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Abstract 

This study investigates motivation in classes and individual students in instrumental 

lessons. The study brings up the challenges in motivating students and different 

methods to motivate students in Upper Secondary School arts programs. The purpose of 

this study is to find ways to motivate a music class and to see how you can find 

motivation within music students. There are a lot of types of motivation and many 

things that affect it, for example intrinsic and extrinsic factors. Music teachers at Upper 

Secondary School sees that grades and praise are common extrinsic factors regardless if 

in individual instrument lessons or in music classes, while role models and the will to 

attain knowledge are common intrinsic factors. By interviews I’ve extracted different 

theories and ways to motivate both individual music lessons and music lessons in 

classes. The results show that motivation always is pointed towards a goal: to learn 

something, to play with other students. Happiness and motivation is contagious and 

there is a force in groups that can help motivation and development. The results also 

shows that motivation in music education at arts programs does not mean that the goal 

has to be fun, there are other factors that can affect motivation positively. 

 

Title: Motivate more! – Music pedagogic challenges in motivating individual students 

and classes in arts programs at Upper Secondary School 

 

Keywords: Music pedagogy, motivation, arts program, class teaching, individual 

lessons 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Denna studie undersöker motivation i klass respektive enskilda elever på 

instrumentallektioner på estetiska programmet ur ett lärarperspektiv. Studien tar upp 

utmaningar i att motivera elever samt olika tillvägagångssätt som man som lärare kan 

använda sig av för att motivera elever på estetiska programmet. Syftet med denna studie 

är att hitta sätt att motivera en musikklass och för att se hur man kan göra för att väcka 

motivation inom musikelever. Det finns många typer av motivation och många faktorer 

som påverkar, till exempel inre och yttre faktorer. Musiklärare på gymnasiet märker att 

betyg och beröm är vanliga typer av yttre faktorer som påverkar elever, oavsett enskild 

instrumentallektion eller musiklektion i klass medan förebilder och viljan att ha kunskap 

är vanliga inre faktorer. Genom att intervjua informanter har jag kunnat få fram olika 

metoder och tankar kring att motivera klasser respektive individuell 

instrumentalundervisning. Resultaten visar att motivation alltid är riktad till något mål: 

att lära sig någonting, att spela med andra. Glädje och motivation smittar av sig och det 

finns en kraft i grupper som kan hjälpa både motivationen och utvecklingen. Dock visar 

resultaten att motivation i musikundervisning på estetiska programmet inte alltid 

innebär att målet är roligt utan andra faktorer kan påverka motivationen positivt.  

 

Sökord: musikpedagogik, motivation, estetiska programmet, klassundervisning, 

enskild undervisning 
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1.Inledning 

Den här studien handlar om hur musiklärare kan motivera elever i klass i förhållande till 

individuella lektioner. Studien börjar med en presentation av mitt val av område samt 

frågeställningen jag har använt. Fortsättningsvis kommer kapitel om metod, resultat och 

diskussion.  

 Jag har gått en kompletterande pedagogisk utbildning efter att ha tagit 

kandidatexamen i blockflöjt på Malmö Musikhögskola. Genomgående för mina studier 

är att jag har varit väldigt driven sedan jag började med blockflöjt i grundskolan och jag 

visste innan jag började gymnasiet att jag ville gå musikerutbildning på musikhögskola. 

De tillfällen då jag har blivit som mest motiverad har varit på konserter, där någon 

speciellt intressant blockflöjtist eller musiker har figurerat, och individuella lektioner, 

där man som elev får närmare kontakt till sin lärare. Vid individuella lektioner får man 

chansen att stå nära, höra och interagera med någon man förhoppningsvis ser upp till, 

vilket kan ge bränsle åt den låga som brinner för ens instrument. Denna låga har fått 

oändligt mycket bränsle i mitt liv på just sådana lektioner där min lärare har varit någon 

jag beundrat och som har hjälpt mig framåt, inte bara tekniskt utan även i min kärlek till 

mitt instrument. En sådan upplevelse vill jag som musiklärare kunna ge till alla mina 

elever, även i klassituationer. I situationer där man som lärare har klasser ser jag att det 

kan uppstå problem i att ge varje elev lika mycket uppmärksamhet som är möjligt vid 

individuella lektioner. Varje elev har olika behov och som klasslärare är det inte alltid 

möjligt att tillgodose dessa. Till exempel finns det många gånger någon eller några 

elever i en klass som spelar instrument på fritiden och som då har stor motivation. 

Denna elev har en typ av behov, till exempel att kunna göra framsteg. I samma klass 

finns det många gånger någon eller några som inte har tillgång eller som inte vill spela 

instrument på fritiden och därigenom inte har samma drivkraft som ovan nämnd elev. 

Denna elev har andra behov, till exempel att få en startlåga, en introduktion till musiken 

och olika instrument. Som musikpedagog vill jag att alla mina elever ska ha samma 

möjlighet att bli motiverade efter varje lektion oavsett om det är en klass- eller 

individuell instrumentlektion. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Denna studie har tyngdpunkten i musiklektioner i klass. För att få en bredare bild av 

musikundervisning på estetiskt program har jag valt att även undersöka individuella 

instrumentallektioner. Syftet med studien är att undersöka hur man kan motivera ett helt 

klassrum samt att undersöka vilka utmaningar man kan möta gällande motivation i 

musiklektioner i klass respektive individuell instrumentalundervisning. Jag vill med 

denna studie hitta tillvägagångssätt man som musiklärare kan använda sig av när man 

behöver motivera elever i klass. Jag har valt att undersöka detta ur ett lärarperspektiv på 

gymnasial nivå vilket ger mig ett underlag av lärare med elever som har gjort ett aktivt 

val av musik. Elever som har gjort ett aktivt val av musik kan tänkas ha någon slags 

grundmotivation till musikämnet vilket är intressant att undersöka ur ett lärarperspektiv. 

Målet är att jag själv ska kunna ta hjälp av denna studie i min kommande yrkesroll som 

musiklärare.  

 

 Min frågeställning är: Hur resonerar musiklärarna i sin strävan att väcka elevernas 

musikaliska intresse och motivera en hel klass? Vilka metoder och tillvägagångssätt 

använder musiklärare i klass respektive individuella instrumentallektioner? Hur ser 

lärarna på den egna motivationen, elevernas motivation och växelverkan där emellan? 
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2 Bakgrund 

 För att förankra studien i teorin presenterar jag i följande kapitel tidigare forskning och 

annan relevant litteratur inom motivation, motivation i klassrummet, motivation i 

individuell instrumentallektion samt en sista avdelningsrubrik där jag beskriver 

sambandet mellan motiverade lärare och motiverade elever. 

2.1 Motivation  

Begreppet motivation har sitt ursprung i det latinska ordet – movere – vilket betyder ”att 

röra på sig” (Bhoje, 2015) . Det är ett ord som används i dagligt tal och i många olika 

sammanhang. Inom skolväsendet används begreppet ofta för att beskriva hur drivna och 

hur villiga till att lära eleverna är. Enligt Nationalencyklopedin är motivation: 

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. (Öhman, 2016) 

Motivation visar alltså på någon slags psykisk rörelse inom individer som möjliggör 

utförandet av en viss uppgift eller ett beteende (Jenner, 2004). Ett annat ord som ofta 

kopplas samman med motivation är drivkraft. För att motivation ska fungera som 

drivkraft måste det finnas ett mål, något att sikta mot. Motivation kan delas in i tre 

aspekter, den första där motivation är något som sker inom individer, en inre faktor. 

Den andra aspekten är att det måste finnas något att sikta mot, en vilja att nå fram till ett 

mål. Målen kan både vara inre, personliga mål, och yttre, offentliga mål. Den tredje 

aspekten handlar om processen att arbeta mot ett mål och hur motivationen hänger 

samman med huruvida målet uppfylls eller inte (Jenner, 2004). Alla tre aspekter är 

relevanta när man tittar på undervisningssammanhang. Aspekterna visar på att 

motivation är individuellt och något som är beroende av varje enskild persons viljor och 

mål. När man som lärare har en klass blir det många olika viljor och mål att se efter.  

 Enligt Pink (2009) finns det tre olika typer av motivation. Den första typen är det vi 

som människor har behov av, till exempel har man motivation till att skaffa mat när 

man är hungrig. Denna typ av motivation är den mest basala och finns naturligt hos oss. 

Den andra typen av motivation är den så kallade ”morot och piska”-motivationen. Det 

innebär att det finns yttre faktorer som motiverar och fungerar i vissa fall som 
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skrämseltaktik. Yttre faktorer kan vara pengar, höga betyg eller status. För ett antal år 

sedan, och ibland även i nutid, var det en populär metod hos chefer på företag. Många 

chefer såg en positiv effekt hos arbetstagarna om cheferna kunde locka med en bonus, 

en morot. Till sist finns det ytterligare en typ av motivation som enligt Pink (2009) är 

den mest effektiva i dagsläget. Den tredje typen av motivation innebär att de faktorer 

som påverkar motivationen kommer inifrån individen och alltså inte yttre faktorer. Inre 

faktorer är till exempel ett syfte, gott ändamål, välgörenhet och så vidare. Motivation 

typ tre bygger även på tre olika element: Bemästring, autonomi och syfte. Genom att 

uppfylla dessa tre element, eller sträva efter att uppfylla dem, ska man, enligt Pink, bli 

motiverad till den grad att klara målet effektivt och relativt snabbt. I 

undervisningssammanhang är det ofta man ser den andra typen av motivation, där vissa 

prov och inlämningar ska göras vilket belönas med bra betyg. För de elever som inte 

drivs framåt och inte motiveras av höga betyg är det istället sämre betyg, piskan, som 

kan motivera. Om man som lärare kan använda sig av motivation typ 3 och locka fram 

drivkraften från inre faktorer hos eleverna skulle det ge bättre effekt, betyg, och mer 

välmående elever.    

 Beröm anses generellt sett vara motivationshöjande. Många gånger berömmer lärare 

elever överlag och gärna ofta. När läraren inte specificerar vad det är som är värt beröm 

kan det uppstå ett gap mellan vad eleven hör läraren säga och hur eleven anser 

prestationen vara. Detta skapar en osäkerhet hos eleven som kan påverka hen negativt 

och till och med motverka tanken bakom berömmet. Genom att hålla berömmet 

specifikt och uppriktigt kan detta gap överbryggas och därigenom höja motivationen 

hos eleven, enligt Lundgren och Lökholm (2006).  

  I musikundervisning på gymnasium ligger ofta fokus på elevers övning när det 

handlar om motivation. Schenck (2000) sätter samman lust och självmotivation som en 

förutsättning för all sund inlärning. Begreppet självmotivation kan liknas med 

motivation typ tre (Pink, 2009) där motivationen hämtas inifrån individen själv, det vill 

säga inre faktorer. Sammansättningen av lust och självmotivation presenteras under 

rubriken ”Några övningsprinciper” (Schenck, 2000, s. 170) vilket kan tolkas som att det 

är där motivationen har störst tyngd enligt musiklärare. I övning på instrument strävar 

man efter att bemästra och befästa, autonomisera något. Om man då följer Pinks 

motivationsteori typ tre (2009) framkommer det att det enbart fattas ett syfte för att man 

ska motiveras. Detta syfte kommer utav inre faktorer och dessa bör också finnas hos 
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eleven inför övning. Schenck (2000) skriver också ”Ju roligare det är, desto bättre går 

det. Ju bättre det går, desto roligare är det.” (Schenck, 2000, s. 167,) 

Detta citat visar på två olika typer av drivkraft, motivation, och ett samband mellan de 

två. Att tycka något är roligt sätter ofta igång en lust till att göra det igen och igen så att 

man blir bättre på det. När det går bättre tycker man det är roligt och fortsätter således. 

Ju roligare och ju bättre det går, desto mer motiverad blir man till att fortsätta 

aktiviteten. Elever som utövar musik är inga undantag. Som lärare behöver man då hitta 

en balans mellan att få elever till att ha roligt och att ställa krav på dem så att de kan 

utvecklas. Det gäller då att utmaningarna man hittar inte blir för svåra eller för enkla. En 

bra utmaning är en nåbar utmaning. Genom att ställa krav på elever medan man håller 

kvar det roliga kan man motivera eleverna på ett bra sätt.  

2.2 Motivation i klassrummet 

När man som lärare står inför en klass behöver man kunna motivera eleverna till att ta 

till sig kunskapen det bjuds på. Om eleverna inte är motiverade blir inlärningsprocessen 

svår och det finns risk att eleverna inte når upp till de mål som finns satta. När det gäller 

klasser med elever i åldrarna mellan 13 och 20 år måste man också som lärare vara 

uppmärksam på att eleverna har kommit olika långt i sin utveckling. Det kan handla om 

socioemotionell utveckling, kognitiv utveckling samt fysisk utveckling (Hwang & 

Nilsson, 2011). Socioemotionell utveckling innebär att eleverna börjar söka efter sin 

identitet, blir mer oberoende av föräldrarna, vänner blir mer viktiga och de ser sig själva 

med en annan förståelse än tidigare. Den socioemotionella utvecklingen för alltså 

eleverna fram mot social vuxenhet. Eleverna utvecklas även kognitivt vilket innebär att 

elevernas tankeverksamhet förändras och under tonåren börjar de tänka i nya banor. 

Metakognitionen utvecklas och förmågan att föreställa sig scenarion och sedan gå 

igenom dessa systematiskt träder fram. Det är även inom dessa år som eleverna börjar 

kunna tänka utanför konventionella ramar. Eleverna utvecklas också fysiskt under 

denna period i livet. Denna utveckling kan i många fall vara mycket snabb och det 

händer mycket på samma gång för eleverna. Det främsta som händer är puberteten. 

Puberteten är en känslig period där kroppen går mot könsmognad och påverkar kroppen 

både invändigt och utvändigt. Under puberteten sker stor fysisk utveckling, till exempel 

att huden förändras, tillväxten är stor samt hormonella förändringar. Målbrottet inträffar 

under tonåren och är viktigt för musiklärare att vara medvetna om då det kan försvåra 
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tal och sång för elever samt inte sällan vara ett känsligt ämne. Alla dessa typer av 

utveckling och förändring är viktiga att ta hänsyn till när man som lärare ska undervisa 

en klass.  

 För att en grupp människor, i detta fall klass, ska fungera på ett bra och effektivt sätt 

i lärsituationer behövs framförallt ett stödjande klimat, menar Leif Johansson (2005), 

lärare i ensembleundervisning. Ett stödjande klimat innebär att gruppen, klassen, har en 

bra attityd mot varandra, har överseende med obetydliga meningsskiljaktigheter samt 

individerna känner sig trygga nog att släppa eventuella försvarsattityder. Motsatsen till 

ett stödjande klimat är ett försvarsinriktat klimat där gruppen ofta ger negativ kritik, 

sarkasm och glirningar förekommer, meningsskiljaktigheter ses som problem samt att 

individerna inte känner sig trygga och agerar försvarsinriktat (Johansson, 2005). En 

klass som har ett försvarsinriktat klimat kan ha svårt för att bli motiverade då det 

psykosociala klimatet är dåligt och i det avseendet hämmande. I ett stödjande klimat 

kan eleverna våga visa motivation och drivkraft, och genom att eleverna kan trivas i 

klassrumssituationen tillsammans med musikläraren ökar chanserna att eleverna hittar 

sin motivation och drivkraft med hjälp av inre faktorer. Genom att från början ha tydliga 

förhållningsregler som musiklärare, bemöta eleverna professionellt och på deras nivå 

kan man främja ett stödjande klimat (Johansson, 2005).  

 Under slutet av 1960-talen bedrevs ett experiment av Robert Rosenthal och Lenore 

Jacobson, professor i socialpsykologi vid Harvard University respektive rektor för 

grundskola i U.S.A. Experimentet gick ut på att se hur lärarens förväntningar på en 

klass påverkade eleverna och deras resultat. Klasser delades in i två grupper, en 

kontrollgrupp där ingenting förändrades från hur situationen såg ut innan och en 

experimentgrupp där läraren höjde sina förväntningar på eleverna. Experimentet höll på 

i ett år. Resultaten visade på att kontrollgruppen, där ingen förändring skett, hade höjt 

sina IQ med i genomsnitt åtta poäng. Experimentgruppen hade höjt sina IQ med i 

genomsnitt tolv poäng (Rosenthal & Jacobson, 1968). Detta visar vilken effekt lärarens 

förväntningar har på eleverna. I klassrumssituationer kan detta användas för att påverka 

motivationen hos elever. Musiklärare som förväntar sig bra prestationer och beteenden 

från sina elever har stor chans att få just välpresterande och välbeteende elever. 

Förväntningar från lärare formas på samma sätt som människor i allmänhet och skiljer 

sig inte i karaktär däremellan (Jenner, 2004). Däremot är det stor skillnad i 

konsekvenserna av förväntningarna från lärare respektive människor i allmänhet. 
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Konsekvenserna kommer av relationen mellan lärare och elev där läraren har en annan 

status än eleven och relationen är alltså ojämlik. Detta gör att saker får en annan ofta 

starkare betydelse i kontakten mellan lärare och elev, jämfört med vardagliga situationer 

och sammanhang. Läraren förmedlar förväntningar på olika sätt. De olika sätten har 

olika mycket effekt men gemensamt för alla sätten är att det inte syns någon effekt på 

eleverna om förmedlandet inte är konsekvent under längre tid (Jenner, 2004). Detta 

skulle också kunna fungera för att motivera en klass. 

2.3 Motivation i individuell instrumentallektion 

Individuella instrumentallektioner skiljer sig från andra lektioner på gymnasium. Det är 

ett tillfälle då en lärare och en elev tillsammans får hänge sig åt det instrument de båda 

delar intresse och kärlek till (Schenck, 2000). Under instrumentallektionerna kan man i 

de flesta fall se en brantare kurva uppåt av inlärning än om man skulle jämföra med 

musiklektioner i klass. Detta beror på att läraren kan fokusera på just den elev som hen 

har framför sig och skräddarsy lektionerna efter eleven. För att individuella 

instrumentallektioner ska fungera bör läraren och eleven ha ett bra klimat på 

lektionerna, det vill säga ett stödjande klimat (Johansson, 2005).  

 Den individuella instrumentallektionen kan se ut på många olika sätt. 

Instrumentalundervisningen i Sverige har sedan 1950-talen utvecklat olika 

musikpedagogiska traditioner (Lindeborg, 2000). Dessa traditioner är sällan 

praktiserade renlärigt då de flesta lärare använder sig av många olika musikpedagogiska 

traditioner. Den dominerande traditionen inom instrumentalundervisning är 

konservatorietraditionen som har sina rötter i det allmänna läroverket och förknippas 

ofta med institutioner och instrumentalstudier på högskolenivå. Dock återkommer 

traditionen inom instrumentalundervisningen oavsett nivå. Konservatorietraditionen kan 

förekomma i vilka genrer som helst och har fokus på det musikaliska hantverket, 

notläsning, teknik och så vidare. Traditionen ses oftast genom ett lärarperspektiv där 

läraren är en mästare som innehar all kunskap medan eleven är en lärling som ska följa 

mästarens anvisningar. Mästaren ger dock inte ut sin fulla kunskap till alla, utan till de 

elever/lärlingar som visar sig värdiga: ”Läraren/mästaren har kunskaper som 

vidareförmedlas till den som har tillräckliga mått av speciella egenskaper, begåvning 

och hängivenhet.” (Lindeborg, 2000, s. 19). Denna undervisningsmodell ger läraren 

möjlighet att noggrant följa elevens utveckling och kan hjälpa eleven att undvika att 
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göra fel, vilket ses som avgörande. Det finns dock aspekter av denna mästar-

lärlingstradition som ses som problematiska idag. Till exempel tar en lärare som 

undervisar efter konservatorietraditionen inte hänsyn till elevens behov av att prova sig 

fram utefter eget tycke och smak och tillåter inte att eleven hittar en egen identitet som 

musiker (Lindeborg, 2000). Gaunt (2009) lyfter fram en mer modern syn på enskilda 

lektioner och mästar-lärling. Enskilda lektioner där mästar-lärling förekommer har stor 

potential för eleverna att utvecklas då lektionerna skräddarsys efter dem. Det 

traditionella sättet mästar-lärling ger upphov till att lektionsupplägget blir liknande från 

vecka till vecka vilket Gaunt (2009) menar kan vara både uppskattat och bra för elever. 

Det finns dock risker med att ha alltför lika lektionsupplägg som till exempel att 

eleverna inte blir stimulerade kreativt men framförallt att de inte utvecklar en förmåga 

att lära sig själva då läraren serverar lärdomar istället för att eleverna själva hittar dem 

(Gaunt, 2009).  

 Schenck beskriver i sin bok Spelrum (2000) olika sätt att motivera och utveckla 

elever under individuella instrumentallektioner. Något Schenck (2000) förespråkar är 

förebildning, att spela inför eleven och på så sätt visa hur man som musiker kan spela 

och tolka ett musikstycke. Genom att förebilda kan läraren inspirera och i förlängning 

hjälpa eleven med målsättningar och därigenom påverka motivationen. Detta sätt 

hjälper inte bara inspirationen och motivationen utan är även en effektiv metod för 

inlärning då eleven kan imitera och härma lärarens sätt att spela. Genom att använda sig 

av förebildande och även imitation kan lektionerna handla mer om musicerande och 

spelande än förklaringar och prat. Eleven kan hitta inre motivationsfaktorer som till 

exempel att bli lika bra som läraren.  

 Som musiklärare har man under individuella instrumentallektioner, enligt Schenck 

(2000), tre olika roller att ta hänsyn till. Rollerna täcker in aspekterna som finns inom 

instrumentallektioner för eleverna. Musiklärare har dels rollen som instrumentallärare, 

det vill säga att de har ansvar för att lära ut instrumentkunskap som fingersättningar och 

så vidare. Dels rollen som musiklärare i allmänhet vilket innebär ansvaret för den 

allmänna musikkunskapen, som till exempel musiklära eller notläsning. Den tredje 

rollen är pedagoger, som ansvarar för den personliga utvecklingen av eleven (Schenck, 

2000). Om man som musiklärare under individuella instrumentallektioner tar dessa 

roller i beaktning sörjer man för att eleven utvecklas på tre områden: instrumentet, 

musikkunskap samt personlig utveckling. Personlig utveckling kan vara förmågan att 
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samarbeta, koncentrationsförmågan samt hur eleven uppför sig gentemot andra. Genom 

att musiklärare uppfyller dessa tre roller kommer eleven få undervisning som dels ger 

eleven möjlighet till att bli en bra musiker på sitt instrument, dels kunnig om musik och 

musiklära samt en god medborgare. Om en musiklärares arbete kan täcka in alla dessa 

roller och ansvarsområden finns det bra möjligheter till att eleven blir motiverad och 

kan hålla motivationen uppe. Detta genom att eleven blir stimulerad från tre olika 

vinklar under lektionerna och att det finns många möjliga mål att sätta. 

 Målsättningar, som tidigare i kapitlet beskrevs som en förutsättning för att 

motivation ska infinna sig, är också ett bra redskap för motivation i individuella 

instrumentallektioner. Genom att ge elever utmaningar som varken är för svåra eller för 

lätta hjälper musiklärare inte bara motivationen utan även alla aspekter i utvecklingen 

hos eleven. Vygotskij (1978), införde begreppet proximala utvecklingszoner. Den 

proximala utvecklingszonen sägs vara avståndet mellan den utveckling som sker om en 

elev lämnas till att på egen hand lösa en uppgift, en utmaning, och den möjliga 

utveckling som sker när eleven får hjälp att lösa uppgiften av lärare eller andra elever 

med mer kunskap om gällande uppgift (Vygotskij, 1978). Inom den proximala 

utvecklingszonen sker störst utveckling för eleven. För att hålla eleven inom denna zon 

är det viktigt att ge utmaningar som inte är för svåra eller för lätta. Utmaningar som är 

för svåra gör att eleven tappar motivation då eleven inte klarar av att lösa uppgiften. 

Utmaningar som är för lätta gör att eleven tappar motivation då eleven kan lösa 

utmaningen utan att lära sig något nytt. Genom att ge lagom utmaningar som håller 

eleven inom den proximala utvecklingszonen är det stor chans att eleven får motivation 

till att klara utmaningen och i förlängning att fortsätta utvecklas (Vygotskij, 1978), och i 

detta fall, att fortsätta spela instrumentet.  

2.4 Ger motiverade lärare motiverade elever 

Motivation för lärare är lika personlig som för elever. Inre faktorer kommer alltid att 

variera hos båda parter och vad som sätter igång motivation skiljer sig nästan alltid från 

person till person. Dock innefattar läraryrket en viss professionalism som gör att 

lärarens motivation skiljer sig från elevernas. Dinham (1994) säger att det finns ett 

samband mellan motiverade lärare och motiverade elever. Att motivationen hos läraren 

skulle kunna smitta eleverna och vice versa. Om elever är motiverade är det 

motiverande för läraren att arbeta med eleverna. Om läraren är motiverad är det 
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motiverande för eleverna att gå på lektionerna och ta till sig kunskaper. Enligt Dinham 

(1994) är det tecken på framgång och utveckling hos eleverna som tillfredsställer och 

motiverar läraren. Även yttre faktorer som lön och arbetstider kan motivera lärare. 

Likaså påverkas eleverna av yttre faktorer, så som deras schema, vilken tid på dygnet de 

har vilka lektioner. Relationerna mellan lärare och elever samt föräldrar är också något 

som påverkar motivationen hos lärare. Vid goda relationer mellan samtliga parter 

upplevde lärare att det var roligt och lätt att arbeta med eleverna (Dinham, 1994). 

Motiverade lärare har lust och ork att göra sitt bästa för eleverna och arbeta med dem på 

ett pedagogiskt och bra sätt.  

 När elever möter motiverade lärare och får ta del av den entusiasm och glädje läraren 

utstrålar får det effekter. Eleverna får inspiration och rätt typ av utmaningar från läraren 

som tar sig tiden att arbeta fram så bra uppgifter och mål för eleven som möjligt. 

Genom att eleven får känna att lektionerna skräddarsys efter dens behov möjliggör det 

att inre faktorer, som viljan att bli skicklig på instrumentet eller ämnet, börjar påverkas. 

Utmaningar som eleverna klarar av och kan lösa på egen hand eller i grupper kan sätta 

igång en lust och en drivkraft att lösa fler uppgifter och gå vidare i ämnet (Vygotskij, 

1978) och instrumentet. När lärare sedan möter en elev vars motivation satt igång på 

grund av genomförandet av en uppgift blir lärarna motiverad eftersom eleven visar en 

glöd. 

 Detta samband förekommer oavsett klass eller individuell instrumentallektion. Dock 

blir effekterna större under individuella instrumentallektioner än under klasslektioner då 

läraren kan fokusera på en enskild elev och inte flera olika elever på samma gång 

(Schenck, 2000).   
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras samt motiveras mina val av metoder. Under första rubriken 

beskrivs metodvalen, därefter följer urvalet av informanter, genomförandet av studien 

samt etiska överväganden. Kapitlet avslutas med hur jag har bearbetat resultatet. 

3.1 Metodval 

Jag har valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie. Syftet med intervjustudien var att 

undersöka vilka tankar som finns och vilka metoder som används för att motivera elever 

i klass respektive individuell instrumentallektion samt upplevda skillnader däremellan. 

Jag har intervjuat fyra informanter från olika skolor, i olika åldrar och med liknande 

erfarenheter av yrket som musiklärare på gymnasienivå. Informanterna skulle vara så 

olika som möjligt för att se om något skiljer sig mellan generationer, platser och kön. 

Då jag har avgränsat till enbart fyra informanter kommer jag inte kunna dra några större 

allmänna slutsatser utan enbart presentera en samling tankar och metoder från en liten 

del av musikläraryrket.  

 Genom att intervjua informanter har jag kunnat samla in data som jag behöver för 

studien med hjälp av en förberedd intervjuguide (se Bilaga 1) men har också fått 

chansen att i stunden lägga till följdfrågor som kommit utav informanternas svar. 

Intervju som forskningsmetod möjliggör i denna studie musikpedagogiska utbyten och 

styrs av intervjuaren utifrån vilka svar som ges från den intervjuade (Kvale, 1997). 

Denna levande typ av utfrågning har gjort att jag har fått en inblick i den intervjuades 

tankar och vardag. Jag ville inte göra en enkätstudie eller en annan kvantitativ insamling 

av data då det kan vara svårt att få uttömmande och motiverade svar vilket i en 

intervjusituation blir lättare då jag som intervjuare kan skräddarsy intervjun efter 

informanten.  

3.2 Intervjuns innehåll 

För att hitta och locka fram tankar om och metoder för motivation i klass och 

individuella instrumentallektioner valde jag att genomföra intervjuer med ett fåtal 

utvalda informanter. Intervjuerna har tagit maximalt 60 minuter för att transkribering 

och analysarbetet skulle bli hanterbart. Frågorna ställda under intervjuerna har utgått 
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ifrån en intervjuguide (se Bilaga 1). Under intervjuerna gick jag ibland ifrån 

intervjuguiden för att ställa ytterligare följdfrågor som kom fram utifrån informanternas 

svar.  

 Frågorna jag har ställt och som finns i intervjuguiden (se Bilaga 1) går ifrån att 

definiera begreppet motivation till att undersöka hur informanterna motiverar enskilda 

elever och klasser. Det finns även frågor om hur sambandet mellan motiverade lärare 

och motiverade elever ser ut och vad som behövs för att det sambandet ska fungera. 

Frågorna är utformade subjektivt för att fånga informanternas uppfattning om hur 

motivation i klass och individuella instrumentallektioner fungerar i verkligheten. 

Objektiva frågor stänger den dörren och frambringar svar som om informanterna ser på 

det utifrån och inte deras egna tankar och metoder. Genom att jag som intervjuare ställer 

öppna frågor utifrån min förståelsehorisont får informanterna chansen att tänka och 

känna efter hur deras verklighet ser ut, inom ramen för studien (Ödman, 2007). Slutna 

frågor, som till exempel ja- och nej-frågor, skulle inte ge samma möjlighet för utförliga 

svar och hade blivit hindrande i en intervjusituation.  

3.3 Urval och genomförande 

Jag valde informanterna utifrån kriterierna att de arbetar på en gymnasieskola, har 

musiklektioner både enskilda och i klass samt att de skulle ha lång erfarenhet av yrket. 

Jag valde också att enbart ha en informant per skola för att se om musiklärare tänker 

lika oberoende av vilken skola de arbetar på. Genom att välja utifrån dessa kriterier har 

jag fått informanter som arbetar på gymnasier och med gymnasieelever som läser på 

musikestetiska program, vilket avgränsade studien till arbete med elever som har gjort 

ett aktivt val av musik. Denna avgränsning gjordes på grund av att jag ville undersöka 

undervisning på högre nivå och därmed också elever som de flesta har kommit längre i 

sin utveckling. Eftersom studien undersöker motivation i enskild lektion och klass blev 

gymnasielärare och elever ett självklart val, då det främst är den skolformen som 

erbjuder dessa två samtidigt. Avgränsningen är även relevant för mig personligen då 

min utbildning ger mig kompetensen att undervisa även på gymnasium. 

 Antalet informanter har varit fyra stycken och jag mailade ut cirka 30 förfrågningar 

om deltagande allt som allt. Tre av intervjuerna genomfördes på informanternas val av 

plats då det var viktigt att de kände sig bekväma dels med att kunna vara anonyma och 
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dels kunna sitta någorlunda ostört och utan onödigt bakgrundsljud. Vid planeringen av 

intervjuerna uppgav jag dessa två kriterier för att intervjun skulle fungera på ett bra sätt. 

Den fjärde intervjun skedde via telefon då det på grund av den geografiska placeringen 

var omöjligt för oss att ses ansikte mot ansikte. Kriterierna var dock de samma. Det var 

viktigt att informanterna kunde känna sig fria att berätta vad de ville berätta för mig i 

stunden utan att behöva tänka på några konsekvenser. Att sitta tämligen ostört var en 

självklarhet från min sida då inspelningen utav intervjun behöver vara av god akustisk 

kvalitet samt att minimera distraherande faktorer för både mig och informanterna. 

Intervjuerna transkriberades sedan i sin helhet av mig på formellt skriftspråk där jag inte 

skriver ut frekventa upprepningar eller olika läten, som till exempel ”mh” (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Därefter analyserades samt bearbetades resultaten.  

 Alla intervjuer inleddes med informering om informanternas rättigheter och 

signering av en samtyckesblankett (se Bilaga 2). Telefonintervjun inleddes på samma 

sätt och informanten accepterade ett muntligt avtal på samma villkor som resterande 

informanter. Därefter påbörjades intervjun enligt intervjuguiden (se Bilaga 1).  

 Inför denna studie valde jag att använda mig av intervjuer för att få fram så 

djuplodande svar från informanterna som möjligt. På grund av tidsbegränsningar var jag 

tvungen att avgränsa till fyra informanter och intervjuerna fick inte ta längre än 60 

minuter. Min första tanke var att hitta informanter varav två nyutexaminerade 

musiklärare, en kvinnlig och en manlig, samt två erfarna musiklärare, en kvinnlig och 

en manlig. Dock var det svårare än väntat att hitta informanter, vilket förmodligen 

påverkades av att jag var sent ute och inte hade planerat in tillräckligt med tid för just 

detta delmoment. De som var villiga till att intervjuas av mig var alla fyra erfarna 

musiklärare, dock två kvinnliga och två manliga från olika skolor i landet. Om jag hade 

planerat in mer tid för sökande av informanter är det möjligt att jag hade hittat 

informanter med de erfarenheterna som jag letade efter från början. Trots att 

informanterna hade liknande mängd erfarenhet lyckades jag ändå hitta saker som skiljer 

dem åt. Två informanter har lika delar erfarenhet av klass och enskild undervisning, en 

informant har till övervägande del erfarenhet av klass samt en informant har 

övervägande del erfarenhet av enskild undervisning. Mellan informanterna är det också 

bra spridning av genrer.  
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 Intervjuerna tog plats på olika ställen, två av informanterna ville bli intervjuade på 

respektive arbetsplats, en informant valde en annan privat plats samt en informant som 

valde att ha intervjun över telefon. Detta var även lättast för mig som befann mig i en 

annan del av landet. Telefonintervjun utgick från samma intervjuguide som de andra 

intervjuerna (se Bilaga 1) och skilde sig inte i kvalité. Dock måste detta problematiseras 

då intervjuer som sker ansikte mot ansikte ofta får fram djuplodade svar då intervjuaren 

kan ställa följdfrågor utifrån informanternas svar och uttryckssätt. Andra uttryckssätt 

kan vara till exempel kroppsspråk som kan vara avgörande för hur intervjun fortlöper 

(Kvale, 1997). Detta försvinner i telefonintervjuer. Följdfrågor baserade på 

informantens svar och tonfall var en naturlig del i intervjun och jag upplevde att 

kvaliteten på denna intervju inte var sämre än de andra som skedde ansikte mot ansikte. 

I och med att jag har en professionell relation till denna informant underlättade det min 

tolkning av informantens tonläge och tonfall.  

3.4 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) finns det fyra huvudkrav som forskare ska följa. 

Informationskravet innebär att forskaren måste informera informanter om syftet med 

studien, hur studien genomförs samt eventuella risker och obehag. Informanter ska 

också upplysas om att medverkan är frivillig och att det när som helst går att gå ur 

studien. Det andra kravet, samtyckeskravet, innefattar att forskare samlar in samtycke 

från informanter, till exempel en samtyckesblankett (se Bilaga 2) med informanters 

underskrift. Detta för att säkerställa att informanter ger tillstånd till forskaren att 

använda deras deltagande, att de har förstått att det är frivilligt, att de när som helst kan 

gå ur studien samt att informanterna deltar på deras egna villkor. Konfidentialitetskravet 

innebär att informanterna har rätt till att vara anonyma om de så önskar. Det sista kravet 

är nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som forskare samlar in inte får 

publiceras på något annat sätt än i studien och på överenskommet sätt (Vetenskapsrådet, 

2011).  

 För att följa dessa krav och genomföra en bra studie har jag informerat informanterna 

om syftet med studien, vad jag ska använda deras uppgifter till, att det är frivilligt och 

fritt att gå ur studien när som, hur uppgifterna behandlas och publiceras samt att de är 

anonyma. Alla informanter har fått skriva på en samtyckesblankett (se Bilaga 2) där 

uppgifterna om studien står skrivna och där de ger sitt tillstånd att jag får använda 
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uppgifterna från intervjun på det sätt jag beskrivit. Uppgifter jag har samlat in genom 

intervjuerna har behandlats med största försiktighet för att säkerställa anonymitet och 

konfidentialitet mot informanterna. Informanterna fick ingen möjlighet att välja bort 

anonymiteten då jag ville försäkra mig om att de skulle känna sig fria att berätta för mig 

vad de än vill.  

3.5 Bearbetning 

När man gör en kvalitativ forskningsstudie är syftet att undersöka beståndsdelar utav 

något och få en helhet (Kvale, 1997). Jag har i denna studie tolkat resultaten från 

intervjuerna utifrån mina förkunskaper. Det innebär att jag bearbetar och tolkar 

resultaten utifrån mina erfarenheter, tankar och kunskaper inom motivation i klass och 

individuella instrumentallektioner. Jag har bedrivit en kvalitativ studie där jag har 

intervjuat informanter på djupet om motivation i klass och individuell 

instrumentallektion. Detta innebär också att jag i bearbetningen varit delvis subjektiv 

men även tagit vara på informanternas perspektiv. 

 Intervjuerna transkriberades av mig efter intervjutillfället och sparades i en särskild 

mapp. Därefter analyserade och bearbetade jag resultaten. För att göra arbetet så 

överskådligt som möjligt har jag valt att dela in resultatkapitlet i avsnitt som passar de 

resultat jag har fått fram.  

3.6 Presentation av informanter 

Jag har valt att intervjua fyra informanter. Nedan beskriver jag kort informanternas 

geografiska placering, utbildningshistorik, erfarenheter samt genrer de arbetar inom. För 

att informanternas anonymitet ska behållas har jag valt att inte röja huvudinstrument 

eller vilken gymnasieskola de arbetar på. Följande har jag valt att presentera dem som 

och benämna informanterna som Informant 1-4 (I1-I4).  

 Informant 1 (I1) är bosatt och verkar i Skåne och har arbetat inom gymnasieskola på 

estetiskt program samt kulturskola i cirka 20 år. Han har genomgått en 

musiklärarutbildning på musikhögskola och har lika mycket erfarenhet av individuell 

instrumentalundervisning som klassundervisning i musik. Genreinriktningen är bland 

andra pop och rock.  
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 Informant 2 (I2) är bosatt och verkar i Västra Götaland och har arbetat inom 

gymnasieskola på estetiskt program i cirka 30 år. Under sin utbildning på 

musikhögskola gick han en blandad utbildning där musikerutbildningen var sammansatt 

med pedagogiska kurser. Erfarenheterna är lika delar undervisning i både klass och 

individuella instrumentallektioner. Genreinriktningen är bland andra klassisk musik och 

pop. 

 Informant 3 (I3) är bosatt och verkar i Västra Götaland och har arbetat inom 

gymnasieskola på estetiskt program samt olika körverksamheter i cirka 20 år. Hon har 

genomgått musiklärarutbildning på musikhögskola med inriktning på kör och har 

övervägande erfarenhet av klassundervisning och mindre erfarenhet av individuell 

instrumentalundervisning. Genreinriktningen är bland andra klassisk musik och gospel. 

 Informant 4 (I4) är bosatt och verkar i Skåne och har arbetat inom gymnasieskola på 

estetiskt program samt musikskola i totalt cirka 10 år. Hon utbildade sig först till 

musiker och valde sedan att komplettera med en pedagogisk utbildning på en 

musikhögskola. Erfarenheterna är främst individuell instrumentallektion och mindre 

grupper och ensembler. Genreinriktningen är bland andra klassisk musik och tidig 

musik.  
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4. Resultat 

I detta kapitel redovisas de resultat jag har funnit av denna studie. Jag börjar med att 

presentera intervjuresultaten under rubriker som representerar intressanta resultat jag 

har funnit. Avslutningsvis hittar ni en sammanfattning.  

4.1 En beslutsamhet att åstadkomma något 

Informanterna ombads definiera begreppet motivation för att få en inblick om vad 

motivation innebär för olika musiklärare. Definitionerna skiljer sig inte så mycket ifrån 

varandra. I1 utgick ifrån litteratur och valde att definiera motivation som viljan eller 

lusten att åstadkomma något för antingen sin egen eller någon annans skull eller för 

någon typ av belöning. Lust och motivation verkar gå hand i hand, vilket I4 beskriver: 

”Motivation är lust för någonting, att man satt sig för någonting och är inriktat mot ett 

mål.” 

 I2 väljer att kort beskriva motivation som ”att en motor i personen är på” medan I3 

definierar begreppet som en slags beslutsamhet, en vilja eller lust att göra någonting. 

Dock poängterar hon att motivation är oberoende av lust eller glädje och kan enbart 

handla om en beslutsamhet att åstadkomma något. De gemensamma nämnarna för alla 

informanterna är att motivation på något sätt riktar sig mot ett mål och kan inte stå utan 

relation till någonting, som en uppgift eller ett mål. 

4.2 Tillit, öppenhet och respekt 

För att mötet mellan lärare och elev ska bli produktivt och för att lektionerna ska 

fungera behöver det finnas vissa ingredienser i relationen mellan lärare och elev. Vid 

frågan om vad som är viktigast i relationen mellan lärare och elev svarade I2:  

 Det allra viktigaste i mötet mellan lärare och elev, det är ju att man möts som människor. 

Det är det absolut viktigaste. ’Här är du, här är jag och vad fantastiskt att vi får mötas och 

göra något ihop’. Det är det allra viktigaste. (I2) 

I1 besvarade frågan på liknande sätt och lägger till att inspiration är en stor faktor för att 

mötet mellan lärare och elev ska fungera bra. Eleverna ska se ett värde i att gå på 

lektionerna och känna att de får ut något av dem. Enligt I3 behöver det finnas främst tre 

ingredienser i relationen mellan lärare och elev för att lektionerna ska fungera och bli 
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bra, ”glädje, öppenhet och ömsesidig respekt”. Det är alltså viktigt att det finns tillit 

mellan lärare och eleverna, beskriver hon, då musik kan vara utlämnande.  

Det hörs ju ofta när man gör fel och att få dem att känna att det inte spelar någon roll att 

man gör fel eller att det kan vara utvecklande att göra fel. Det kan vara bra att göra fel till 

och med. (I3) 

Genom att skapa ett bra klimat och relation mellan lärare och elev kan lektionerna bli 

mer givande och i vissa fall musikaliskt förlösande för eleverna. Eftersom läraren inte 

ser de fel, som eleverna gör, som ett misslyckande utan istället ser det som ett steg i 

utvecklingen kan eleverna slappna av och ge mer av sig själva i undervisningen. Hon 

går vidare med att det är viktigt att eleverna inte känner att läraren står över dem och 

trycker ner dem utan att eleverna och läraren är på samma nivå, vilket även I2 uttrycker. 

Läraren behöver ha en naturlig auktoritet utan att vara auktoritär. I4 anser att en 

fungerande kommunikation är en utav de viktigaste ingredienserna i relationen mellan 

lärare och elev. Samtliga informanter ansåg att motiverandet av en hel klass kan vara 

svårt att åstadkomma men var rörande överens om att det underlättar om läraren själv är 

entusiastisk och brinner för sin sak. Passion och tron på vad läraren undervisar sätter 

igång något i eleverna som kan ta form som motivation. Att samtliga elever behöver 

känna tillit till lärarens kunskaper i ämnet är informanterna enhälliga om.   

 I mötet mellan lärare och elev finns det olika saker som kan hjälpa motivationen hos 

eleverna. I2 beskriver vikten av att eleverna känner att läraren tror på deras förmåga och 

att lärarna förväntar sig att eleverna ska klara uppgifterna eller nå upp till eventuella 

mål. Att få elever att tro att man som lärare tror på dem, att få eleverna att känna tillit, 

anser han vara en svår uppgift men dock grundläggande för att elever ska bli 

motiverade.  

I1 pratar också om tre grundstenar i mötet med lärare och elever som kan hjälpa 

motivationen hos elever. Den första grundstenen är att man som lärare behöver vara 

ödmjuk inför vad eleven vill och vad eleven eventuellt är motiverad att göra. Det är 

viktigt att kunna anpassa efter eleverna och inte enbart gå efter lärarens förutbestämda 

planering. Den andra grundstenen är att man som lärare försöker skapa en lust hos 

eleverna. Detta kan vara att hjälpa eleverna att hitta förebilder eller målbilder och sedan 

visa dem vägen dit. Den tredje grundstenen är att man som lärare måste hitta rätt sorts 

utmaningar för eleverna. Utmaningar är viktiga för eleverna och för elevernas lust att 

lära men för svåra eller för enkla utmaningar kan stjälpa motivationen. Om utmaningen 
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är rätt för eleven kan det ge lust att klara utmaningen och sedan fortsätta framåt. Vissa 

elever kan sträva efter att vara duktiga och I4 ser att detta kan vara en typ av motivation. 

Dessa elever kanske inte förstår varför kunskapen är bra i nuläget men kan upptäcka 

värdet i kunskapen vid ett senare skede. Hon fortsätter med att påpeka att elevers 

strävan efter att vara duktiga kan vara ett medel för att ”inhämta kunskap och lära sig”.  

4.3 Glädje och motivation – det smittar! 

I mötet mellan lärare och elev har I4 sett att det sker ett utbyte av motivation, att 

motivation ”smittar”. Samtliga informanter har upplevt detta utbyte av motivation, detta 

samband mellan motiverade lärare och motiverade elever. I4 visar på att om lärare och 

elev möts inför samma mål och om läraren visar engagemang inför uppgiften är det en 

motivation i sig: 

Motivationen hos eleven måste vara elevens egen. Men jag är ju där för att visa vägen och 

väcka motivation. […] Om jag visar att jag går in för ämnet är det klart att det smittar av 

sig. Mitt engagemang dels för ämnet och dels för eleven. (I4) 

När elever kommer till lektionen med ett mål och en motivation att uppnå det målet 

visar de entusiasm och glädje inför lektionen. På samma sätt som en motiverad lärare 

som visar entusiasm och glädje smittar elever till att bli motiverade, smittar alltså 

elevers motivation läraren. Lärarens motivation kan komma av deras egna viljor och 

kunskaper samt den glädje läraren finner i situationen och yrket. Skulle läraren eller 

eleverna visa sig nollställda inför lektionerna och ämnet blir det tungt för båda parter 

och motivationen falnar. I2 anser att läraren behöver vara motiverad inför sitt uppdrag 

och beskriver hur han ser på mötet mellan lärare och elev vid individuella 

instrumentallektioner: 

Man är väldigt lika som människor vad det gäller bekräftelsebehov. Ska man ta 

motivation i lärarens fall är det ju att man är motiverad att vara i den situationen man är 

och tycka om det, och inte tycka om någon annan situation. Till exempel att jag skulle 

vilja jobba någon annanstans eller att ’jag skulle inte vilja att det är du som är elev utan 

jag skulle vilja att det vara en annan elev’ utan att man gillar den situationen som är och 

som jag tycker är grunden till allt.(I2) 

Det han beskriver är hur eleven uppfattar lärarens inställning till både eleven själv och 

läraruppdraget i sig. Elever, så som lärare, behöver olika mycket bekräftelse i 

undervisningen. Som lärare behöver man tillfredsställa elevens bekräftelsebehov vilket 

man kan göra genom att vara motiverad att arbeta med just den elev man har framför 

sig, menar han. Att visa att man som lärare vill arbeta med eleven framför sig, men 
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också visa att man som lärare själv kan lära sig utav eleven uttrycker han vara viktigt. 

Lärare lär sig dagligen av elever och genom att visa det och vara öppen för det kan även 

det verka motiverande för eleverna och för läraren. Enligt honom är även detta en del 

utav grunden till ett lyckat möte mellan lärare och elev. 

 Att läraren är lika benägen att vilja lära sig som eleven. Att man är lika nyfiken hela 

tiden att lära och att man också visar att man kan lära sig oavsett nivå. Att läraren kan lära 

sig av eleven, på samma sätt som jag kan lära mig av ett barn som är tre år, hela tiden nya 

saker. (I2) 

I musikundervisning i klass handlar det om att få det musikaliska lärandet mellan 

eleverna att fungera på ett bra sätt. Enligt honom är den typ av lärande mer effektivt för 

eleverna och påpekar att det är något ”jättebra” som man som lärare bör använda sig av. 

Just varför detta är jättebra förklarar han som att eleverna stärks, både personligen och i 

utvecklingen, av att lära av varandra och kan genom detta bli än mer nyfikna och vilja 

lära sig än mer. Motivationen inför utveckling och lärande kan höjas genom att eleverna 

får ta del av varandras kunskaper och därigenom kan utvecklas.   

 I3 pratar om att själva grunden i utbytet av motivation mellan lärare och elev vilar 

bland annat på att eleverna själva kan hitta och se sina framgångar tillsammans med 

läraren. Genom att eleverna själva bedömer sina insatser och kan finna glädje och 

motivation i detta blir läraren smittad och kan själv bli glad och motiverad.    

Det är ju inspirerande när det går framåt och när eleverna själva kan tycka till och 

bedöma, att det inte går bara ena vägen. Det tycker jag är ett slags utbyte av 

inspiration.(I3) 

En annan del av grunden är att hitta rätt uppgift till rätt elever vilket kan motivera både 

eleverna som motiveras utav att klara av utmaningen och läraren som motiveras av att 

se elevernas framgångar. I3 påpekar att förebilder och inspiration är något som kan 

hjälpa till i att hitta rätt utmaningar till rätt elev och genom att försöka få dem att inte ge 

upp när det är svårt kunna få framgångar och därigenom kommer motivation.  

När de väl klarar små mål då blir de glada, då blir jag glad och då smittar det av sig. Det 

studsar ju fram och tillbaka kan man säga. Det ena föder det andra, ständigt och jämt. (I3) 

4.4 Kraften i grupper 

Mötet som sker mellan lärare och elev och relationen däremellan kan förändras 

beroende på om det är individuell instrumentalundervisning eller musikundervisning i 

klass. I2 uppger att olika lärare agerar olika på olika lektioner beroende på vilka 
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kontexter läraren själv trivs i. Generellt anser han att mötet mellan lärare och elev inte 

behöver förändras när antalet elever förändras. Dock ser han att kommunikationen 

förändras och att läraren kan ta mindre eller större plats beroende på uppgift och därmed 

ta en mindre eller större ledarroll. I4 talar också om hur kommunikationen förändras och 

att lärarens roll förändras: 

Det är så lyxigt med musikundervisningen att bara kunna vara […] två personer som får 

jobba med en annan människa så nära, det är väldigt exklusivt och väldigt roligt. Är man 

en grupp är det också väldigt roligt men det är klart att det blir en annan kommunikation, 

vi kan inte ha samma direkta utbyte. (I4) 

Genom att arbeta enskilt med en elev och kunna fokusera helt på just den eleven 

menar hon ger mycket glädje och motivation för just läraren och i mötet skapas en 

speciell typ av kommunikation som enbart den läraren har med den eleven och vice 

versa. När läraren då har en grupp eller klass där eleven ingår behöver läraren 

anpassa kommunikationen så att hela gruppen inkluderas. Hon påpekar också att man 

som lärare måste ta hänsyn till eventuella känsliga områden som eleverna kan tänkas 

ha och i vissa fall uttrycka sig mer eller mindre för att alla elever ska kunna få ta 

plats. 

Det ställer höga krav på mig, att jag till exempel tänker på hur mycket jag pratar, hur 

mycket jag gör. Om jag pratar mycket i en ensemblelektion så tiden var och en får över 

att spela varje lektion, eller att göra, den blir ju mycket mindre. Jag kanske har mer 

utrymme att prata i en enkellektion. (I4) 

De höga kraven innebär bland annat att man som lärare hela tiden måste tänka efter 

hur och när man pratar och gör. Under en enskild lektion beskriver hon att man som 

lärare har mer utrymme att prata och göra än vad man ibland har i grupp eller klass. 

Elevernas tid under lektionen är värdefull för henne och hon anser att det är mycket 

viktigt att alla får chansen att spela och uttrycka sig under varje lektion. 

Det är viktigt att alla får göra, det är ju ett hantverk. De måste få göra och måste få hinna 

pröva, uppleva. Sedan är det olika hur mycket olika gånger man lägger på olika bitar. Det 

finns en intellektuell bit i det, men också en hantverksbit. (I4) 

Hantverket i musiken, att spela och att spela tillsammans menar hon är viktigt för att 

det fortsatta musikaliska lärandet. Kombinationen mellan hantverk och intellektuell 

stimulans behöver balanseras och vara jämlik. Dock påpekar hon att hantverket är för 

henne mest viktigt, utan att nedvärdera eller förminska det intellektuella i musik. Det 

intellektuella i musiken kan till exempel vara harmoniföljder eller känslolägen.  
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 Kommunikationen är det som samtliga informanter anser förändras på något sätt. 

Antingen att läraren tar mindre plats eller att läraren tar större plats, att kroppsspråket 

förändras och anpassas till storlek på grupp vilket I1 lyfter fram. Han tar upp ett 

exempel på hur konstigt det skulle bli om en lärare skulle föreläsa på liknande sätt 

för en enskild elev som föreläsare på TED-talks föreläser till en publik och att man 

som lärare måste anpassa både språk och kroppsspråk till vilken typ av lektion man 

håller i. I4 anser att elevernas engagemang är viktigt och fortsätter att uttrycka att 

man som lärare behöver tänka på att rikta sig mot enstaka ur klassen och klassen som 

helhet. Att hjälpa eleverna att ta till sig och kunna omvandla information till deras 

eget musikaliska lärande. Dock anser hon att det som är viktigast i 

gruppundervisning är: 

Att förmedla musik. Jag kan bjuda på min egen musik på olika sätt och att få dem att 

känna saker så de kan ryckas med. Hjälpa deras lyssnande. Ja, det måste få handla om 

musik, helt enkelt. Det måste få handla om både intellektuellt men även att uppleva musik 

och genom att använda min egen agogik, min kropp, min röst, mitt instrument och min 

sång få fram uttryck som gäller alla.(I4)      

I3 ser också att kroppsspråket och hur man som lärare talar till eleverna ser olika ut 

beroende på hur många elever man har framför sig men ser en klar styrka i att ha 

klasser.  

Man klarar inte det själv och då tycker jag att det blir en väldigt bra kraft. […] Då blir det 

mycket bättre att vara i grupp än att bara vara själv. Man kanske tappar just den här 

känslan att ’jag kan prata med bara dig, vad kan du, vad vill du?’. Men du kanske inte kan 

utföra lika mycket som när du är i en grupp. Man tar hjälp av varandra helt enkelt. Den 

kraften som man får i en grupp saknar jag nästan alltid när jag har enskilda elever. (I3) 

Som lärare kan man utnyttja det faktum att man har flera personer framför sig som 

var och en kan vara en del av något, som en låt eller en melodi. Hon beskriver hur 

hon har använt gruppens kraft för att hjälpa elevers musikaliska lärande och 

upplevelse. Upplevelsen beskriver hon är viktigt och om eleverna en och en inte kan 

spela en hel ackordrunda, en låt, kan man genom att ha en grupp där varje elev får 

göra just det den eleven kan och klarar av kunna spela hela låten, hela ackordrundan. 

Därför är kraften i gruppen något hon tycker är otroligt viktigt för 

musikundervisning, för motivation och elevers utveckling. 
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4.5 Det behöver inte alltid vara roligt… 

Motivation kan ses som en förutsättning för att kunna lära sig och som en förutsättning 

för att musikundervisning ska fungera. I4 anser att elever behöver vara motiverade på 

något sätt för att kunna lära sig vilket även I1 ser som nödvändigt. 

Det måste ju finnas motivation i undervisningen. Det är klart att en helt omotiverad elev 

[…] den lär sig ingenting. […] De lär sig faktiskt ingenting. På det sättet skulle man 

kunna säga att motivation är helt avgörande. Om man är helt omotiverad vet jag inte hur 

man skulle kunna lära sig något. Varför skulle man göra det? Då är man ju motiverad till 

att göra någonting annat.(I1) 

I1 och I4 lyfter även fram att motivation har lika stor roll i all pedagogik som i 

musikpedagogik. Detta lyfter också I2 fram samtidigt som han beskriver att spela musik 

och lyssna på musik bygger på någon slags lust och vilja.  

Att spela musik och lyssna på musik bygger på någon slags lust att jag vill det. Det är en 

sådan stark ingrediens i musiken. Att det är något jag gillar eller något som jag har en 

relation till. Men däremot är det ju inte alldeles enkelt att knyta motivationen till lusten 

för det finns så många kunskapsområden inom musiken som man behöver upptäcka 

många gånger som elev, som människa eller musiker. Att jag behöver det. Det finns ju 

många saker som komplicerar motiverandet. (I2)  

Han problematiserar dock detta med att prata om att de olika delarna av 

musikundervisningen, som till exempel musikteori, inte alltid tilltalar alla elever. 

Musikteori är ett bra exempel på en del av musikundervisningen som kan göra elever 

mindre motiverade. I dessa fall anser han att eleverna behöver lära sig att se helheten 

och ett större sammanhang.  

Man behöver ibland bara lära sig att bara göra saker utan att hela tiden i varje liten sak 

fråga sig ’vad ska detta vara bra för, detta är inte kul’. Idag är det ju väldigt mycket så. 

Ibland behöver man bara göra saker. Jag tänker på det […] ibland i undervisningen, vi 

lägger till detta till en slags helhet som vi har nytta till. Så måste man lära sig att resonera 

i livet. (I2) 

Även I3 ser behovet hos vissa elever att se en helhet och inte se till alla små 

komponenter på vägen till målen. För att kunna locka fram motivation behöver man 

som lärare forska i elevernas förmågor och uppmuntra även den minsta framgång. Hon 

beskriver också hur arbetsinsatsen kan ge motivation. Alla elever är inte motiverade 

från början och vissa har ingen lust att arbeta med uppgiften. Genom att ha ett positivt 

förhållningssätt där man som lärare uppmuntrar till att arbeta trots brist på lust och 

motivation samt uppmuntrar till att aldrig ge upp kan motivation infinna sig när eleven 

har klarat uppgiften. I1 talar om samma fenomen och I3 beskriver det såhär: 
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Har någon sagt ’jag gillar inte gitarr, jag gillar inte det här’ då brukar jag svara – ’det gör 

ingenting. Vi jobbar ändå’. Lusten eller motivationen kanske inte kan finnas där från 

början […] ’du behöver inte tycka om uppgiften, du behöver inte tycka om instrumentet 

men din uppgift är att jobba’. Att man gör klart och tydligt att det inte behöver ha med 

lust att göra utan nu får du en uppgift och sen när du kan den, då kanske det blir roligt. 

(I3) 

4.6 Rätt utmaning till rätt elev 

Samtliga informanter anser att målsättning inom musikundervisning är en effektiv 

motivationsteknik. I3 anser att det är något väldigt konkret som är överskådligt både för 

eleverna och för lärare.  Mål kan se olika ut och vara olika långt borta i tiden. Oavsett 

mål bör elever och lärare vara överens om vilka mål som eftersträvas och arbeta 

tillsammans mot detta. För att målsättning ska fungera som motivationsteknik behöver 

det, enligt henne, vara ”rätt mål för rätt elev”. Detta måste man som lärare hjälpa 

eleverna med och se till att målen är uppnåeliga för eleven inom närmre framtid. Även 

I2 anser att målsättning fungerar bra men varnar för att det kan bli för mycket fokus på 

att nå mål och menar att man som lärare ibland behöver låta elever bara vara. 

Jag tycker ibland att det kan bli för mycket prat om mål. Att allting man gör så är det ’nu 

har vi ett mål och nu ska vi ta oss dit’. Ibland kan det räcka med att ’idag så öppnar vi 

dörren och går ut, vi går ut och går någonstans’. Det kan bli ett mål utmed vägen och man 

kan hitta mål under resans gång, sedan kan man sammanfatta det och sedan kan man söka 

ett mål med det, om jag tar det bildligt. Jag tycker ibland att det blir för instrumentellt om 

man varje lektion ska ’detta är målet med dagens lektion, vi ska göra de här olika 

punkterna’. Jag kan tycka att det ibland går till överdrift med det. (I2) 

I1 och I4 anser båda att målsättning är något som ligger i grunden till 

musikundervisningen. Uppgifter vars mål eleverna inte får veta menar I1 är ineffektiva 

och kan motverka elevers motivation. Genom att alltid berätta målen med uppgifterna 

och vilken nytta eleverna kan ha utav att klara uppgiften ser han att eleverna tar sig an 

uppgifterna och motiveras utav dem.   

 För att elever ska kunna drömma och kunna sätta mål och hitta förebilder behöver de 

ibland bli visade vilka mål som faktiskt finns att uppfylla inom eller ibland även efter 

utbildningen, menar I4. Det kan vara så att eleverna inte ser någon framtid för elevernas 

musikutövande och detta kan vara viktigt för motivationen. Om eleverna kan bli visade 

vilka större mål som finns utanför skolans väggar kan motivationen komma igång. 

 I2 och I3 pratar om vikten av att ha uppgifter som kan passa många. I3 anser att det 

är viktigt ”att man har en uppgift som är motiverande för alla” och beskriver det som att 
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lägga ett pussel. Dock problematiserar I3 detta och pratar om hur de materiella 

förutsättningarna i ett klassrum kan ha stor påverkan på vilka uppgifter man faktiskt kan 

använda sig av. I2 uttrycker också om de olika emotionella förutsättningarna som för 

eleverna kan förändras från en minut till en annan. Dessa förutsättningar försvårar 

lärarens arbete då de olika elevernas olika behov förändras ytterligare. Han talar dock 

om att det kan vara enklare i musikundervisning att tillgodose olika behov och motivera 

eleverna. 

Jag tycker, när man är i musikområden, att det många gånger är tacksamt. Att ändå hitta 

om det handlar om att man spelar, sjunger eller man ska fokusera på något 

musikteoretiskt, musikskapande eller något kreativt. Det finns rätt så mycket redskap som 

kan involvera allas motivation. Ibland kan det vara lättare än att säga till alla att ’nu ska ni 

läsa 20 sidor om ett område och sen ska vi jobba utifrån det’. Redan där är det många som 

känner ’varför ska vi läsa detta’ eller ’jag orkar inte’, och man får säga att motivationen är 

att vi sedan ska jobba med detta. Det kan vara jättesvårt. Det är lättare att ’nu ska vi öva 

in en julsång tillsammans’ även om de tycker den är jättetråkig så kan det finnas så 

många saker i situationen som gör att man faktiskt blir fångad, förlorar sig i situationen 

och förhoppningsvis har lite roligt och jobbar för någonting. Man märker att oj, nu gick 

det bra, eller inte. Jag tycker det finns redskap i dessa som är väldigt tacksamma.(I2) 

En svårighet som I1 påpekade är när man har större klasser där samtliga elever inte har 

samma målsättning. Om det är stor skillnad på målsättning kan läraren få svårt att 

tillgodose samtliga elevers behov och klyftor kan uppstå mellan lärare och dessa 

grupperingar inom klassen. Ambitiösa elever har ofta en hunger på nya utmaningar 

medan elever som inte är lika ambitiösa eller har andra målsättningar har ett behov av 

att inte utmanas för mycket. Alltså kan musiklärare stöta på problem i sådana situationer 

och måste då försöka hitta material och låtar som innehåller både svåra och lätta 

moment. Om elevernas målsättningar skiljer sig på helt andra sätt och ifrågasätter själva 

ämnet för musiklektionen på olika sätt kan klimatet bli försvarsinriktat och 

motivationen riskerar att fallera. I dessa fall är det svårt för en enskild lärare att 

motivera eleverna och en informant anser att man då i egenskap av musiklärare får välja 

det man själv tror på och gå vidare på det sättet. Oavsett om man har en stor eller liten 

klass är det svårt att motivera samtliga elever. Det är sällan alla elever har samma 

målsättning och behov, uttrycker han, även om det underlättar att ha mindre klasser och 

grupper då läraren ofta kan lägga mer tid till varje elev för sig.     

4.7 Ödmjukhet inför elevers vilja 

Individuella instrumentallektioner utgår många gånger från vad eleverna vill och vilka 

mål eleverna har. I1 beskriver motivationen som en eld som eleven kommer med och 
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som måste näras utav läraren och varnar för att fastna i kursplaner och betyg. Det mesta 

som elever gör kan kopplas till kursplanerna och målen för betyg, anser han och menar 

att fokus bör ligga på elevens egna mål och ambitioner. I3 anser att det är viktigt att 

fråga ut eleverna och på så sätt ta reda på deras mål. Som lärare är det särskilt viktigt att 

vara lyhörd för elevernas mål och anpassa undervisningen efter det samt att hjälpa 

eleverna att få rätt förutsättningar. De gånger som elever behöver hjälp att nära 

motivationen redogör I4 för olika tillvägagångssätt. 

Jag kan visa dem på hur målen kan se ut. Jag kan berätta hur kul man kan ha och hur bra 

man kan bli, vad det kan ge en och förebilda och så. Och så kan jag ge dem tro på sig 

själva att de kan. Jag kan berätta för dem hur jag upplever att de kan och vad de kan lära 

sig, vad de är bra på och vad de kan bli bättre på. Visa dem ett mål och kanske måla ut 

vägen dit. Berätta för dem vad som krävs, som jag upplever det, för att de ska nå målet. 

(I4) 

I2 anser att man som lärare behöver hitta den inre motorn hos eleverna, den inre 

drivkraften.  

Det handlar om att motivera för att upptäcka hur fantastiskt givande, roligt och avgörande 

saker och ting är när man lär sig saker. Glädjen i kunskapen helt enkelt. Glädjen av vad 

det ger i en situation och det är det som ger glädjen också, att kunna visa på skillnaden. 

(I2) 

Han fortsätter att beskriva vilket ansvar läraren har inför eleven och uttrycker det som 

att om eleven kommer med ett mål som man som lärare inte är bekväm med av olika 

anledningar får man som lärare sätta sig in i elevens mål och lära sig tillsammans med 

eleven. ”Att sätta sig in i det och intressera sig på riktigt för det” anser han vara en 

viktig del av detta. Dock är det inte sagt att undervisningen enbart ska utgå från 

elevernas mål utan lärarna har en uppgift i att bredda elevernas horisonter samtidigt som 

elevernas egna mål bör tillgodoses. Elever som inte än har hittat sin motivation behöver 

hjälp att hitta den och han försöker trycka på elevernas olika knappar för att se vad 

eleverna kan nappa på och i vissa fall försöker han ”hitta små frön man kan bidra med”.  

4.8 Effektiva och ineffektiva motivationstekniker 

Under intervjun fick informanterna svara på hur de tänker om olika motivationstekniker 

– morot och piska, beröm och målsättningar. Morot och piska handlar om att belöna om 

eleverna gör uppgiften och hota eller skrämma eleverna med till exempel låga betyg om 

eleverna inte gör uppgiften. Att berömma anses vara allmänt motivationshöjande och 

används med fördel i undervisning. Men hur upplever musiklärare att beröm fungerar? 
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Verklighetsförankring menar I1 är viktigt för att få upp elevers musikaliska intresse och 

beskriver hur det kan se ut. 

4.8.1 Morot och piska  

Enligt I2 fungerade morot och piska mycket bra förr i tiden men har dock klingat av i 

effektivitet. Vad som fungerade då fungerar inte nödvändigtvis idag och detta ser I2 

tydligt. Istället använder sig I2 av målsättning och andra typer av motivationstekniker 

och pekar på vikten av gemenskap i lärandet. Inte heller I4 ser morot och piska 

användas effektivt i dagsläget, definitivt inte piskan och bestraffningen. Dock kan 

elever behöva få hjälp att få struktur och då genom en slags konsekvens ”om du tar dig 

igenom det här […] då kan du nå dit” (I4). I3 ser potential för morot och piska i modern 

tappning. Att man kan använda betyg som framförallt morot för elever som vill ha höga 

betyg men även som piska, eller hellre som sporre. Även I1 ser möjligheter i morot och 

piska där belöning kan vara att uppnå mål och piska kan vara en sporre, en hjälp framåt, 

istället för bestraffning eller hot.  

4.8.2 Återkopplande beröm  

”Alla vi människor har ett behov av beröm eller bekräftelse på att något är bra som man 

gör” anser I2 vid frågan om hur beröm kan fungera som motivationsteknik. Han 

fortsätter att uttrycka att det är väldigt viktigt med beröm och uppmuntran. Genom och 

uppmuntran och beröm anser han att man som lärare bygger upp eleverna, både deras 

självförtroende men också som personer, och understryker att all beröm måste 

framförallt vara ärlig och uppriktig. Dock kan man som lärare inte enbart berömma utan 

måste ibland sätta gränser och sätta ner foten. 

Man behöver ibland var tuff, det säger jag inte emot, men jag tycker att uppmuntran är 

otroligt viktigt. Sedan måste beröm vara ärligt. Det man säger måste vara ärligt, annars är 

det helt meningslöst. (I2) 

Han tar också fram att beröm ibland måste efterföljas av konstruktiv kritik och 

motiveras. Genom att berömma och specificera vad som är bra och vad som kan behöva 

tränas mer på kan beröm verka för att motivera elever. I3 håller med om vikten av att 

motivera berömmet. Utan motivering eller uppföljning av berömmet kan det bli svårt 

för eleverna att ta till sig berömmet. I vissa fall är det dock inte nödvändigt med 

efterföljande motivering av berömmet, I2 anser att det ibland kan räcka med enbart 

beröm och uppmuntran. Även I1 är av samma åsikt men problematiserar detta med att 
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enbart beröm utan efterföljande motivering kan hos vissa elever resultera i större 

osäkerhet och därmed minska motivationen medan beröm med efterföljande motivering 

gör elever mer motiverade att förbättra sina kunskaper och att fortsätta framåt i sin 

utveckling. Mängden av beröm är också viktigt att kontrollera, enligt honom. Det kan 

bli för mycket beröm och det kan bli för lite beröm.  

Beröm är ungefär som kaffe, två koppar om dagen är bra och hälsosamt och till och med 

lite nyttigt [...] Åtta koppar om dagen är giftigt. Inga koppar om dagen är inte heller lika 

bra som två koppar om dagen säger forskningen. Och jag tänker att beröm är lite så. (I1)  

Allt beröm måste vara ärligt och spontant beröm beskriver både I1 och I2 vara mycket 

effektivt och förlösande för både lärare och elever. Även I4 anser att beröm måste vara 

ärligt och seriöst. Eleven behöver förstå vad som var bra och vad som behöver tränas 

mer på. Att lägga tid på att berömma är viktigt enligt henne, och fortsätter med att 

påpeka om hur beröm kan hjälpa elevers själförtroende och därigenom hjälpa elever att 

kunna utvecklas.  

Det finns alltid saker att berömma. Om man nu vill väcka lust för någonting så är det bra 

att hjälpa till och få eleven i ett positivt läge där den känner sig bra som människa, 

självförtroende är en så stor del av det vi sysslar med. Att man får hjälpa dem till 

nyfikenhet och att man inte ska vara rädd, att prestation bara ska vara en del av det hela. 

Det är lätt annars att det blir talangfokuserat. (I4) 

Genom att berömma och motivera berömmet kan man som lärare hjälpa eleverna framåt 

i utvecklingen, både den instrumentella eller musiska utvecklingen och den personliga 

utvecklingen då självförtroende stärks. Eleverna kan med hjälp av motiverande beröm 

bli mer motiverade inför utbildningen. I3 tar fram att beröm inte behöver handla om det 

var bra eller dåligt. Om man som lärare istället väljer att nämna faktiska begrepp och 

mer eller mindre utelämnar ord som bra och dåligt kan det vara mer konstruktivt beröm 

och eleverna kan förstå och ta till sig berömmet.  

4.8.3 Verklighetsförankra musiken 

Genom att förklara orsaker till varför kunskapen är viktig och hur den är relevant i 

förhållande till livet utanför skolan har I1 märkt stor effekt på eleverna. Att förankra 

kunskap med livet utanför skolan gör det mesta mer intressant för elever då de kan se 

användning för kunskapen i deras fortsatta liv. Han har för vana att börja varje 

klasslektion med att ta upp något aktuellt som inte nödvändigtvis har något med musik 

att göra, det kan vara från nyhetstidningar eller tv-program, och sedan med hjälp av 

eleverna hitta en koppling till musik och musikämnen. Genom detta menar han att 
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eleverna får en förankring i verkligheten och då blir motiverade att söka efter musik i 

vardagslivet. Detta sökande menar han är nyttig för både musikpedagogiska skäl, som 

att eleverna upptäcker nya genrer, nya platser för utövande av musik och nya 

socioemotionella kopplingar till musik. Dock kan det finnas svårigheter med att få alla 

elever att tro på att musik kan kopplas till nästan vad som helst, till vilken nyhet som 

helst. För att vinna alla till samma sida uttrycker han att man kan försöka konkretisera 

bevisen för sammanhangen, till exempel genom att spela låtar av en viss artist i fråga 

som då härleder till sammanhanget. 

 Enligt I1 och I2 kan det se olika ut beroende på om det är individuella 

instrumentallektioner eller musikundervisning i klass. I1 ser att språket och energin blir 

mer intensiv om man står inför en klass då man kan få mer respons från en klass. Vid 

individuella instrumentallektioner anser han att det blir mer intimt och beroende av hur 

eleven mår för dagen men understryker att ”lust och motivation måste ju skapas på 

något sätt” och beskriver om hur han presenterar nya uppgifter för eleverna genom att 

”sälja in dem” och visa sin egen entusiasm inför ämnet.  

4.8.4 Modernisera mästar-lärling! 

Musikundervisning kan se ut på många olika sätt och informanterna fick svara på hur de 

ser på främst olika format, mästar-lärling, gemensam lektion samt coachande 

förhållningssätt. Just mästar-lärling är omtvistat i dagsläget och fler och fler musiklärare 

försöker komma bort från den äldre typen av mästar-lärling. Dock ser samtliga 

informanter att det finns positiva aspekter av detta format. I1 menar att det är 

tidseffektivt och genom att man som lärare förebildar mycket kan motivera och 

inspirera eleverna men att det finns en fara i att man som lärare kan bli för självgod och 

anse att ens sätt att spela är det enda rätta. Detta måste man som lärare vara försiktig 

med. I3 ser ett värde i mästar-lärling men vill modernisera formatet genom att bryta loss 

det från den klassiska musikens normer och kunna använda okonventionella 

inlärningsmetoder även i detta format. I2 välkomnar mötet som mästar-lärling kan 

erbjuda och har egna positiva erfarenheter av det. Dock ser han en trend i nuläget som 

problematiserar och nedvärderar formatet.  

Det handlar om att man kan lära sig så snabbt idag. Att eleven säger ibland att ’jag 

behöver inte dig för att jag kan lära mig det på Youtube’ och då svarar jag ibland att ’du 

har helt rätt, du behöver inte mig. Men du behöver mig för att veta vilken fråga du ska 
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ställa, vad det är du ska lära dig, för det är andra saker’. Det kan man bli helt knäckt av 

som lärare. (I2) 

I fenomenet som han beskriver kan man se att eleverna i vissa fall blir de nya mästrarna 

och läraren kan bli lärlingen.  

Jag tycker det finns mycket att erövra tillbaka i det här mästar-lärling. Att helt enkelt se 

och lära, få syn på det på olika sätt. Fast vi kanske måste erövra det på ett nytt sätt, för det 

här gamla sättet att jag är lärare, jag kan allt, du är ett tomt glas som elev och ska fyllas 

med allt som jag kan lära dig - det skriver jag inte under på eftersom jag lär mig varje 

gång av en elev. Så det är inte sant, jag kan inte säga det. Men däremot så kanske man 

skulle önska att elevens öppenhet för alla de erfarenheter och kunskaper som jag bär med 

mig, man skulle önska att det var större.(I2) 

Detta är en utbildningspolitisk fråga där han anser att man har nedvärderat 

kunskapsdjupet och att ett coachande förhållningssätt har fått oförtjänat mycket 

utrymme. Coachande förhållningssätt menar I4 är naturligt i musikundervisning men ser 

att det måste finnas både coachning och mästar-lärling inom musikundervisningen. Hon 

anser dock att ”detta tillvägagångssätt (mästar-lärling) är nödvändigt för hantverksdelen 

i undervisningen av ett klassiskt instrument. Vi har en speltradition att förvalta”. Genom 

att blanda dessa två format kan musikundervisning bli mer nyttig och effektiv – 

motiverande – för elever.   

 Samtliga informanter ser gemensamma lektioner som ett format som gynnar 

elevernas eget reflekterande och att eleverna kan dra nytta av att ta del av varandras 

kunskaper. I4 ser gemensamma lektioner som ett mycket bra komplement till 

individuella instrumentallektioner.  

Man kan lyssna på varandra, öva sig att spela upp för varandra, gå igenom ämnen som 

man kanske inte hinner med eller gå in på djupet. Man kan ha diskussioner, man kan 

prata identitet. Ha glädje av varandras reflektioner och känslor, upplevelser av musik. 

Andras problem lär man sig också av och man kan bli imponerad. Det är en bit i det, om 

du är fantastisk på […] drillar blir jag imponerad av det. Det kan också vara motiverande 

att höra andra, vad de är bra på och vad de inte är bra på.(I4) 

Ingen utav informanterna ser något negativt med gemensamma lektioner men I2 och I3 

menar att det inom gymnasieskolor kan vara svårt att få ihop elever till gemensamma 

lektioner då instrumentfördelningen i klasser varierar. Andra materiella förutsättningar 

är också något som kan påverka både musikundervisningens olika format och elevers 

motivation. I2 menar att materiella förutsättningar som hur schemat ser ut och hur lång 

lektionen är påverkar musikundervisningen och att sådana saker ofta är svåra att 

förändra inom gymnasieskolor. Även relationerna mellan elever kan påverka 

undervisningen. I3 berättar om hur en konflikt mellan några elever som uppstår under 
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rasten innan lektionen kan ”sabba en hel lektion”. Hur klassrummen ser ut och hur 

klassrummen är utrustade menar I4 att även det har en stor påverkan på huruvida 

musikundervisningen fungerar eller inte. Elevernas inre förutsättningar och mående 

menar I1 också är en stor del utav hur musikundervisningens format ser ut. 

4.9 Sammanfattning 

För att sammanfatta dessa resultat finns det tre ord som beskriver vad som behövs i 

grund och botten för att kunna motivera och bli motiverad som gäller oavsett om man 

undervisar i klass eller har enskilda elever, undervisningsformat och hur relationen 

mellan lärare och elev ser ut. Så länge lärare och elever möts med tillit, öppenhet och 

respekt inför musiken och varandra finns det stora chanser att både lärare och elever blir 

motiverade och kan fortsätta framåt i utvecklingen. Motivation är en beslutsamhet att 

åstadkomma något, en slags drivkraft att nå ett mål. Lust och motivation behöver inte gå 

hand i hand, lusten kan uppstå efter att man har klarat ett mål. Elever som har fått rätt 

utmaningar behöver inte tycka att själva uppgiften i sig är rolig men kan ändå finna 

motivation och glädje efteråt, när utmaningen är uppnådd. Denna motivation och glädje 

smittar av sig till andra elever och läraren. När eleverna blir glada och motiverade 

smittar det läraren så att även läraren blir glad och motiverad, när läraren är glad och 

motiverad smittar det eleverna så att eleverna blir glada och motiverade. I de fall som 

läraren har en klass eller en grupp elever finns det kunskap i varje elev. Genom att 

kombinera varje elevs kunskaper med varandras bildas det en kraft i gruppen som 

hjälper och utvecklar elevernas musikaliska lärande. Musik kan ibland verka abstrakt 

och utan koppling till resten av världen men genom att förankra musiken i verkligheten 

kan detta verka för motivationen. Om man som lärare skulle plocka in verkligheten i 

undervisningen med hjälp av till exempel aktuella nyheter utan koppling till musik och 

sedan tillsammans med eleverna hitta kopplingar till musik, är det ett sätt att få upp 

elevernas ögon för hur musik finns överallt. Det musikaliska lärandet sker bäst 

tillsammans och motivation kommer gärna fram när eleverna hjälps åt och kan lära sig 

av varandra. Jag avslutar sammanfattningen och kapitlet om resultat med ett citat från 

Informant 2 som beskriver vad som ger mest motivation enligt honom: 

 Jag tycker att samarbete är något av de mest motivationshöjande sakerna. Att man gör 

saker tillsammans. Vad som helst, roliga saker, ställa i ordning stolar, vad som helst man 

kan göra tillsammans - bara det att man gör det tillsammans höjer motivationen. (I2) 
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5. Diskussion 
Under följande rubriker kommer jag diskutera mina resultat med tidigare forskning. 

Rubrikerna beskriver vad som är viktigt att diskutera av tidigare forskning utifrån vad 

jag funnit i mina resultat. Sedan följer en slutsats och en metoddiskussion samt förslag 

till vidare forskning. 

5.1 Motivation – ett svårdefinierat begrepp 

Motivation verkar vara ett begrepp som alla vet vad det innebär men de flesta har svårt 

att sätta förklarande ord på det. De ord som kommer fram är dock liknande och beskriver 

samma sak. För mig är motivation en inre drivkraft som driver mig fram mot ett mål, 

nästan att likna med en avfyrad målsökande missil. I2 beskriver det som att en motor är 

på inombords och de andra informanterna berättar liknande fenomen med andra ord. 

Jenner (2004) menar att motivation som drivkraft är beroende av tre aspekter; en inre 

faktor, ett mål samt uppfyllelse av mål. I resultaten av denna studie kommer det fram att 

det inte behöver vara enbart inre faktorer utan att även yttre faktorer kan driva elever 

framåt. Betyg är en utav de yttre faktorerna. Detta motsäger Jenners (2004) ståndpunkt 

där endast den inre faktorn behöver finnas.  

 Enligt Pink (2009) motiveras människor mest effektivt med hjälp av inre faktorer 

medan yttre faktorer har mindre effekt. Mina resultat visar att detta stämmer och att 

elever oavsett i klass eller grupp presterar bättre under och inför lektioner om deras 

motivation drivs av inre faktorer. Då jag inte har undersökt motivation utifrån elevernas 

perspektiv utan enbart intervjuat lärare kan jag inte generalisera utan enbart ta fram 

informanternas synvinklar och tankar. Yttre faktorer tar elever framåt, dock ser 

informanterna att inre faktorer ger en motivation som inte behöver ta slut när målet är 

uppnått medan yttre faktorer motiverar eleverna att klara utmaningen men oftast inte 

längre. Genom att vara motiverad av inre faktorer är det lättare att hitta nya mål och 

utmaningar att klara. Motivation genom yttre faktorer kan påverka just fortsättningen 

och finnandet av nya mål och utmaningar. Även lärare vars motivation drivs av inre 

faktorer utför ett bättre arbete.  

 Pinks bok Drive (2009) är främst riktad mot företagsvärlden och har den värld som 

utgångspunkt. Inom företagsvärlden är det förhållandet mellan chef och anställda som 
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påminner om och har i denna studie översatts med förhållandet mellan lärare och elev. 

Denna tolkning och översättning kan ifrågasättas då det är skillnad på vilka förpliktelser 

som ligger mellan chef och anställda respektive lärare och elever. Chefer har inte samma 

krav på sig som lärare har, oavsett gentemot läroplan eller personlig utveckling. Likaså 

har inte gymnasieelever samma förhållningssätt till lärare då lärare inte kan sparka dem 

från skolan på samma sätt som en chef kan sparka en anställd. En skola och ett företag 

har likheter även om deras ändamål skiljer sig åt. Ändamålet för de flesta företag är att 

producera en tjänst eller vara, vilket utbildning och kunskap inte är. Man kan inte 

producera kunskap eller utbildning och man kan inte heller köpa det för pengar på 

samma sätt som en vara. Man kan i vissa fall köpa en skolgång eller en lärares tjänster 

men då eleven måste lära sig är det eleven som måste arbeta för själva lärandet. Kunskap 

kan inte beställas. Företagens ändamål skiljer sig från gymnasieskolors ändamål som är 

att utbilda och fostra ungdomar. Skolor är inte produktionsbolag och bör inte vara 

vinstdrivet. Det är alltså enbart relationen mellan arbetsgivare och anställd som jag i 

denna studie väljer att använda och översätta. Jag är medveten om att relationen mellan 

arbetsgivare och anställd har bakgrund i företagsvärlden och förförståelsen om just detta 

väcker tankarna till fler jämförelser. Trots detta väljer jag att använda denna metafor och 

källa till denna studie då mina resultat visar att de definitioner av olika typer av 

motivation som Pink (2009) beskriver har vissa poänger för att vad som driver oss i vår 

motivation.  Typerna av motivation har i studien visat sig vara generella för människor, 

oberoende av arbete, elever eller situationer. Framförallt motivationstyperna morot och 

piska samt de inre faktorerna är aktuella inom skolvärlden då de förekommer, vilket 

även mina resultat visar.  

 Sambandet mellan motiverade lärare och motiverade elever skriver Dinham (1994) 

om och tar fram att framgång och utveckling hos elever motiverar läraren vilket är 

motiverande för eleverna. I3 berättar om detta samband och beskriver det som att 

motivation smittar av sig. Samtliga informanter har upplevt detta samband. Dock menar 

jag att sambandet finns åt båda hållen, det vill säga att omotiverade lärare ger 

omotiverade elever. Det finns också gånger då läraren är motiverade men eleverna inte 

smittas eller att enbart några elever inte smittas. Oavsett undantagen är det konstaterat att 

sambandet finns och i de allra flesta fall fungerar. 

  



34 
 

5.2 Musiklärares olika roller  

Beroende på hur lektionen är utformade och vilka elever som är närvarande behöver 

musiklärare inta olika roller och ta hänsyn till olika många faktorer. Till exempel 

genomgår ungdomar i gymnasieålder olika fysiska förändringar som kan påverka både 

humör, socialt klimat och motoriska färdigheter. Hwang och Nilsson (2011) beskriver 

utvecklingen som sker på olika plan. All utveckling bör man som lärare ta hänsyn till 

och man behöver också som lärare främja utvecklingen som behövs för att bli en bra 

musiker. En bra musiker är inte enbart duktig på sitt instrument utan har även nått en 

viss nivå i den kognitiva, den metakognitiva samt den socioemotionella utvecklingen.  

5.2.1 I klassrummet 

Motivation i klassrummet handlar till stor del om lärarens förväntningar på eleverna, 

vilken entusiasm läraren visar samt vilka utmaningar läraren ger eleverna. Detta har 

kommit fram i intervjuerna och stämmer överens med litteraturen. Rosenthal och 

Jacobson (1968) bevisar vilken effekt lärares förväntningar kan ha på elever. Källan och 

experimentet är gammalt men efterforskning har bedrivits av bland annat Snow (1969) 

och visar på att Rosenthal & Jacobson (1968) verkar ha överdrivit resultaten. 

Anledningen till att resultaten blev så pass höga är att det inledande IQ-test som 

deltagarna i studien skrev inte var anpassat till barn. Detta menar Snow (1969) är ett 

problem då siffrorna inte representerar deltagarnas faktiska IQ-poäng. Genom åren har 

det gjorts hundratals andra studier på effekter av förväntningar inom skolvärlden och det 

visar sig att lärare i de flesta fall omedvetet visar sina förväntningar för eleverna och att 

effekterna inte alltid blir så stora. Dock finns det en dokumenterad positiv effekt av 

lärares förväntningar på elever. Denna effekt av förväntningar är något som inte 

begränsas till klassundervisning utan har även effekt i individuell 

instrumentalundervisning. Jenner (2004) skriver också om förväntningar och dess 

effekter samt jämför effekten av förväntningar beroende på konsekvenserna som kan 

följa. Jag menar att förväntningar kan ha både positiva och negativa effekter. Om en 

lärare har höga förväntningar på mig och vad jag ska prestera försöker jag uppnå dessa, 

allra helst överträffa dem. Men jag vill också peka på att pressen som höga 

förväntningar ger kan vara mer skadligt än något annat. Därför måste man som lärare 

vara väldigt noga med att inte ha för höga förväntningar samtidigt som det kan vara lika 

skadligt att ha för låga förväntningar.  Om lärare har för låga förväntningar på en elev 
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kan elevens självförtroende, motivation och, inte minst, elevens tillit till läraren sjunka. 

Enligt Jenner (2004) är effekten inte lika stor om två jämlika personer, låt oss säga 

elever, har förväntningar på varandra. Om det istället är två ojämlika personer som har 

förväntningar på varandra, låt oss säga lärare och elev, blir effekten större. Genom att en 

lärare har en annan status än eleverna så kan konsekvenserna bli större och mer 

betydelsefulla. Dock berättar I2 att elever som lär av varandra ofta lär sig bättre än av 

läraren då det tas emot annorlunda om det kommer från en klasskamrat jämfört med om 

det kommer från en lärare som har en annan status.   

 Klassrumssituationer kräver ofta att läraren har en ledarroll. Musiklärare behöver 

kunna leda och föra elever till deras mål. Enligt Johansson (2005) bör musiklärare vara 

uppmärksamma på och arbeta med det psykosociala klimatet. För att kunna leda och 

även stödja elevers utveckling är det viktigt att det psykosociala klimatet är stödjande 

och tillåtande. Informant 1 lägger mycket tid på att få ett bra klimat i sina klasser och 

gör detta genom att använda sig utav humor. Han anser att ett skämt kan lätta upp 

stämningen och ge såväl eleverna som läraren ny energi. Man skulle även kunna variera 

lektionerna så att alla elever får upptäcka något nytt. Under en ensemblelektion skulle 

läraren kunna låta eleverna lyssna på en omarbetad cover av låten de arbetar med. Detta 

ger både mer energi och inspiration, menar han. 

5.2.2 I individuella instrumentallektioner 

Traditionellt sett är individuella instrumentallektioner byggda på mästar-

lärlingfenomenet enligt Lindeborg (2000), och är än idag något som kan ses i 

musikundervisning. Gaunt (2009) ser positiva effekter av mästar-lärling som även 

elever märker av. Dock finns det en syn på mästar-lärling som inte alltid är så positiv. 

Informanterna berättar om vilka nackdelar de ser med mästar-lärling och beskriver 

bland annat att relationen mellan lärare och elev inte ska innehålla rädsla att göra fel 

från elevens sida och föreställningen att lärare ska fylla elever med kunskap hålls inte 

heller med om. Detta beskriver även Lindeborg (2000). Som den dominerande 

traditionen bör mästar-lärling ha positiva egenskaper då det annars inte hade överlevt så 

länge. Vad jag ser som positivt i mästar-lärling är just att mästaren innehar mycket 

kunskap och jag som elev får ta del av detta, något som är otroligt inspirerande. 

Samtliga informanter vill formatera om mästar-lärling och ge det en positiv klang av 

möjligheter till inspiration och kunskap. Genom att blanda mästar-lärling med 
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coachande förhållningssätt har man enligt I4 den ultimata lärarrollen där elever blir 

inspirerade och motiverade av lärarens kunskaper och passion samtidigt som läraren är 

ödmjuk inför elevens egna preferenser och viljor. Elevernas viljor och preferenser är 

viktigt att ta i beaktning som lärare. Dock måste man som lärare vara den som styr 

undervisningen eftersom eleverna inte själva vet vad de behöver lära sig och i vissa fall 

inte vill lära sig. Eleverna kan inte alltid få sina viljor igenom. En lärares uppgift är 

bland annat att balansera vad eleverna vill lära sig med vad eleverna behöver lära sig. 

Coachande förhållningssätt kan dock tas för långt, säger informanterna. Då lärare 

ständigt har tidspress och utvecklingskurvor att ta hänsyn till kan coachning ibland ta 

för lång tid. Men det som försvinner i coachning, både enligt mig och informanterna, är 

möjligheten att förebilda och på det sättet inspirera elever. Inom coachning ska den som 

coachar inte ge några svar utan istället ställa de rätta frågorna och på det sättet få den 

som blir coachad hitta sina egna svar (Gallwey, 2015). Men jag menar att om man som 

lärare förebildar och låter eleverna höra lärarens egen musikalitet och kunskap kan 

eleverna inspireras och motiveras av det. Även mästar-lärling kan utgå från frågor, när 

den utövas rätt. I grund och botten är mästar-lärling ingen auktoritär metod utan handlar 

om att förlösa elevers kunskap. 

 Andra format av instrumentallektioner är till exempel gemensam lektion. Gemensam 

lektion innebär att en grupp elever har individuella instrumentallektioner inför varandra 

och de kan därigenom lära sig av varandra och varandras lektioner. Informanterna ser 

detta som ett mycket bra komplement men ingen nämner att det kan vara istället för 

enskilda lektioner. Under gemensamma lektioner kan eleverna få ta del av varandras 

kunskaper och utmaningar samtidigt och därigenom få tillgång till varandras 

musikaliska lärande (Schenck, 2000). Eftersom gemensamma lektioner kräver ett visst 

instrument- och elevutbud är det i vissa fall svårt att ha gemensam lektion om enbart ett 

instrument då det på estetiska programmet ofta har ojämlik instrumentfördelning bland 

eleverna. Dock ser jag att det finns kunskap att vinna i gemensam lektion med olika 

instrument, som en ensemblelektion eller kammarmusiklektion. Sådana lektioner ger 

andra typer av kunskaper och framförallt en musikalisk helhet.   

 Schenck (2000) beskriver tre olika roller, instrumentallärare, musiklärare och 

pedagog, vilka inte uttalas i intervjuerna. Att man som musiklärare under en individuell 

instrumentallektion spelar alla dessa roller verkar ske utan vidare eftertanke. 

Instrumentallärarrollen och musiklärarrollen verkar sitta ihop för de flesta av 
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informanterna. Om man som musiklärare var mer medveten om dessa tre roller hade 

kanske undervisningen sett annorlunda ut. Dock valde jag att inte direkt fråga om dessa 

tre roller då jag anser att man kan få fram resultat som vidrör dessa tre roller och deras 

innebörd på andra sätt. Frågan är då hur detta kan kopplas till motivation? Eftersom 

lektionernas utformning och lärares agerande styr elevers motivation på många sätt är 

det bra att se över hur undervisningen ser ut på ett mer övergripande plan, till exempel 

genom dessa tre roller.  

5.3 Utmaningar och framgångar 

Genom att sätta gemensamma mål tillsammans med eleverna är det stor chans att 

eleverna blir mer motiverade och vet hur de ska nå målen. När de väl når målen 

kommer glädjen så som Schenck (2000) skriver att lust och framgång går hand i hand – 

om det är roligt går det bra, om det går bra är det roligt. Om man tittar på Vygotskijs 

(1978) teori om utmaningar och den proximala utvecklingszonen har informanterna 

berättat att de arbetar med att anpassa utmaningar och uppgifter till varje elev för att 

elever ska känna att de kan klara av det samtidigt som de behöver arbeta för det. Detta 

arbete och den belöning, som kommer av att eleverna har klarat utmaningen och 

stoltheten över denna vinst är påtaglig, är en stor del av vad som driver informanterna 

framåt och håller motivationen uppe. Utmaningarna som eleverna klarat av motiverar i 

sin tur eleverna att fortsätta arbetet och komma vidare i ämnet. Informanterna 

instämmer i hur effektiv målsättning kan vara. Dock problematiserar I2 detta och 

beskriver att det i dagens samhälle kan bli för mycket mål och för lite process. 

Processen är i sig mycket viktig och ofta glöms detta bort idag. Samhället är 

målorienterat och så också människorna i det. Elever som fokuserar för mycket på 

målen och inte tillräckligt på processen kan bli frustrerade och därigenom omotiverade.   

 Beröm är mycket intressant när man tittar närmare på effekterna av det. Allt beröm är 

inte bra beröm och tas inte alltid bra emot. Beröm kan hjälpa till i skapandet av tillit 

mellan lärare och elev samtidigt som det kan stjälpa detsamma. För att beröm ska 

fungera motivationshöjande behöver det specificeras och vara uppriktigt (Lundgren & 

Lökholm, (2006). Samtliga informanter höll med om detta men I2 poängterar att det 

ibland inte behövs. I vissa situationer behövs det enbart ett beröm som kommer spontant 

och inte beskriver exakt vad som var bra och varför. Som elev vill man veta vad som 

kan förbättras men man har samtidigt ett bekräftelsebehov som behöver tillfredsställas. 
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Resultaten visar att det då och då är nyttigt med ospecificerat och spontant beröm. 

Spontant beröm behöver inte alltid vara ospecificerat utan kan också vara specificerat. 

Formativ återkoppling kan man länka till denna diskussion om uppföljande beröm. 

Även inom formativ återkoppling behöver man specificera vad som var bra och vad 

som kan förbättras. Dock tar I3, enligt mig, fram en mycket viktig poäng inom just 

formativ återkoppling och beröm, att undvika begrepp som bra och dåligt utan istället 

beskriva hur det var och vad som behöver ske för att förbättras. 

5.4 Måste musik alltid vara roligt? 

När man pratar om musik inom skolvärlden nuförtiden uttrycks det ofta att det ska vara 

roligt, säger Informant 2. Han menar att musik är roligt, dock inte roligt på samma sätt 

som att leka är roligt. I många fall dras det paralleller mellan lek, roligt och musik. 

Musik är givande på många sätt, däribland roligt och ibland lekande. Dock är musik inte 

alltid roligt och det ska det inte behöva vara. Musik är något seriöst och som har en stor 

betydande roll i samhället och kan inte förbises. I1 berättar om att han försöker förankra 

musiken i verkligheten genom att använda sig av bland annat nyheter. Risken som jag 

ser med detta är att man förminskar musiken till att vara beroende av kopplingar till 

andra ämnen för att kunna vara värd att studera. Detta ser jag som ett problem då musik 

i sig själv är ett självständigt ämne. Elever ska inte alltid behöva se musik i förhållande 

till något annat för att bli motiverade och intresserade. Det finns otaliga saker inom 

musik som kan fånga in och motivera människor, inte minst unga och nyfikna elever på 

estetiska program.  

 Som lärare måste man visa elever hur man kan arbeta med musik om eleverna inte 

har en egen idé om hur man kan göra det. Genom att förankra musiken i ett yrke som 

man sedan kan utbilda sig till är något som I4 uttrycker vara viktigt för att kunna föra 

vidare musik och dess traditioner i samhället. Studien visar att detta är helt i tiden, 

många elever tror att tv-programmet Idol är det enda sättet att arbeta med musik och 

detta behöver vi som lärare försöka motverka. Musik är inte till för att enbart göra 

någon till en idol utan är till för var och en i helt andra bemärkelser. 

 

 



39 
 

5.5 Slutsats 

Mina frågeställningar i detta arbete var: Hur kan musiklärare motivera en hel klass för 

att lyckas väcka elevernas musikaliska intresse? Vilka metoder och tillvägagångssätt 

använder musiklärare i klass respektive individuella instrumentallektioner? Hur ser 

lärarna på den egna motivationen, elevernas motivation och växelverkan där emellan? 

 

 Musiklärare kan genom sin passion, sitt engagemang och sin egen motivation 

motivera de flesta elever oavsett klassundervisning eller individuell 

instrumentundervisning. Metoder som beröm och målsättning har visat sig vara 

effektiva vid varsam användning och genom att skräddarsy så mycket som möjligt 

utefter de elever man har framför sig kan man som lärare hjälpa både sin egen 

motivation och elevernas. Relationen mellan lärare och elev och mötet däremellan har 

en viktig roll för vissa elevers motivation. Tillit är av stor betydelse för att mötet mellan 

lärare och elev ska fungera och bli produktivt. Motivation smittar i de allra flesta fall. 

Elever som får rätt utmaningar som hjälper dem att utvecklas och som klarar 

utmaningarna blir motiverade och glada vilket förs över till läraren som smittas av 

glädjen och som sedan blir motiverad att hitta rätt utmaningar återigen. Denna studie har 

behandlat motivation hos elever utifrån lärares perspektiv. Jag kan därför inte säga att 

elever skulle hålla med om resultaten utan jag kan enbart presentera hur fyra 

gymnasielärare ser på elevers motivation i förhållande till lärarollen, deras egen 

motivation och det som eleverna ska prestera. 

 

5.6 Förslag till vidare forskning 

Motivation är ett fenomen som återkommer i varje del av musikundervisningen. Därför 

hoppas jag att denna studie kan inspirera till vidare forskning i till exempel hur elever 

upplever motivation. Denna studie har utgått ifrån lärarperspektiv och det vore mycket 

intressant att se motivation ur elevperspektiv. Det hade också varit intressant att göra en 

djupare studie, till exempel en observationsstudie där man som utomstående kan vara 

med och se hur olika motivationsmetoder ter sig i undervisningen. Eftersom denna 

studie riktar sig till gymnasiet vore en studie riktad mot högre och lägre utbildningar 

vara av intresse. Man skulle också kunna skriva en metodikbok om motivationsmetoder 

genom att intervjua och observera ett större antal informanter runt om i landet. Till sist 
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vore det mycket intressant att skriva om hur elever lär sig och motiveras av varandra 

och inte bara genom lärare.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

 Hur skulle du definiera begreppet motivation? 

 Vad är det viktigaste i relationen mellan lärare och elev? (för att samarbete & 

lektioner ska fungera) 

- FÖLJDFRÅGOR: Hur ser du på vikten av att skapa ömsesidig tillit? Personkemin? 

 Vad är det i relationen mellan elev och lärare som kan skapa motivation?  

 Hur ser sambandet mellan motiverade lärare och motiverade elever ut?  

- FÖLJDFRÅGOR: I klass? När det gäller enskild undervisning? 

 Finns det något i relationen mellan lärare och elev som förändras i klassituationer 

jämfört med individuella lektioner? 

 Vilken roll har motivation i musikpedagogik?  

 Hur ser du på motivation i undervisningen? Som en förutsättning för att uppnå ett 

pedagogiskt syfte inom musik?  

- FÖLJDFRÅGOR: Enligt Schenck (2000) är lust och självmotivation en förutsättning 

för all sund inlärning, hur ser du på det?  

- Vad innebär självmotivation för dig? 

- Hur kan du som musiklärare höja elevers självmotivation? Din egen 

självmotivation? Skillnad? 

 I klassituationer, vad behövs för att motivera samtliga elever? 

 Enligt Daniel Pink finns det olika typer av motivation. T. ex. typen av ”morot-piska”. 

Hur ser du på den typen av motivation? 

- FÖLJDFRÅGOR: Vad anser du är en (in-)/effektiv motivationsteknik/typ? 

 Beröm är allmänt sett motivationshöjande. Hur anser du beröm fungerar som 

motivationsteknik? 

 Hur ser du på målsättning som motivationsteknik?  

- FÖLJDFRÅGOR: Vad anser du mest effektivt – inre el. yttre mål? 

 Schenck (2000) skriver: ”Ju roligare det är, desto bättre går det. Ju bättre det går, 

desto roligare är det.” Vad tänker du om det? 

 Hur ser du på mästar-lärling som motiverande undervisningsform?  

- FÖLJDFRÅGOR: Gemensam lektion? Hur kan en idealundervisningsform se ut 

(enskild)? För klass? 

 Hur ser du att en elev är motiverad? 

- FÖLJDFRÅGOR: På lektionen? Övningsresultat? Vad är en motiverad elev? Hur ser 

du VAD som motiverar eleven?  
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Bilaga 2 

Samtycke till 

behandling 

av personuppgifter i 

forskningssyfte 

 

För att bedriva kvalificerad forskning inom medicinsk, beteende- och samhällsvetenskap och andra 

områden behöver forskare vid Malmö Musikhögskola ibland samla in och registrera personuppgifter. För 

att du skall kunna ta ställning till om du kan tänka dig att delta i det aktuella forskningsprojektet får du 

följande information: 

 

 

Personuppgifter inom medicinsk, beteende- och samhällsvetenskaplig forskning skyddas av absolut 

sekretess enligt 9 kap 4 § sekretesslagen (1980:100) och 3 § sekretessförordningen (1980:657). 

Redovisning av statistik och forskningsresultat får endast ske i avidentifierat skick. Bestämmelser om 

återkallande av samtycke, rätt till registerutdrag och rättelse av felaktiga eller missvisande uppgifter 

finns i personuppgiftslagen (1998:204). 

 

Jag samtycker härmed till att delta i forskningsprojektet och att personuppgifter om mig behandlas 

enligt informationen ovan. 

 

 

 

........................................................................

 ...............................................................

................................... 

Datum Underskrift 

Om du har frågor eller synpunkter som rör behandling av personuppgifter kontaktar du forskaren. Frågor 

kring det aktuella forskningsprojektet besvaras av respektive forskare. 

Forskningsprojektets namn och ändamål 

 

Denna studie behandlar motivation i klass och individuella instrumentallektioner och skillnader 

däremellan. Syftet är att ta reda på hur man kan motivera en hel klass utifrån den typ av 

motivation man kan uppnå under en individuell instrumentallektion. Tanken är att andra blivande 

musiklärare ska få tips och idéer om hur man motiverar elever i klass. 

 
 

 

Personuppgifter som samlas in och behandlas 

 

Tankar och funderingar, metoder och tillvägagångssätt gällande motivation i klass- och individuell 

undervisning. 


