att hon brukar ha aktiviteter gemensamt med alla sina elever så de får lära känna 

varandra och skapa nya vänskapsband där de har musiken som tema. På så sätt får de vänner 

som har samma intresse och kan motivera varandra att vilja utvecklas.  
 

Jag har haft det i flera år att jag träffar alla elever och så gör vi något. Spritsa pepparkakor har vi 

gjort. Så bara här inne, jag vill inte vara i för stort rum, det ska inte vara så konstgjort. Och alla får 

jag till att spela, och det är inga föräldrar, utan de spelar där de är och presenterar det för varandra. 

Det kan verkligen generera motivation i månader!   

 

Anna talar om att den sociala biten är otroligt viktig i hennes undervisning och att hon har det 

som ett stort tema i sitt arbete. Hon kopplar även ihop den sociala samvaron med sammanhang 

och meningsskapande. Att musiken lätt får en större mening när den görs i en social kontext 

med vänner upplever hon är en viktig del i att elever ska känna sig motiverade med musiken.  

Identitet 
I samma stycke som Anna talar om det sociala samspelet mellan elever nämner hon också 

begreppet identitet. Hon menar att känna identitet med att vara pianist och pianoelev kan vara 

en viktig del i att eleverna skall känna sig motiverade att vilja utveckla sin musikalitet.  

 
Så den sociala biten är otroligt viktig. Och sammanhang skulle jag vilja säga. Att de känner med det 

de gör och identitet. Också. Identitet är ett viktigt ord också. Att de får känna att här är de 

pianoelever. Och att de är precis lika mycket värda också.  

 

Att kunna identifiera sig via sin musikalitet och instrument gör att eleverna kan känna trygghet, 

resonerar Anna. Att försöka främja så att man talar om det positiva med att vilja vara pianist 

och gå på kulturskolan är motiverande och att belysa elever som individer som bidrar något till 

gruppen kan vara en drivande faktor för att väcka lusten till musiken.  
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Att arbeta med elever med låg motivationsgrad  
Anna beskriver att hon känner sig som en bättre pedagog när eleverna är motiverade och 

uttrycker att det stundtals kan vara tröttande med elever som egentligen inte vill. Hon beskriver 

att med dessa elever försöker hon hitta inkörsportar för att nå dem, men att det inte alltid är 

enkelt. Här menar Anna att musikglädjen är viktig att finna. När det gäller de omotiverade 

eleverna är det musikglädjen Anna tycker att det är viktigt att fokusera på.  

Anna menar också att hon märker på eleverna att det ofta finns en slags stress hos de 

omotiverade eleverna eftersom de ofta har mycket aktiviteter och mycket i skolan som upptar 

deras fokus. De har svårt att fokusera på att hitta musikglädjen och därmed motivationen.  

 
Den främsta anledningen tror jag är att de har så mycket runt omkring sig att de får svårt att fokusera 

till att hitta spelglädjen och motivationen. De har träningar och det är matcher och sport och det är 

mycket skolan, de har mycket krav med alla mål i skolan. Så blir det en slags additions-stress vad 

gäller alla sociala medier.  

 

Hon menar också att om eleverna är för splittrade är det svårt och hitta fokus och det då blir 

svårt att hitta tålamodet att utveckla hantverk. Det blir svårare att känna ett lugn och låta saker 

ta tid när de eleverna har för mycket som gör dem stressade. De har då ingen tid att finna 

motivationen eftersom de blir stressade av andra saker runt omkring. Anna anser att det är 

viktigt att vara lyhörd med dessa elever och försöka planera lektionerna utifrån elevens 

vardagssituation.  

Slagverksläraren Jens 
Jens arbetar som slagverkslärare vid en kulturskola i en medelstor svensk stad. Han har en 

examen vid en musikhögskola och har undervisat i kulturskolan i sammanlagt åtta år. Jens 

driver sina lektioner både på trumset och slagverksinstrument som exempelvis vibrafon och 

marimba, och hans elever undervisas inom både slagverk och trumset. Jens undervisar både 

genom individuella lektioner samt gruppundervisning och han har möjlighet att utforma dessa 

grupper relativt fritt med hänsyn till ålder.  

Vad är motivation enligt Jens?  
Jag ställer frågan om vad motivation betyder för Jens och han svarar att motivation skulle kunna 

summeras med att någonting är kul för elever. Jens säger samtidigt att han anser att just 

motivationsbegreppet är oklart och att motivation kan vara någonting väldigt spritt men att han 

tänker att motivation hos elever ändå har som grund i att eleverna anser någonting är kul.  

Jag ställer sedan en följdfråga om hur han uppfattar motivation varpå Jens svarar att han märker 

det när elever tar egna initiativ och visar på en egen drivkraft. Vår konversation (där jag är O) 

löd: 
   

J: Jag har vissa elever som kommer dit och har skrivit fyra sidor med noter utan att jag ens bett dem 

om det, och då upplever jag att de är motiverade till att faktiskt hålla på med det här.  

O: Att lära sig och vilja utvecklas?  

J: Ja! Och elever som skriver egna övningar och så, det har man ju och det är kanske ett av det bästa 

tecknet på att de verkligen är motiverade och så.   

O: Ahaa   

J: Så egna initiativ och en egen drivkraft.   

 

Jens menar att drivkraften är en tydlig indikator på motivation. Han fortsätter att tala om elever 

som av egen erfarenhet vet vad de borde öva på. Han framhåller att det inte behöver vara 

begränsat till tidiga åldrar och att han haft elever som var så unga som nio år som visat på ett 

driv där eleven gått hem och skrivit egna övningar. Jens menar dock att det är enligt dessa 

parametrar om drivkraft och egna initiativ som han förstår motivation. Han resonerar även att 
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drivkraften kommer av att eleven får möjlighet att känna musikglädjen och att det verkligen är 

kul att spela musik.  

Föräldrar som motivatorer  
Jens framhåller att motivation kan komma från många saker men en viktig ingrediens i 

motivationsarbetet menar han är att föräldrar, lärare och elever har samma uppfattningar och 

mål om vad musikundervisningen betyder. Att föräldrar vet vad deras barn håller på med och 

kan stötta och motivera dem att öva hemma betyder mycket för att eleverna skall kunna hålla 

uppe motivationen även hemma.  

 
Och då kommer vi till det som jag tycker alla instrumentgrupper kan ta med sig. Alla lärare oavsett 

instrument och så. Det är att faktiskt ta inspiration från sån här Suzuki-metod och liknande att 

faktiskt föräldrarna går en föräldrakurs och lär sig spela också. Riktigt så långt kanske man inte kan 

ta alla instrument. Men att man kanske har några träffar ibland med föräldrar där man visar lite 

grundläggande saker på instrumenten. Så pass mycket att de kan hjälpa sitt barn att öva hemma.  

 

Jens fortsätter att framhålla att det är viktigt för undervisningsprocessen att föräldrarna är med 

och har samma syn på utbildningen och att det skall finnas en bra dialog mellan föräldrar, lärare 

och elever. På Jens kulturskola startar varje termin med ett föräldramöte där lärarna berättar 

utbildningens mål och ser till att föräldrarna vet vad som förväntas av dem, att de är en del i 

själva stöttandet och motiverandet av deras elever. Jens framhäver även att i början av 

utbildningen så kan föräldrarna vara lika viktiga att motivera som läraren själv.  

Socialt samspel mellan elever  
När vi talar om motivationsarbete framhåller Jens att den sociala samvaron mellan hans elever 

är viktig i processen. Att de äldre eleverna är med och förebildar de yngre är någonting Jens 

tycker är ett vinnande koncept.  

 
Sen är en sak som jag har börjat arbeta med ganska mycket är det här med att de äldre eleverna är 

förebilder för de yngre. Jag tycker att man ska se på sitt elevgäng som ett lag. Det kan vi faktiskt 

lära oss lite från fotbollen. Ett lag där faktiskt alla göra samma sak, fast med kanske olika mål då.  

 

Jens berättar också att han upplever att det är motiverande att de äldre eleverna kan fungera lite 

som instruktörer för de yngre. De yngre upplever att det är häftigt och motiverande att se någon 

äldre elev som kommit längre än dem visa och då tänker de att dit kan de också komma om de 

fortsätter. Jens upplever att även de äldre blir motiverade eftersom de får använda sina 

kunskaper i ett pedagogiskt moment som han upplever att de flesta blir väldigt taggade av. Jens 

pratar även om att han tycker att det är bra när han haft elever som haft prao-plats hos honom 

och då får agera lärare till de yngre. Han understryker även han tycker att det är bra och 

motiverande för de yngre eleverna att höra de äldre eleverna spela och Jens menar att det kan 

vara ännu mer motiverande än att höra läraren spela då eleverna lättare identifierar sig med 

andra elever.  

 

När vi pratar om gruppundervisning påpekar Jens att han tycker att det kan vara en god ide för 

vissa att organisera lektioner så eftersom man som lärare kan utforma sina pedagogiska idéer 

om undervisning och övning efter detta.  

 
Jag har exempel på när de har varit fantastiskt bra, när det har varit två kompisar som har lektion 

tillsammans, och man kan utmana dem lite tillsammans, kan ni inte gå hem och tävla lite vem som 

sätter det här först och de säger ” jaa det här ska vi göra”.  Så det kan vara otroligt bra.  

 

Jens säger att detta kan fungera även i större grupper men att man samtidigt måste vara lyhörd 

för att se till att elever inte halkar efter för långt, då kan det istället bli motsatt effekt på 
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motivationen och släcka musikglädjen. I de fallen får man arbeta på mer individbaserat plan 

med att väcka motivation till spelandet och övandet.  

Identitet 
En annan viktig aspekt för Jens i sitt motivationsarbete med eleverna är att han jobbar mot att 

bejaka elevernas identitet som trummisar. Han resonerar att det är viktigt för en elev att ha ett 

trumset hemma, inte bara för att det är en förutsättning för att kunna öva hemma utan för att 

eleverna lättare kan identifiera sig som musiker och trummisar. Jens drar även paralleller med 

sina egna erfarenheter när han gick i kulturskolan.  

    
Det var nog det allra mest motiverande för mig när jag började spela och det tror jag verkligen gäller 

många elever också. Att när de börjar hitta det där ”Jag går inte bara här på trummor, nu är jag 

faktiskt trummis”, eller ”Nu är jag flöjtist” Då är de nästan fast i det. Det där tar ju flera år kanske 

men när de väl hittar det tror jag att det är fast. 

 

Jens menar även att han ser på sina elever att de tycker att det är lite häftigt att kunna säga till 

sina kompisar att man är trummis och beskriver en stolthet inför sin identifikation som musiker. 

Han menar att det är häftigheten som gör vissa elever motiverade att vilja utvecklas för att de 

då identifierar sig mer i musikerrollen. Att som lärare kunna ge utrymme för eleven att utveckla 

sin egen musikalitet genom att skapa utrymmen för dem att visa upp sitt trumspel gör dem 

motiverade för att de då starkare kan knyta an till sin roll som trummis, menar Jens.  

Att arbeta med elever med låg motivationsgrad  
När jag frågar Jens hur det är att arbeta med elever med olika motivationsgrad svarar han att 

det är viktigt att behandla alla elever lika men att man får anpassa sin pedagogik utefter elevers 

behov och önskemål. Han menar att det är svårt att bara köra på utan att vara lyhörd. Vid arbete 

med lågmotiverade elever säger Jens att han kör färre övningar och undervisningen mer är 

inriktad på att spela olika låtar. Han väljer att göra det för att han anser att det lättare kan väcka 

elevernas musikaliska intresse genom att ge dem en musikupplevelse. Genom att presentera 

mycket musik genom att öva på att spela till låtar gör att dessa elever lättare kan koppla sitt 

egen spel till en konkret musikalisk situation, menar Jens.  

 

Jens tror också att den låga motivationen kan komma från hur många elevers vardag ser ut. 

Många elever blir omotiverade för att de inte har tid att öva och engagera sig i musiken. Jens 

ser det som problematiskt att elever har svårt att kunna fokusera på grund av att deras vardag 

är för spridd.  

  
Men så är det, det har ju säkert tränat för lite och så, inte gått framåt så att… men då är det ju så. 

Och sen har de ju så mycket aktiviteter annars, det kan ju vara omotiverade för dem faktiskt, att ha 

för mycket att göra. Och det har ju nästan alla ungar idag. De ska ju göra saker varje dag. Ofta flera 

saker varje dag.  

 

Jens säger även att förutsättningarna för eleverna att ta till sig musikupplevelsen begränsas av 

att de har för mycket att göra på fritiden. Han resonerar även att många föräldrar vill att deras 

barn skall prova på så mycket som möjligt och att de då inte ges möjlighet att få det fokus som 

behövs för att kunna bli motiverade. Han menar även att det är en av de största anledningarna 

till avhopp inom kulturskolan. Att eleven inte ges möjlighet att få den motivation och 

inspiration som behövs för att kunna identifiera sig via musiken samt att kunna upptäcka 

musikupplevelser och detta gör att de slutar. Jens menar att det är en svårighet som 

kulturskollärare ställs inför och att det då är viktigt att vara lyhörd för elevernas situation och 

behov.  
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Träblåsläraren Simon 
Simon undervisar i träblåsinstrument, främst saxofon, på en kulturskola i en medelstor svensk 

kommun. Simon berättar att han tog sitt första vikariat 1995 och har sedan dess varit verksam 

som lärare på olika kulturskolor. Simon berättar även att han arbetat på relativt många olika 

kulturskolor med olika arbetssätt och upplägg. Simon undervisar dels individuella elever samt 

större ensembler så som kulturskolans olika storband där flera av hans saxofonelever 

medverkar.  

Vad är motivation enligt Simon?  
Simon berättar att han tänker att motivation är den kraft som styr elevers vilja att få musiken 

att låta bra. I musiken finns det en del inbyggda motivatorer som glädje och att vilja härma det 

som låter bra. Simon menar att de inbyggda parametrarna i musiken ger förutsättningar för att 

motivation skall kunna uppstå. Han pratar även om hur motivationen fungerar och nämner 

motivation som det fenomen som kan övertala människor.  

 
Jaaa…hmmm…Nej men motivation är ju helt enkelt något man kan bli övertalad av, eller övertala 

sig själv att göra någonting som det inte är säkert man skulle göra annars.  

 

Simon menar att elever har olika lätt att bli övertalade eller att övertala sig själva att vilja 

utvecklas och öva. De som inte behöver så stor övertalning från läraren utan har lättare att ta 

tag i utvecklingen individuellt har generellt en högre grad av motivation. Simon menar också 

att det finns två ingångar till motivation för att kunna göra begreppet tydligare. Det ena handlar 

om elevens egna musikalitet på ett individuellt plan och den andra ingången handlar om att 

motivation sätts i ett gruppsammanhang. Att förstå motivation i dessa två perspektiv betyder 

mycket för att vara lärare, menar Simon. Han menar även att motivation är ett stort och brett 

begrepp men att det spelar roll vilken kontext man sätter det i, om det är individuell musikalitet 

eller gruppens sociala samspel. Det är dessa två ingredienser som kan förklara motivation, 

menar Simon.  

 

Socialt samspel mellan elever 
Simon arbetar mycket med att få in sina elever i orkestrar och strävar efter att alla hans 

saxofonelever ska vara med i någon ensemble. Detta arbete börjar i låg ålder och sedan 

utvecklas ensemblen tillsammans då de blir äldre. Relationer byggs då mellan elever i ett 

musikaliskt sammanhang, menar Simon. Han beskriver motivationen som kan komma i 

gruppsammanhang som ett ”positivt grupptryck”. Det positiva grupptrycket kan göra så att 

läraren får lättare att arbeta med motivation hos de lågmotiverade eleverna. 

 
Men det kan ändå vara så att inom en grupp så kan det vara så att en är lite mer intresserad och då 

brukar det få hamna på någon sån här samsas-nivå där. Och då vill man ju gärna ha den eleven lite 

i framkant så att den ändå drar dem som är mindre motiverade.   

 

Simon menar att det är viktigt att förstå ensemblen som en grupp som delar ett intresse, dock 

kanske av olika grad. Vänskapsbanden som byggs i orkestrarna kan i vissa fall fungera som en 

bättre motivator än läraren, menar Simon. 

 

Att sträva efter gemensamma mål i gruppen är väldigt bra för motivationen då elever kan driva 

varandra till att nå målen. Simon drar paralleller till ett fotbollslag när han pratar om motivation 

i sina ensembler.  
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Jag tror att det är det som det handlar om, motivation liksom. Och det kan ju finnas, det kanske är 

samma som fotboll liksom, det är också jättemånga som gillar fotboll för det är tydligt vad det är, 

det är ett lag, det är en match, gör man det lite bättre så får man ett resultat liksom.  Det är inte så 

himla stor skillnad, man gör någonting som är på riktigt och så gör man det tillsammans liksom.   

 

Simon menar att det är viktigt för lärare att betona sina orkestrar som ett lag och ge dem tydliga 

mål att arbeta emot. Han säger även att det kan vara väldigt bra för motivationen att presentera 

en svår låt i början av en termin för att få eleverna att ha ett gemensamt mål att sikta emot. 

Sedan, efter ett halvår, märker de att de klarar att spela den svåra låten och då får de belöningen, 

menar Simon. Sedan anser han också att det är viktigt att ge eleverna möjlighet att framföra det 

material de jobbat på vid roliga framträdanden. Han menar att ha möjlighet att göra 

gemensamma resor och andra tillfällen där eleverna får spela upp det de gemensamt arbetat 

med ger en stor motivation för att vilja utvecklas.  

Målsättning och tydlighet   
Simon understryker att tydlighet är viktigt för att kunna motivera sina elever. Att arbeta med 

tydliga mål och att varje låt eller övning skall kunna sättas i ett sammanhang som eleven förstår 

menar Simon är en viktig ingrediens för att elever ska känna någon mening med 

undervisningen. Simon betonar även att målen inte får bli för obegripliga och tar som exempel 

att arbeta mot att en nybörjare ska komma in på en musikhögskola. Han menar att om målen 

blir för obegripliga så kommer eleven inte förstå syftet med att vilja utvecklas. Att istället sätta 

många närmare mål, antingen kopplat till ett gruppsammanhang eller individuellt gör att eleven 

lättare kan se ett resultat. Den mer tydliga vägen till resultatet är de som kan skapa motivation, 

menar Simon. Han säger även att det är viktigt att ta tid på lektionerna och verkligen se till att 

eleverna förstår det som görs på lektionerna så att de får en bättre förutsättning att kunna öva 

hemma. Att eleven alltid vet varför och vad övningen eller låten är till för anser Simon är viktigt 

för elevens motivation och vilja.  

Identitet  
Under intervjun talar vi om motivationen som kan komma via identifikationen med 

musikerrollen. Simon tror att just saxofonen och musiken är en stor del av hans elevers vardag 

och identitet. Simon menar att han märker att när en elev bytt profilbild på Facebook till en 

saxofon så har de identifierat sig som saxofonist och sitt spelande. Identifikationen kan komma 

på många plan, menar Simon. Att eleverna får spela på stan och visa upp sig tillsammans med 

sitt instrument bidrar men även att gemenskapen med andra vänner som också spelar i orkestern 

och har en musikalisk roll i sammanhanget bidrar till identifikationen. Via identifikationen med 

musikerrollen skapas motivation genom att eleven vill kunna stå för sin roll.  

 
Nä men det är ju i sådana fall då vill man ju vara ganska bra för att kunna stå för det också, att det 

inte bara låter ”tutihut” liksom, utan att det faktiskt låter musik för att man ska kunna stå för det. 

Och då blir ju det en motivation. 

Att arbeta med elever med låg motivationsgrad  
Simon uttrycker svårigheter med att arbeta med lågmotiverade elever. Han menar att elever 

som inte har någon vilja att spela och som ändå går på kulturskolan kan vara svåra att nå. Om 

elevernas drivkraft är initialt väldigt låg ifrågasätter Simon om det ens är värt att underhålla 

deras motivation.  

 
Och är det då, som du säger om en elev som inte är så intresserad eller säger ”Jag vill bara lägga 

mig på bara den här nivån” Jag tycker det är svinsvårt. Jag är inte ens säker på att man måste 

underhålla det liksom. Om den eleven måste fortsätta spela. Eller det kan ju finnas något annat på 

kulturskolan. Men samtidigt om vi inte kan skapa drivkraften och den inte är mer än så, så kanske 

det inte är något att underhålla heller då. Men däremot, kan man få med musikaliteten från och med 
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de är små och lära dem…lura i dem hantverket då har man jättemånga möjligheter, och ha gett 

många barn möjligheten. Så resonerar jag och så och där lägger jag krutet också hur jag vill 

undervisa.  

  

Simon talar även om att försöka ta tillvara på elevernas egna musikalitet och vilja i sin 

pedagogik. På så vis är det lättare att hitta ingången i elevens egna driv. Att till exempel välja 

material som ligger nära elevernas vardag kan öka drivkraften hos eleverna och få fart på 

motivationen. Simon menar samtidigt att alla är olika och att saker som funkar för en elev inte 

nödvändigtvis fungerar för andra. Simon menar dock att det alltid är viktigt att ställa krav på 

eleverna, även de som är lågmotiverade. Genom att skruva ner på kraven så skruvar man även 

ner på motivationen, resonerar Simon.  
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RESULTATSANALYS 
I detta avsnitt kommer jag att presentera en analys av resultatet i min studie. Jag kommer att 

visa på likheter och skillnader i de olika informanternas uppfattningar kring fenomenet 

motivation. Enligt fenomenografisk analysmodell har jag kategoriserat och grupperat 

resultatanalysen till ett fåtal större ämnesområden. Jag har främst tittat på likheter i 

informanternas svar för att sedan utkristallisera skillnader mellan olika uppfattningar.   

Förståelse av begreppet motivation 
Alla informanter har olika uppfattningar om begreppet motivation. Alla resonerar dock att 

motivation är någonting som märks tydligt på eleven. Anna och Jens kopplar ihop detta med 

elevers drivkraft och viljan att lära sig, fast med lika olika utgångspunkt. Jens menar dock att 

motivation är synonymt med att elever uppfattar någonting som kul medan Anna menar att 

motivation istället är ihopkopplat med att elever känner att det finns ett tydligt mål och mening 

samt att motivation är viljan att arbeta mot ett mål. Simon talar om motivation som den kraft 

som kan övertala elever, eller att eleverna kan övertala sig själva att göra något. Alla tre 

informanter är dock överens om att motivation är en slags drivkraft till att göra någonting. Jag 

finner det dock intressant att alla tre informanter har olika syn på vad denna drivkraft skapas 

av. Anna och Jens resonerar om motivation som meningsskapande kontra att en elev upplever 

någonting. Simon utvecklar motivationsbegreppet ytterligare genom att tala om två perspektiv, 

ett individuellt och ett grundat i en gruppdynamik. Han talar alltså om att drivkraften kan ändras 

beroende på kontext. Simon menar då att drivkraften kring motivation kan vara en sak när 

elevens egna musikalitet är i fokus men en annan när gruppen fungerar som drivkraft. Både 

Simon och Jens menar att motivation är ett komplext begrepp. Denna komplexitet anser jag 

grundar sig i den olika förståelse i vad drivkraften till motivation kan vara. Jag finner det 

intressant att alla lärare beskriver motivation som en drivkraft men att de alla menar att det är 

olika faktorer som styr.  

Socialt samspel och relationer 
Utan att jag hade förberett en fråga om en social gruppaspekt på motivation nämnde alla 

informanter socialt samspel som en av de viktigaste faktorerna angående motivation. Alla 

informanter resonerar att elever tenderar att kunna motivera varandra till att vilja utveckla sin 

drivkraft att komma vidare i sitt musicerande. Både Simon och Jens drar paralleller till ett 

fotbollslag och att kunna se sina elever som en större grupp som har möjlighet att motivera och 

driva varandras motivation. Att arbeta med det positiva grupptrycket, som Simon uttrycker det, 

spelar stor roll i motivationsarbete och arbeta med elevers relationer stämmer även det överens 

med det Jens talar om angående gruppsituationer. Både Jens och Anna talar om att kunna 

använda dynamiken mellan äldre och yngre elever för att kunna utveckla en miljö där det 

sociala samspelet fungerar som en drivkraft. Jens menar även att det är bra för de äldre eleverna 

att kunna använda sin kunskap för de blir motiverade av att kunna visa sitt musicerande i en 

pedagogisk situation. På så vis skapas en motivation som samspelar mellan elever i en social 

kontext, vilket både Anna och Jens anser är till hjälp för motivationsarbetet. 

 

Både Anna och Simon talar om mål och meningsskapande i samband med gruppundervisning 

och orkestrar. De menar att gruppens gemensamma mål kan vara en viktig aspekt att utveckla 

elevers motivation på. Genom det gemensamma målet kan elever via sina vänskapsrelationer 

driva varandra till att vilja utvecklas. Det är enligt alla informanter viktigt att eleverna vet sina 

mål i gruppen så att alla elever är på samma våglängd. Alla informanter är även överens om att 

relationerna mellan elever är viktigt att betona när man talar om motivationsarbete. Simon 

menar till exempel att motivationen som kommer genom gruppen ibland kan vara starkare än 

den som kommer från läraren. Informanterna resonerar att gemensamma mål och ett gemensamt 
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musikaliskt meningsskapande är en viktig faktor för att främja den del av motivationen som 

skapas i det sociala rummet.  

 

Informanterna belyser även vänskapsrelationer som en tydlig faktor för att skapa motivation. 

Alla informanter är överens om att det musikaliska sammanhanget i orkestrar och ensembler 

har stor möjlighet att skapa vänskapsrelationer. Via relationerna mellan elever kan motivation 

skapas och ge eleverna en musikalisk plattform att bygga en gemensam motivation tillsammans. 

Simon kopplar ihop detta med att elever utvecklar sin gemensamma motivation genom att 

arbeta mot olika mål och på så sätt bildas ett meningsskapande till den egna utvecklingen. Anna 

resonerar i ett perspektiv att elever som delar samma intresse, i detta fall musiken, har lätt att 

bygga vänskapsrelationer om undervisningen ger möjlighet att skapa sociala rum där elever har 

möjlighet att mötas med musiken som tema. Via vänskapsrelationer kan motivation skapas 

mellan elever därför att elever har ett gemensamt intresse i musiken och kan inspirera varandra. 

Jens talar om att elever som ser varandra spela i större grad kan motivera varandra än om de ser 

läraren spela. Eleverna har då lättare att relatera till varandra än läraren beroende på att deras 

ålder och livssituation är mer lika än mellan elev och lärare. Mina informanter har en positiv 

bild av vänskapsrelationer i motivationsprocessen och de arbetar aktivt med detta i sin 

undervisning. Dock har de alla olika bild av vad som exakt skapar motivationen. Simon menar 

att mål och ett gemensamt meningsskapande är det som skapar motivation medan Anna menar 

att det är det gemensamma intresset och vänskapsrelationer som gör att motivation skapas. Jens 

talar istället om identifikation mellan musicerande elever som det som skapar motivation. Att 

alla lärare har så pass olik bild av vad som skapar motivation i det sociala samspelet kan bero 

på att lärarna har en spridd bild av vad motivationsbegreppet kan vara. Jag finner det dock 

intressant att informanternas bild av motivation i sociala sammanhang inte direkt stämmer 

överens med deras uppfattning om motivation i sig då det var Anna som nämner 

meningsskapande som drivkraft för motivation medan det är Simon som talar om det som 

drivkraften i den sociala kontexten.  

 

Även relationen mellan lärare och elev kommer upp i intervjun med mina informanter. Främst 

betonar Anna att förtroendet elever har för läraren spelar stor roll för motivationen. Även Jens 

är inne på detta när han talar om lärarens förmåga att vara lyhörd för elevens behov och att 

ständigt ha en dialog med eleverna och analysera vad som är bäst för eleverna just nu. Jens 

tankar om en dialogbaserad undervisning ligger i linje med Annas tankar kring att man som 

lärare har en bra inlyssningsförmåga. Simon menar att i relationen mellan lärare och elev ligger 

förväntningar som grund till motivationsutveckling, Simon menar till exempel att om 

förväntningarna skruvas ner skruvas även motivationen ner. När Anna och Jens talar om en mer 

dialogbaserad och inlyssnande verksamhet verkar Simon ha mer formella tankar kring 

relationsbyggandet mellan lärare och elev. Simon betonar även att alla elever är olika och att 

vissa saker fungerar olika så inlyssnandet är en stor del i hans relation också. Den viktigaste 

skillnaden är dock att han nämner kraven som en stor del i hans relationsbyggande med 

eleverna. 

Identitet i musikalisk kontext 
Samtliga informanter tog under intervjuerna upp identitet som en viktig faktor för att elever ska 

kunna känna motivation till att vilja utvecklas. Att elever ska kunna känna identifikation i 

musikerrollen var någonting alla informanter tog upp som en central del i arbetet kring 

motivation. Detta upplever jag tämligen intressant då jag inte hade förberett en fråga kring 

identitet utan det temat togs upp av alla informanter ändå.  
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Alla informanter talar om det positiva med att bejaka elevers identitet med musikerrollen men 

de har någon spridd bild över hur identifikationen kan utvecklas. Simon drar paralleller till att 

om elever får visa upp sig tillsammans med andra som också spelar och får känna den sociala 

tillhörigheten så kommer identifikationen ske parallellt med grupptillhörigheten. Anna är inne 

på samma tankar då hon också drar paralleller till en gruppdynamik med hennes elever för att 

de kan känna identitet som pianister. Jens beskriver att elever utvecklar identiteten som musiker 

i och med att eleverna kan känna att det är häftigt att vara trummis. Jens påpekar även, i likhet 

med Simon, att om eleven får möjlighet att visa upp sig tillsammans med sitt instrument i en 

musikalisk kontext så stärks sambandet mellan identiteten och musikerrollen.  

 

Simon tillägger att en drivkraft till motivation kan komma ur elevers vilja att leva upp till bilden 

av sig själva som musiker. Att elever ska kunna stå för att sitt musicerande och sin identitet som 

musiker blir en motivation, en drivkraft, till att vilja utvecklas. Att som lärare då bejaka elevers 

identitet med musikerrollen är då en viktig faktor för att kunna skapa motivation. Jens nämner 

att själva drivkraften till identitetsbyggande är att elever känner att det är häftigt att bli 

ihopkopplad med sin roll som musiker medan Anna pålyser att det är grupptillhörigheten som 

gör att elever känner sig motiverade att bygga vidare på sin identitet. Alla informanter anser 

alltså att identitetsbyggande kring musikerrollen är en viktig faktor men alla har relativt skilda 

bilder av vilka perspektiv motivation kan ses ur när man talar om identitet. Där Anna ser 

identitet som någonting som skapas i gruppen ser Jens identitetsbyggandet snarare i ett 

individuellt perspektiv där det handlar om att uppfylla målbilden av musikerrollen.  

Att arbeta med elever med låg motivationsgrad 
Jens och Anna talar om att när man som lärare märker att elever har en låg grad av motivation 

behöver man arbeta med att de ska finna musikglädje och att musikupplevelsen ska vara i fokus 

på lektionerna. Jens beskriver till exempel att han spelar mer låtar istället för övningar för att 

eleverna lättare ska kunna få en musikupplevelse och mer färdiga arrangemang presenteras. 

Anna talar i liknande termer om att hitta inkörsportar till att elever skall kunna finna 

musikglädjen och musikupplevelsen. Hon pålyser att reflektion är ett viktigt verktyg som man 

som lärare måste använda sig av för att bedöma materialets motivationsfaktor för eleven. Simon 

har en annan syn på elever med låg motivationsgrad som skiljer sig markant från de andra 

informanterna. Simon menar att han inte är säker på att det är värt att underhålla motivationen 

om eleven har en ingående väldigt låg motivationsgrad och intresse.  Han menar dock att arbete 

med denna typ av elever kräver att man som lärare måste se till att utbildningen utformas efter 

elevens egna musikalitet. Detta tankesätt skiljer sig även där när de Anna och Jens menar på att 

presentera olika typer av material för att hitta olika inkörsportar till elevens motivation. Simon 

menar istället att det är mer gynnsamt att fokusera på att hitta elevens egna musikalitet med 

material som ligger nära till hands i elevens vardag.  

 

Under samtalen om orsaken till vissa elevers låga motivationsgrad är informanterna relativt 

överens om att det finns många aspekter i elevernas vardag som påverkar motivationen. Både 

Jens och Anna menar att elever har för mycket att göra under dagarna. De menar att elever har 

svårt att fokusera eftersom deras vardag är allt för fullspäckad. Anna menar att elever blir 

splittrade av mycket skolarbete och många aktiviteter och på så sätt har svårt att hitta fokus till 

att upptäcka och musikglädjen. Jens talar i samma termer och upplever det problematiskt att 

föräldrar vill att deras barn skall gå på så många olika aktiviteter på fritiden. Elever har då inte 

möjlighet att kunna fokusera på att öva och engagera sig i musiken och det är därför som elever 

tappar sin motivation. Simon nämner inte några direkta orsaker till att elever är lågt motiverade 

utan talar istället i termer om huruvida elever initialt är motiverade eller inte. 
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Sammanfattande analys  
I det här kapitlet har jag presenterat analysen av denna studie. Begreppet motivation kan enligt 

mina informanter ses ur flera olika perspektiv och förståelsen för begreppet skiljer sig beroende 

på kontext och synsätt. Informanterna är dock överens om att motivation är en drivkraft, men 

oense över vad drivkraften uppkommer av. Socialt samspel och relationer är en viktig del i 

motivationsarbetet. Vänskapsrelationer är en viktig faktor för att få igång drivkraften till 

motivationen men även den gruppdynamiska motivationen kan ses på olika sätt. Att skapa 

gemensamma mål som tillsammans med vänskapsrelationer kan skapa en stark grund att 

utveckla motivation hos elever på. Identitet och identifikation i en musikalisk kontext är även 

en faktor mina informanter betonar. Att vilja leva upp till musikerrollen och att kunna utveckla 

sin identitet i ett musikaliskt sammanhang är viktiga delar för motivationsarbete som 

framkommer av informanternas utsagor.  Informanterna har en relativt skild bild av att arbeta 

med elever med låg motivationsgrad men en viktig aspekt som framkommer är att främja 

musikupplevelsen och försöka hitta nya inkörsportar till motivationen. 

  



 

 22 

DISKUSSION 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i kulturskolan förstår fenomenet motivation 

samt hur de arbetar med att motivera elever till att vilja utveckla sitt musicerande. 

Mina frågeställningar handlade om lärare i kulturskolans förståelse för begreppet motivation 

samt om de undervisande lärarna jag intervjuat arbetar med motivation i sin undervisning och 

i så fall hur. Slutligen ställde jag frågan om elevers olika motivationsgrad påverkar 

undervisningen. 

Förståelse motivation och drivkraft  
Informanterna har olika uppfattningar om vad motivation som begrepp innebär. Jag anser att 

det inte är så konstigt då även forskare som studerar motivation framför många olika 

definitioner av begreppet. Simons tankar om att motivation är den drivkraft som kan övertala 

elever att göra någonting stämmer överens med det Imsen (2006) skriver om att motivation är 

den process som förorsakar och håller igång aktiviteten. Även Annas resonemang om mål och 

mening stämmer överens med Imsens (2006) tankar om att meningsskapande är en viktig del i 

motivationsbegreppet. Jens beskriver motivation i termer av lust och att elever ska tycka att det 

är roligt. Det ligger i linje med Sanderoths (2002) beskrivning av motivationsbegreppet där hon 

ser motivation som en kombination av lust och målriktning.  

 

Att mina informanters svar kring begreppet motivation är olika kan i praktiken peka på olika 

arbetssätt när det gäller motivationsarbete. Deras olika fokus på vad som främjar motivation 

kan göra att Anna arbetar mer med att skapa ett meningsbyggande underlag för sin undervisning 

medan Jens riktar in sin undervisning på att väcka motivation genom att hitta lusten till musiken 

hos eleverna. Att Simon talar om övertalning när han beskriver begreppet motivation kan syfta 

på att han ser drivkraften mer som en yttre motivation. Övertalning som motivation kan 

relateras till Lundgren och Lökholms (2006) beskrivning om yttre motivation som påverkan 

utifrån som påverkar inre processer hos människan. Jag resonerar dock att Simons förståelse 

kring begreppet motivation ligger närmare Ryan och Decis (2000) bild av den andra mer 

positiva typen av yttre motivation. I denna aspekt framhävs det att eleven fått en acceptans till 

ämnets relevans till den egna kunskapsutvecklingen. Simons tankar kring övertalning som 

motivation ligger närmare denna bild av yttre motivation. När han sätter motivation som 

underlag för identitetsskapande så är den egna viljan och förståelsen för den egna 

kunskapsutvecklingen viktig. Jag anser att Jens och Anna tydligare talar om inre motivation i 

sin förståelse av motivationsbegreppet då den inre egna viljan är viktig för Jens och att eleverna 

skall kunna hitta det egna meningsskapandet enligt Anna. Dessa begrepp är mer kopplade till 

inre motivation (Imsen 2006).   

Socialt samspel och meningsskapande 
Socialt samspel och gruppens betydelse för enskilda elevers motivation kom fram som en viktig 

faktor för alla informanter. Alla informanter hade positiva erfarenheter av, och kunde lätt dra 

paralleller mellan olika aspekter i den sociala musikaliska samvaron och motivation. Simon 

talar om det positiva grupptrycket, vilket relaterar till Säljös (2014) tankar om att motivation i 

en social kontext kan komma av konkurrens och tävlingsinstinkt. Att kunna arbeta med det 

positiva grupptrycket anser jag är en intressant aspekt av motivationsarbetet eftersom det kan 

hjälpa elever att via en yttre motivation, alltså att eleven via en yttre kraft kan utveckla inre 

motivation till att vilja utvecklas. Den yttre kraften i det här fallet är grupptrycket medan den 

inre motivationen är den egna viljan att uppnå större musikalisk färdighet. Själva begreppet 

grupptryck är ofta förknippat med gruppdynamik i en negativ bemärkelse men att arbeta med 

grupptryck i rätt kontext och med rätt känslighet kan fungera som motivator. 
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Mina informanter pekar också på det gemensamma meningsskapandet som en väg till att finna 

motivation. Säljö (2014) menar på att meningsskapande för uppgifter som sätts i en social 

kontext och med gemensamma mål kan skapa en stark motivation och göra gruppen till 

drivkraft att gemensamt vilja utvecklas. Detta stämmer överens med det mina informanter är 

inne på när de pratar om motivation i en social kontext, dock menar de på att det är viktigt att 

eleverna vet sina mål och har en gemensam drivkraft. Lif (1998) resonerar över samspelet 

mellan lärare och elevers bild av det gemensamma målet som viktigt för att kunna nå elevers 

motivation. Om bilden av målet skiljer sig för mycket mellan läraren och eleven eller gruppen 

så kommer motivationsarbetet bli en svårjobbad process. 

 

Att se motivation i två olika kontexter blir viktigt. Motivationsarbete kan då ske i två perspektiv, 

ett individuellt och ett gemensamt. Att man som lärare kan främja intresset kring elevernas bild 

av det gemensamma målet och viljan att kunna arbeta i ett gemensamt meningsskapande kan 

förstås som en viktig aspekt i motivationsarbetet. Jenners (2004) tankar om att motivation 

utvecklas när ett mål ställs mot elevers drivkrafter kan även dras till den gemensamma 

kontexten i gruppundervisning, men att det då kan bli en mer komplex och känslig process. Att 

finna den gemensamma drivkraften i en grupp och att ha en tydlig bild av hur mål utformas kan 

då tolkas som en viktig del i motivationsarbete. Här kan de parametrar Jenner (2004) ses ur ett 

grupperspektiv och appliceras i en social samspelskontext.  Mina informanter var tydliga med 

att de såg sina elever som ett lag och tenderade att tänka mycket kring motivation ur ett 

grupperspektiv. 

  

Williams (2006) menar att om man låter kunskapen vara någonting gemensamt istället för 

individuellt så kommer effekten vara att större motivation förs fram i arbetet. Detta arbetssätt 

uttrycktes av flera informanter då de använde sina elever för att förevisa yngre eller att dela 

musikaliska erfarenheter tillsammans. Dock behöver man inte just gruppundervisning för att 

göra musiken gemensam, via relationsbyggande i en musikalisk kontext mellan lärare och elev 

där genuint intresse för musiken påvisas av läraren, kan en gemenskap i musiken ske. Eleven 

bjuds då in i den musikaliska gemenskapen som kan uppstå mellan individer och bilda en 

musikalisk social kontext. Detta kan relatera till den inlyssning som mina informanter talar om 

eller valet av material samt att skapa plattformar för att ge musikupplevelser. Att dela just 

musikupplevelser tillsammans kan ge eleverna en större förståelse för musiken och på så vis 

vara en del i motivationsarbetet. Likt Rostvalls (2000) tankar kring musikupplevelsen anser 

mina informanter att det är en viktig aspekt för elevers motivation. Musikupplevelsen kan göra 

musiken till någonting gemensamt mellan flera människor och på så sätt skapa en motivation 

till elevers vilja att utvecklas musikaliskt.   

Identitet i musikerrollen  
En aspekt mina informanter tog upp som betydande för att elevers motivation skulle kunna 

utvecklas är elevernas identitet som musiker och samhörigheten med sitt instrument. I den 

forskning jag har läst om motivation nämns inte identitet och motivation som två fenomen som 

kan spegla varandra (t.ex. Imsen 2006, Säljö 2014, Jenner 2004). Det är därför intressant att det 

enligt mina informanter spelar så stor roll vid motivation i musikutbildning på kulturskolan. 

Identiteten som musiker hänger ihop med att andra människor bejakar elevens musicerande och 

ger eleven ett syfte att utveckla sitt musicerande. Simon tog upp att motivationen i 

identitetsprocessen kan hänga ihop med att eleverna vill kunna stå för den bild av sig själva 

som hänger ihop med att en musiker behärskar att spela bra. Därför skapas en inre motivation 

av den strävan att vilja bejaka sin identitet på ett positivt sätt. Eleven får då en inre 

tillfredsställelse när den identiteten som den söker blir bekräftad och den kan känna stolthet 

över sina prestationer. Att man som läraren kan främja elevers identitet ihop med sitt 
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musicerande blir en viktig del i motivationsarbetet. Dock hade mina informanter spridda 

uppfattningar kring identitetsskapandet. Anna menade att identitet skapas av grupptillhörighet 

medan Jens menade att identiteten sker på ett mer individuellt plan för att nå en målbild i 

musikerrollen. Dessa olika sätt att se identitet som motivation kan påverka hur 

motivationsarbetet utformas.  

Elevers motivationsgrads betydelse för undervisningen  
Att man som lärare är medveten om hur elevernas vardagssituation ser ut är viktigt för att kunna 

utforma lektionernas innehåll för att kunna nå elevers maximala motivation. Här kommer 

relationsbyggande mellan lärare och elev spela stor roll vilket mina informanter även 

understryker. Blomdahl (2012) beskriver att inre motivation kan skapas om 

musikundervisningen sätts i ett sammanhang. Detta sammanhang kan vara att mina informanter 

gärna spelar låtar eller ser till att främja musikupplevelsen för att ge elever en konkret 

musikalisk upplevelse som inkörsport till motivation. När man som lärare undervisar lågt 

motiverade elever riktar de sin undervisning mer emot det informella lärande istället för det 

formella (Gärdenfors 2010) för att främja elevers inre motivationsprocess. Vid mer övningar 

och konkret material kopplat till hantverket kan elever med låg motivationsgrad uppfatta 

musikundervisningen i en mer formell kontext och då inte koppla hantverksövningar till en inre 

vilja och motivation. När elever har en generellt högre motivationsgrad har de dock lättare att 

se övningar i relation till sen egna utveckling och då kan de tydligare koppla undervisningen 

till en inre motivationsprocess. 

Slutligen 
Att hitta rätt krav efter elevers behov är enligt Elfversson och Elfversson (2008) nyckeln för att 

kunna hitta motivation. De talar dock endast ur ett individuellt perspektiv och betonar alla 

elevers olikhet. Under denna studie har dock den sociala dynamiken och identitetsskapande 

kommit upp som en större del i motivationsarbete. Att gå från ett individualistiskt perspektiv 

till en gruppdynamik där gemenskap både kan driva motivation men även bidra till att en 

musikalisk identitet utvecklas verkar vara ett vinnande koncept i undervisningen. Att sedan 

förståelsen för motivationsbegreppet kan påverka hur olika lärare arbetar med motivation ser 

jag tämligen intressant. Att se motivation i en yttre eller inre kontext ger möjlighet att utforma 

arbetet via olika spår. Att se motivation som en inre kraft kan göra att arbetet fokuseras mer på 

musikupplevelser och att starta en inre process som drivkraft. Att se motivation i ett yttre 

perspektiv påvisar mer att hitta sätt att få eleven övertalad till att hitta den inre processen. Dessa 

olika arbetssätt kan te sig snarlika men ändå få en stor effekt på hur man som lärare kan utforma 

sitt motivationsarbete.  

 

Via musikalisk identitet kan en inre motivationsprocess utvecklas där eleven vill uppnå en bild 

av sig själva som musiker. När man sedan lägger till ett gruppsammanhang kan läraren få 

ytterligare en dimension att grunda sitt motivationsarbete på då den sociala kontexten spelar 

stor roll för vidareutveckling och motivation, enligt mina informanter. Att eleven dels skapar 

en identitet via ett gruppsammanhang och känner ett positivt grupptryck för gruppens och 

sammanhangets bästa kan fungera både som en yttre och inre motivation.   

Till sist vill jag understryka att motivationsarbete och förståelse för motivation är komplext 

men att man som lärare genom att förstå olika aspekter av begreppet kan göra undervisningen 

mer gynnsam och ge lärarprofessionen mer verktyg för att hitta inkörsportar till motivationen 

för olika elever.  
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Avslutande reflektion  
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lärare i kulturskolan förstår fenomenet 

motivation samt hur de arbetar med att motivera elever till att vilja utveckla sitt musicerande 

Jag valde därför att göra kvalitativa intervjuer med lärare som var verksamma inom 

kulturskolan och med olika instrument.  Jag har sedan använt fenomenografiska 

analysmetoder för att analysera och behandla empirin som jag fick fram av mina informanter. 

Sedan har jag diskuterat resultatet tillsammans med tidigare forskning och litteratur om 

motivation.   

 

Eftersom jag ville undersöka motivation som fenomen och var intresserad av mina informanters 

uppfattning kring begreppet var fenomenografin en naturlig metodansats att genomföra min 

studie på. Fenomenografin var även hjälpsam att finna likheter och skillnader mellan 

informanternas uppfattningar och arbetssätt kring motivation. Kvalitativa intervjuer är den 

dataskapande metod som är vanligast inom fenomenografin och semistrukturerade tematiska 

intervjuer passade bra eftersom informanterna då får en relativt stor frihet att uttrycka sina 

uppfattningar. När jag skulle analysera de transkriberade intervjuerna arbetade jag efter 

fenomenografins sju steg, vilket underlättade analysarbetet.  

 

En av svårigheterna med att arbeta med fenomenografin som metodansats var att strukturera 

upp de semistrukturerade intervjuerna. Eftersom intervjuerna skulle ske i semistrukturerad regi 

blev det inga tydliga kronologiska partier transkriptionerna utan arbetet med att kategorisera 

och gruppera intervjuerna för att nå tydliga resultat krävde en stor mängd arbete. Detta eftersom 

svaren på frågorna inte nödvändigtvis kom när jag ställde dem utan de framkom allt eftersom 

intervjun fortlöpte. En annan svårighet med fenomenografins sätt att ha semistrukturerade 

tematiska intervjuer som dataskapande metod är att informanten kan känna en förvirring och 

otrygghet i vad de vill svara. Därför krävs det att informanterna känner sig trygga och har ett 

stort förtroende för den person som intervjuar. Jag upplevde dock att det inte var något problem 

i min studie men det kan komma bli tänkvärt om man som forskare använder den 

fenomenografiska metodansatsen.  

 

En annan svårighet med studiens genomförande var att jag på mina epostmeddelanden som 

skickades som förfrågan fick väldigt få och sena svar. Jag ville dock bara genomföra studien 

med tre stycken lärare i kulturskolan men mycket tid gick ut på att få tre bekräftade informanter. 

Dock upplevde jag inga svårigheter när väl intervjuer var gjorda och jag väl börjat arbeta med 

empirin. Att få fram själva resultatet och diskutera med tidigare forskning och litteratur kring 

ämnet blev relativt tydligt när jag hade arbetat med fenomenografins sju steg som grund. 

 

En intressant aspekt att fortsätta studera är att gå vidare och göra en studie i gruppundervisning 

på kulturskolan, möjligtvis ur ett etnografiskt perspektiv. Eftersom mina informanter har 

påvisat den sociala gruppkontexten som viktig för motivation kan det vara intressant att studera 

och intervjua elever om övning, motivation och deras upplevelser om att utvecklas tillsammans 

och spela i en grupp. För att göra studien bredare kunde man då som forskare besöka ett flertal 

kulturskolor med olika arbetssätt kring gruppundervisning och jämföra arbetssätt och 

motivation hos elever. 

 

Slutligen upplever jag att denna studie har gett mig större inblick i undervisningssituationer i 

kulturskolan. Jag har även fått en större inblick i hur motivationsarbete kan utformas och vilka 

faktorer som kan påverka. Det är viktigt att kunna se fenomenet motivation i flera perspektiv 

och jag upplever att arbetet med denna studie har gett mig ett bredare spektrum att kunna förstå 

och arbeta med motivation.  
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BILAGA 

Intervjuguide 
 

1. Vad är motivation enligt dig?   

 

2. Vad kan elevers motivation komma ifrån enligt din erfarenhet? 

 

 

3. Hur upplever du att det är att arbeta med elever med olika motivationsgrad?  

- Ser lektionerna olika ut?   

 

4. Varför tror du att vissa elever på kulturskolan är omotiverade att spela och 

öva medan andra tvärtom?   

- Främsta anledningen? 

 

5. Arbetar du aktivt med motivationsarbete och iså fall hur?  

- Går det att arbeta med motivationsarbete?  

 

6. Har du blivit undervisad i att arbeta med motivation? om ja hur ser detta 

arbete ut? 

 
 

 

 

 


