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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att ta reda på vilka motivationsfaktorer som kan ha påverkan på 
min övning. Studien utgår från livsvärldsperspektivet och den valda observationsmetoden är 
loggboksskrivande. I bakgrundskapitlet redogörs det för olika motivationsteorier och det 
teoretiska perspektivet fenomenologi med inriktning mot livsvärldsperspektivet. Resultatet 
presenteras med hjälp av tre olika huvudteman: Förutsättningar, att ha ett mål och fysiska och 
psykiska faktorer. I resultatet framkommer det att faktorer som tid, miljö, instrument, trötthet, 
stress och fysiska hinder har en påverkan på min motivation. Att ha ett mål visar sig även vara 
den avgörande faktorn för min motivation; som i sin tur behöver infinna sig för att 
övningspasset ska genomföras. Resultatkapitlet avslutas sedan med en sammanfattning och ett 
antal slutsatser utifrån resultaten. Studien avslutas med diskussionen som grundar sig i det 
som redogörs i resultat- och bakgrundskapitlet. Den avgörande faktorn och förståelsen av min 
livsvärld är två av fyra aspekter som diskuteras. Diskussionen avslutas med att belysa arbetets 
betydelse för mig i mitt framtida yrke som lärare och även för andra verksamma lärare i både 
musik och andra ämnen. Även idéer om hur arbetets ämne kan vidareutvecklas kommer 
belysas under den avslutande delen av diskussionen.      
 
Nyckelord: Motivation, övning, faktorer, fenomenologi, livsvärldsperspektivet och loggbok.   
 
 
Abstract  
The purpose of this study is to find out what kind of motivational factors has an inpact on my 
practice. The study is based on a life-world perspective and the choosen observation method 
is logbook writing. In the background chapter accounts for the different motivational theories 
and the theoretical perspective phenomenology with a direction towards the life-world 
perspective. Results are presented by the help of three different main themes: Conditions, 
having a goal and physical and mental factors. The result shows that factors such as time, 
environment, instruments, tiredness, stress and physical obstacles affects my motivation. 
Having a goal proves to be the crucial factor for my motivation; which in turn needs to appear 
before the practice. Chapter on results are then concluded with a summary and a number of 
conclusions. The study ends with a discussion based on what is stated in the result and 
background chapter. The crucial factor and understanding of my life-world are two of four 
aspects that will be discussed. The discussion ends with highlighting the importance of this 
study for my future profession as a teacher and also for other active teachers in both music 
and other subjects. Ideas on how the subject matter can be further developed are also 
highlighted during the final part of the discussion.     	
  
Keywords: Motivation, practice, factors, phenomenology, life-world perspective and logbook.   
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1 Inledning  
I detta avsnitt presenteras uppsatsens ämne motivation, problemformuleringen, syftet och 
frågeställningarna.     

1.1 Inledande text  
I denna självständiga studie har jag undersökt vad som gör mig motiverad till att öva. Med 
motivation refererar jag till de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet 
mot olika mål (Nationalencyklopedin, 2018). Ämnet intresserade mig först då jag märkte att 
min motivation till övning förändrades från dag till dag utan att jag förstod varför. Det kunde 
gå från att jag struntade i att öva till att jag övade i tre timmar i sträck. Intresset fortsatte till en 
förståelse att övning är oerhört viktigt för min utveckling som musiker och pedagog, då 
övning krävs för att utveckla nya färdigheter. Detta ledde till insikten att motivation till 
övning inte bara påverkar min egen utveckling utan även mina framtida elevers utveckling 
också. Vet jag själv inte vad som påverkar min motivation kan det vara svårt att sedan veta 
vad som påverkar mina elevers. Att kunna motivera elever till att öva och veta hur denna 
motivation framkallas kan vara avgörande för elevens utveckling av färdigheter och positiva 
upplevelser till musik. Något jag även vill analysera och fundera över är om jag behöver 
känna mig motiverad för att öva eller gör jag det ändå fast motivationen ej är närvarande?  

1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Vilka faktorer är det som påverkar min motivation? Är det mitt fysiska eller psykiska 
tillstånd, vilken tid på dygnet jag övar eller vilket övningsrum jag är? Kan det var så att jag 
behöver ha ett mål att sträva efter innan övningspassets början? Det kan såklart vara flera 
faktorer som spelar en avgörande roll i vad som påverkar min motivation, även att jag kanske 
övar fast motivationen inte finns där. Detta är en rad frågor som kommer få sina svar i denna 
studie. Svaren kommer förhoppningsvis hjälpa mig att utveckla en större förståelse för min 
personliga övning och även öka förståelsen för vad som gör mina framtida elever motiverade. 
Vet jag vad som påverkar min motivation kan en större förståelse skapas för vad som kan 
göra andra motiverade. Detta kan även hjälpa läsaren att få en större förståelse till hens egen 
motivation.       
                             
 
Syftet med denna självstudie är att undersöka olika motivationsfaktorer som kan påverka min 
övning.    
 
Arbetets frågeställningar är följande:  

1. “Vilka faktorer påverkar min motivation till övning?”  
2. “Finns det någon av dessa faktorer som har en avgörande roll för övandet?”     
3. “Behöver jag vara motiverad för att öva?”  
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2 Bakgrund 
I detta kapitel kommer relevant litteratur och forskning inom området motivation att 
presenteras. Sedan kommer det valda teoretiska perspektivet för denna studie att presenteras. 
Perspektivet som redogörs är livsvärldsperspektivet med ursprung från fenomenologin.  

2.1 Områdesorientering 
Enligt Nationalencyklopedin (NE, 2018) är ordet motivation en psykologisk term för de 
faktorer som framkallar, skapar och riktar en individ till att utföra ett beteende mot olika mål. 
Det finns flera olika teorier om motivation som ger oss en förklaring till varför vi utför vissa 
handlingar före andra eller helt enkelt utför en handling över huvud taget. Således menar 
Nationalencyklopedin att dessa teorier om motivation är nödvändiga för att förstå varför 
organismer följdriktigt strävar mot fixerade mål genom olika beteenden. Uppfattningen är då 
att människans handlingar styrs av en inre energi. Nationalencyklopedin nämner två olika 
sorts motivation; primär och sekundär motivation. Dessa skiljer sig på så sätt att den primära 
motivationsprocessen täcker det mest instinktiva och biologiska för individens och artens 
överlevnad, såsom hunger, smärtundvikande och sex. Den sekundära motivationsprocessen, 
även kallad förvärvad, sägs grunda sig i de primära behoven men har förändrats av 
socialisationen. Alltså ligger driften inom denna teori ej i behovet eller den inre drivkraften 
utan strävar mot ett mål i omvärlden. Motivation är ett ständigt återkommande ord i denna 
uppsats vilket gör det till ett nyckelord som får en stor innebörd för arbetet. Det är då relevant 
att få det beskrivet och förklarat för att även förstå vad ordet och dess teori innebär.  
 
Cordiner (2018) skriver i sin artikel hur hon och hennes kollegor har arbetat med 
motivationsträning. Cordiner nämner att det finns sex stora motivationer till varför människor 
engagerar sig i en aktivitet. Huvudmotivationerna är: ”sociala relationer”, att skaffa nya 
vänner; ”externa förväntningar”, att uppfylla någon annans förväntningar och 
rekommendationer; ”social välfärd”, att utveckla en förmåga att bidra till samhället; 
”personlig utveckling”, att uppnå en högre jobbstatus eller ligga före en konkurrent; 
”flykt/stimulation”, fly från att ha tråkigt eller bryta en rutin; och ”kognitivt intresse”, lära sig 
för lärandets skull. Huvudmotivationerna kan enligt Cordiner förändras och påverkas av 
utomstående faktorer; som vilken tid det är på dygnet, hur den omgivande miljön är, 
individens sociala och ekonomiska bakgrund, hens värderingar, vilka människor som finns i 
omgivningen samt vad individen har ätit för mat. Faktorerna anser då Cordiner kan ha en 
påverkan på motivationen som driver en individ framåt. Alltså kan det vara någon eller flera 
av dessa huvudmotivationer, dessa kan kategoriseras under sekundär motivation enligt 
Nationalencyklopedin (2018).  
 
2.2 Tidigare forskning inom området 
Under detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom området motivation. Med hjälp av 
olika forskningsmaterial kommer en teori inom området att beskrivas och olika faktorer som 
kan ha påverkan på en människas motivation.  

2.2.1 Maslows motivationsteori  
Både Nationalencyklopedin (2018) och Cordiner (2018) tar upp Maslows (1943) teorier om 
motivation och hans hierarkitrappa som ligger till grund för människans motivation till 
handling. Maslow beskriver i sin artikel hur människans behov driver hens motivation till 
handling. Han börjar med att beskriva människans basbehov, ett av dem är de fysiologiska 
behoven. Maslow väljer att beskriva behoven som en startpunkt för motivationsteorin. De 
fysiologiska behoven är de mest basala behov som människan behöver för att kroppen ska 
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fungera, såsom mat, vatten, syre och sömn. Maslow väljer att fokusera på hunger i hans 
artikel. Där beskriver han om människan känner avsaknad av vissa kemiska element i kroppen 
kommer individen utveckla en specifik aptit för att lösa kroppens behov. Detta betyder alltså 
om individen känner sig hungrig kan det egentligen handla om att hen behöver en cigarett 
eller dricka vatten. Hungern kan även få sitt fäste i att individen känner avsaknad av närhet 
och kärlek, vilket i sin tur leder till att kroppen löser det med hjälp av mat. Maslow poängterar 
att det mest basala i en människas liv är mat. Om en människa saknade de mest 
grundläggande levnadsbehoven skulle denna individ värdera mat över allt annat och om hen 
bara var omgiven av mat i resten av livet skulle hen inte vilja ha något annat. Mat ses då som 
det viktigaste för denna individ och driver hens motivation. Frihet, trygghet, kärlek, religion 
eller respekt prioriteras då inte eftersom det inte fyller en mage. Tittar vi istället på ett annat 
exempel som Maslow nämner i sin artikel om en individ som väljer att säga upp sitt jobb för 
hen inte fick tillräckligt mycket respekt. Individen har då valt att respekt är viktigare än 
pengar för att kunna äta. Då har alltså denna individ uppfyllt sina basbehov och gått vidare till 
högre behov, som Maslow väljer att kalla säkerhetsbehov. Det är en människa som känner sig 
tillräckligt säker från vilda djur, extrema väder, brott och tyranni.  
 
När både basbehoven och säkerhetsbehoven är någorlunda uppfyllda börjar individen känna 
avsaknad av kärlek och närhet. Därmed kommer individ, enligt Maslow, att känna hunger 
efter samhörighet samt vilja vara involverad i ett sammanhang. Just då blir detta det viktigaste 
för individen som desperat försöker finna detta. Kanske hen till och med glömmer den gången 
detta valdes bort för mat. I detta fall poängterar Maslow att kärlek inte är en synonym för sex, 
utan hör till de fysiologiska behoven. Det ska heller inte glömmas att kärlek innebär att ge och 
få. Anseendebehoven är nästa steg i Maslows motivationsteori. Människan strävar då efter 
självförtroende, självkänsla, personlig utveckling och att ha högt anseende hos andra. Maslow 
väljer att dela upp dessa behov i två olika grupper. Den första är att utstråla styrka, bedrifter 
och självsäkerhet för omvärlden medan den andra gruppen handlar om ryckte eller prestige, 
igenkänning, uppmärksamhet, betydelse och uppskattning av andra människor.  
 
Även om alla dessa behov är uppfyllda kommer individen, enligt Maslow, bli rastlös om hen 
inte utför det hen är menad att göra. Precis som en musiker bör spela musik eller en snickare 
bör bygga en altan för att bli lycklig. Detta kallas för självförverklingsbehov. Nu har de fem 
steg som Maslow tar upp i sin motivationsteori beskrivits. Han nämner hur dessa behov inte 
kommer i samma ordning för alla människor, vissa värdera självförtroende högre än kärlek. 
Detta kan bero på att denna person anser att starka människor ofta får kärlek vilket gör ökat 
självförtroende mer motiverande. Således beskriver Maslow i sin slutsats hur de högre 
behovsgrupperna rubbas om basbehoven känner sig hotade. Individens motivation skiftar då 
till att uppfylla de behov som har rubbats och de högre behoven blir ej lika viktiga. Ett 
exempel på detta är om ens familjemedlem ligger på sjukhus, då prioriterar nog många bort 
jobbet och är där som stöttning istället.  
 
Under denna studie befinner sig studieobjektet i de högre stegen i Maslows motivationsteori, 
för att uppfylla självförverklingsbehoven. För att förstå de högre behovens drivkraft behövs 
det först bildas en förståelse för de grundläggande behoven och hur det sedan byggs vidare 
från det mest basala till att finna motivation att till exempel öva en skala.                  

2.2.2 Miljöns påverkan  
Chaffin och Lemieux (2004) skriver i ett kapitel hur motivation till att öva på ett instrument 
antingen kan komma inifrån en person eller från en extern faktor. Det vanligaste är från en 
förälder eller lärare. I en studie om föräldrars involvering i yngre barns musikutövande 
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visades det att yngre barns motivation till övning till största del kom från föräldrarna. Hallam 
(2009) skriver även hur samverkan mellan lärare, förälder och elev kan skapa den bästa 
miljön för att få en elev att utveckla sin motivation till utövandet. Chaffin och Lemieux 
(2004) beskriver att ett tecken på inre motivation finns då en student börjar öva själv utan 
någon yttre faktor. När den inre motivationen utvecklas mer och mer behövs oftast stödet 
utifrån mindre då eleven själv kan ta ansvar över sin egen övning. Föräldrar som fortsätter att 
övervaka eller tvinga sina barn att öva kan hindra barnets utveckling av inre motivation. 
Alltså är inre motivation en viktig del i ett effektivt övande. För att utveckla inre motivation 
behövs det dock positiva upplevelser av att öva eller spela ett instrument. Chaffin och 
Lemieux beskriver hur individen behöver känna sig bra för att vilja fortsätta. Barnet utvecklar 
en förmåga att se hens egna svag- och lättsamheter genom hens framgångar och motgångar. 
Förmågan att kunna utvärdera sin egen kapacitet skapar även en motivation till att förbättra 
sina svagheter. Chaffin och Lemieux nämner hur barn som har utvecklat denna förmåga, 
känner drivet att öva effektivt i tidig ålder och anses vara underbarn har utvecklat ”the ´rage 
to master´” (s.31). Författarna beskriver hur denna motivationsnivå uppnås via vägledning och 
inte är självlärt. Chaffin och Lemieux påpekar även hur det ärftliga och genetiska faktorn 
påverkar motivationen, dock inte till vilken utsträckning.  
 
Hallam (2011) nämner hur miljön är en avgörande faktor för motivationen. Uppfyller inte 
miljön individens krav eller utger stora hinder kan individen behöva anstränga sig extra 
mycket för att överkomma dessa hinder eller helt enkelt behöva byta till en annan miljö. Det 
kan vara ett övningsrum som är för kallt, dåligt ljudisolerat, utan rätt utrustning eller är för 
litet. Ett annat exempel kan vara att musiken som utövaren spelar inte är accepterat i det 
landet eller området och bestämmer sig därför för att flytta. Handlingen avslutar alltså denna 
kedja av faktorer. Om en faktor inte uppfyller individens krav kommer individen utföra en 
handling för att ändra denna faktor till något som uppfyller hens behov. Både Hallam och 
Maslow (1943) påpekar dock i sina texter att motivation och beteende inte är synonymer för 
varandra utan motivation leder till ett beteende.     

2.2.3 Fysiska och psykiska faktorer 
I Bodéns (2015) examensarbete studerade hon hur hennes sångelever upplever motivation i 
förhållande till deras sånglektioner. I arbetet lyfter hon fram hur dagsformen är en avgörande 
motivationsfaktor för hennes elever. Eleverna upplevde hur prestationen på lektionen 
försämras när dagsformen är sämre, då eleven inte klarar av vissa moment eller tycker att det 
inte var bra nog. När eleverna känner att det gick dåligt på ett moment känns det inte lika 
motiverande att fortsätta. Är dagsformen istället bra och det har gått bra under lektionen 
känner eleverna sig mer motiverad att fortsätta. Det beskrivs att dagsformen bestäms utifrån 
kroppen och sångröstens tillstånd den dagen. En elev som Bodén redovisar i sin studie 
beskriver hur hen försöker ge allt under lektionen fast hen är sjuk och vet att det inte kommer 
att gå bra. Den kraft eleven ger under lektionen visar sig alltså inte i prestationen på grund av 
sjukdom. Hallam (2009) nämner att det är viktigt för en person att uppleva att hen utvecklas, 
kan prestera samt får känner sig nyfiken. Detta är ett antal interna motiv som kan driva den 
inre motivationen framåt. Chaffin och Lemieux (2004) nämner också att det är viktigt för 
eleven att känna att hen kan påverka sina resultat och prestationer även att ha kontroll över 
sina framgångar om motgångar; annars finns det en stor risk att eleven slutar.  
 
Taylor och Wasley (2004) presenterar i ett kapitel hur stress och oro påverkar en 
musikprestation men med hjälp av fysisk träning kan stressen minskas vilket kan förbättra 
musikprestationen. Detta har undersökts genom att övervaka olika musiker som spelar olika 
instrument med hjälp av sensorer för att mäta hjärtfrekvens, blodtryck och ångest. Musikerna 
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fick först spela två musikstycken framför en publik. Under inspelning mättes alla deras värden 
och sedan blev musikerna uppdelade i två grupper. Ena gruppen gjorde kontinuerliga fysiska 
övningar och den andra gruppen arbetade med Alexanderteknik1. Grupperna gjorde samma 
mätningar igen efter sexton veckor och den grupp som hade gjort fysiska övningar visade 
stora förbättringar i syreupptagningen, sänkt blodtryck och hjärtfrekvens. Taylor och Wasleys 
slutsats är då att stress och ångest påverkar det musikaliska framförandet men med hjälp av 
fysisk träning reduceras dess symtom väsentligt.     

2.2.4 Att ha ett mål   
En viktig faktor för att effektivisera övningen är att ha ett mål. Chaffin och Lemieux (2004) 
menar genom ett mindre och lättuppnåeligt mål kan övningen effektiviseras vilket snabbare 
kan leda till ett önskat resultat. Att fokusera på en specifik övergång och bemästra den är mer 
effektivt än att repetera längre fraser. Genom att se snabba resultat och nå ett mål bidrar även 
till studentens positiva upplevelser. Progressionen sker genom att studenten själv kan bedöma 
när målet är uppnått eller ej. Trots att läraren spelar en väsentlig roll i att sätta standard och 
etablera en nivå på spelandet är inte läraren med under varje speltillfälle för att kunna ge 
direkt feedback. Detta resulterar i att elevens egna uppfattning om nivå behöver etableras. 
Feedback anser Chaffin och Lemieux är nödvändigt för att eleven ska utveckla nya 
kunskaper, då utvecklingen riskerar att sakta ner eller stanna av helt utan inre bedömning. 
Därför är det oerhört viktigt att eleven själv kan avgöra och bedöma när ett mål är nått så att 
nästa mål kan påbörjas.  
 
Hallam (2009) håller även med om att ha ett mål att sikta efter är oerhört viktigt för musikers 
utveckling. Hon ringar även in att dessa mål sätts upp av eleven baserat på hens identitet, 
självbild, egna förmåga och vad eleven tror är ett rimligt mål. Målen anpassas också efter 
sammanhanget och det kognitiva. Alltså om eleven anser att hen är kapabel och duktig nog att 
uppnå ett högre mål. Hallam poängterar hur en positiv självbild kan göra en individ mer 
motiverad till att ha och nå ett mer långsiktigt mål. Om inte individen har en positiv 
självkänsla vad gäller musiken är sannolikheten inte stor att hen har ett mål, långsiktigt eller 
kortsiktigt, eller fortsätter med musik. Då vägen mot målet inte är lockande kan individen 
hoppa mellan olika mål för att inte tröttna. Tillslut gör ofta individen jobbet fast det inte är kul 
eller motiverande bara för att känna framgång när målet väl är nått.             

2.3 Teoretiskt perspektiv 
Här presenteras det teoretiska perspektivet fenomenologi med inriktning mot livsvärlden. 

2.3.1 Fenomenologi 
För att få en tydligare bild av vad livsvärldsperspektivet innebär redogörs det först för 
fenomenologins bredd. Bengtsson (2005) beskriver hur fenomenologin aldrig har varit ett 
ensidigt perspektiv utan fenomenologin har alltid haft olika variationer och tolkningar. Det 
finns dock någonting som kopplar ihop alla dessa variationer till fenomenologins ursprung 
och förenar den fenomenologiska rörelsen, som skapades utav dessa olika variationer. 
Fenomenologin härstammar från det grekiska ordet fenomen som betyder ”det som visar sig”. 
Därför anser Bengtsson (1991) att förståelsen av ordet fenomen är en av fenomenologis 
grundstenar. För att förstå ett fenomen bör forskare försöka lägga bort sina egna åsikter och 
antaganden för att inte förändra fenomenets natur. I sin tur leder detta till en så renodlad 

                                                
1 Alexanderteknik: En psykologisk hållningsteknik som främjar kroppshållning, koordination och förändrar 
vanemässiga reaktioner. Denna metod används mest av skådespelare, dansare samt vid fysiska problem (NE, 
2018). 
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beskrivning som möjligt. Paulander (2011) antyder alltså att forskarna inte ska värdera eller 
skapa en uppfattning om fenomenen utan bara beskriva det dem ser och inte lägga värderingar 
i det. Paulander menar att detta är den filosofiska tolkningen av fenomenologin. Filosofen 
beskriver och reflekterar om fenomenet och filosofen beskrivs även som subjektet. Den 
psykologiska tolkningen av fenomenologi utgår istället från att forskaren försöker förstå och 
tolka fenomen som upplevts av andra. Detta gör fenomenet som visats för andra till subjektet. 
Den största skillnaden mellan dessa metoder anser då Paulander är bestämmelsen om vem 
som är subjektet.   
 
Bengtsson (1991) beskriver hur fenomenologin anses vara en metod och inte en lära eller en 
term om specifika idéer. Metod brukar vanligtvis betyda att forskningen ska styras efter vissa 
regler eller principer. Fenomenologins metod menar istället att en undersökning ej ska styras 
av regler utan av fenomenet själv. Bengtsson beskriver detta som en av de ytterligare 
grunderna för alla fenomenologins inriktningar. Paulander (2011) håller även med om att 
fenomenologins mening av metod skapar en större frihet och följsamhet till undersökningar 
och tolkningar av fenomen. Bengtsson poängterar hur fenomenologins synsätt är särskilt 
intresserad då det som visar sig inte kan det utan någon att visa sig för. Detta gör att subjekt 
och objekt är likvärdiga i fenomenologins ögon. Med detta i beaktning konstaterar Bengtsson 
att fenomenologin grundar sig i fenomen, objekt som därmed visar sig för någon och 
subjektets förmåga att beskriva och förstå objektets mening. 

2.3.2 Livsvärlden  
Livsvärldsperspektivet har, enligt Bengtsson (2005), vuxit fram ur fenomenologis 
tankegångar. Perspektivet och begreppet har bearbetats av flera olika filosofer och varit 
relevant för både forskare och pedagoger. Perspektivet har under dessa bearbetningar skiftat 
betydelse för att anpassas till användningsområdet. Idag används perspektivet mer inom 
forskning för att beskriva, tolka och förstå olika fenomen. Bengtsson beskriver livsvärlden 
som något människan konstant lever i och inte kan undkomma så länge hen är i livet. 
Livsvärlden är då, enligt Bengtsson, där människan lever och utför handlingar efter hens egna 
erfarenheter, även där hen upplever och erfar nya erfarenheter. Bengtsson beskriver även hur 
enskilda föremål i livsvärlden inte existerar eftersom de alltid är omgivna av andra föremål 
som är kopplade med varandra som i sin tur hänvisar till andra föremål. Ett exempel på detta 
kan vara en kratta och en gräsklippare. Krattan och gräsklipparen hör till ett 
trädgårdsammanhang och leder vidare till andra föremål som en spade och häcksax. 
Föremålen vet människa, tack vare hennes erfarenheter, vad de är. Hen kanske inte vet hur de 
används men genom sammanhanget vet hon vad de har för funktion enligt Bengtsson.  
 
Ur ett pedagogiskt sammanhang beskriver Bengtsson (2005) hur pedagoger, till skillnad från 
forskare, behöver förstå och närma sig andras livsvärldar. Bengtsson hänvisar till Merleau-
Ponty som anser att nyckeln till att närma sig någon annans livsvärld är kommunikation och 
interaktiva möten. Livsvärlden är social och historisk vilket göra att det inte är främmande för 
människor att närma sig varandra. Att världen är social menar Merleau-Ponty enligt 
Bengtsson att subjektet är delat. Aldrig bara fysiska beteenden eller inre liv utgör subjektet, 
utan båda dessa faktorer leder i sin tur till att subjektet är kroppsligt. Paulander (2011) håller 
med om Merleay-Pontys filosofi som ser på människan som hel, som erfar sig själv och 
omvärlden hen befinner sig i, utifrån sin situation. Paulander skriver: ”Vi är de vi är, och vi 
lever i världen som tänkande, kännande och handlande hela personer. Och den värld vi lever i 
på vårt eget sätt, det är vår livsvärld” (Merleau-Ponty, 2005 refererat i Paulander, 2011, 
s.180). Bengtsson anser att rena observationsstudier blir otillräckliga för att studera andras 
livsvärldar då det behövs någon form av möte eller samtal. Den mest kvalitativa 
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insamlingsmetoden är då intervjuer. Det är då samtalet, och inte kommunikationen, i fokus. 
Vad som sägs prioriteras då framför hur det förmedlas. En annan form av insamlande fakta är 
även berättarformen. Denna form kännetecknas genom att de har en handling och skiljer sig 
från strukturerade intervjuer som oftast har bestämda frågor. Genom denna berättandeform 
kan en människa erfara, till viss del, erfara någon annans livsvärld genom att tolka dess 
berättelse som hen har upplevt utifrån hens egna upplevelser. 
 
Då denna studie är en självstudie, där endast studieobjektets livsvärld undersöks, vilket gör 
det fenomenologiska perspektivet till ett lämpligt teoretiskt perspektiv. Studien kommer 
handla om vad studieobjektet erfar och upplever under studieperioden, med fokus på 
motivation. Med fenomenologin och livsvärden som bakgrund kan denna studie förmodligen 
svara på forskningsfrågorna genom att ge en större förståelse om studieobjektets motivation.  
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3 Metodkapitel  
I detta kapitel kommer den valda metoden för denna självstudie, dess genomförande, giltighet 
samt tillförlighet att presenteras. Genomförandet av analysen och bearbetningen av materialet 
kommer även att redovisas.  

3.1 Beskrivning och motivering av metod 
Under denna rubrik beskrivs vilken metod som använts under självstudien samt för- och 
nackdelar med metoden. Vidare redogörs dess relevans för arbetet. Det finns alltså flera olika 
metoder för att observera och samla information till en självstudie. Ett antal alternativ är 
observation, videoinspelning, ljudinspelning och loggbok. Det sistnämna är den metod som 
denna självstudie är byggd på. 
 
Som tidigare nämnt i texten har detta arbete baserats på observation genom loggbok. Enligt 
Bjørndal (2005) används loggbok för att få ner en skriftlig reflektion och därmed skapa en 
djupare förståelse till något människan har upplevt. Vidare nämner han att det ska skapas en 
avsatt tid för reflektion efter varje tillfälle och då låta människan reflektera över sina 
upplevelser. Bjørndal belyser att det oftast prioriteras bort att skriva ner sina reflektioner, 
eftersom resultatet inte visar sig direkt med denna metod. Det är dock något som bör avsättas 
tid för och inte glömmas bort. Detta beskrivs då som loggbokens nackdel, dock finns det 
fördelar som i min mening övervinner denna aspekt. Bjørndal nämner hur det finns flera olika 
slags loggböcker med varierande strukturer för att passa flera olika tillfällen. Detta ger 
observatören möjlighet att skräddarsy sitt loggboksinnehåll och struktur. Den loggboksform 
som används i denna studie väljer Bjørndal att kalla för metakognitiv loggbok. Detta syftar till 
att den som skriver loggboken reflekterar och berättar om sin egen lärandeprocess och 
upplevelser. Bjørndal nämner även att en loggbok kan vara strukturerar eller ostrukturerad. En 
ostrukturerad loggbok beskrivs som väldigt fri och ger nedtecknaren möjligheten att beskriva 
vad hen erfar utan någon som helst begränsning till specifika frågor eller områden. Friheten 
beskrivs som den ostrukturerade loggbokens fördel men även dess nackdel, då det senare 
under analysprocessen gör det svårare att analysera och hitta tydliga mönster som hör till 
arbetets syfte. Detta beskrivs istället som den strukturerad loggbokens fördel; genom att 
loggboken består av tydligare rubriker gör det sedan lättare att analysera dokumentationen. 
Nedtecknaren kan fortfarande uppleva en känsla av frihet då noga utvalda rubriker ger 
nedtecknaren möjligheten att beskriva vad hen erfar och fortfarande hålla sig till studiens 
syfte. Bjørndal nämner att det går bra att kombinera olika typer av loggböcker och lägga upp 
en egen struktur för loggboken som passar observatören. Därför är studiens valda metod en 
strukturerad metakognitiv loggbok med frågor och rubriker utformade efter studiens syfte. 
Bjørndal beskriver hur det som står i hans avsnitt inte är ett måste som står i vägen för 
kreativiteten och målet.  
 
Denna metod kändes rätt för detta arbete då det ger mig möjlighet att skriva ner och beskriva 
det jag erfar i stunden. Att kunna utforma loggboken efter självstudien har bidragit till att jag 
kan beröra de faktorer som är relevanta för denna studie. Då syftet är att undersöka det jag 
erfar under ett övningspass utifrån bestämda faktorer. Metoden ger även stabilitet i 
fenomenologins livsvärldsperspektiv som poängterar att en undersökning ur berättande form 
ger människan möjlighet att uppleva någon annans livsvärld. Detta gör en strukturerad 
metakognitiv loggbok till ett självklart val.  
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3.2 Design av studien 
Här presenteras det valda projektet som denna studie är byggd på, samt hur materialet från 
detta projekt samlades in och bearbetades.    

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 
I denna självstudie har jag valt som musikaliskt gestaltande projekt att utgå från vad som 
händer i övningsrummet under ett övningstillfälle. Övningspassen skedde oftast i olika 
övningsrum på Musikhögskolan Ingesund, en gång i London samt i mitt barndomshem i 
Arboga. Övningspassen varierade i längd, mellan 1–3 timmar, plats och vilken tid på dygnet 
de genomfördes, mellan kl.9.40 – kl.17.35. Detta för att få varierande förutsättningar till 
övningspasset. Under dessa övningspass övade jag flöjt och piano, för att även aktiviteten 
under övningspassen skulle variera. Vad som övades lades ingen vikt på utan jag övade på det 
som var relevant för det övningspasset och vad jag skulle ha övat på även om inte denna 
studie gjordes. Övningspassens utformning gavs det ingen tanke till då jag ville att 
övningspassen skulle se ut som de brukar för att resultatet skulle utgå från min vardagliga 
övning. Alltså fanns det inget speciellt anpassat övningstillfälle som gjorts för bara denna 
studie. 
 
Projektet genomfördes under en period på åtta veckor som sträckte sig över skrivveckor, 
vanliga veckor och en projektvecka. Skrivveckor innebär att övriga musiklärarstudenter på 
MHI, som inte går tredje året, har veckor med fokus enbart på skriftliga uppgifter istället för 
musiklektioner. De som, likt mig, går tredje året har antingen inga eller väldigt få lektioner 
under dessa veckor vilket ger oss massor av tid till övning. Vanliga veckor betyder att 
undervisningen i alla musikämnen sker som vanligt under dessa veckor och lämnar mindre 
plats till övning. Projektvecka innebär att det sker ett projekt under en vecka som involverar 
stora delar av skolan och det är gemensamma repetitioner under hela perioden och avslutas 
med en konsert samma vecka. Under denna period är det gemensamma repetitioner hela 
dagarna vilket resulterar i att det inte finns tid eller ork till egen övning. Dessa åtta veckor 
genomfördes i följd och valdes för att få en större variation på skolveckorna och därmed 
omständigheter kring övandet.  
   
Studien kunde även ha utgått från att undersöka motivation under en lektion eller ett 
kammarmusiktillfälle lika väl som under ett övningstillfälle. Jag valde dock att utgå från ett 
övningstillfälle för det är bara min motivation som ska undersökas och ingen annans. 
Faktorerna blir även begränsade när det bara är jag som befinner mig i sammanhanget. Jag 
behöver alltså inte räkna in andra personers motivation i resultatet. Det hade kunnat varit en 
intressant faktor att se hur personer som inte är min lärare påverkar min motivation. 
Problematiken hade dock kunnat blivit att arbetet blir för brett och fokus flyttas från studiens 
syfte till denna utomstående persons ageranden. Övningstillfällena är även mer flexibla och 
sker kontinuerligt under dessa åtta veckor. Till skillnad från lektioner och kammarmusik som 
oftast bara sker en gång i veckan och ibland inte ens sker varje vecka. Genom att använda 
mina egna övningstillfällen som grund till detta arbete ger det mig möjlighet att vara flexibel 
över när dokumentationen ska ske och inte behöva ta hänsyn till någon annan.      

3.2.2 Val av dokumenterade situationer 
Under dessa åtta veckor valdes det ut tre tillfällen per vecka där tankar om övningspasset 
skrevs ner i en förberedd loggbok. Övningstillfällena som dokumenterades var ej utvalda i 
förväg utan valdes om det fanns tid till att fylla i loggboken efter övningspassen. Jag övade 
alltså flera gånger i veckan men bara tre av dessa tillfällen blev dokumenterade. Detta är för 
att jag anser att tre tillfällen i veckan under en period på åtta veckor, vilket resulterar i 24 
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dokumenterade situationer, räcker som underlag för denna studie. Fokus ligger istället att få 
en bredare variation mellan projektveckorna och övningstillfällena än att dokumentera flera 
liknande övningspass. Det som avgjorde vilka tillfällen som dokumenterades handlade mest 
om det gick att sätta av tid för att fylla i loggboken efter övningspasset. Jag har alltså 
anammat detta med att avsätta tid för att skriva ner det jag erfar, viket Bjørndal (2004) 
beskriver som en viktig faktor för att loggbok som metod ska fungera. Perioden detta skulle 
genomföras var dock planerad till att bli de veckor som beskrivs i föregående avsnitt, för att få 
varierade studieveckor. Övningspassen varierade i längd och ibland skrevs flera övningspass 
tillsammans som skedde under en dag. Sammansättningen av flera övningspass skedde dock 
bara om känslan under dessa pass var densamma, annars skrevs dem på separata papper. 
Sammanlagt dokumenterades 17 övningstillfällen som representerar 34 timmars övande. Det 
beräknade antalet loggboksblad efter denna period skulle ha varit 24 stycken men sammanlagt 
blev det 17. Orsaken till detta var att större uppehåll i övningen skedde då jag var sjuk under 
längre perioder; detta visades då datumen i loggboken visade större glapp mellan varandra 
och kommentarer i loggboken som hänvisar till en period av sjukdom. Jag anser dock att detta 
material räcker som underlag för denna studie då sjukdom är en faktor som alltid finns i 
vardagen och min övning skulle ske som vanligt under denna period för att få en så verklig 
avspegling av min motivation under övningstillfällena. Antalet timmar styrker även 
materialets giltighet då det är många timmars övande under en period på åtta veckor som har 
dokumenterats.         

3.2.3 Genomförande av dokumentationen  
När det gäller dokumentationen av arbetet har jag utgått från dessa frågor i loggboksformat:  
 

1. ”Hur motiverad är du till att öva idag? 1–10”  
2. ”Datum, tid och övningslokal”  
3. ”Hur är ditt psykiska och fysiska tillstånd idag?”  
4. ”Vad övar du på?”  
5. ”Varför övar du på det?”  
6. ”Förändrades motivationen under övningspasset? 1–10” 
7. ”Övrigt” 

 
Frågorna har valts ut då jag ansåg att dessa berör de faktorer jag tror kan ha påverkan på min 
motivation. En avgränsning var tvungen att ske för att inte studien skulle bli för stor och täcka 
för många områden. Fråga 7 valdes för att ge studieobjektet plats att skriva ner vad hen erfar 
utan att behöva svara på en specifik fråga. Även för att beröra faktorer som inte passar in 
under någon av frågorna.  
 
Under varje fråga har jag skrivit allt jag kan tänka mig som har med den frågan att göra. 
Därför har fokus varit att få så utförliga och nyanserade svar och beskrivningar som möjligt 
med inriktning på vad jag känner och upplever. Oftast har det blivit långa och beskrivande 
berättelser men ibland har de även varit korta och konsista. Ett undantag har dock varit under 
fråga 4 då det alltid blev korta och koncisa svar där övningar och stycken skrevs in. Oftast har 
de korta svaren berott på att tiden efter övningspasset har varit kort eller om jag blev avbruten 
under tiden jag svarade på frågorna. Detta har gjort att tiden det har tagit att fylla i loggboken 
har varierat. Vid de tillfällena jag ej har blivit störd eller behövt stressat har det tagit ca. 10–15 
minuter att genomföra dokumentationen. För att minska risken att bli störd satt jag oftast kvar 
i övningsrummet och skrev eller sökte platser där det inte brukar vara folk närvarande. 
Majoriteten av all dokumentation skedde alltså efter övningspasset förutom under fråga 1 där 
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min motivation inför övningspasset skulle antecknas, den skrevs precis innan övningstillfället 
för att det var frågans syfte.      

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 
När det var dags att bearbeta materialet som samlats in under denna projektperiod började jag 
först att för in de handskrivna anteckningarna till datorn, för att enklare kunna göra 
anteckningar utan att förändra originalet. Loggboken bestod av flera olika ark vilket gjorde 
det lättare att få en överblick genom att renskriva det till datorn. Sedan började jag leta efter 
olika mönster i anteckningarna genom att gå igenom dem kronologiskt. Fokus hamnade då på 
att hitta olika faktorer som påverkade motivationen på något sätt. Först valde jag att färglägga 
olika mönster i olika färger för att tydligare kunna se när de återkom i dokumentationen. Efter 
detta valde jag att gå vidare genom att sammanställa de olika mönster jag hittat under fem 
kategorier. Miljöns påverkan, fysiska och psykiska faktorer, att ha ett mål, något 
superintressanta och fenomenologins glasögon. Materialet blev sedan analyserat ytterligare 
en gång med varje kategori i fokus för att se om något jag erfarit under övningstillfället inte 
har missats eller kan passa in i flera kategorier. 
 
Genom att analysera materialet ett flertal gånger ger det mig möjlighet att analysera och 
uppfatta min livsvärld under denna period och även se om den skiftade avsevärt mycket under 
någon period. Resultatet av att det blev ganska många ark i loggboken har gjort att jag har valt 
att inte redovisa alla i resultatet utan jag ger istället ett antal exempel som var extra intressanta 
och tydliga för den kategorin.           

3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och 
tillförlitlighet 
Att observera, iaktta och undersöka är något vi gör dagligen enligt Bjørndal (2005). För en 
pedagog anses observation vara en professionell färdighet då pedagogen observerar för att 
skapa goda förutsättningar för lärande. Att analysera sig själv kan anses vara problematiskt då 
min roll som subjekt och forskare kan kollidera med varandra. Jag anser dock att detta inte 
kommer att vara ett problem då tiden mellan insamlingen av information och analysen är 
relativt långt ifrån varandra. Då dokumentationen skedde under höstterminen och analysen 
skedde under vårterminen anser jag att det skapar en mer objektiv analys av dokumentationen. 
Det jag som forskare har att utgå från är det som noteras i loggboken och inte det jag minns 
från tillfället. Bjørndal (2005) lägger stor vikt på att observatören är kritisk till sina resultat 
och slutsatser, eftersom observationen tas ur ett sammanhang och observatören inte vet de 
omkringliggande faktorerna. Med detta i baktanke är det extra viktigt att jag verkligen följer 
det som står i loggboken och inte tar saker ur minnet och vrider det till något som bidrar till 
arbetet.  
 
Bjørndal nämner även att observatörens fysiska och psykiska tillstånd bör vara i åtanke när en 
observation sker. Är observatören trött, hungrig eller blir störd under observationen kan fokus 
skifta och slutsatserna bli påverkade av detta. Med detta i åtanke har jag sett till att ha de bästa 
förutsättningarna för min observation, rent psykiskt och fysiskt. En ytterligare faktor som 
minskar detta problem är att det finns ett klart syfte och struktur på observationen. Detta 
bidrar till att observatörens fokus ej skiftar. Bjørndal beskriver innebörden av att veta vad som 
ska observeras, i vilket syfte, var och hur observationen sker, hur mycket som ska observeras 
och på vilket sätt observationen registreras. Detta är viktig att fastställa innan observationen 
startar. Med detta i åtanke har jag innan min observation formulerat ett specifikt syfte som 
ringas in av mina tre frågeställningar. Genom att göra detta har observationen inriktat sig efter 
syftet, vilket gjorde att observationen ej blev för bred och riskerade att sväva iväg från syftet. 
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Med hjälp av ett klart syfte var det lättare att även skapa en struktur för hur observationen 
skulle gå till. Genom att ha en färdig struktur innan observationen började sparades det även 
tid under själva observationen.  
 
Denna självstudie har bara utgått från mina egna erfarenheter och har inte behövt tagit hänsyn 
till någon annan. Därför är det etiska övervägandet ej relevant för detta arbete.  
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4 Resultat  
I detta kapitel kommer resultatet av undersökningen att presenteras. Avsnittet är uppbyggt 
efter loggbokens frågor som har sammanställts och kopplats till tre underavsnitt. Avsnitten är 
förutsättningar, fysiska och psykiska faktorer och att ha ett mål. Vissa av dessa avsnitt 
kommer ytterligare bli uppdelade för att avsnitten inte ska bli för breda. I slutet av detta 
kapitel presenteras en sammanfattning med slutsatser av det som tagits upp i detta avsnitt.  

4.1 Förutsättningar 
Under denna rubrik har tid, lokal och andra yttre faktorer varit de mönster som undersökts. 
Faktorerna har blivit undersökta för att se om det existerar några mönster mellan dessa och 
motivationen till övning. 

4.1.1 Miljöns påverkan 
När tiden som en faktor undersöktes gick det att se utifrån loggboken att övningspassen 
varade mellan 1 - 3 timmar. Övningstiden kunde ske i ett sträck eller vara uppdelat under en 
dag. Tiden på dygnet då övningspassen utfördes var även varierad, från kl.9.40 till kl.17.35. 
De mönster som har framkommit under tidsaspekten är de tillfällen som övningspasset 
överskrider 1,5 timme. Antingen ökade motivationen eller sjönk under denna tid. Det nämns 
även under flera övningspass att jag har tappat koncentration eller kommer igång efter ett tag. 
När övningspasset inte överskrider 1,5 timme är motivationen jämn och samma nivå på 
motivation anges i början och slutet av övningspasset. Det fanns även ett mönster när det 
gällde vilken tid på dygnet övningen skedde. Övningspassen skedde oftast mellan kl.10.00 - 
kl.15.00 och mellan dessa tider varierade motivationen till övning. De pass som skedde efter 
kl.14.00 och framåt har istället hamnat högre på motivationsskalan och det har varit jämnt 
under övningspasset.   
 
När det gäller lokalen har det vid varje övningstillfälle skrivits ner i vilken lokal jag övade i. 
De lokaler som nämndes var flöjtrummet, stort övningsrum utan fönster, stort övningsrum 
med flygel, vanligt övningsrum, i en källare, i soffan hemma och i ett rum i England. Det 
fanns även två loggboksblad som ej nämner lokalen vilket gör att dessa inte blir inräknade 
under denna faktor. Precis som med tiden har det varit blandade resultat på motivationen i 
dessa rum. Det vill säga att motivationsskalan har varierat mellan dessa lokaler men ingen 
lokal har fått ovanligt dåligt resultat. Något som dock har stuckit ut med bara höga siffror på 
motivationsskalan är flöjtrummet. Således var siffran aldrig lägre än 8 på motivationsskalan. 
Motivationen höll sig även på en jämn nivå genom hela övningspassen, fast övningspassen 
var mellan 1 – 3 timmar långa. Det nämns även i loggboken att jag har en positiv inställning 
till flöjtrummet som övningsrum: ” Det är skönt att vara i flöjtrummet också, det är stort och 
luftigt.”.  

4.1.2 Lärarens innebörd  
Det nämns flera gånger i loggboken under fråga 5 och 7 att jag gick till övningsrummet den 
dagen eller spelade just det stycke för jag ska ha lektion eller spela för en gästlärare inom de 
närmsta dagarna. Oftast står det att lektionen är nästa dag och jag övar för att det ska gå bra på 
lektionen. Ordet panik uppkommer ofta i samband med att något ska spelas upp för en lärare. 
Ett utdrag från loggboken visar detta tydligt: ”För att jag har lite panik över att få ihop allt, 
alla stycken ska spelas upp på något vis och pianostycket är examinerande.”. Vid ett tillfälle 
nämns det även hur jag upplever ett stycke tråkigt och ointressant men jag spelar det ändå för 
att min lärare har valt det. I majoriteten av loggboken nämns det att övningspasset skedde för 
ett stycke eller övning skulle vara redo att visas för en lärare. Motivationen inför ett 
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övningspass har även visats vara högre efter en lyckad lektion. Det har alltså nämnts i 
loggboken hur jag har blivit motiverad till att öva för en lektion har gått bra. Detta pekar på ett 
tydligt mönster; att prestationen för en lärare och hens godkännande är en viktig 
motivationsfaktor för övandet. Detta citat beskriver varför motivationen höjdes under 
övningspasset: ”För jag insåg att det gick bra och ville göra ett bra intryck på lektionen.”.     

4.1.3 Instrumentets inverkan  
Det som har dokumenterats är när jag har övat olika stycken, genrer och tekniker på flöjt och 
piano. I vissa fall övades enbart flöjt eller piano under ett övningspass. Ett synligt mönster är 
att motivationen är högre och jämnare då flöjt har övats. Vid de tillfällen båda instrumenten 
övats påverkas motivationsnivån beroende av ordningen instrumenten övas i. Övar jag flöjt 
först är motivationen i början av passet hög och sedan när pianot övas sjunker motivationen. 
Detta sker även när övningspasset börjar med piano, då är motivationen till övning låg men 
sedan höjs den efter jag börjar öva flöjt. Variationen nämns även i loggboken: ”Det gick bra 
och jag blev taggad när jag började spela flöjt.”. Alltså har instrumentet som övas påverkan på 
motivationen. Det visas att öva flöjt är mer motiverande än att öva piano.  

4.2 Att ha ett mål  
Precis som det nämns innan finns det tydliga mönster att läraren har haft en stor roll i hur 
motiverad jag är till att öva. Det nämns flera gånger i loggboken att jag övade på vissa saker 
för att jag skulle ha lektion de närmsta dagarna. Under samma loggboksfråga, som berör 
varför jag övade, nämns det även att konsert och examination är en motiverande faktor till att 
öva. Konsert och examination kan då även tolkas som ett mål. Jag som studieobjekt övar mot 
ett mål som i detta fall är en lektion, spela för läraren, examination och konsert. Motivationen 
drivs då framåt för att uppnå dessa mål. Drivet att uppnå dessa mål nämns i majoriteten av 
alla loggboksblad och visas vara en viktig faktor. Det vill säga att uppnå dessa mål på en 
tillfredställande nivå visas vara viktigt för mig och är en avgörande faktor för motivationen.   

4.2.1 Inre motivation 
Vid ett tillfälle nämns det i loggboken hur motivationen var väldigt låg och jag ville gå hem 
flera gånger men stannade ändå kvar och övade. Detta var även det övningspass som fick 
lägst siffror på motivationsskalan, en tvåa. Det nämns under övningspasset hur jag tvingade 
mig själv att vara kvar fast jag var trött och bara ville hem och sova. För att orka vara kvar 
och öva satte jag upp ett mål och när detta var nått resulterade det i en belöning. Belöningen 
var då att få åka hem och målet att uppnå var att öva på det som skulle övas.  
 

”Vi övade Hans Ek på förmiddagen och jag var så trött efter att jag bara ville hem 
och sova, vilket jag var nära på att göra, men jag pushade mig själv att fortsätta. Så 
nu får jag åka hem som en belöning.” (ur loggbok 7/11 – 2017)   

 
Genom att sätta upp ett eget mål som även hade en belöning gjorde att ett övningspass blev 
gjort. Målet sattes upp av studieobjektet själv och ingen utomstående faktor, som en lärare. 
När målet var nått var det även studieobjektet som avgjorde genom sin egna uppfattning om 
hur det bör låta och genomföras. Den inre motivationen som sätter egna mål och bedömer när 
andra mål blir uppnådda är då en viktig faktor för motivationen i detta sammanhang.  
 
Med detta som bakgrund kan även ett annat mönster bli synliggjort; när jag själv anser att ett 
mål har uppnåtts eller när det inte har gjort det. Det nämns nämligen vid ett antal tillfällen att 
jag anser att det låter dåligt eller inte som jag vill och då sjönk motivationen. ”Jag fick inte till 
någon bra ton under övningspasset så det gjorde att jag tappade koncentrationen ibland, för 
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det inte lät bra.”. Vid ett tillfälle nämner jag att mina läppar är torra och utmattade, vilket gör 
att jag inte kan kontrollera tonen och det låter ”dåligt”. Vad som då låter ”dåligt” är ett mått 
som jag själv har satt efter mina egna krav och nivå. Då tillfället med torra läppar uppstod 
kunde jag inte uppfylla mina egna krav vilket resulterade i att motivationen sjönk. Detta visar 
sig även i lektionssamanhang där jag anser att en lektion gick bra eller dåligt utifrån min egen 
uppfattning och motivationen påverkas därefter. I loggboken nämns det hur jag kände mig 
motiverad efter en lektion då den gick bra, även hur motivationen steg under ett övningspass 
då jag upplevde detsamma. ” Jag kände mig extra motiverad för jag hade en bra och givande 
pianolektion, jag trodde inte det skulle gå bra just för att det var den första lektionen.”… 
”Blev mer motiverad för att det gick bra.”. Här visas det hur den inre motivationen och 
förmågan att kunna bedöma sina bedrifter påverkar motivationen; då det nämns hur ”jag” 
upplever att min prestation gick bra och inte att läraren sa att det gick bra. Jag bedömde då 
min egen prestation utifrån den måttstock jag utvecklat under lektionen med min lärare utifrån 
mina förutsättningar.        

4.2.2 Behövs motivation för att öva?  
En av frågeställningarna till denna självstudie var frågeställning 3. Denna faktor har inte 
formulerats lika tydligt i loggboken, till skillnad från de andra faktorerna som hade en egen 
fråga i loggboken. Frågan har istället analyserats via motivationsskalorna som fanns i 
loggboken. Beroende på vilken siffra som har ringats in går det att se någorlunda hur 
motiverad jag var innan och efter övningspasset. I analysarbetet framkom det att den lägsta 
siffran på motivationsskalan som uppgavs var två och den högsta var tio. En sammanställning 
av motivationsskalan presenteras nedan för att ge en tydligare bild över motivationen under 
detta projekt. Sammanställningen presenterar motivationen före övningspasset och efter, då de 
visar olika resultat: 
 
Till vänster visas motivationsskalan och till höger är hur många gånger den siffran har ringats 
in under studieperioden.  
Före övningspasset: 
1 – 0 
2 – 1 
3 – 1 
4 – 3 
5 – 2 
6 – 1 
7 – 2 
8 – 5 
9 – 3 
10 – 1 
 
Efter övningspasset:  
1 – 0 
2 – 1 
3 – 1 
4 – 1 
5 – 1 
6 – 1 
7 – 2 
8 – 7 
9 – 4 
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10 – 1 
 
Sammanställning visar hur motivation till övning fanns vid varje övningstillfälle, även om det 
lägsta numret var två. Detta kan då tolkas som att jag behöver känna mig motiverad till att öva 
för att göra det, eftersom jag aldrig övade utan att vara motiverad. Såklart kan det vara svårt 
att få fram en absolut mätning av motivation då en femma på motivationsskalan kan variera 
dag till dag. Detta är dock det resultat som har visats utifrån den valda 
dokumentationsmetoden, motivationsskalan. Ett ytterligare tecken på att motivationen 
behöver infinna sig för att jag ska öva är det tillfället som beskrivs under tidigare rubrik; när 
jag satte upp ett mål för att jag skulle finna motivation till att öva. Motivationen fanns då inte 
innan övningspasset vilket gjorde att jag behövde framkalla den på något sätt, detta löstes 
genom att sätta upp ett mål. Jag avstod alltså inte från övningspasset fast motivationen inte 
fanns utan jag framkallade motivationen istället med hjälp av målskapande.  
 
Något som kan ha kommit att påverka detta resultat är om tillfällena då jag inte övade hade 
dokumenterats. Gick jag inte till övningsrummet bara för att jag inte var motiverad eller var 
det någon annan faktor som stoppade istället för motivationen. Det hade även kunnat påverkat 
resultatet om någon av dessa loggboksblad hade en etta eller inget alls noterat. Det som 
framkommit från dessa loggboksblad visar dock att jag behöver känna mig motiverad för att 
börja ett övningspass. Då detta är den information som samlades in under studieperiod är det 
detta som ligger till grund för arbetets resultat. Allt annat som kunde ha påverkat detta resultat 
men ej dokumenterades får helt enkelt bli spekulationer och funderingar i detta resultat.  

4.3 Fysiska och psykiska faktorer  
När det gäller de fysiska och psykiska faktorer har de visat olika resultat. De fysiska och 
psykiska hänger ihop då de påverkar varandra, jag kommer dock presentera dem separat för 
att se om någon av dem påverkar motivationen mer än den andra.  
 
De fysiska faktorerna som har nämnts är att jag har haft ont i ryggen; sjukdom; värk i armar 
och händer; varit stel och trött i kroppen; torra läppar och ljudkänslighet. Under majoriteten 
av övningspassen skrivs det att de fysiska förutsättningarna är dåliga. Det har alltså varit 
något problem med kroppen under de flesta övningspassen, men övningspassen har 
fortfarande genomförts. Motivationen under dessa pass har dock varit varierade fast den 
fysiska utgångspunkten inte varit fulländad. Alltså har motivationen varit både hög och låg 
när jag har mått dåligt i kroppen. Vid de tillfällen de fysiska förutsättningarna istället har varit 
goda har det alltid visats höga siffror på motivationsskalan. De fysiska faktorerna har då haft 
både en positiv och negativ inverkan på min motivation genom att visa hög motivation vid 
goda förutsättningar och varierad motivation vid dåliga förutsättningar. Resultatet blir då att 
vid goda förutsättningar är motivationen högre men motivationen stoppas inte om det skulle 
vara dåliga förutsättningar för det fysiska. 
 

”Jag är superförkyld så jag kan inte spela, jag övar genom att bara ta greppen och 
tänka melodin”... ”Har fortfarande ont i ryggen men jag kan stå nu så det funkar 
bättre, det hugger dock till ibland när vikten kommer på fel ställe. Annars är jag 
pigg i sinnet.” (ur loggbok 10/10 – 2017 & 4/10 – 2017).     

 
Tittar vi istället på de psykologiska faktorerna går det att se ett tydligare mönster. I 
analysarbetet av loggboken uppenbarar det sig att det psykiska har varierat mellan de olika 
övningspassen. Ibland var jag pigg och taggad och vid andra tillfällen var jag trött och 
omotiverad. Trött är ett återkommande ord som både gäller det fysiska och psykiska 
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faktorerna i denna analys. Jag har både nämnt fysisk och psykisk trötthet i loggboken och 
därför nämns det även här i båda delarna. Alltså är trötthet en faktor som påverkar både det 
psykiska och fysiska. Vid två tillfällen nämns det hur jag väljer att åka hem och sova för att 
orka resten av dagen. Det har även nämnts att jag har tagit promenader under övningspasset 
som en paus från övandet. Detta hjälpte motivationen senare vid övningspasset och då jag inte 
längre var trött. En annan faktor som gäller det psykiska och har påverkat motivationen 
negativt har varit stress. I loggboken har det nämnts vid två tillfällen att jag har haft svårt att 
öva på grund utav stress. Då har jag inte kunnat fokuserat på de övningar jag gör eller det 
stycket jag jobbar med för att jag var stressad. Detta ledde till att jag inte kunde koncentrera 
mig och motivationen sjönk.  
 

”Jag känner mig stressad när jag övar för jag inte har tillräckligt med tid att öva och 
att mina läppar är kaos. Sitter mest och tänker för mycket och stressat igenom 
övningar och det jag jobbar med, för att jag vill få snabba resultat”… ” Jag gick 
iväg från övningsrummet för att hämta grejer flera gånger, hade glömt vissa saker 
och andra gick jag och låna. Mycket spring fram och tillbaka.” (ur loggbok 10/11 – 
2017 & 16/10 – 2017).   

 
Stress har alltså haft en negativ påverkan på motivationen genom att störa koncentrationen 
under övningspassen och forcera övandet. Tillfällen då de psykiska faktorerna har spelat en 
negativ roll för motivationen har varit få. I majoriteten av loggboken har det psykiska varit 
bättre och haft en positiv inverkan på motivationen; även om det fysiska har varit sämre. 
Alltså har det psykiska haft en större påverkan på motivationen än det fysiska, eftersom jag 
utförde övningspasset och hade hög motivation fast det fysiska inte var bra. De fysiska 
förutsättningarna har även varit negativa och haft negativ påverkan på mig under majoriteten 
av loggboken men har inte visat sig i de låga motivationssiffror. De psykiska faktorerna har 
då haft större inverkan på övningen. När de psykiska faktorerna har upplevts vara bra har 
motivationen varit hög och när de har varit dåligt har motivationen varit låg. Detta behöver 
dock inte betyda att det psykiska är den avgörande faktorn för min motivation utan att den 
bara spelar en mer avgörande roll över det fysiska.           

4.4 Sammanfattning och slutsatser     
Under detta avsnitt har resultatet av analysen redovisats. Huvudslutsatsen blev att den faktor 
som är avgörande för min personliga motivation till övning är att ha ett mål. Målen har visat 
sig vara att lyckas på lektionen, på en konsert eller att spela för en ny lärare. Att prestera och 
visa att jag kan klara av ett stycke eller har utvecklat mina färdigheter är något som driver mig 
till att öva och bli bättre för att sedan kunna visa det igen. De andra faktorerna som fysiska, 
psykiska och miljön har haft påverkan på motivationen, både positivt och negativt. Ingen av 
dessa faktorer har dock haft en avgörande påverkan på motivationen så som målskapandet 
haft. Målskapandet är något som jag har skapat själv. Det är alltså ingen som har skapat dessa 
mål åt mig utan jag har själv valt ett mål att följa och har själv bedömt när de blev uppfyllda. 
Det finns dock kriterier uppsatta för varje kurs på MHI som behövs uppnås för att en student 
ska bli godkänd i kursen. Färdigheterna på sitt huvud- och andrainstrument behöver även 
uppnå dessa kriterier för att studenten ska bli godkänd. Motivationen att nå dessa kriterier 
nämns dock aldrig i loggboken och är alltså inte en faktor för motivationen till skillnad från 
de inre mål som skapats av mig själv. För att ge mig själv de bästa förutsättningarna för att ha 
en hög motivation under alla övningspass skulle vara att alltid öva flöjt i flöjtrummet efter 
kl.15.00, ha flöjtlektioner flera dagar i veckan och nå de mål jag satt upp. Utöver detta bör jag 
alltid ha bra fysiska förutsättningar och inte känna mig stressad. Detta är de ultimata 
förutsättningarna för min övning med extra fokus på målsättning och målåstadkommanden. 
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5 Diskussion  
I detta kapitel kommer resultatet av studien att diskuteras i förhållande till tidigare forskning 
och övrig litteratur. Därefter vidrörs betydelsen av denna studie, både för mig och andra, att 
vidröras. Slutligen avslutas kapitlet och även studien med tankar och idéer om hur arbetets 
ämne, motivation, skulle kunna fortsattas med att vidareutvecklas.   

5.1 Resultatdiskussion  
Under denna rubrik presenteras resultatdiskussionen, som är indelad i fyra teman. Vikten av 
att ha bra förutsättningar, Den avgörande faktorn, Motivation som en faktor och avslutas 
med temat Förståelsen av min livsvärld.  

5.1.1 Vikten av att ha bra förutsättningar  
I resultatkapitlet framkommer det hur olika förutsättningar påverkar min motivation, miljö, 
instrument och kroppens mentala och fysiska tillstånd. När det gäller miljön visades det att 
olika övningsrum har haft olika påverkan på min motivation till övning. Flöjtrummet var det 
rum som alltid hade en positiv inverkan på min motivation, då det var stort och luftigt. Detta 
verkar uppenbarligen vara ett viktigt krav på den lokal jag ska befinna mig i och öva. När 
flöjtrummet inte var ledigt resulterade det i att jag övade någon annanstans och motivationen 
skiftade. Precis som Hallam (2011) nämner påverkar en bristande lokal utövaren. Hens 
prestation påverkas av rummet om hen inte väljer att ta till handling och byta lokal. Vid de 
tillfällen det inte gick att byta till ett mer passande övningsrum påverkades alltså min 
motivation genom att rummets förutsättningar påverkade min prestation. Att motivationen 
skiftar när utövaren ej kan prestera var även något som nämndes i resultatet. I resultatet 
nämns det hur motivationen sjönk på grund av torra och utmattade läppar vilket gjorde att jag 
inte kunde spela på det sättet jag ville. Känslan av att inte kunna prestera tack vare påverkan 
av utomstående faktorer är även något som Bodéns (2015) elever uttryckte i sitt arbete. Där 
skriver hon hur eleverna upplevde att dagsformen påverkade deras motivation genom att de 
inte kunde prestera på det sättet de visste att de kunde. Känslan av att kunna kontrollera sina 
färdigheter är något som både Chaffin, Lemieux (2004) och Hallam (2009) nämner som en 
viktig förutsättning för att en individ ska känna sig motiverad till att fortsätta med utövandet. 
Känslan av att ha kontroll över sina mot-och medgångar är alltså en viktig faktor för 
motivationen, som uppenbart påverkas av individens förutsättningar. 
 
Stress är något som nämns i resultatet och har haft en negativ inverkan på mitt psykiska 
tillstånd och i sin tur även påverkat min motivation till övning. Stressen har gjort att min 
koncentration och fokus skiftat under övningspasset vilket ledde till forcerad övning samt en 
sämre prestation. Precis som Taylor och Wasley (2004) nämner påverkar stress en 
musikprestation negativt och som det tidigare nämnts leder en dålig prestation till minskad 
motivation. Taylor och Wasley kommer fram till att stress minskas med hjälp av fysisk 
träning. Detta har inte undersökts i mitt resultat men det kan vara något att ha i åtanke för en 
vidareutveckling av detta ämne. Istället nämns det att jag valde att åka hem och sova eller ta 
en promenad för att varva ner eller vila från övningen men träning kanske är ett mer 
långvarigt hjälpmedel. Att sova en stund eller ta en promenad hjälpte inte bara stressen i mitt 
fall utan även känslan av både mental och fysisk trötthet. Promenader kan å andra sidan 
räknas som en fysisk aktivitet och i sin tur fysisk träning vilket gör att Taylor och Wasley´s 
studie stämmer in på mitt resultat. Dock var inte min fysiska aktivitet regelbunden, vilket var 
en viktig aspekt under deras studie. Detta gör att denna faktor fortfarande kan vara intressant 
att undersöka i en vidareutveckling av ämnet.      
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I mitt fall var den psykiska tröttheten en större faktor än den fysiska som jag överkom vid ett 
flertal tillfällen, detta hör ihop med det som berördes innan. Är förutsättningarna rubbade 
kommer de att påverka prestationen och i sin tur motivationen. Vid de tillfällen jag var 
mentalt trött var det den förutsättningen som rubbades och inget fysiskt. Som i sin tur gjorde 
att prestationen sjönk och där med motivationen. Detta är då ett tydligt tecken på att de mer 
basala stegen på min behovstrappa, som Maslow (1943) nämner, är rubbade vilket gör att de 
högre stegen blir påverkade tills de grundläggande är stabila. Det psykiska visas sig även vara 
starkare än det fysiska då motivationen höjdes när jag ansåg att det gick bra under 
övningspasset fast det fysiska fortfarande var försämrat. Byte av instrument har även haft 
inverkan på motivationen. Det kan bero på att jag upplevde större motivation att spela flöjt i 
jämförelse med piano. En orsak till detta kan vara att jag upplevde snabbare resultat med 
flöjtspelandet.  
 
Ett mönster som har visats ha en inverkan på min motivation var vilken tid på dygnet jag 
valde att öva. Efter kl.14.00 och framåt visades ha positiva resultat på motivationen medan 
tiden mellan kl.10.00 – kl.15.00 visade varierande resultat. Varför motivationen var högre 
under ett övningspass efter kl.14.00 är svårt att säga då det inte finns några andra tydliga 
mönster som kan kopplas till tiden. Alla andra faktorer har varierat under denna tid, övningen 
skedde i olika rum, det fysiska och psykiska har varit både bra och dåligt, övriga tankar har 
varierat samt både flöjt och piano övades. Det som har varit kontinuerligt är de höga siffrorna 
på motivationsskalan efter kl.14.00. Det är intressant att se att det inte finns några tydligare 
mönster än att motivationen var högre efter kl.14.00. Finns det någon faktor som jag glömt att 
tänka på eller är det helt enkelt en slump. Detta är något som absolut går att titta vidare på för 
att säkerhetsställa ett tydligare resultat. 
 
Ytterligare ett resultat utifrån tidsaspekten är längden på övningspassen. Där visades det 
tydligt att ett övningspass som överskrider 1,5 timme resulterar i att motivationen antingen 
höjdes eller sänktes. Under denna aspekt nämns det hur motivationen varierade på grund av 
att jag kom igång efter en stund in i övningspasset eller att koncentrationen sjönk och där med 
motivationen. Här visas det alltså tydligare faktorer som påverkats av tiden. Dessa faktorer 
kan även ha påverkats av andra saker också och inte bara tiden; fysiska och psykiska faktorer, 
miljön och byte av instrument. Alla dessa faktorer påverkar varandra vilket gör det extra svårt 
att få ett absolut resultat om en av dessa eftersom de alltid rör sig i min livsvärld. Att enskilda 
föremål ej existerar i individens livsvärld är även något som Bengtsson (2005) nämner. Olika 
föremål i detta sammanhang kan då översättas till faktorer; det finns inga enskilda faktorer i 
livsvärlden utan de leder konstant vidare till andra.                  

5.1.2 Den avgörande faktorn  
Svaret på frågeställning 2 blev att den avgörande faktorn för min motivation till övning är att 
ha ett mål. Målen är något som har varierat, både i olika stycken men också beroende på om 
de var utsatta av antingen mig eller min lärare. I resultatet framkommer det att läraren har haft 
en viktig roll i mitt målsättande, både när det gäller att sätta mål och att se till att kvalitén på 
min egen bedömning är hög. Chaffin och Lemieux (2004) skriver hur det är viktigt att eleven 
själv kan bedöma när ett mål är uppfyllt och hur denna förmåga inte är självlärd utan upplärd. 
Förmågan att kunna utvärdera sig själv beskriver Chaffin och Lemieux som en viktig faktor 
till att eleven själv kan se sina svag- och lättsamheter och förstå vad som behöver förbättras. I 
mitt fall är läraren en viktig ledsagare i en kvalitativ bedömning av mig själv. Läraren hjälper 
mig att hålla en hög kvalité på mitt spel så jag inte nöjer mig för snabbt eller inte märker att 
ett mål är uppfyllt. Det är även här betydelsen av bra och dåligt utvecklas. Det visar sig i 
resultatet att läraren i sig är ett mål som motiverar mig till att öva då jag ofta uttryckte i 
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loggboken att jag övade just för att jag skulle ha lektion de kommande dagarna. Bara att 
läraren är närvarande som en yttre faktor hjälper mig att utveckla min inre motivation till 
övning då strävan efter hens godkännande gör att jag tar mig till övningsrummet och vill 
uppnå en tillfredställande kvalité på prestationen.    
 
Ett mönster som synliggjordes i resultatet är att min motivation till övning höjdes efter att det 
hade gått bra under en lektion. Det nämns även hur denna bedömning kommer från mig själv; 
det är alltså inte läraren som sagt ”nu gick det bra/dåligt” utan uppfattningen kommer från 
mig själv. När en lektion har gått bra har jag antagligen känt att jag har kunnat presterat och 
fått lärarens godkännande vilket leder till att motivationen höjs. Detta kan kopplas till 
anseendebehoven som är ett av de fem steg i behovstrappan som Maslow (1943) presenter. 
Jag söker då efter att utstråla styrka och bedrifter för omvärlden, få igenkänning och 
uppskattning av andra människor, läraren, samt känna personlig utveckling. När detta har 
uppfyllts infinner sig motivationen för de högre behoven, självförverklingsbehoven, och jag 
strävar då efter att göra det som gör mig lycklig, att spela musik. En av Cordiners (2018) 
huvudmotivationer går även att koppla till detta då människan känner ett driv efter att 
uppfylla någon annans förväntningar, ”externa förväntningar”.          
 
Hallam (2011) skriver hur samverkan mellan elev, lärare och förälder skapar den bästa miljön 
för lärande. I resultatet nämns det aldrig något om mina föräldrar vilket pekar på att de inte 
har någon påverkan på min övning. Enligt Chaffin och Lemieux (2004) hade detta varit något 
positivt, då de menar att föräldrar som fortsätter att lägga sig i sina barns utveckling tillslut 
hämmar dem. Genom att de stoppar barnets förmåga att utveckla en inre motivation och 
därmed förmågan att kunna bedöma sig själv. Det är alltså bara jag och min lärare som 
samverkar med varandra och skapar en god miljö för lärandet. Hade det istället varit så att jag 
och läraren inte kunde samverka med varandra hade inte miljön för lärandet varit bra. Detta 
kan i sin tur leda till att jag inte söker efter lärarens godkännande och min motivation sjunker 
eftersom det målet inte är aktuellt längre, vilket visades vara avgörande för min motivation. 
Sökandet efter en annan lärare som kan uppfylla mina behov skulle även kunna vara en möjlig 
konsekvens utifrån en icke gynnsam lärandemiljö.  
 
Både i bakgrundskapitlet och i resultatet nämns det hur den inre motivationen, strävan efter att 
kunna utför en handling utan stöd från en yttre faktor, är en viktig byggsten för att en individ 
ska kunna utveckla sina färdigheter och nå uppsatta mål. Något jag har kommit till insikt med 
under studien är att den inre motivationen och att kunna bedöma sin egen förmåga hänger 
ihop. För att kunna skapa egna mål och veta vart jag vill gå måste jag första veta vart jag 
befinner mig. Är jag själv inte medveten om min nivå och vad jag behöver jobba med är det 
svårt att kunna skapa rimliga mål och sedan veta när de är uppfyllda. Precis som Hallam 
(2009) menar när hon beskriver hur mål sätts upp efter individens självbild, identitet och 
kognitiva förmåga. Det visar sig i resultatet att min inre motivation inte gör mig fullt 
självständig då det nämns att jag oftast har övat för att prestera inför min lärare, jag blir då 
påverkad av en yttre faktor. Min inre motivation är alltså inte fullt utvecklad vilket resulterar i 
att läraren fortfarande har en väsentlig roll i min utveckling av inre motivation, som enligt 
Chaffin och Lemieux (2004) inte är självlärt.                           

5.1.3 Motivation som en faktor  
Något som har undersökts är om motivationen själv är en avgörande faktor för mitt övande. 
Behöver jag vara motiverad för att gå och öva eller gör jag det ändå? I resultatet uppenbaras 
det att jag behöver vara motiverad för att öva då jag alltid var det när jag befann mig i 
övningsrummet. Även om den lägsta siffran var en tvåa på motivationsskalan vid ett tillfälle 
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var det ändå en grad av motivation. Vad som definierar mycket kontra lite motivation är svårt 
att avgöra då det är högst personligt och innebörden kan skifta från dag till dag. Därför får 
svaret på frågan bli med hjälp av en hårdragen linje; behövs motivationen eller ej. Ingen 
motivation kan också ses som väldigt diffust då det kan vara svårt att avgöra total avsaknad av 
något, men i detta fallet anser jag att definitionen av total avsaknad är tydligare än lite 
motivation. Både Hallam (2011) och Maslow (1943) nämner hur motivation inte är ett 
beteende utan motivation leder till ett beteende. Hallam och Maslows spekulationer stämmer 
då in på min motivation till övning. Min motivation leder till ett beteende vilket också kan 
kallas för en handling. Handlingen som undersöktes här är då övning. Det hade varit 
intressant att undersöka om detta gäller flera saker jag gör, som att städa, umgås eller göra 
skolarbete. Alla dessa handlingar kanske inte sker utan motivation eller så utförs dem ändå 
fast motivationen inte finns. Det kan även vara så att det krävs en annan slags motivation för 
dessa handlingar, som inte lyfts i denna studie, och som grundar sig i andra teorier. Detta är 
något som hade varit intressant att undersöka men hade gjort detta arbete för brett.     
 
När motivation som en faktor konstaterades upplyste jag även en aspekt i resultatet som jag 
inte hade tänkt på innan. Det var att jag bara har undersökt när jag var i övningsrummet och 
inte vad som gjorde att jag inte gick det. Det hade varit en intressant aspekt att undersöka och 
det kanske hade gjort att resultatet av denna studie hade sett annorlunda ut. Lät jag bli att öva 
för att jag inte var motiverad eller var det några av de andra faktorerna som satte stopp? Den 
fysiska faktorn kanske var större än vad som visades i resultatet? Det är lätt att spekulera i 
efterhand och detta kan vara en ny aspekt till en fortsatt undersökning av samma ämne. I 
denna självstudie är det som visar sig i resultatet det som har visat sig utifrån den valda 
metoden. Allt annat får helt enkelt bli spekulationer och kanske grunden till en 
vidareutveckling av arbetet.      

5.1.4 Förståelsen av min livsvärld 
Efter denna studie har jag fått en större förståelse över min egen livsvärld vilket även skapar 
en möjlighet för mig att utveckla den. Genom att förstår min egen livsvärld kan jag utveckla 
den och undersöka den på en djupare nivå. Förståelsen över min livsvärld, när det gäller 
motivation, ger mig även möjligheten att ”lura mig själv”. Nu när jag vet att jag behöver ha ett 
mål för att öva kan jag genom denna vetskap skapa små mål under övningspassen för att få 
mig mer motiverad till att öva. Jag kan alltså skapa motivation genom att ”lura” mig själv till 
att nå ett mål. Precis som Chaffin och Lemieux (2004) nämner att övningen effektiviseras och 
snabba resultat ges om individen sätter upp små mål under övningspasset. Att sätta upp större 
och långsiktiga mål kan även skapa mer motivation. Då jag vet vilka förutsättningar som 
gynnar min motivation till övning kan jag skapa bättre förutsättningar för min motivation. 
Genom att undersöka och analysera min livsvärld ger det mig möjlighet att förstå den och bli 
mer medveten om mig själv som individ.  
 
Att förstå sin egen livsvärld är det första steget mot att sedan kunna förstå någon annans 
också. Genom att jag själv vet hur jag fungerar i den värld jag lever i ger det mig mer 
förståelse till att sedan förstå andra som lever i samma värld. Paulander skriver: ”Vi är de vi 
är, och vi lever i världen som tänkande, kännande och handlande hela personer. Och den värld 
vi lever i på vårt eget sätt, det är vår livsvärld” (Merleau-Ponty, 2005 refererat i Paulander, 
2011, s.180). Alla lever alltså utifrån deras egen värld, vilket gör att alla lever på olika sätt 
efter deras egna erfarenheter och förutsättningar. Med hjälp av att vara medveten om min 
egen livsvärld skapas goda förutsättningar för att förstå andras livsvärldar. I mitt framtida 
jobb som pedagog kommer jag möta olika individer hela tiden och försöka förstå deras 
livsvärldar. Bengtsson (2005) nämner hur pedagoger hela tiden jobbar med att bemöta andras 
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livsvärldar och det bästa sättet är genom att kommunicera med varandra. Vidare menar han att 
det som fungerar bäst är genom en intervju eller ett samtal med personen i fråga och låta hen 
beskriva sina upplevelser i berättarform. I en undervisningssituation är det därför viktigt att 
lyssna och låta eleven berätta om sina upplevelser och vad hen erfar för att kunna förstå 
elevens livsvärld och skapa en anpassad och positiv lärandemiljö för just den eleven.    

5.2 Arbetets betydelse   
Efter denna studie har jag fått en ökad förståelse för hur min motivation påverkar mitt övande 
och hur jag ska kunna använda dessa nya insikter till min fördel. Att få en inblick i vilka 
faktorer som påverkar min egen övning öppnar även upp möjligheten att förstå andras bättre 
och guida dem i att förstå sina egna livsvärldar. Jag kommer möta flera olika individer i mitt 
arbete som musiklärare, och därav olika livsvärldar. Vissa kanske påverkas av samma 
motivationsfaktorer som jag medan andra påverkas av dem faktorer som inte alls var relevanta 
för mig. En faktor som skiljer sig mycket från min livsvärld är att många av eleverna 
antagligen kommer ha föräldrar som en påverkande faktor. Formatet på denna studie kan jag 
även använda till framtida elever som själva är nyfikna på sin motivation till övning. Till 
läsaren ger denna studie en möjlighet att få nya idéer och se andra aspekter från detta arbete 
som hen kanske inte hade tänkt på. Även att läsaren själv kan göra samma undersökning på 
sig själv eller hens elever och även utveckla den efter egna insikter eller dem som belystes 
under detta kapitel.      

5.3 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten  
En vidareutveckling av detta ämne skulle kunna vara att undersöka vilken faktor som 
stoppade mig från att gå till övningsrummet. Var det den samma som visades i detta resultat 
eller är det någon helt annan faktor som spelar en avgörande roll. Designen på arbetet skulle 
kunna vara utformad på samma sätt som till denna studie och ske parallellt för att ge 
möjligheten att jämföra resultatet av både studierna med varandra. Det skulle även vara 
intressant att undersöka en annan persons motivation till övning, då det kan vara stor skillnad 
att forska om någon annans livsvärld jämfört med den egna. Denna undersökning skulle 
kunna vara gynnsam för lärare att göra på sina elever för att förstå deras livsvärld. Metoden 
skulle kunna ändras till intervjuform i en sådan studie för att ge forskaren en chans att uppleva 
studieobjektets erfarande i muntlig berättarform. En ytterligare vidareutveckling av ämnet 
skulle kunna vara att undersöka andra handlingar så som att städa, träna eller göra skolarbete. 
För att se om dessa handlingar har samma faktorer som påverkar handlingen eller om de görs 
ändå fast ingen motivation infinner sig. Undersökningen skulle kunna ske utifrån samma 
struktur som denna studie och använda sig av samma metod men utforma frågorna efter den 
undersökta handlingen.     
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