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Sammanfattning  
Syftet med studien är att utifrån ett fenomenologiskt perspektiv undersöka hur några elever 
inom kulturskolan upplever förhållandet mellan motivation och övning. Bakgrundskapitlet be-
lyser tidigare forskning och litteratur inom området motivation till att vilja öva. Studiens kun-
skapsteoretiska perspektiv är interpretativism och semistrukturerade intervjuer användes som 
metod där sex stycken elever intervjuades enskilt. Eventuella skillnader mellan begreppen spela 
och öva berörs och eleverna har sina egna uppfattningar om vad det innebär men också att det 
är svårt att hålla isär begreppen. Ibland samverkar begreppen och merparten av eleverna tycker 
att spela är det roligaste medan de övar mest hemma. Att kunna prata fritt om sin upplevda 
motivation till att öva ses av respondenterna inte som en självklarhet. När motivation kopplas 
till krav, prestation och tvång upplever eleverna att de inte finner det lika lustfyllt att öva eller 
att spela. Studien visar även att merparten av eleverna inte själva sätter upp egna mål med sin 
övning eller musicerande i sin helhet. Efter gymnasietiden vill respondenterna gärna studera 
vidare fast inte inom musik. De naturvetenskapliga ämnena lockar mer så som läkare, matema-
tiker eller barnmorska. Resultatet diskuteras avslutningsvis med tidigare forskning och litteratur 
inom området för vad som gör elever motiverade till att öva.  
 
Nyckelord: motivation, övning, fenomenologi, kvalitativa intervjuer, kulturskola, elevperspek-
tiv  
 
 
 
Abstract  
The purpose of this study is through a phenomenological approach explore how some pupils in 
a music school experience the relationship between motivation and practice. The background 
chapter illustrates previous research and literature in the area of motivation to practice. The 
theoretical foundation of the study is interpretativism and semi-structured interviews were used 
as a method where six pupils were interviewed individually. The terms play and practice and 
how they differ from each other is discussed, as well as the pupil’s own perceptions about what 
they mean and the difficult in keeping them apart. Most of the pupils enjoy playing over prac-
tice, while it’s most common to practice at home. To have the ability to talk freely about their 
motivation to practice is for the pupils not that obvious. When motivation is connected to per-
formance and constraints the pupils experienced that they do not feel it’s enjoyable to practice 
or to play. The study also shows that most of the pupils do not set their own goals for their 
practice or playing in general. After graduating from the high school the pupils are looking to 
get a higher education, however occupations such as doctor, mathematician or midwife are 
more attractive than job related to music. Lastly the result is discussed together with precious 
research and literature within the field.   
 
Keywords: motivation, practice, phenomenology, qualitative interviews, music school, pupils’ 
perspective 
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Förord 
För det första vill jag rikta ett stort tack till min handledare Dennis Groth som stöttat och väglett 
mig genom skrivarprocessen. Dina kloka råd och uppmaningar har jag emottagit med den äran 
för att till slut kunna sy ihop arbetet.  
 
För det andra vill jag tacka er elever för medverkan och bidragande med era givande intervjuer. 
Det är era livsvärldar som ligger till grund för arbetet och tack vare era smarta tankesätt har jag 
fått upp ögonen på hur ni upplever motivationen till att öva. Tack!  
 
Till sist vill jag också tacka er andra som på olika sätt har uppmuntrat, stöttat, väglett, varit 
bollplank och gett positiva hejarop genom hela processen. Med hjälp av era uppmuntrande ord 
och handlingar har jag kunnat avsluta arbetet trots att det inte alltid har varit medvind i seglen. 
Ni vet vilka ni är och ni är guld värda!  
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1 Inledning 
I följande kapitel presenteras först en inledande text där det valda ämnesområdet beskrivs. Där-
efter presenteras studiens problemområde samt disposition i arbetet.  

1.1 Valt intresseområde 
Runt om i landet finns det många barn och ungdomar som går till musik- eller kulturskolan 
varje vecka och mellan lektionerna hör det till att de övar hemma på egen hand. Eftersom verk-
samheten är frivillig kan motivation ses som en viktig faktor för att eleverna ska återkomma till 
sina lektioner vecka efter vecka. Det krävs en egen vilja och motivation till att öva på sitt in-
strument. När jag tänker tillbaka på min egen tid i musikskolan var det inte alltid så att moti-
vationen var på topp. Det fanns toppar och ibland dalar i min motivationskurva men glädjen till 
musiken och grundmotivationen för att vilja fortsätta spela och öva fanns alltid där. Jag tror 
många personer som håller på med musik i någon form kan känna igen sig i att motivationen 
inte är konstant. Vanligt är att barn provar på många aktiviteter för att hitta sin nisch, och lägger 
vanligtvis sedan ner många timmar på sitt intresse. Att sysselsätta sig med musik passar inte 
alla men det skulle vara olyckligt om elever slutar spela ett instrument bara för att läraren inte 
gett de rätta byggstenarna för att motivera eleven. När lärare och elev jobbar tillsammans som 
ett team blir det i bästa fall ett vinnande koncept för att finna en passande individuell motivat-
ionsstruktur.  
 
Motivation som ämnesområde valde jag då det är intressant att veta vad som driver elevernas 
egen motivation till att vilja öva på sitt instrument. När drivkraften hos eleverna finns där un-
derlättar det övningsprocessen och progressionen går vanligtvis framåt. Frågan är vad som ger 
eleverna denna drivkraft, är det inifrån eller utifrån, och vad kan lärare göra för att hjälpa ele-
verna att kunna hålla motivationen igång? De allra flesta som spelar ett instrument, oavsett om 
det är på hobbynivå eller som proffsmusiker, jobbar mer eller mindre med att hitta motivation 
till att öva. På en del skolor finns det elever som är kvar i verksamheten i upp till 10 år. Hur 
kommer det sig att en del elever fortsätter och andra inte? Kan det ha med motivationen att 
göra? Jag undrar med föreliggande studie om det finns någon hemlig ingrediens i receptet för 
att baka en hållbar och långvarig ”kulturskolebakelse”. 

1.2 Problemområde  
Musiklärare använder sig troligtvis av mängder av metoder för att inspirera och motivera ele-
verna. Ett av de problem som kan uppstå är att musiklärarna använder sig av metoder som inte 
fungerar eller inte ger någon positiv verkan på eleverna. Alla vi människor är individuella och 
behöver då olika sätt att bli motiverade på. Kan det vara som så att motivationssättet inte ger 
en positiv riktning hos eleverna? Kan det kanske vara ett sätt som i förlängningen ger motsatt 
effekt – att övningen uteblir? Becker-Gruvsted (2012) menar att ett problemområde som musik- 
och kulturskolor ofta brottas med är elevernas motivation på olika sätt, både att öva och att 
fortsätta spela. Becker-Gruvsted påstår att elever påpekar fem saker som viktiga för ett fortsatt 
musicerande efter musik- eller kulturskolan och enligt studien är de fem faktorerna tid, gemen-
skap, miljö, samband, nätverk och uthållighet. Detta visar på att elever som spelar i orkestrar 
eller ingår i en ensemble har en stark drivkraft och motivation. På samma sätt menar även 
Schenk (2000) att ensemblespel ökar motivationen och i förlängningen också lusten att öva. 
Detta sker eftersom det bland annat skapas en gemenskap, en kontext där musiken har plats att 
växa och att eleverna kan utvecklas tillsammans.  
 
Som blivande musiklärare ser jag motivation som ett viktigt område. Genom att belysa arbetet 
från elevernas perspektiv ger det mig en större förståelse för elevernas upplevelser kring deras 
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egen motivation. När elevernas upplevelser och erfarenheter synliggörs kan jag som lärare be-
tona de individuella faktorer som motiverar varje enskild elev. Det betyder inte att alla elever 
ska bli motiverade för att i framtiden jobba som framgångsrika musiker. Enligt mig är det istäl-
let viktigt att varje enskild elev skapar sig en egen motivation oavsett vilket yrke som kommer 
att dominera i framtiden. En egen motivation till att fortsätta bli motiverad när tiden i musik- 
eller kulturskolan är förbi och läraren inte längre finns till hands. 

1.3 Arbetets disposition 
I inledningskapitlet beskrivs studiens intresseområde och det problemområde som ska under-
sökas. I det andra kapitlet presenteras forskning inom det valda ämnesområdet, annan relevant 
litteratur samt problemformulering, syfte och forskningsfrågor. I kapitel tre beskrivs studiens 
teoretiska perspektiv, fenomenologi. Det fjärde kapitlet belyser studiens valda metod och ut-
gångspunkter. I samma kapitel presenteras även urval av informanter, studiens genomförande, 
etiska överväganden samt tillförlitlighet och giltighet. Därefter följer det resultat som framkom-
mit ur de transkriberade intervjuerna i kapitel fem. I det sjätte kapitlet diskuteras resultatet i 
relation till relevant litteratur samt tidigare forskning och avslutningsvis diskuteras även me-
todval, arbetets betydelse och idéer om framtida forsknings- och utvecklingsarbeten.   
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2 Områdesorientering 
I följande kapitel beskrivs relevanta aspekter och tidigare forskning med relevans inom området 
samt problemformulering, syfte och forskningsfrågor.  

2.1 Perspektiv på området 
Följande underrubrik belyser områdena öva eller spela och motivation.  

2.1.1 Öva eller spela?   
Verbet öva betyder enligt NE (2019b) att ”metodiskt försöka förbättra sin färdighet i (ngt) ge-
nom särskilt anpassade (upprepade) aktiviteter…”. Just upprepning är en avgörande faktor även 
för Lif (1998) då han skriver att övning bör genomföras praktiskt och kontinuerligt för att ge 
ett gott resultat. Vidare beskriver Lif att kvantitet inte enbart är nyckeln till en framgångsrik 
övningsteknik. Kvantitet ska istället verka i samråd med koncentrationsförmåga och kapacitet 
i att kunna disponera övningstiden på ett lämpligt sätt. Även Schenk (2000) instämmer att kva-
litet väger tyngre än kvantitet. Schenk menar också att för långa övningspass utan någon kva-
litet är slöseri med tid och kan i vissa fall vara skadligt. Låt istället kvantitet uppstå ur kvalitet.   
 
Schenk (2000) ger några exempel i praktiken på hur lärare bör agera för att skapa en fungerande 
övning hos eleverna. Eftersom alla elever är olika individer och inte övar eller spelar likadant 
bör läraren vara öppen för dessa olikheter, vara flexibel och anpassa sina förhållningssätt i 
undervisningen. Att ge tydliga läxor är en viktig faktor för att eleven ska veta exakt vad som 
ska göras hemma när inte läraren är med. Kontinuerliga samtal om olika övningsstrategier, 
fortsätter Schenk, är ett vinnande koncept för att få upp olika tankar och eventuell problematik 
till ytan. Samtalen kan ske enskilt men också i grupp där både elever och föräldrar kan ta del 
av information och utbyta tankar och idéer. Framför allt är det betydelsefullt att få rätsida på 
meningen med övning och dess framtida betydelse samt varför övningen sker. På detta sätt 
påvisar Schenk att förståelsen för övning hos samtliga parter ökar; lärare får en insikt hur hem-
maförhållandena kan se ut och eleverna och föräldrarna ges möjlighet att förstå begreppet öv-
ning samt vad som krävs i olika kontexter. Men att enbart samtala räcker inte, fortsätter Schenk. 
Det är också viktigt att läraren visar hur man ska öva på lektionstid. Det räcker inte med att 
endast informera om övningsstrategier utan att göra det praktiskt. Elever har med andra ord 
lättare för att komma ihåg hur man ska öva när läraren visar och eleven själv kommer ihåg 
känslan av hur det känns när det går bra när man övar.  
 
När elever med höga prestationskrav möts av krav även hos läraren kan det uppstå en oöver-
komlig situation. O´Connor (1987) skriver om en händelse där han förbjöd en gitarrelev att 
spela hemma. Detta för att eleven inte skulle känna något krav och ta en paus från instrumentet. 
På lektionstid spelades prestigelösa duetter utan några förbättringskommentarer och med tiden 
återskapades lusten till att spela och därmed bidrog pausen till spelglädje igen. Vidare menar 
O’Connor att negativa associationer på övning ofta är förekommande hos elever För att kunna 
vända den negativa känslan till en positiv krävs två saker. Det första är att läraren själv ska ha 
förståelse för de grundläggande övningsprinciperna, genom egna erfarenheter för att på så vis 
vara en god förebild. Krav nummer två är att eleverna ska lära sig bemästra dessa i en positiv 
inlärningskontext.  
 
Enligt NE (2019c) definieras ordet spela som att ”framföra (musik) på (visst) instrument…”, 
medan öva har en helt annan betydelse, som ovannämnt. O’Connor (1987) menar att elever inte 
upplever det glädjefullt att öva. Istället är det kopplat till en händelse som måste göras för att 
senare kunna spela. Citat från O’Connor där eleverna själva har berättat, lyder:  
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I will sum up their collective definition of practice. It was repetitive, it was concen-
trated on the difficult sections. It aimed at improvement and was not much fun. It 
was something to do in order to play well. … Not all students thought this way, but 
I do not believe my sample of student attitudes was wildly eccentric. Even so, if I 
am going to tell them to practice, it is a good idea to find out what it means to them, 
and so what they are going to do. (O’Connor, 1987, s.85) 
 

Det O’Connor menar är att många elever inte tycker att övningen är rolig, men att stadiet måste 
gås igenom för att kunna spela bra. Vidare menar O’Connor att det är lärarens uppgift att ta 
reda på vad övning betyder för eleverna och hur de gör själva hemma. På detta sätt skapas det 
med andra ord en förståelse för hur övning upplevs och läraren kan därmed hjälpa till i elevens 
övning hemma. Även Schenk (2000) belyser de båda verben i kontrast till varandra men på ett 
annorlunda sätt. Han menar att många musikutövare kan identifiera sig med ovanstående citat 
men att det är lärarens roll att väva ihop de båda begreppen genom att inspirera och motivera. 
Övning ska alltså inte ses som något separat från positiva musikupplevelser och spelglädje bör 
även infinna sig vid övning. Enligt Hallam (1998) är övning att lära sig en del saker. Bland 
annat att lära sig ny musik, repetera, memorera musik och förbereda inför konserter och upp-
spel. Hallam säger också att repetition förekommer inte bara när man övar, utan att varje gång 
man spelar på sitt instrument utvecklas också kompetensen hos utövaren. Med andra ord övar 
man alltså samtidigt som man spelar.  

2.1.2 Motivation  
Ordet motivation är en psykologisk term som kommer från motiv och betyder att riktade bete-
enden sker mot olika mål hos individen (NE, 2019a). Även Jansson & Ljung (2017) beskriver 
att all motivation har en riktning som vi agerar mot och på så vis åstadkommer ett visst resultat 
eller mål. I vilken grad vi upplever motivationen påverkas av den energi som skapas i förhål-
lande till en aktivitet. Energin används sedan för att uppnå ett resultat. I vilken riktning moti-
vationen sker påverkas av våra behov, både fysiska och psykiska. Vidare skriver Jansson och 
Ljung (2017) om hur en stark motivation är nära knutet till hög prestationsnivå. Motivation är 
med andra ord helt avgörande för att vi ska lyckas med en uppgift, kunna prestera och använda 
maximala resurser. Förståelsen för hur motivation fungerar är således en viktig faktor för att 
kunna hantera och påverka sin egen motivation i rätt riktning.  
 
Vi människor stannar gärna kvar i de situationer där vi trivs och där våra olika behov stimuleras. 
Exempel på behov är kompetens, självbestämmelse och samhörighet. När detta upplevs är det 
enklare att bli motiverad till att göra aktiviteter i liknande situationer. Upplevelser påverkas 
alltså i allra högsta grad av hur vi själva uppfattar en situation (Jansson & Ljung, 2017). Inom 
self-determination theory (SDT), menar Jansson och Ljung att det finns två olika typer av mo-
tivation; resultatinriktad motivation respektive aktivitetsinriktad motivation. Den förstnämnda 
innefattar motivationen som sker när vi klarat av någonting då händelseförloppet fram till målet 
är mindre viktigt. Motivationen riktar sig därmed åt det slutgiltiga målet. Exempelvis att stor-
städa innan besök bara för att inte skämmas över ett ostädat hem. Aktivitetsinriktad motivation 
är däremot riktad till själva aktiviteten och inte resultatet i sig. I denna typ av motivation vill 
man inte få aktiviteten överstökad för att nå det önskvärda resultatet. Exempel inom en aktivi-
tetsinriktad motivation är att lösa korsord eller att lära sig spela ett instrument (Jansson & Ljung, 
2017).  
 
Jansson och Ljung (2017) svarar även på frågan om hur svårt ett mål bör vara för att uppnå 
maximal motivation. När målen är alltför enkla skapas det i regel ingen drivkraft och kan istället 
upplevas som förödmjukande då den fulla kompetensen inom området inte uppnås. Mål som å 
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andra sidan är för höga och upplevs omöjliga att nå skapar inte heller någon drivkraft då risken 
för misslyckande infinner sig. Det är inte förrän individen själv är övertygad om att målet är 
nåbart som en stark drivkraft skapas. I denna situation accepterar individen målet som sitt och 
självbestämmande upplevs i förhållande till målet. Vidare påstår Jansson och Ljung att punkten 
där maximal motivation påverkas av huruvida individen upplever sin egen kompetens och själv-
insikt. När det sätts upp egna mål är de avsevärt lättare att uppfylla då både aktivitetsinriktad 
och resultatinriktad motivation samverkar. Förutsättningarna blir sämre då någon annan defini-
erar målet.  
 
Jerkeby (2019) menar att vi kan motiveras av antingen oss själva eller av andra. Detta kallas  
för olika drivkrafter och benämns med inre eller yttre motivation. Hallam (1998) menar att när 
en person åtar sig uppgifter för sin egen skull och finner glädje är det den inre motivationen 
som är aktiv. Kopplat till att öva handlar det om när musikutövaren upplever det roligt och när 
exempelvis en svår passage går att spela utan stopp. Enligt O´Connor (1987) är den viktigaste 
faktorn elevens inre motivation till att vilja lära sig nya saker och att utvecklas. O´Connor tror 
inte att denna vilja och glädje kan tvingas fram utan att den inre motivationen existerar. Vidare 
beskriver Hallam att den yttre motivationen inträffar då en aktivitet också har betydelse för 
andra och där belöning står i fokus. Exempelvis att klara ett spelprov, få beröm av andra perso-
ner eller att spela bra på en konsert med ihängande applåder. Hallam menar också att en av de 
störta influenserna till att påverka vår motivation är vad andra människor tycker om oss. Vi 
behöver ha uppmärksamhet och få belöningar från våra förebilder, de vi ser upp till. Lärare ses 
i musiksammanhang som en betydande förebild till att uppmuntra och stötta eleverna i deras 
lärande. Elever härmar oftast vad läraren gör, inte nödvändigtvis det som sägs. Social motivat-
ion uppmuntrar till ett personligare engagemang inför den aktuella uppgiften. Om läraren i sin 
tur finner glädje i att undervisa smittar det av sig till eleverna, men om läraren istället är omo-
tiverad eller inte lägger ner stort allvar på uppgiften till att lära ut, är det osannolikt att eleven 
blir motiverad själv (Hallam, 1998). 
 
Vidare beskriver Hallam (1998) också att den inre och yttre motivationen påverkas av varandra, 
att musikutövare oftast använder sig av båda och att sammansättningen är den bästa. För de 
flesta personer är övningen som mest motiverande när den innehåller intressanta eller utma-
nande uppgifter. Även Jerkeby (2019) menar att både den inre och yttre motivationen samver-
kar och fungera som en helhet. Albert Bandura, enligt Jerkeby, menar att både den inre och 
yttre motivationen samspelar via personers självupplevelser. ”Vad vi gör av den inre motiva-
tionen när den uppstår beror ju på hur vi upplever oss själva. Den inre motivationen är reflexiv, 
den reagerar på sig själv” (Jerkeby, 2019, s. 39). Det Bandura menar, enligt Jerkeby, är att den 
inre motivationen påverkas av de upplevelser vi känner och som i sin tur reagerar på sig själv. 
Vidare säger Bandura, enligt Jerkeby, att när handlingar sker expressivt styrs detta av intryck 
som vill delas andra personer i sin omgivning. Detta utger då grunden för en yttre motivation. 
För att främja den inre motivationen, menar Hallam (1998), att läraren kan göra en del saker 
för att involvera eleven i lärandeprocessen. Exempel på detta är att låta eleverna vara med och 
välja vilken musik de vill lära sig, vilken svårighetsgrad det ska vara eller om de vill framträda 
inför publik och i så fall i vilken utsträckning. Lärare kan även frambringa en intressant läran-
demiljö genom att exempelvis överraska, skapa förvirring och diskussioner.  
 
Shinichi Suzuki var en violinist, pedagog och humanist som under 1900-talet blev känd då han 
delade med sig av sin undervisningsmetod; Suzukimetoden. Än idag används den i olika sam-
manhang då främst inom stråkinstrument. Den största anledningen till att Suzuki uppmärksam-
mandes var hans idé om att det är miljön och inte arvet som påverkar en musikalisk talang. En 
medfödd talang rimmade inte ihop med hans livssyn, utan vem som helst som befinner sig i rätt 
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miljö och är frisk bli en god instrumentalist. Jag-kan-känslan är ett begrepp som Suzuki myn-
tade vilket innebär att eleverna ska spela låtar som de kan bra för att skapa ett gott självförtro-
ende och därmed bli mer motiverad till att fortsätta spela. Kända favoriter som medför ”jag-
kan-känslan” ska blandas med nya utmaningar för att eleven på bästa möjliga sätt ska utvecklas 
och känna motivation (Schenk, 2000).  
 
Albert Bandura, enligt Hallam (1998), myntade ett begrepp self-efficacy som syftar till elevens 
tilltro till att klara av en specifik händelse, inte att förväxla med tillit i allmänhet. Det som gör 
inverkan på i vilken grad som self-efficacy sker påverkas av hur väl eleverna tidigare har klarat 
av uppgiften, hur lärare och föräldrar tror att det kommer gå samt hur svår eleven själv anser 
att uppgiften är. Då föreliggande studie undersöker elevers motivation till att öva är det av vikt 
att ta hänsyn till och förstå det Hallam beskriver. Hallam (1998) fortsätter med att redogöra för 
att motivationen inte alltid upplevs vara konstant. Över tid kommer motivationen hos elever att 
förändras och det är inte alltid eleverna upplever att det är roligt att spela, ibland kan en tråkig 
period infinna sig. Det är inte alltid enkelt att hitta tillbaka till motivationen igen, vilket gör 
situationen aningen komplicerad. Lärarna bör göra individuella åtgärder för att locka den omo-
tiverade eleven tillbaka till glädjen igen. Några exempel är att använda sig av andra aktiviteter 
i kontrast till den vanliga rutinen, diskutera med eleven om vad eleven vill spela för låtar, upp-
muntra till att upptäcka ny musik att lyssna på, ge beröm för elevens starka sidor för att stärka 
deras självkänsla och ha en diskret kontakt med föräldrarna så hjälpen även kan komma däri-
från. Enligt Hallam (1998) bör läraren agera snabbt när det framgår att en elev är omotiverad 
och det behövs i regel bara lite uppmuntran och support från lärarens sida för att återfå själv-
känslan och glädjen till att spela. Det kanske inte är såhär lätt i alla lägen och det beror mycket 
på i vilken ålder eleven är och hur väl elev och lärare känner varandra. Vidare berör Hallam 
också att det bör vara en kommunikation mellan lärare och elev om eleven inte vill fortsätta 
spela och detta kan upplevas som en delvis känslig förhandling. Lärare bör därmed agera med 
försiktighet se till att eleven inte upplever sig som misslyckad eller får dåligt samvete. Det kan 
finnas flera lösningar för att kunna motivera eleven, bland annat att det kanske är ett annat 
instrument som är ämnat bättre för just den eleven eller så kanske en annan lärare skulle fungera 
bättre. Med andra ord skulle en kontinuerlig kontakt som sker gradvis kunna bidra till att eleven 
hittar en annan ingång till musiken. Även Jerkeby (2019) påpekar att kommunikation är viktigt 
för att motivationen ska bli komplett och samtalen kan ske mellan olika parter. Kommunikation 
sker också i handlingar som påverkas av yttre beteenden och inre intentioner.  
 
Jerkeby (2019) påstår också att lärare inte alltid behöver motivera elever. Eleverna behöver i 
grund och botten hjälp på vägen för att hitta sin egen inre motivation och detta sker bland annat 
genom uppmuntran och bekräftelse utifrån. När den inre motivationen är funnen behöver inte 
läraren motivera eleverna i varenda sagd mening eller i varje handling. Det kan också bli för 
mycket. Jerkeby menar här alltså att elevernas egen drivkraft kan ha en riktning framåt och 
läraren kan hjälpa till genom att hålla ”motivationshjulet” i rullning men det behövs inte så stor 
kraft för att hjulet ska behålla sin fart. Vidare säger Jerkeby att det finns ett så kallat motivat-
ionsklimat. Ibland myntas även uttrycker det sitter i väggarna och det finns en likhet mellan de 
två begreppen, exempelvis att en elev kan bli motiverad i ett klassrum där andra elever redan 
är motiverade.  
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2.2 Tidigare forskning 
Genom att jämföra ens egna upplevda erfarenheter av övning med andras erfarenheter samt 
med relevant forskning menar Jørgensen (2004) att det öppnar upp för att reflektera över sina 
egna övningsstrategier. Det finns en uppsjö av metod- och teknikböcker där författarnas per-
sonliga tankar och erfarenheter är samlade vilket lätt kan upplevas som paradoxalt om inte lä-
saren själv reflekterar och väver in sina egna åsikter i litteraturen. Jørgensen menar alltså att 
det inte finns något universellt tillvägagångssätt för att öva, inget är rätt eller fel. Läsaren bör 
istället reflektera över sin egen övning och med hjälp av andras erfarenheter få nya perspektiv 
inom området. Vidare menar Jørgensen att professionella musiker samt studenter på avancerad 
nivå oftast har individuella åsikter om vad som är en effektiv övning. Alla individer övar alltså 
på olika sätt, utifrån nivåer och material. Det finns även en poäng i att öva på att öva. Jørgensen 
betonar även vikten av att i detalj planera ett övningspass i förväg för att uppnå en maximal 
effektivitet. Musikutövaren bör även sätta upp egna mål med tydliga formuleringar för att un-
derlätta uppföljning och uppnåendemål.  
 
Nielsen (2008) har gjort en studie som berör mål för prestation gällande musikstuderande och 
hur strategier och instrumentala framföranden relaterar till de givna målen. Syftet med studien 
var att studera musikstudenters motivation som i förlängningen kan hjälpa lärare att stötta ele-
ver till engagemang och en mer effektiv övning. Resultatet visade i denna artikel att studenter 
som studerar på musikhögskolor har potential till att förbättra samt reglera sina prestationsmål 
under instrumental inlärning. Studien visade också på att eleverna i allmänhet var inriktade på 
uppgiftsmål och ville helst inte undvika sina egenuppsatta mål. Det som tangerar föreliggande 
studie med Nielsens (2008) är motivationen till att öva. Nilsen berör också hur uppsatta mål 
hjälper motivationen till att vilja prestera, vilket jag tar upp senare i arbetet.   
 
Vidare berör Karlssons (2002) studie också musikelevers motivation och hur bakgrund och 
skolgång eventuellt påverkar motivationen. Enkätundersökningens resultat visar att det finns 
ett stort engagemang i att vilja öva och där eleverna på gymnasiet även utövar musik i olika 
sammanhang på fritiden. Vidare visar även resultatet på att ju mer självständiga eleverna är, 
desto mer motiverade blir de att göra egna val och höja sin kompetens. Självständiga elever 
visar därmed på en mer driftig attityd samt erhåller ett mer positivt synsätt till musikundervis-
ningen.  
 
En studie som undersökte professionella musikers övningsrutiner var Austens (2009) studie. 
Austen ville undersöka hur pass medvetna musikerna är om sin egen inlärningsprocess och i 
vilken utsträckning de upplever att deras motivation påverkar övningens resultat. Enligt studi-
ens resultat tycktes flertalet av musikerna som intervjuades att öva på annan repertoar som 
spelas på fritiden än vad som ingick i deras tjänst. Detta för att den sortens övning påverkar 
motivationen i en positiv riktning och att speltekniken förbättras. När det gäller motivationens 
roll gled åsikterna isär en aning hos de tillfrågade respondenterna. Några resonemang som på-
verkar positivt är ändå publikens uppskattning och att musikern själv kan njuta av den musik 
som spelas i stunden. De är alla dock eniga om att motivation inte anses vara konstant utan att 
motivationen till att öva ibland går upp och ibland går ner. Resultatet i Austens studie visar 
också på att samtliga respondenter är medvetna om sina övningsstrategier men att deras meto-
der skiljer sig åt i jämförelse med de andra. Med andra ord menar Austen att musikerna ger 
intryck av att vara medvetna om deras individuella tillvägagångssätt för att öva men att det å 
andra sidan inte finns någon allsidig övningsmodell.  
 
Föreliggande studie har som syfte att förstå hur elever upplever förhållandet mellan motivation 
och övning och i Lindbergs och Erssons (2017) arbete finns det en del likheter. De skrev i sin 
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jämförandestudie om hur elevers motivation skiljer sig på kulturskolan och på ett professions-
inriktat musikgymnasium. Resultatet visar att övningsstrategier och kunskapen om hur eleverna 
ska öva i princip är avgörande för att utveckla ett positivt lärande och skapa en bra motivation. 
En positiv upplevelse av att spela och det sociala klimatet i olika kontexter spelar även en be-
tydande roll för elevernas motivation och välbefinnande. Vidare skriver Lindberg och Ersson 
att målet som ska nås bör vara tydligt framställt och att kunskapen om hur man ska komma dit 
för att kunna utveckla ett professionellt musicerande.  
 
Syftet med Schildts (2012) intervjustudie var att få en förståelse för vad som påverkar arbets-
motivation och prestation. Undersökningen gjordes av ett IT-bolag som vill öka förståelsen för 
hur just inre och yttre motivation påverkar arbetarna på företaget. Resultatet gällande den inre 
motivationen hos deltagarna visar att frihet var ett nyckelord för att kunna känna sig motiverad. 
Även välbefinnande, mål och delaktighet var faktorer som dök upp hos respondenterna. Fak-
torer som behövdes för att uppfylla en yttre motivation på den aktuella arbetsplatsen är belö-
ningar, fysisk arbetsmiljö, feedback, ledarskap och kommunikation. Schildts menar också att 
för att gynna den inre motivationen krävs att individen får stöttning i att vara självständig. När 
istället personen blir övervakad och kontrollerad tenderar det till att ge motsatt effekt. 
 
Molander (2015) har skrivit ett examensarbete utifrån ett sociokulturellt perspektiv som berör 
huruvida lärare motiverar sina fiolelever till att öva. Molander intervjuade fyra stycken fiollä-
rare som berättade hur de jobbar med att främja elevers övningsmotivation. Resultatet visar att 
en viktig faktor är den sociala kontexten där föräldrarna spelar en betydande roll. Det framkom 
även att lärarna är eniga om att motivationen inte behöver vara konstant. Eleverna behöver 
alltså inte alltid vara motiverade i varje övningspass utan det viktigaste är att de finner glädje 
till musiken. Föräldrarna kunde också påverka på ett positivt sätt och hjälpa till med en funge-
rande övningsstruktur. Vidare menade också lärarna att det är betydelsefullt med ett öppet för-
hållningssätt till just motivation eftersom varje elev men också lärare är olika och det finns 
inget universellt sätt att undervisa på som passar alla.  
 
I likhet med Molanders (2015) forskning har även Jaasund (2012) vidrört begreppen motivation 
men med ett annat mål, nämligen att eleverna ska hålla kvar vid sitt instrument och fortsätta 
spela. Eleverna ska med andra ord få motivation till spelglädje och att musicera på egen hand. 
Examensarbetet gjordes utifrån ett fenomenologiskt perspektiv och intervjuerna med fyra trä-
blåslärare gav följande resultat. De viktigaste faktorerna till motivation är mål, samspel, grupp-
tillhörighet och ”jag-kan-känslan”. Både denna studie och Molanders (2015) har en del berö-
ringspunkter med föreliggande arbete, motivation till att öva. De har dock båda utgått från ett 
lärarperspektiv, men jag vill istället undersöka den upplevda motivationen i relation till övning 
ur ett elevperspektiv.  
 
Pike (2017) utforskade i sin fallstudie hur self-determination theory (SDT) påverkar ett fridfullt 
pianospel. Det finns ett samband mellan lärarnas tillvägagångssätt i undervisningen och hur 
eleverna tillämpar dessa under de ensamma timmarna när de övar. Under en fyra månaders lång 
period observerades elevernas övningspass samtidig som det hölls diskussioner kring de re-
flektioner och tankar som uppstod under tidens gång. Resultatet visar på att den inre motiva-
tionen och självregleringen stärktes med hjälp av kontinuerliga samtal mellan elev och lärare 
och när eleverna själva reflekterade över sin övningssituation.  
 
De Bruin (2019) har i sin kvalitativa studie undersökt lärandet av musikalisk kunskap hos fem 
framstående musiker som sysslar med improviserad musik. En tolkningsfenomenologisk analys 
användes för att undersöka förståelsen på hur musikerna tänker kring förvärvande av kunskap. 
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Resultatet visade på att kommunikation, identitet och övning ändrades under tiden när musi-
kerna blev medvetna om hur de övar improvisation. Studien informerar även de personer som 
jobbar med unga musiker där improviserad musik används och till att forma en experimentell 
och kritiskt tänkande samt utveckling av kreativa processer. Det som tangerar föreliggande stu-
die är att det är en kvalitativ studie där det studeras motivation och hur detta används i förhål-
lande till att öva. De Bruins studie berör dock framstående musiker men det kan ändå gå att 
göra en del kopplingar till elever där det finns likheter i deras upplevelser.  

2.3 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
”Övningen sköter sig själv när musicerandet känns roligt, när det finns sammanhang och goda 
förebilder och när det finns stimulerande mål i sikte” (Schenk, 2000, s. 212). Citatet från Schenk 
(2000) beskriver vad övning är och hur det bör kännas. Musikutövare ska känna glädje till att 
vilja öva och det görs när förebilder finns och ett tydligt mål är uppställt. Med hjälp av förelig-
gande arbete vill jag få en bredare inblick i vad som gör elever motiverade till att öva och hur 
jag med hjälp av den informationen kan påverka motivationen i en positiv riktning. Det kan ju 
ses som en av uppgifterna i läraryrket, att vägleda och stötta eleverna. Eleverna bör, enligt min 
mening, mestadels tycka det är roligt att både öva och att spela för att de själva ska bli motive-
rade till det i framtiden. Jerkeby (2019) beskriver att det finns två olika typer av motivation som 
samverkar; en inre och en yttre. Den inre kraften bärs upp av en egen drivkraft medan den yttre 
påverkas bland annat inspiration och bekräftelse från andra. Vi kan alltså med andra ord moti-
veras av oss själva och med hjälp av andra personer. Ett av mina mål som framtida lärare är att 
väcka lusten att lära och den inre drivkraften hos eleverna så de i framtiden kan klara sig på 
egen hand utan lärare. Det ligger även i mitt intresse att se om motivationen i någon grad på-
verkas av de musikanknutna kontexter där eleverna spelar i orkester eller i ensemble. 
 
Som jag ser det finns det ett flertal studier som berör huruvida musiklärare jobbar med att mo-
tivera sina elever till att öva. Det är inte alls i samma utsträckning jag hittar forskning där ele-
verna tillfrågas. Därför väljer jag i föreliggande studie att undersöka motivationsfaktorn utifrån 
ett elevperspektiv för att på så vis få en uppfattning om deras erfarenheter kring motivation till 
att öva på sitt instrument. Min förhoppning är att jag och andra intresserade, lärare och elever 
kan ta del av studiens resultat för att på ett positivt sätt påverka elevers motivation till att vilja 
öva. 
 
Syftet med studien är att studera hur några elever inom kulturskolan upplever förhållandet mel-
lan motivation och övning. Syftet bärs upp av följande forskningsfrågor:  
 

1. Hur upplever eleverna sin motivation till att vilja öva på sitt instrument?  
2. Vilka erfarna upplevelser gör eleverna motiverade samt omotiverade till att fortsätta öva 

på sitt instrument?  
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3 Teoretiska utgångspunkter  
I följande kapitel presenteras studiens utgångspunkter som ligger till grund för arbetet. Först 
presenteras studiens vetenskaps- och kunskapsteoretiska utgångspunkter, därefter beskrivs det 
teoretiska perspektivet, fenomenologi.  

3.1 Vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv 
Enligt Bryman (2018) är interpretativism ett kunskapsteoretiskt perspektiv vilket framstod för 
att skapa ett kritiskt förhållningssätt mot den positivistiska syn på kunskap som fanns. Interpre-
tativismen innebär att tolka och förstå snarare än att förklara hur någonting är. Detta kunskaps-
teoretiska synsätt vill även uppmärksamma att det finns skillnader på människan och naturve-
tenskapens studieobjekt, en subjektiv innebörd av sociala handlingar. I kontrast till interpre-
tativismen finner vi det positivistiska synsättet som istället har en naturvetenskaplig grund där 
det som observeras är mer konkret och man vill finna förklaringar på varför saker och ting sker. 
Inom detta synsättet observeras endast det som ses eller kan höras. Det interpretiativistiska 
synsättet har däremot istället en tyngdpunkt på tolkning och förståelse och är då rimligt för mig 
att använda i föreliggande studie. Syftet är som tidigare nämnts att skapa mig en uppfattning 
om hur elever blir motiverade till att öva. Om det positivistiska synsättet hade använts hade jag 
inte haft den rörliga friheten att tolka respondenternas svar. 
 
Som forskare kan jag ta hänsyn till två ontologiska utgångspunkter. De är, enligt Bryman 
(2018), objektivismen och konstruktionismen. Objektivismen passar bra tillsammans med 
positivismen och betyder ”… att vi möter sociala företeelser i form av yttre fakta som ligger 
utanför vårt intellekt och som vi inte kan påverka” (Bryman, 2018, s. 57). Eftersom jag har 
intresse av att studera elevers upplevelser och inre känslor är det enklare för mig att använda 
mig av objektivismens motsats, konstruktivismen. Enligt Bryman är konstruktivismen ett syn-
sätt som innebär att ” … sociala företeelser och kategorier inte bara skapas via socialt samspel 
utan att de också befinner sig i ett tillstånd av ständig revidering” (Bryman, 2019, s. 58). Kon-
struktivismen är alltså med andra ord socialt konstruerad och det finns en tro på att en social 
kontext kan komma att ändras. Då studien vill undersöka vad som gör elever motiverade till att 
öva är konstruktionismen en lämplig utgångspunkt där de sociala aspekterna spelar stor roll.  
 
Induktiv teori är oftast verksam inom en kvalitativ forskningsmetod. Med en ansats som andas 
ett induktivt angreppssätt är det teorin som är resultatet av en forskningsinsats. Observationen 
leder alltså fram till en teori. En induktiv teori har inte någon teori innan studien, det framkom-
mer i resultatet och i kontrast till ett deduktivt angreppssätt är det först teori och hypoteser som 
ska jämföras med det framkomna resultatet (Bryman, 2019). Med andra ord utgår en induktiv 
teori på att observera, vilket ger ett resultat som till sist mynnar ut i en teori som skapas efter 
huruvida resultaten ser ut. Passande teori att använda i föreliggande studie är ett induktivt an-
greppssätt och då i samråd med det fenomenologiska perspektivet.  

3.2 Ett fenomenologiskt perspektiv som utgångspunkt 
I föreliggande arbete har jag valt att genomsyra studien med ett fenomenologiskt perspektiv. 
Enligt NE (2019d) kommer ordet fenomen ursprungligen från grekiskan och fenomenologi be-
skrivs följande: ”…läran om det som visar sig för medvetandet”. Bengtsson (2013) menar dock 
att detta fenomen måste visa sig för någon, däri föddes också begreppen som objekt och subjekt. 
Själva kärnan inom perspektivet är då förhållandet mellan objektet och subjektet, tinget och 
den som betraktar det. Den verklighet som vi människor har en relation till kan te sig i olika 
dimensioner och på så sätt vara flertydig. Fenomenologi anses inte vara en homogen metod i 
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sig utan det finns snarare en filosofisk riktning. Inom denna riktning finns det lika många vari-
ationer som det finns filosofer som arbetat fram perspektivet ur sin egen synvinkel. Däri ges 
det även utrymme och frihet för de som studerar perspektivet att tolka och arbeta fram fenome-
nologin på ett enskilt sätt. En av de gemensamma nämnarna inom filosofin är att ’gå tillbaka 
till sakerna själva’ (Bengtsson, 2013). Kring år 1900 utvecklades fenomenologin som filosofi 
av Edmund Husserl och ämnena då var medvetande och upplevelse. Senare kom filosofin att 
utvecklas av Husserl och Martin Heidegger till att inbegripa den mänskliga livsvärlden medan 
Maurice Merleau-Ponty och Jean-Paul Sarte ännu senare bidrog med att inkludera människans 
kropp och handlande till filosofin (Kvale & Brinkman, 2009). Då jag enligt forskningsfrågorna 
vill veta hur eleverna upplever sin motivation till att öva anser jag att det fenomenologiska 
perspektivet är passande eftersom jag vill få reda på elevernas egenupplevda erfarenheter.  
 
Den fenomenologiska utgångspunkten handlar om hur människor erfar sina händelser i sam-
hället samt hur de intresserar sig för att förstå de tankeobjekt som sker i olika situationer. Me-
ningsfulla handlingar är också centralt, då en meningsfull verklighet spelar en betydande roll i 
perspektivet (Bryman, 2018). Vidare menar Kvale och Brinkman (2009) att filosofin uppmärk-
sammar förutsättningarna att få information om människors situation, exempelvis livsvärld, 
mening och beskrivning. Fenomenologin intresserar sig också för att förklara det som framträ-
der och på vilket sätt det sker.  

3.2.1 Livsvärldsperspektivet 
Livsvärldsperspektivet är en förgrening inom de fenomenologiska tankegångarna och syftar på 
hur vi själva upplever vår värld. Det var Husserl som först myntade livsvärldsperspektivet och 
sedan dess har flera filosofer, bland annat Merleau-Ponty och Heidegger också haft åsikter inom 
detta område. Livsvärden som vi människor upplever den utgörs av de erfarenheter som vi bär 
med oss. Vi använder vår kropp och våra sinnen för att erfara den verklighet som vi lever i 
(Bengtsson, 2013). Livsvärldsperspektivet vill alltså beskriva och fånga de livsvärden som ex-
isterar i oss men också hos andra individer. Vidare skriver Bengtsson att som forskare är det 
viktigt att vara medveten om hur respondenternas livsvärld kan ändras i det situationer där fors-
karen närvarar. Vi är därför aldrig ensamma i en livsvärld utan ingår i varandras upplevda värl-
dar. Bryman (2018) menar att en forskare med fenomenologiska tankebanor bör stäva efter att 
sätta sina egna erfarenheter och kunskaper åt sidan för en stund och för att på så sätt enklare 
kunna förstå andras livsvärldar. Kvale och Brinkman (2009) menar att den kvalitativa forsk-
ningsintervjun är en perfekt metod för att få en större insikt i andra individers livsvärld. I före-
liggande studie kommer jag ta hänsyn och förhålla mig till det fenomenologiska perspektivet. 
Exempelvis har jag i åtanke vid analys av intervjuerna att det är elevernas livsvärld som blir 
synlig vid samtalen och att jag om subjekt får en inblick i hur de upplever sin motivation. Jag 
ska också göra mitt bästa för att inte påverkas av mina egna erfarenheter och upplevelser inom 
ämnet, sätta dem åt sidan för att skapa mig en så tydlig bild som möjligt av elevernas tanke-
gångar.   
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4 Metod  
I följande kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och val av metod för att 
förtydliga studiens genomförande. Här presenteras även urval av informanter, studiens genom-
förande, etiska överväganden samt trovärdighet och giltighet för studien.  

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
I följande avsnitt presenteras val av forskningsansats, forskningsmetod samt analysmetod.  

4.1.1 Val av forskningsansats 
Bryman (2018) skriver att den kvalitativa forskningsmetoden utgår ifrån vad som sägs, alltså 
ord och tolkning. Grunden är att skapa sig en förståelse för den sociala verkligheten. Det som 
är intressant i en kvalitativ studie är det som respondenterna själva berättar. Exempel på meto-
der inom en kvalitativ forskning är etnografi, fokusgrupper, semistrukturerad- och kvalitativ 
intervju. Då föreliggande studie har som syfte att få en insikt i hur elever upplever sin egen 
motivation till att öva, är det enligt Bryman (2018) ett bra val att utgå ifrån en kvalitativ ansats. 
När en kvalitativ metod används ges även utrymme för att kunna gå mer på djupet och enklare 
kunna förstå respondenternas upplevelse och därefter tolka deras svar. Kvalitativa intervjuer är 
mer djupgående i förhållande till exempelvis en strukturerad intervju, menar Bryman. Syftet 
med intervjuer, enligt Johansson och Svedner (2010), är att respondenterna ska ge ett så utför-
ligt svar som möjligt i samband med intervjuerna. I jämförelse med en kvantitativ forskning 
som mäter data och mängd, ger kvalitativa intervjuer möjlighet till att få mer ingående svar och 
med hjälp av bland annat följdfrågor vägleda samtalen till ett djupare plan.  

4.1.2 Val av forskningsmetod  
En semistrukturerad intervju är när det vanligtvis utgås från ett frågeschema, en intervjuguide. 
Respondenten ges möjlighet till att prata fritt utifrån egna erfarenheter och upplevelser kring 
det givna temat. Forskaren har möjlighet att byta ordning på frågorna i intervjuguiden om be-
hovet finns för att styra samtalet i önskad riktning. Svaren på frågorna är inte slutna vilket 
öppnar upp för möjlighet till att ge fria svar och det finns även en chans för den som intervjuar 
att använda sig av följdfrågor. Fördelarna med att använda en semistrukturerad intervjuform är 
att den är relativt ostrukturerad och att det ges möjlighet för intervjuaren att skapa sig en för-
ståelse för hur respondenterna uppfattar världen. Det kan vara bra när man inte vill råka ut för 
att omedvetet placera individer i fack utifrån tidigare erfarenheter (Bryman, 2018). Denna typ 
av forskningsmetod känns aktuell att använda i föreliggande arbete då jag som intervjuar inte 
vill styra respondenten allt för mycket men samtidigt inneha kontrollen över samtalet med hjälp 
av följdfrågor. Då syftet med studien är att få reda på elevernas upplevda motivation finns det 
utrymme för dem att svara fritt utan att bli styrda av en förutbestämd mall. Individernas livs-
värld kan se olika ut eftersom alla människor är unika och därmed vill jag inte påverka eleverna 
allt för mycket genom att utgå efter en fast svarsmall.  

4.1.3 Val av analysmetod 
En narrativ analys används i de kontexter där individer beskriver händelser i sina liv och vad 
som sker i anslutning till detta. Som en förgrening inom det narrativa analyssättet är en tematisk 
analys som syftar på vad som sägs snarare hur något sägs. En tematisk analys innebär fortsätt-
ningsvis att söka efter samband, koder och teman i den insamlade datan. Forskaren bör vara 
uppmärksam på bland annat likheter och skillnader, repeterande ord och uttryck samt metaforer 
som används av respondenterna (Bryman, 2018). I förhållande till min valda forskningsdesign 
är ett tematiskt analyssätt genomförbart då elevernas egenupplevda syn på motivation och öv-
ning ska undersökas.  
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Inom kvalitativ forskning är det viktigt att kunna skilja på induktiv och deduktiv tematisk ana-
lys. Den största skillnaden är att inom ett induktivt förhållningssätt uppstår det teman efter att 
intervjuerna har ägt rum då det istället finns färdiga teman när en deduktiv analysmetod används 
(Bryman, 2018). Fokus ligger alltså mer på att sortera och strukturera upp i teman utefter 
huruvida respondenterna svarar i samband med intervjuerna i ett induktivt förhållningssätt. I 
föreliggande studie används en tematisk induktiv analysmetod eftersom det klingar bra tillsam-
mans med arbetets syfte och forskningsfrågor. Studien ämnar dela upp resultatet i olika teman 
för hur elever upplever sin motivation till att vilja öva. Då föreliggande studie har som syfte att 
undersöka huruvida eleverna ser på sin motivation till att öva fungerar ett tematiskt analyssätt 
där teman uppstår i resultatet.  

4.2 Design av studien 
I följande avsnitt redogörs för studiens urval av informanter, studiens genomförande samt dess 
trovärdighet och giltighet.  

4.2.1 Urval av respondenter 
Enligt Bryman (2018) är ett målinriktat urval något som syftar till att välja deltagare utifrån ett 
område och inte låta det ske slumpvis. Jag använde mig av ett strategiskt urval och valde därmed 
att intervjua elever som går på en kulturskola. Antalet intervjupersoner, menar (Kvale & Brink-
man, 2014), kan variera och beror på vilken typ av forskning och vilken omfattning arbetet 
innehar. Det bör dock vara tillräckligt många för att forskaren ska få fram ett givande resultat. 
I mitt arbete intervjuades sex respondenter. Jag ansåg att det är ett relevant antal i förhållande 
till arbetets storlek och syfte.   
 
Jag kontaktade en kulturskola i Sverige där musiklärarna själva fick i uppgift att tillfråga elever 
som skulle vara passande för studien. De kriterier jag hade valt ut var att eleverna helst skulle 
gå på gymnasiet och ha spelat i minst 5 år på kulturskolan. Önskvärt var också att få en jämn 
fördelning mellan kön och instrument. Eleverna som är mellan 14 och 17 år kontaktades sedan 
via telefon för att boka in en tid för intervju som ägde rum på deras kulturskola. I arbetet be-
nämns eleverna med fiktiva namn men de behåller sina kön. Då jag undersöker en generell bild 
av motivation och inte motivation inom en viss instrumentgrupp är det egentligen inte av in-
tresse vilka instrument eleverna spelar. Därför låter jag det vara osagt i arbetet men jag vill ändå 
ha en spridning av vilka instrument eleverna spelar. Detta för att inte intervjua sex stycken 
elever som spelar violin och kanske har samma lärare. Eleverna som intervjuades spelar stråk-, 
blås- och stränginstrument och nedan finns en kort presentation av dem.  
 

• Respondent 1 - Jonas, är 17 år och har spelat i 9 år.  
 

• Respondent 2 - Julia, är 16 år och har spelat i 9 år.  
 

• Respondent 3 - Anders, är 14 år och har spelat i 6 år.  
 

• Respondent 4 - Marie, är 16 år och har spelat i 7 år.  
 

• Respondent 5 - Linnéa, är 16 år och har spelat i 9 år.  
 

• Respondent 6 - Hugo, är 17 år och har spelat i 5 år.  
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4.2.2 Datainsamling 
Som tidigare nämnts använder sig föreliggande studie av en semistrukturerad intervjuform. 
Detta är enligt Bryman (2018) den vanligaste av intervjuformerna inom kvalitativ forskning där 
en enkel intervjuguide med förhållandevis öppna frågor används. Respondenterna kan med 
andra ord få vara fria i sina svar och ha möjlighet till att prata fritt. Till varje intervjutillfälle 
använde jag mig av samma intervjuguide och den finns som bilaga i studien (bilaga 1). Frågorna 
delades in i olika avsnitt för att ha en struktur och den var enligt följande, bakgrund, på kultur-
skolan, öva, motivation, motivation till att öva, läraren och avslutningsvis några fiktiva scen-
arion att ta ställning till. Då respondenterna var olika mycket pratsamma hände det att frågorna 
ibland blev besvarade utan att ha behövt yttras, på samma sätt som frågorna inte alltid förekom 
i samma ordning. Detta på grund av att få samtalet att flyta på så bra som möjligt samt att jag 
inte ville avbryta respondenternas berättelse.  
 
Musiklärarna på kulturskolan fick information om studien (bilaga 2) som vidarebefordrades till 
eleverna som blev intervjuade. När vi sågs vid intervjutillfället fick eleverna skriva på en med-
givarblankett (bilaga 3) där de godkände medverkan i studien. Eftersom en elev var under 15 
år behövdes även målsmans underskrift och det löste sig smidigt genom att jag mailade bilagan 
till eleven som sedan skrev ut den och fick den underskriven av målsman inför intervjutillfället.  
Det fanns även utrymme för samtliga elever att ställa frågor om det fanns behov av det från 
deras sida. De individuella samtalen spelades in med tre olika digitala enheter, min mobiltele-
fon, min iPad och en zoomapparat. Detta för att inte något tekniskt problem skulle sätta käppar 
i hjulet och försvåra mitt arbete, men lyckligtvis fungerade alla ”säkerhetslinorna”. Intervjuerna 
pågick mellan ca 50 - 60 minuter och under tiden gjorde jag små anteckningar på papper och 
försökte under tiden fokusera på elevernas egna berättelser och upplevelser. Jag försökte även 
i största möjliga mån försöka lägga undan min egen definition av motivation och övning för att 
inte riskera att ställa ledande frågor eller på något sätt påverka respondentens svar på frågorna.  

4.2.3 Bearbetning och analys 
När samtliga intervjuer hade genomförts transkriberade jag materialet digitalt i ett dokument 
på datorn. Jag använde mig av ett program där jag hade möjlighet att dra ner på tempot i ljud-
filen för att kunna skriva ner allt som sas utan att behöva lyssna om eller dra tillbaka allt för 
många gånger. Varje enskild ljudfil tog ca två timmar att transkribera. Vid transkriptionen för-
sökte jag med noggrannhet anteckna i princip allt som sades och om det var tyst medan eleven 
tänkte. Denna tystnad tolkade jag med min uppfattning att eleven kanske inte hade ett givet svar 
att delge med en gång. Det hände också att eleverna ändrade sig under tiden de svarade, jag 
fick alltså en insyn i deras livsvärld när de resonerade sig fram till ett svar med sig själva. För 
läsandets skull gjordes ändå en del undantag då jag uteslöt vissa uttryck och oavslutade me-
ningar så som ehm, hm, asså, öh, eller jo kanske … osv. Märk dock att vid citat är alla uttryck 
och ord inkluderade precis som det sas vid intervjun.  
 
När jag gick igenom mitt transkriberade material gjorde jag det först genom att läsa samtliga 
intervjuer och med en penna understryka det som jag upplevde mer intressant och om det fanns 
möjliga citat att använda mig av. Titeln på arbetet hade jag i detta stadie inte valt än, vilket 
gjorde att jag höll ett extra öga på något passande utifrån vad respondenterna sagt. Efter den 
första genomläsningen gick jag igenom materialet ytterligare en gång, då med de framkomna 
teman i åtanke, övning, motivation och kommunikation. Dessa markerade jag med färgpennor 
för att enklare kunna navigera i den stora mängden text, bland frågor och svar.  



 19 

4.2.4 Etiska överväganden 
Det finns etiska krav som ställs på forskaren, menar Kvale & Brinkman (2014), det gäller att 
sträva efter en så hög vetenskaplig kvalitet som bara är möjligt för studien. Enligt Codex 
(2019a) är det viktigt att människor som medverkar i en studie får information om forskningen 
och att de ger sitt samtycke till medverkan. I denna studie fick samtliga information om studien 
(bilaga 2) och de fick möjlighet till att ställa frågor om något kändes oklart. Vidare menar Codex 
(2019b) att individerna har också rätt att när som helst under tiden gång avbryta sin medverkan 
i forskningen, vilket inte blev aktuellt i denna studie. Genom att fylla i och signera med namn-
underskrift (bilaga 3) godkännande eleverna att medverka i studien. Codex (2019b) indikerar 
även på att barn under 15 år har svårare att samtycka på grund av deras bristande förmåga att 
bedöma risker och överblicka konsekvenser. För att skydda barnet och för att tillämpa de rät-
tigheter som finns behövds även målsmans underskrift för att godkänna medverkan. Detta 
gjorde jag eftersom en av eleverna som intervjuades hade en ålder av 14 år. Codex (2019c) 
skriver också om anonymitet och konfidentialitet bör tas hänsyn till. Alla de personuppgifter 
som kan koppas till en fysiskt levande person, så som namn, personnummer, nationalitet och 
så vidare bör användas med försiktighet. I föreliggande studie benämner jag inte eleverna med 
deras riktiga namn utan använder fiktiva namn i arbetet. Inte heller informerar jag om vad de 
spelar eller vilken kulturskola de går på, allt för att skydda elevernas identitet. Bryman (2019) 
nämner att det finns ett nyttjandekrav som innebär att intervjupersonerna informeras om att 
materialet endast kommer att användas i det aktuella forskningsarbetet. I föreliggande studie 
förhåller jag mig till detta då jag informerat respondenterna om nyttjandekrav samt att de in-
spelade intervjuerna efter arbetets gång kommer att raderas.  

4.2.5 Giltighet och tillförlitlighet 
Två viktiga begrepp inom forskning är reliabilitet och validitet. I de arbeten där kvalitativa 
tankesätt dominerar kan det vara svårt att förhålla sig till dessa begrepp eftersom det inte inne-
fattar mätning av data. Istället används två motsvarande begrepp inom den kvalitativa forsk-
ningen; giltighet och tillförlitlighet (Bryman, 2018). Giltighet är, enligt Bryman och Kvale och 
Brinkman (2014), den grad i hur väl verkligheten beskrivs och hur väl studien mäter det som 
den ska mäta. Forskaren bör vara ständigt ifrågasättande och fundera över hur pass trovärdigt 
forskningsresultatet blir. Bryman (2018) menar att tillförlitligheten framlyser i vilken grad är-
ligheten i processen har varit och huruvida intervjuaren inte har försökt påverka respondenterna 
med ledande frågor och så vidare.  
 
I föreliggande studie har jag gjort mitt allra yttersta för att vara tillförlitlig. Detta har skett ge-
nom att vara tydlig och konkret i bland annat kontakten med respondenterna, beskrivning av 
deras berättande, forskningens syfte och frågeställningar samt urvalet av respondenterna. Jag 
har också försökt att inte färga eller påverka eleverna med mina åsikter och inte heller värdera 
deras svar utefter mina tidigare upplevelser. Enligt Kvale och Brinkman (2014) är en forskning 
inte giltig förrän den använda metoden visar på det forskningen är avsedd att åskådliggöra. 
Genom att i föreliggande studie använda mig av semistrukturerade intervjuer försöker jag med 
tydlighet få en bild i hur eleverna upplever sin motivation till att öva. Intervjuguiden som an-
vändes vid intervjuerna utformades med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar.  
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5 Resultat 

I följande kapitel presenteras resultatet av de analyser som har gjorts av intervjuer med sex 
stycken elever i kulturskolan, i syfte att få en uppfattning om huruvida eleverna blir motiverade 
till att öva. De teman som presenteras är övning, motivation och kommunikation. Därefter ges 
en sammanfattning av resultatet. 

5.1 Övning  
I följande avsnitt presenteras tre olika teman som berör hur elevernas övning sker och vad som 
är skillnad på att spela och att öva. De teman som följer är: övningsrutiner, att inte bli störd av 
andra kopplat till prestation och spela eller öva – vilket gör du mest?  

5.1.1 Övningsrutiner 
Många av eleverna väljer att i början när de övar hemma spela något kul eller någon låt som de 
kan bra. Två av eleverna säger att de inleder övningspasset med att öva skalor för att komma 
igång och att värma upp kroppen. Hugo nämner också att han just nu specifikt övar på klang 
samtidigt som han spelar skalor eftersom det har varit ett område som kommit i skymundan 
tidigare.   
 
Hur ofta övningen sker ser lite olika ut men vanligast bland eleverna är att öva 1-3 gånger 
hemma i veckan, förutom att öva på de enskilda lektionerna eller på orkestertid, de som har det. 
Hur ofta kan variera men mellan 10 minuter till knappt en timme åt gången. Den elev som 
sticker ut är Hugo som säger att han övar hemma nästan varje dag men att det rör sig om mellan 
10-20 minuter per tillfälle. På helgerna övar han lite mer då han upplever det svårt att hitta tid 
på vardagarna. Han övar varje dag på eget initiativ och det har nu blivit en rutin eftersom han 
gjort det under en längre period. Hugo beskriver situationen på följande vis:  
 

När jag har suttit länge och pluggat så kör jag lite på mitt instrument. Jag är glad att 
jag spelar nått instrument ändå, att man har något att göra. Annars vet jag inte vad 
jag hade gjort. Det känns ändå meningsfullt att öva och jag vill alltid vara produktiv 
av mig. Jag är en sån person. Ibland är det skönt att inte ha något att göra men för 
det mesta vill jag gärna ha något att göra och då är ’instrumentet’ bra att ha. (Hugo)  

 
Hugo menar med andra ord att det är bra med att varva studierna med musiken för att få vari-
ation och på det sätten hjälpa till med motivationen inom båda områdena. Även Jonas håller 
med om Hugos åsikter, att musiken hjälper studierna och vice versa. Jonas lärare har påpekat 
det på lektionstid, enligt Jonas, att pauserna i att göra något annat stärker koncentrationen på 
aktiviteten och Jonas upplever också att denna metod fungerar bra för honom.  
 
Linnéa å andra sidan betonar att hon bara övar max en gång hemma eftersom hon har så mycket 
annat att göra just nu. Vidare menar hon att det upplevs som lagom med avsatt tid eftersom hon 
anser att de enskilda instrumentallektionerna och orkestertiden också räknas som övningstid. 
Hon tycker med andra ord att det jämnar ut sig. Anders som fortfarande går på högstadiet säger 
att han i princip har hur mycket tid som helst och att han absolut kan öva mer. Jag upplever att 
han har en positiv inställning och att motivationen till att öva verkligen finns där, även om det 
i praktiken inte sker så ofta. Vad gäller övningsstruktur är det en del elever som påtalar att det 
inte finns någon fungerande sådan. Just Marie säger att det är något som hon behöver bli bättre 
på, bland annat att hitta en egen struktur för att öva. Det skulle bli så mycket lättare med moti-
vationen då, upplever hon.  
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Jag ville också veta varför eleverna övar. Många säger att de övar för att klara av att spela med 
i orkestrarna och för att inte komma till lektionen för att skämmas. Linnéas ord lyder: ”Jag övar 
ju inte spontant sådär utan mer för att jag måste. Eller inte måste kanske men jag känner att jag 
behöver öva.” Hon övar alltså inte för att det är kul utan snarare för att det krävs av henne från 
andra håll, för att kunna spela i orkester och på enskild instrumentallektion. Anders däremot 
övar för att det är roligt och att det är kul att utvecklas på sitt instrument.  

5.1.2 Att inte bli störd av andra kopplat till prestation  
Ett genomgående svar hos samtliga elever är att de alla tycker att det bör vara lugn och ro medan 
de övar. De stänger vanligtvis dörren till sina rum för att stänga ute andra ljud och även för att 
inte störa resterande eventuella familjemedlemmar med skalor och omtagande av samma fras 
fler gångar. Två av eleverna sa speciellt att de inte vill att andra ska höra. Linnéa beskriver att 
hon slutar öva när hon hör att ytterdörren går igen och att någon i familjen har kommit hem. 
Att spela när hon är ensam hemma ger henne trygghet. Marie har en liknande upplevelse då 
hon sa:  
 

Jag behöver nog lugn. Mest kanske att jag är själv för att det känns ändå som att det 
blir lite press ifall det är nån annan där som lyssnar. Just när alla är så musikaliska 
hemma också kan det komma nån med synpunkter och det behöver ju inte vara att 
’du ska spela bättre’ utan att men vill hjälpa till. Men ofta kan det… äh… störa. 
(Marie) 

 
Marie upplever alltså också att det ska vara lugnt och tyst hemma samt att inte behöva bli störd 
eller få kommentarer av familjen, trots att de bara vill vara snälla med sina ord. Vidare pratar 
Marie om att hon själv tycker att hon har höga krav på sig själv. I skolan beskriver hon att det 
har varit lätt att lära sig saker, nya uppgifter faller bara på plats. När hon nu stöter på lite pro-
blem i att hitta en övningsstruktur, som hon själv sa att hon inte har, är det inte heller jätteroligt 
att öva. Detta beror då på att hon inte tidigare har behövt kämpa på det sättet hon upplever att 
hon måste nu. Vidare pratar Marie om att hon själv upplever att hon har höga krav på sig själv. 
När jag ställde en följdfråga som ville ha svar på om hon har högra krav på sig själv, blev svaret 
ett tydligt uttalat ”ja”. Hon har på senare tid märkt att det har börjat påverka hennes tro på vad 
andra personer i hennes närhet har för förväntningar på henne. ”… och att jag får för mig att 
folk förväntar sig så mycket hela tiden, när det egentligen bara handlar om att prestera för då 
blir det väldigt omotiverande att faktiskt göra någonting över huvud taget” (Marie).  

 
Upplevelsen av att någon annan hör det man övar har alltså gjort att Marie inte känner sig trygg 
när hon övar hemma. Hugo verkar i alla fall inte störa sig på att andra hör honom när han övar 
hemma. Han vill ha lugn och ro men det gör inget om fler par öron hör hans musik. Däremot 
upplever Hugo ändå att vid konserttillfälle görs nervositeten och perfektionisten inom honom 
synlig. Han vill helst inte spela fel inför folk men tror att nervositeten släpper med tiden när 
han får öva sig i att uppträda många gånger. Å andra sidan tänkte han efter och kom fram till 
att han faktiskt har haft konserter många gånger och det har inte blivit bättre. Han vill med 
andra ord få hjälp med att övervinna nervositeten, vilket det enligt honom inte pratas som 
mycket om på lektionstid.  

5.1.3 Spela eller öva, vilket gör du mest?  
I samband med intervjuerna ställde jag frågan om det finns någon skillnad på orden spela och 
öva. Jag var nyfiken på vilket de tycker är roligast och vilket de gör mest hemma, då utifrån 
deras egna beskrivningar av begreppen. Eleverna hade över lag svårt att beskriva begreppen 
och en del fick tänka till lite extra innan de gav ett svar. Vissa ändrade till och med åsikt. De 
var ändå hyfsat eniga om vad orden betyder för dem, nämligen att spela innebär att musicera 



 22 

spontant, bara spela igenom ett stycke hemma eller att spela på en konsert. Öva innebär istället 
att man vill förbättra det man inte kan, det är mindre nervöst och öva gör man för att sedan 
kunna spela på en konsert. Jonas uttryckte sig på följande vis: 
 

Jag tänker i alla fall mer att man uppträder när man spelar och… så öva kanske kan 
vara när man inte uppträder. Haha, även om man spelar igenom nånting utan att 
stanna och öva vissa ställen så kanske jag kallar det för att öva istället. Hm… (Jonas) 

 
Jonas menar alltså att när han uppträder då spelar han, men samtidigt så händer det att han 
blandar ihop begreppen utifrån sin egen definition. Nämligen att han använder öva när han 
egentligen inte gör det. Några elever funderade också på att man kan göra båda samtidigt och 
att de egentligen går in i varandra och att det ibland är svårt att skilja begreppen åt. Ett svar som 
stack ut från de andra eleverna var att Marie svarade att det går att öva utan instrument genom 
att exempelvis lyssna på musiken och kanske öva rytmer och liknande genom att inte ta hjälp 
av sitt instrument. 
 
De som övar mest hemma är Jonas och Hugo medan Anders, Linnéa och Marie spelar mest. 
Julia upplever att hon gör båda lika mycket. Anders menar att han spelar mest när han är hemma 
och hans beskrivning av övning i relation till att spela ser ut på följande vis:  
 

Asså men det känns lite som om när man övar så är det för att jag måste öva liksom, 
men sen spela gör man för att det är roligt. Det känns så i alla fall. Jag skulle säga 
att jag spelar för att det är roligt. Ja, jag gör det för att jag tycker det är roligt. (An-
ders) 

 
Anders svar visar tydligt på att han upplever övningen som något man måste göra och att när 
ha spelar tycker han det är kul. Eftersom han upprepar sina sista ord kan det tolkas som om han 
med upprepningen vill understryka att han verkligen har den åsikten. Samtidigt har Anders 
förklarat att han hemma oftast börjar med att spela något kul och sen spelar han på orkesterre-
pertoaren och spelar på de ställen som är lite svårare. Han använder alltså ordet spela oftare än 
ordet öva, trots att han övar enligt hans egen definition säger han att han spelar när han förklarar 
för mig hur ett övningspass ser ut. De som tycker det är roligast att spela är Anders, Jonas, 
Hugo, Linnéa och Marie. Julia tycker att det är roligast att öva.  
 
En av frågorna som alla svarade enhetligt på var huruvida de upplever att motivationen påverkar 
övningen. Samtliga elever svarade att så var fallet. Om de inte känner sig motiverade blir det 
inte så mycket övning eller att den uteblir helt. 

5.2 Motivation  
I följande avsnitt presenteras fyra olika teman som berör begreppet av motivation, vad som 
påverkar eleverna samt vilka val de har gjort och eventuellt kommer att göra i livet. De teman 
som följer är: inre och yttre motivation, från omotiverad till motiverad – mål påverkar och 
dåtid, nutid och framtid.   

5.2.1 Inre och yttre motivation 
Ett annat begrepp som jag berörde i intervjuerna var just motivation och om eleverna kunde 
hitta någon passande synonym till ordet. Detta gjorde jag för att få en insikt i hur eleverna ser 
på motivation. De förslag på synonymer som sades var: drivkraft (nämndes av två elever), vilja, 
viljestyrka, positiv vilja och glädje. Svaren kom inte alla med en gång utan eleverna behövde 
oftast lite betänketid för att kunna ge ett svar. Det hände också att några elever ändrade sig och 
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att de sa flera ord som skulle kunna passa. Linnea tyckte att själva ordet motivation beskrevs 
bra som det var utan att behöva en synonym för att förstå det bättre. Ändå nämnde hon både 
vilja och positiv vilja på vad motivation betyder för henne.  
 
Motivationen kan delas in i antingen inre- eller yttre motivation. Fem av sex elever säger att de 
övar för sin egen skull, men att det kan variera ibland då någon elev upplever att man spelar för 
lärarens skull inför lektionerna. Jonas är en av de fem och upplever att han övar mest för sig 
själv. Marie menar att hon övar för att senare kunna spela men hon poängterar också att hon 
vill öva för sin egen skull. Hon upplever att så inte alltid är fallet. Framför önskan att vilja öva 
för sin egen skull sätts prestation till att bli bättre än någon annan. Detta vill hon komma bort 
ifrån, att känna prestationskrav när hon övar. Detta ämne berördes under rubrik 5.1.2 Att inte 
bli störd av andra kopplat till prestation.  
 
Anders beskriver att han också stundtals övar för att han får uppmuntrande ord av sina föräldrar, 
vilket då kan kopplas till yttre motivation. De kan säga att han spelar jättefint och att Anders då 
får trevlig feedback, vilket gynnar hans motivation till att öva. Hans föräldrar kan också påpeka 
att han inte övat på ett tag och då är det enklare för honom att ta fram instrumentet och öva. 
Den yttre motivation kan även påverkas av hur eleverna upplever att de måste öva för lärarnas 
skull.  
Hugo övar mestadels för sig själv men i andra hand är det för lärarens skull. Han vill inte komma 
till lektionen utan att ha övat, det upplevs då som pinsamt. Han sa såhär under intervjun:  
 

Lite så är det ju att jag inte vill komma till lektionen och inte ha övat. Det har varit 
så vissa veckor och så känns det lite pinsamt, om man säger, när man inte har för-
bättrat sig nånting. Så lite så också att jag, att jag inte vill skämmas eller om man 
säger så. (Hugo)  

 
Hugo menar alltså att det är pinsamt om han inte har förbättrat sig något sedan senaste instru-
mentallektionen och att detta påverkar hans övningsmotivation. Att öva för sig själv men ändå 
kunna spela bra på konserten menar Julia driver henne framåt. Hon vill göra bra ifrån sig när 
andra personer lyssnar och det kan kopplas till en yttre motivation då flera tar del av den musik 
hon tillger publiken.  

5.2.2 Från omotiverad till motiverad – mål påverkar  
Det fanns ett intresse hos mig att veta om eleverna upplevt att de varit nere i en motivations-
svacka någon gång och inte tyckt det varit kul att varken spela eller öva. Här är samtliga elever 
eniga i sina svar och de har alla upplevt en motivationssvacka en eller flera gånger och under 
långa eller korta perioder. Då har de inte känt lust till att spela eller öva och det har påverkats 
av flertalet orsaker. Bland annat att det var tråkigt, att låtarna var för lätta, att det inte funnits 
något mål eller tidsbrist då skolan har mycket läxor och medför stress. De flesta har med an-
tingen egen- eller lärarens hjälp kommit ur svackan och tycker det är kul att spela igen. Julia 
berättar hur det gick till för henne när hon lyckades hitta tillbaka till glädjen med musiken igen.  
 

Just nu övar jag ju en del hemma men det gjorde jag inte förut, då hade jag ingen 
motivation för att jag inte hade något mål med att spela, men nu tror jag att jag har 
det. Jag såg en video där de framförde fantomen på operan och det var så coolt att se 
när de satt där och spelade. Jag tror det var det som gjorde mig motiverad. (Julia)  

 
Här beskriver hon tydligt hur ett musikklipp ändrade hennes tankebanor och även motivation 
till att vilja ta fram instrumentet igen. Jag fick intrycket av att hon verkligen gillade den här 
videon. Även lärarna har hjälpt till att motivera. Fyra av eleverna nämner att lärarna har en stor 
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inverkan i om det är roligt eller inte. Eleverna tycker det är kul att få komma till kulturskolan 
och lära sig av de som kan. Linnéa beskriver sin känsla såhär:  
 

Jag tycker det är kul att vara här liksom, det är typ en skola men det är som liksom 
väldigt roligt. Jag har ju gått här ganska länge nu så det är som en andra skola för 
mig. Här kan jag liksom vara mig själv mer än vad jag kan i vanliga skolan, typ. 
(Linnéa) 

 
Enligt detta citat menar Linnéa att hon trivs väldigt bra på kulturskolan och att det har med 
miljön att göra. Vidare berättade hon att hon trivs med de andra som också spelar där och med 
lärarna. Jonas tycker att när han började på fördjupningskursen kom han upp ur sin motivat-
ionssvacka. Då fick han hjälp av sin instrumentallärare och en stund senare märktes det att 
Jonas musikspelande hade utvecklats. Det i sin tur gjorde honom mer motiverad till att fortsätta.  
 
Fler exempel på vad som gör eleverna motiverade är Julia som både blir motiverad av aktivite-
ten och av resultatet. Jonas blir motiverad av att det är en lagom stor utmaning ”Lite lite lite 
över lagom, för det är inte lika kul om det är omöjligt, men det ska inte va för lätt heller.” 
(Jonas). I Jonas svar poängterar han ordet lagom, att uppgifterna inte ska vara för lätta eller för 
svåra att kunna ta sig an. Att lära sig spela efter noter är något som gör Hugo motiverad nu. 
Han upplever att det blir mer äkta musik när man kan spela musik efter en förlaga. För Anders 
är det mycket som motiverar honom inom musiken näst intill allt känns roligt, inget är tråkigt. 
Kanske att värma upp om han skulle välja något moment. Hugo berättade att han känner sig 
motiverad till arr fortsätta eftersom han har spelat ganska länge nu, i 5 år. Detta skulle enligt 
honom vara bortkastad tid att ge upp när han kommit så långt.  
 
Att sätta upp egna mål är det inte så många elever som gör. Anders och Jonas har inte några 
konkreta egna uppsatta mål just nu. Linnéa upplever att de flesta målen kommer från hennes 
lärare och att de egna mål som hon har inte prioriterats i samma grad som lärarens mål. Julia 
har ett eget mål just nu, vibrato. Det vill hon lära sig för att det vore coolt att kunna. Hugo vill 
gärna lära sig spela efter noter, så det är hans mål för tillfället. Marie upplever inte heller hon 
att det finns något mål just nu, endast att hon ska få in en rutin och att ha roligt. Hon beskriver 
själv att ” …har jag inte roligt så är det något som behöver ändras” (Marie). Hon sa själv att 
hon tror hon är nere i en svacka just nu och hon vet inte riktigt hur hon ska ta sig upp. Nedan 
följer hennes egna ord:  
 

…jag tror nästan att jag är nere i en svacka just nu som jag inte riktigt vet hur jag 
ska ta mig ur. Det känns ändå som om det går uppåt, jag får lite hjälp av min bror så 
vi kan öva orkesterstämmorna tillsammans så vi försöker pusha varandra lite. Även 
om man själv kanske inte har nån lust, men han hjälper till och nästan tvingar en lite. 
(Marie) 

 
I citatet framkommer att Marie får hjälp av sin bror då de ibland övar tillsammans och att han 
även hjälper till genom att tvinga henne till att gå framåt. Marie tycker i grund och botten att 
det är roligt att musicera men ibland känns det som om hon inte vill gå på kulturskolan längre. 
I de stunderna får hon lätt dåligt samvete vilket gör att hon inte slutar. Det är för instrumental-
läraren och hennes föräldrar som hon upplever att dessa känslor infinner sig. Hon vet också att 
så inte är fallet men att det för Marie kan kännas så ibland. Marie beskrev också vad som gör 
henne motiverad generellt och det är när hela processen räknas. Hon anser inte att det är bra 
motivation när det bara är resultatet som räknas. Upplevelsen hon strävar efter är att ha roligt 
hela tiden. Om det inte är roligt som kopplas det enligt henne direkt till krav och prestation. 
Hennes instrumentallärare motiverar henne på ett bra sätt, tycker hon. Läraren ställer inte höga 
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krav vilket gör att Marie kan slappna av i de tankebanorna. Marie blir motiverad av den musik 
som hon tycker om och kallar för bra musik. Marie spelar fler instrumentet hemma som hon 
inte tar lektioner i på kulturskolan. Då upplever hon att det blir mer ’flow’ i hennes spel och 
hon känner sig mer motiverad till att spela. Enligt Marie sker detta för att musiken inte kopplas 
ihop med egna krav eller prestation.  

5.2.3 Dåtid, nutid och framtid 
I mitt arbete tycker jag det också är intressant vad som motiverade eleverna till att börja spela 
ett instrument. Tre av de intervjuade eleverna började spela ett musikinstrument tack vare att 
de först hade gått på musiklek. Detta organiseras för att elever i unga åldrar får lov att prova på 
olika typer av instrument för att sen förhoppningsvis välja att även börja spela på kulturskolan. 
De andra har börjat för att det verkade kul eller att ett syskon eller någon annan i hemmet redan 
spelade ett instrument. Av de sex elever som blev tillfrågade går fyra av dem på gymnasiet, alla 
på den naturvetenskapliga linjen. Marie som fortfarande går på högstadiet vill söka in till 
samma linje och Anders har inte gjort sitt val ännu. Jag ville också veta om de har något 
drömyrke och i så fall vad och om något var musikintresserat. De svaren jag fick var mycket 
inriktade på de naturvetenskapliga ämnena, som läkare, barnmorska, forskare och matematiker. 
En elev hade eventuellt tankar på att bli lärare men det kom i andrahand. Eleverna var inte 
heller säkra på huruvida det skulle gå att fortsätta med att spela sitt instrument, några var villiga 
att börja i någon orkester i den studieort som senare kommer att bli aktuell. Allt för att hålla 
kvar vid sitt spelande. Andra kunde tänka sig att bara fortsätta spela hemma för sig själva när 
de känner att de har lust till det. Merparten av eleverna säger att de har fått den hjälp och de tips 
som behövs från läraren för att kunna fortsätta med musiken i framtiden när de har slutat på 
kulturskolan. Marie, som går på högstadiet, upplever dock att hon vill ha fler tips och fortsätta 
utvecklas och tror att det kommer längre fram.  

5.3 Kommunikation  
I följande avsnitt presenteras två olika teman som berör hur kommunikation i olika kontexter 
påverkar elevernas motivation till att öva. De teman som följer är: lärarens påverkan och sam-
spel skapar motivation och glädje.   

5.3.1 Lärarens påverkan  
En av mina frågor rörde hur lärarna påverkar eleverna till att hitta motivation för att öva. Samt-
liga elever är eniga om att deras instrumentallärare ger dem bra övningstips på hur de kan öva 
hemma. Exempel på det kan vara att värma upp med skalor, tekniska bitar hur man gör vibrato 
och att man bör tänka på nyanser även när man övar hemma. Julia upplever dock att hon fick 
fler tips när hon började spela och att de med åren har avtagit. Vad gäller konkreta motivations-
tips upplever Anders att de få gånger som han har bett om det har läraren inte gett honom så 
mycket till svar. Han skulle önska att han fick fler tips från sin lärare. Jonas och Marie upplever 
att deras lärare gör det. Jonas lärare gör det genom att påpeka att musiken ska varvas med 
studierna. Enligt Marie ger hennes lärare motivationstips men att det kanske inte sker medvetet. 
”…han hittar liksom bra saker och saker som kan förbättras samtidigt och så hänger de ihop. 
För då känns det ju mindre omöjligt när jag redan gjort en del av det. Då är det enklare att 
fortsätta” (Marie). Det Marie försöker säga är att det som hennes lärare gör för att motivera är 
att påpeka de saker som hon gör bra och de saker som hon kan förbättra. I och med det blir hon 
mer motiverad att öva hemma.  
 
Marie fortsätter berätta om hur hennes lärare gör för att motivera henne till att öva. I början av 
nästan varje lektion börjar de med att muntligt gå igenom hur motivationen känns för dagen 
och hur veckan har varit. Marie tycker att detta samtal hjälper henne. Hugo, Julia, Anders och 
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Jonas tycker alla att de brukar hålla sin upplevda motivation för sig själva och inte säga det till 
sin lärare. Jonas upplever att det inte pratas så mycket på lektionerna om just personliga saker 
och att det därför är svårt att yttra sig om huruvida han är motiverad eller inte. Anders tycker 
det är lättast att hålla sin motivation för sig själv. Linnéa har en kompis som var på väg att sluta 
spela men efter att ha samtalat med läraren beslutade kompisen sig för att fortsätta ändå och 
känner sig nu motiverad. Detta gör att Linnéa kan tänka sig att prata med sin lärare om hon 
skulle bli omotiverad någon gång eftersom hon ser ett resultat på agerandet.  
 
Samtliga elever är överens om att de själva får vara delaktiga i val av repertoar att spela och att 
det oftast hjälper till med motivationen när man har valt det man ska spela själv. Oftast är det 
också så att eleverna inte vet vad de ska spela och tycker att läraren brukar göra ett bra val.  

5.3.2 Samspel skapar motivation och glädje  
Alla elever som blev intervjuade spelar i minst en orkester förutom Hugo. Han har många andra 
fritidsintressen också utöver att spela ett instrument så det upplever han att det inte finns tid till. 
Det är av mitt intresse att veta vad som gör det kul att spela tillsammans och om det finns någon 
motivationsfaktor som påverkar deras egen motivation. Marie, Linnéa och Julia tycker alla att 
det mestadels är lagom nivå i skolorkestern som de alla tre är med i. Det som är roligt där är 
samspelet, att få spela tillsammans med kompisar och att det är en bra stämning på orkester-
lektionerna. Däremot har troligen både Anders och Jonas nått en högre spelteknisk nivå och 
upplever därför att skolorkestern inte är lika motiverande längre. Därför spelar också Jonas i en 
symfoniorkester på amatörnivå och Anders i stadens musikkår för att få möjlighet till att spela 
i orkester på deras nivå. Anders svarade följande på frågan som rör varför det är roligt att spela 
i stadens musikkår.  
 

Det är väl för att de som är med där verkligen älskar det de spelar. Jag säger ju inte 
att de som spelar på kulturskolan inte gör det, men de andra har liksom spelat i många 
år och kan som verkligen spela fint och så. Sen känns det lite mer speciellt eftersom 
jag är yngst där, att jag klarar av att spela på deras nivå, det är coolt. (Anders) 

 
Med detta menar Anders att samspelet och motivationen hos de andra i musikkåren också på-
verkar hans motivation till att spela där. Också självkänslan spelar roll när han upplever att han 
klarar av att spela på samma nivå som vuxna och mer erfarna medmusikanter och att de älskar 
att spela.   
 
Fram emot slutet av intervjun valde jag att beskriva några påhittade scenarion. Två av dem 
nämner jag här och den första frågan handlar om att de ska ta bort något av de moment som de 
har på kulturskolan och ändå känner att de är motiverade till att gå dit. Eleverna har såklart 
olika typer av moment men elevernas sammanlagda moment blev; enskilda instrumentallekt-
ioner, skolorkester, amatörorkester, konserter, teori och ett andra instrument på 20 minuters 
lektionstid. Första tanken hos de flesta var att de inte ville välja bort något för allt på kulturs-
kolan var i princip kul, men vid närmare eftertanke började de rangordna motivationsgraden i 
de olika momenten. Anders och Julia valde båda två att välja bort skolorkester eftersom det inte 
gav dem så mycket motivation medan Jonas och Marie valde bort att medverka på konserterna. 
Hugo gav mig en inblick i hans tankegångar medan han svarade på frågan. Först ville han ta 
bort konserterna men sen resonerade han högt med sig själv och kom fram till att det vore bra 
för honom att utmanas i att spela konserter då han lätt blir nervös och upplever att han tappar 
kontrollen över sitt musicerande. Därför ändrade han sig och tyckte att det andra tillvalda in-
strumentet inte var så motiverande eftersom den bara har 20 minuters lektionstid, då missar han 
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inte så mycket speltid. Hemmaövningen var Linnéa redo att offra för att fortfarande känna sig 
motiverad till att fortsätta spela.  
 
En fråga som också berör ett fiktivt scenario är nästa fråga i intervjuguiden. Eleverna skulle då 
välja vilken del av processen inför en konsert då motivationen är som störst. Fem av sex elever 
valde stadie nummer två, som är att öva tillsammans. Jonas beskriver hans upplevelse såhär: 
”Det är ju kul att öva eftersom man har ett mål, men konserten behöver inte alltid vara viktigast” 
(Jonas). Julia upplever däremot att det känns mer verklighetstroget när övningen sker tillsam-
mans med andra. Varför just detta stadiet var mest motiverande, menar Marie, är för att moti-
vationen smittar av sig och att det är enklare att få upp motivationen tillsammans. Detta i sin 
tur skapar glädje och att man blir taggad inför konserten senare. För Anders var det istället att 
spela konsert som gav honom mest motivation eftersom det är då det gäller. Han menar att man 
måste vara motiverad till att spela på konsert, annars blir det inte så bra. Ingen av eleverna valde 
alltså att det första stadiet, att öva själv, var mest motiverande.  

5.4 Sammanfattning och slutsatser 
I resultatet framkommer vad eleverna har för övningsrutiner och hur de upplever sin egen mo-
tivation till att vilja öva. Förklaringarna i korta drag för elevernas egna definitioner är att spela 
gör man på konserter och det är roligt medan öva inte är lika lustfyllt och att det mestadels 
upplevs som tråkigt. Vidare upplever eleverna att det inte är alldeles enkelt att prata om sin 
upplevda motivation. Det är inte många som tar upp ämnet med sina lärare, vare sig det behövs 
eller inte. De elever som går en utökad kurs, innehållande längre instrumentallektion, musikte-
ori och undervisning på ett till instrument, känner sig mer motiverade till att hålla på med musik. 
Detta för att det ges mer tid och eleverna upplever att lärarna är mer engagerade. Motivationen 
kopplas ibland ihop med krav, prestation och tvång vilket i vissa fall kan leda till en negativ 
motivation och att övningen uteblir eller att det inte är kul. Detta förekommer oftast då den inre 
motivationen inte stimuleras och den yttre motivationen påverkar övningslusten negativt. Det 
som gör eleverna motiverade till att öva är bland annat när det är rolig musik att spela, lagom 
utmanande nivå och när det finns en förebild eller inspirationskälla. Å andra sidan är de omo-
tiverade när bland annat dessa saker inte upplevs. Respondenterna menade också att de vanligt-
vis inte sätter upp egna mål för sitt musicerande utan det är läraren som gör det. För vidare 
studier nämnde eleverna att de inte har någon tanke på att studera vidare inom musik utan de 
naturvetenskapliga ämnena dominerar framtidsplanerna. En genomgående upplevelse är att ele-
verna anser att motivationen påverkar övningen och även att motivationen inte hela tiden är 
konstant. En slutsats som kan nämnas är att eleverna utgår från sin egen individuella livsvärld 
men att det finns många elever som delar samma känslor och upplevelser baserat på tidigare 
erfarenheter. En annan är att eleverna ofta upplever att de skäms över att inte ha övat och att de 
inte ofta pratar om sin upplevda motivation med någon, vilket kommer att diskuteras vidare i 
nästa kapitel. I resultatdiskussionen berörs dessa teman i förhållande till tidigare forskning och 
litteratur inom området.  
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6 Diskussion  
I följande kapitel belyses resultatet i relation till tidigare presenterad litteratur. De teman som 
lyfts fram berör elevernas motivation till att vilja öva och hur detta kommuniceras med lärare 
samt vad samspel har för betydelse för motivationen. Därefter presenteras en metoddiskussion 
och slutligen arbetets betydelse och värde för yrkesområdet samt behov av framtida forsknings- 
och utvecklingsarbeten.  

6.1 Resultatdiskussion  
Resultatet visar att eleverna inte alltid upplever att det är lustfyllt att öva. Övningen upplevs 
mest som tråkig och då är det svårt att känna sig motiverad till att öva. Det kan vara en förkla-
ring till att de inte övar så mycket eller inte känner något behov utav det. Schenk (2000) och 
O’Connor (1987) menar att många elever inte tycker om att öva och att spela är mycket roligare. 
Enligt Jerkeby (2019) är det i de roliga kontexterna som vi människor har en känsla av att vilja 
stanna kvar. Där stimuleras också våra olika behov så som kompetens, självbestämmelse och 
samhörighet. Med andra ord är de tre behoven viktiga och har en betydande roll för hur och var 
vi kan känna oss motiverade. Om det utgås från Suzukis metod, ”jag-kan-känslan”, enligt 
Schenk (2000), kan det medföra att eleverna stannar kvar i situationen och övar längre än bara 
tio minuter en gång i veckan. Då kanske det väcks en starkare inre motivation för att vilja spela 
bättre när eleverna märker att det låter bra. I Karlssons (2012) studie framgick det att självstän-
diga elever var positivt inställda på musikundervisning vilket kan kopplas till motivation. En 
fundering i detta läget är vad som gör musiken och övningen rolig för eleverna. Det kan såklart 
vara mycket individuellt vad eleverna upplever som roligt och  I detta sammanhang spelar lä-
raren en betydande roll, dels för att ta reda på vad som är roligt, uppmuntra för den positiva 
inställningen, gynna elevens inre motivation samt ge verktyg för att eleverna ska kunna vara 
självständiga.   
 
Eftersom eleverna själva i samband med intervjuerna fick beskriva sin egen definition och upp-
levelse på övning och spelande kan det variera och på så vis även påverka svaren i hur mycket 
de övar i relation till hur mycket de spelar. Det blir alltså inte ett likvärdigt svar på frågan 
eftersom definitionerna inte är helt identiska, även om vissa liknelser har förekommit. Det har 
även framkommit att en del elever har upplevt att de spelar fast att det egentligen har varit en 
övning som känts rolig och fungerat bra. I princip är det inget fel i att begreppen samverkar, då 
Schenk (2000) i enighet med Hallam (1998) påstår detta, men det skulle kunna vara till hjälp 
att medvetengöra de olika begreppen för eleverna samt vilken betydelse till vidare utveckling 
det kan inneha.  
 
Resultatet visar att inte någon av eleverna har funderingar på att fortsätta studera musik på 
högre nivå efter gymnasiet. Därav kan det påverka intervjuns sista fråga där nästan alla svarade 
att de inte behöver fler tips från sin lärare. Om de istället hade haft som mål att söka till exem-
pelvis någon musik- eller folkhögskola hade kanske svaret på frågan sett annorlunda ut. Då 
hade de gissningsvis känt att de behövt mer stöd från sin lärare och kanske även från andra 
lärare eller vuxna för att med hjälp av andras erfarenheter kunna utvecklas för egen del. Med 
elevernas egna uppsatta mål, högre musikstudier, skulle de förmodligen ha större motivation 
till att öva för att kunna nå det befintliga målet. Jansson och Ljung (2017) säger att det är be-
tydligt enklare att uppfylla ett mål om det är uppsatt av en själv. När individen i fråga upplever 
att målet är lagom utmanande och nåbart skapas en stark inre drivkraft i den riktningen. Även 
Jørgensen (2004), Lindberg och Ersson (2017) och Nielsen (2008) är eniga om att egenuppsatta 
mål gynnar elevens motivation. Med denna kunskap skulle det vara på sin plats att exempelvis 
lärare och elev tillsammans gör upp en planering. Säkert är detta ett område som lärare redan 
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jobbar med och som kanske är lättare att säga i teorin än att genomföra i praktiken. Detta med 
tanke på att eleven kanske inte har den insikten och de självupplevda erfarenheterna som kan 
ligga till grund för att veta vilka mål som är möjliga eller villiga att uppfyllas. Däri är lärarens 
roll viktig för att med positiva hejarop vara med och stötta till jag-kan-känslan och belysa de 
starka sidorna som finns i elevens instrumentalspel.  
 
I resultatet framkommer att eleverna inte alltid vågar prata öppet om sin upplevda motivation, 
vare sig de är motiverade eller inte. Eleverna håller istället sina upplevelser och tankar för sig 
själva vilket på sikt kanske inte ger lärarna möjligheter för att få upp ögonen för en omotiverad 
elev även om handlingar och kroppsspråk kan ge signaler om elevens motivation. Schenk 
(2000), Hallam (1998) och Jerkeby (2919) beskriver att det är viktigt med kommunikation mel-
lan elever och lärare för att på så sätt synliggöra elevernas inre upplevelser. I De Bruins (2019) 
studie framgick att medvetenheten hos individerna ökade förståelsen för övningsprocessen. När 
personer själva får reflektera och sätta ord på sina upplevelser är det lättare att skapa sig en 
betydelsefull insikt inom området. Med ett mer öppet klimat samt tid på lektionen för att prata 
om motivation skulle kanske lärarna få en djupare förståelse och en bredare kunskap om hur de 
ska förhålla sig till en individanpassad undervisning. Detta skulle ge lärarna en chans att upp-
täcka omotiverade elever innan det har gått för lång tid och på så vis kanske undslippa en omo-
tiverad elev och som kanske rent av slutar spela på kulturskolan. Å andra sidan menar Jerkeby 
(2019) att motivationen inte behöver vara konstant och med det kan både elever och lärare vara 
medvetna om det och finna sig i situationer även om eleven inte känner sig motiverad just då. 
Det är med andra ord okej att vara omotiverad ibland, det kan bli bättre. Austen (2009) påstod 
att motivation inte är en konstant faktor. Även i Molanders (2002) studie visade resultatet att 
lärarna är eniga om att motivationen inte behöver vara konstant och att det även syns i praktiken. 
Varje övningspass behöver inte heller vara motiverat. Det viktigaste är att hitta en grundmoti-
vation och att glädjen till musik finns där. Ett exempel att använda sig av är O’Connors (1987) 
handling där han förbjöd sin elev att öva hemma. Pausen med kravlös musik medförde att ele-
ven åter fick tillbaka glädjen och senare också motivationen till att spela och öva igen. Huvud-
saken kan tolkas som att inte tvinga fram någon motivation för det har även visat på negativ 
effekt. Sammanfattningsvis är det alltså bra att lyfta ämnet till ytan mer än vad det görs generellt 
utefter resultatet. Det är någon elev som har väldigt bra kommunikation med sin lärare och det 
verkar behövas då eleven inte upplever att det är motiverande att spela för tillfället. Då eleven 
använder sig av självreflektion av sin livsvärld skulle det skapa en förståelse för övningens 
struktur och mening.  
 
Det kan dock tänkas att både omotiverade och motiverade elever bör ha en kontinuerlig kontakt 
med någon, exempelvis läraren, kompis eller förälder, för att på så vis få en möjlighet till att 
yttra sina inre känslor och få hjälp med sina behov. Enligt Pikes (2017) studie hjälpte en konti-
nuerlig kommunikation mellan lärare och elev till med elevens motivation och även självkänsla 
till att öva. När elever självreflekterade över sin upplevda övningssituation och diskuterade 
detta med sin lärare, fick råd och tips, gav det eleven motivation till att öva. Kommunikation i 
all sin ära men det bör kanske inte gå för långt så att personerna blir övervakade eller kontrol-
lerade eftersom det i Schildts (2012) studie istället gav motsatt effekt. Enligt Schildt blev per-
sonerna istället inte fullt så motiverade när det inte fanns utrymme till att arbeta på egen hand 
utan ett vakande öga.  
 
Ett tänkbart sätt att tillämpa de resultat som studien visar är att jobba vidare med kommunikat-
ionen genom att ha olika typer av möten med elever, lärare och kanske föräldrar eller diskuss-
ioner som eleverna själva kan diskutera när de ses på musikskolan. Genom att få upp ögonen 
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på att andra elever och kompisar kanske har liknande känslor kring motivation ger det en trygg-
het och kan på sikt leda till att man vågar prata mer öppet om ämnet. När det finns fler elever 
som upplever samma sak och det uppstår likheter kan det vara lättare att känna samhörighet. 
Då leder det oss in på samhörighet som Jerkeby (2019) menar var en av de tre behoven för att 
vi människor vill stanna kvar i en situation och uppleva att det är roligt. I och med att motivation 
är ett vanligt fenomen är det inte heller något att skämmas över när motivationen inte är på 
topp. Drivkraften går i vågor och det får vi acceptera. Schenk (2000) menar också att det är 
viktigt att lärarna inte bara talar om för eleverna vad som ska övas hemma, utan också hur och 
att det även görs praktiskt på lektionen. När eleverna vet hur det går till att öva strukturerat är 
det också lättare att tillämpa det på egen hand. Även Jørgensen (2004) fick också fram i sin 
studie att det är viktigt att elever övar på att öva och att planera sin övningstid.  
 
I resultatet framkommer att eleverna helst av allt gillar att öva tillsammans, då är det som ro-
ligast. Det visade sig i ett av scenarierna där fem av sex elever upplever att de blir mest moti-
verade av att öva tillsammans med andra elever. I kontrast visade resultatet även att den elev 
som övar mest inte ingår i någon ensemble eller orkester på kulturskolan. Eleven hade dock 
tackat nej till ensemblespel med avseende för tidsbrist. Enligt Jerkeby (2019) finns det ett be-
grepp, det sitter i väggarna, som menar att motivationsklimatet påverkar i en positiv riktning. 
Med andra ord kan elever alltså bli motiverade av andra eftersom motivationen ’smittar av sig’. 
Karlssons (2012) studie visade på att de elever som har en drivkraft tillsammans har lättare för 
att bli motiverade. Ju mer självständiga eleverna är, desto mer motiverade blir de till att öva, 
sätta upp gemensamma mål och höja sin kompetens. Grupptillhörighet, mål, samspel och ”jag-
kan-känslan” var viktiga faktorer för att finna motivation i Jaasunds (2012) studie. Eftersom 
resultatet skilde sig inom detta område är det extra viktigt för lärarna att se eleverna från deras 
perspektiv och vara flexibla i undervisningen. Eleven i fråga kanske finner gemenskap och 
grupptillhörighet utan att ingå i en ensemble då eleven går utökningskursen. Däri finns både 
teori och extra lektioner där eleverna träffas. Med denna kunskap kan det vara viktigt för lärarna 
att dels skapa möjligheter och utrymme för eleverna att spela mycket tillsammans men också 
att öva tillsammans. Lärarna kanske även bör vara medveten om sociala kontexter utanför en-
sembleform, exempelvis teorilektioner, studiecirklar och utflykter. För de elever som önskar 
mer gemenskap i form av spel kan de till exempel erbjudas att spela kammarmusik i olika kon-
stellationer där lärarna ger konkreta övningstips på hur övningen ska ske. Schenk (2000) belyser 
att när eleven går från avlutad lektion ska eleven ha övat på att öva under lektionstid. Detta för 
att veta hur det ska upplevas och hur man ska gå tillväga när inte läraren är närvarande. Läraren 
bör då också visa hur övningen kan ske tillsammans med andra. Eleverna kanske i förläng-
ningen också blir mer motiverade att öva enskilt när de finner motivation i att öva tillsammans. 
I gruppen skapas ett gemensamt mål och en gemensam riktning. Just riktning är både NE 
(2019a) och Jansson och Ljung (2017) eniga om bör ingå i en fungerande motivation. Det 
kanske också krävs att lärarna försöker motivera mer åt att spela ensamma utan sina kompisar. 
Å andra sidan menar Jerkeby (2019), som tidigare nämnt, att motivationen inte är en konstant 
faktor och i denna kontext är det kanske bra att ha i åtanke. Vi bör alla vara medvetna om den 
oregelbundna faktorn och att det får lov att vara så. När en elev är omotiverad gäller det som 
lärare att inte ge upp hoppet utan istället ändra sitt undervisningssätt och hitta vägar för att 
väcka elevens inre motivation igen. Exempel på detta kan vara att kommunicera och involvera 
eleven i vilka mål som vill uppfyllas eller välja låtar som eleven tycker om. En av strategierna 
som lärare kan använda sig av är att förbjuda eleven till att spela hemma, precis som O’Connor 
(1987) gjorde med en av sina elever. Detta medförde sedan att elever själv kom på att det var 
kul och tack vare uppehållet och de kravlösa lektionerna tände det en gnista i eleven till att vilja 
fortsätta spela och uppleva glädje med musiken.  
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I resultatet synliggjordes att några elever som går den utökade kursen upplevde att lärarna var 
mer engagerade och la ner mer tid än innan utökningskursen hade börjat. Hallam (1998) be-
skriver att när lärare har en engagerad undervisningsstil och bland annat tycker om de låtar som 
lärs ut smittar det oftast av sig på eleverna som i sin tur inspireras av den positiva energi som 
läraren skapar och blir i och med det mer motiverad. Området kan också tolkas som om lärare 
och elev bidrar till en gemensam process. När en elev känner sig motiverad ansöks om en utö-
kad kurs, vilket ger läraren mer motivation till att vilja hjälpa den motiverade eleven att utveck-
las. Lärare och elev påverkas alltså av varandra, kopplat till motivationsklimatet som Jerkeby 
(2019) tidigare nämnt i diskussionen. Det sitter alltså i väggarna och på samma sätt kan det 
eventuellt också upplevas tvärt om. När en elev inte själv är motiverad och läraren har gjort 
mycket men inget hjälper, vad ska hända då? Att spela ett musikinstrument kanske inte passar 
alla. När det har gjorts flertalet försök till att motivera från många håll, kanske testat ett annat 
instrument eller med en annan lärare, som Hallam (1998) har berört, kanske den bästa utvägen 
ändå är att sluta spela på kulturskolan. Det kan såklart upplevas som tungt och lärare gör säkert 
allt de kan för att hålla kvar eleverna, men de ska samtidigt inte behöva bli tvingade till att spela 
om eleven inte upplever det lustfyllt under en längre period.  
 
Ytterligare en aspekt som nämns i resultatet är att föräldrarna på olika sätt påverkar elevernas 
övningsrutin. Några elever tycker att det är jobbigt att öva när föräldrarna har kommit hem från 
jobbet eller när andra personer befinner sig i huset. En annan elev tycker att det hjälper när 
föräldrarna pushar och påminner om att det inte har hörts musik i huset på ett tag, då blir eleven 
motiverad till att öva. I föreliggande arbete har inte fokus varit på föräldrarna utan istället att få 
en inblick i hur elevernas livsvärld ser ut. Det har dock spelat roll huruvida andra i elevernas 
omgivning ser på det här med att öva. Utefter resultatet synliggörs föräldrarnas inverkan som 
både positivt och negativt. I Molanders (2015) studie framkom det bland annat att föräldrarna 
hade möjlighet till att påverka i en positiv riktning. Med deras hjälp gjorde det, enligt de inter-
vjuade lärarna i studien, eleverna mer motiverade till att öva. En tankegång här kan vara att 
både involvera föräldrar, som tidigare nämnt, för att ha en fungerande kommunikation för hur 
den rådande situationen ter sig. När förutsättningarna och ramfaktorerna finns där skapas en 
bra övningsrutin. Då kan det också vara lättare för eleven att hitta sin inre motivation, få den 
att samverka med den yttre och till sist uppleva att det är lustfyllt att spela och även att öva.  

6.2 Metoddiskussion  
Som tidigare nämnts är en semistrukturerad intervju, enligt Bryman (2018), en intervjuform 
som är relativt fri där respondenterna vägleds med hjälp av en intervjuguide och med följdfrå-
gor. Eleverna fick i min studie prata relativt fritt om sina upplevelser rörande ämnet motivation 
till att vilja öva. Jag som forskare utgick dock relativt mycket utefter frågorna i en del intervjuer 
eftersom alla elever inte var lika villiga till att prata av egen natur. För de elever som istället 
hade ett bättre flyt och pratade mer öppet hände det att mina frågor kom i annorlunda ordning 
eller att vissa frågor uteblev. Detta för att eleven i fråga redan hade gett ett svar eller att det 
kom tidigare eller senare i intervjun, därav anpassade jag mig efter deras vägar att styra samta-
let.  
 
Bryman (2018) menar också att en intervju ger mer uttömmande svar än i jämförelse med en 
strukturerad datainsamlingsmetod. Å ena sidan uppstår en problematik i att jämföra svaren när 
det gavs viss frihet till respondenterna. Å andra sidan har jag som forskare kunnat gå på djupet 
med vissa frågor som varit mer aktuella för en del elever. Enligt Bryman är syftet med en kva-
litativ studie att kunna få en inblick i respondenternas resonemang och tankar, vilket jag har 
fått ta del av i föreliggande studie. Det var inte heller min grundtanke att jämföra de olika svaren 
utan endast förstå hur eleverna själva upplever sin egen motivation till att öva. Ändå visade 
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resultatet på skilda svar och detta kan bero på att elevernas livsvärldar såklart skiljer sig åt 
beroende på erfarenheter och tankesätt. Min förbestämda vision var alltså att analysera deras 
olika livsvärldar och ingen ser likadan ut.  
 
Om jag som forskare hade haft mer erfarenhet i att intervjua hade det kanske blivit en ännu 
djupare förståelse i elevernas livsvärld. Vid transkriptionen uppmärksammades att en del följd-
frågor hade kunnat ställas till några respondenter för att få en djupare bild av elevens livsvärld. 
Då detta är mitt första arbete inkluderande intervjuer hade exempelvis kompletterande inter-
vjuer varit på sin plats för att på det sättet få med fler frågor och en större inblick i elevernas 
tankesätt.  
 
Ytterligare en synvinkel som jag finner intressant hade varit att i tillägg till intervjuerna även 
göra en videoobservation när respondenterna svarade på frågorna. Genom att även analysera 
kroppsspråk och ansiktsuttryck hade det givit en djupare förståelse i hur eleverna upplever att 
prata om sin motivation. Vi människor använder vanligtvis kroppsspråk för att kommunicera 
och ibland kanske det sker omedvetet. Det förekom nämligen under en del av intervjuerna att 
elever exempelvis la armarna i kors, flackade med blicken eller ändrade position på stolen. 
Detta kan tolkas på olika sätt i förhållande till situationen och om de tycker det är obekvämt att 
prata om sin egen motivation till att öva. Å ena sidan skulle ytterligare en dimension synliggöra 
fler känslor hos eleven och skapa en djupare förståelse. Å andra sidan skulle kanske några ele-
ver bli mer nervösa om intervjun både dokumenterades med ljudupptagning och video. Det 
kunde i sin tur ha medfört att de inte skulle ge en så exakt beskrivning som möjligt av deras 
livsvärld.  
 
Över lag anser jag att metoden har varit fördelaktig med tanke på syftet med studien och för att 
få ett bra underlag till att få ett givande resultat. Den semistrukturerade intervjuformen, som 
Bryman (2018) menar är relativt fri i sitt upplägg, har varit passande för att jag som forskare 
inte ska ha styrt samtalen allt för mycket. Även om den exakta livsvärlden kan var svår för 
individen att beskriv i ord har jag åtminstone fått en inblick i elevernas livsvärld. De erfaren-
heter och tankegångar de delat med sig av har varit en stor förmån för mig för att kunna skriva 
föreliggande arbete.  

6.3 Arbetets betydelse  
Jag har genom arbetet fått möjligheten att träffa musikintresserade elever på högstadie- och 
gymnasienivå och fått en inblick i deras livsvärldar. Mötena kretsade kring deras motivation 
till att öva och under intervjuernas gång fick eleverna själva sätta ord på sina tankar. Hos mer-
parten av eleverna var det tankar och känslor som inte yttrades särskilt ofta eller i vissa fall inte 
alls. Jag hoppas att studien i framtiden kommer hjälpa eleverna för att kunna hantera ämnesfrå-
gorna när de nu verkar har fått en större självinsikt på hur de upplever sin motivation till att 
öva. Eleverna kanske även samtalar med sina kompisar och delar med sig av en del tankesätt 
eller hur de upplevde intervjun. Jag önskar alltså att studien öppnat upp ett fönster för eleverna 
till att se möjligheterna till att bli motiverade och även att de kan hantera en eventuell motivat-
ionssvacka, med hjälp av sig själv eller andra. Mötena gav flera beröringspunkter och liknelser 
till min egen motivationskurva genom åren och i och med det blev jag påmind om hur det kunde 
upplevas i de åldrarna. Återigen är det viktigt att lyfta ett ämne till ytan som det så sällan pratas 
om i musikvärlden.  
 
Min förhoppning är att lärare kan ha nytta av föreliggande arbete då det berör elevernas moti-
vation till att öva. Med hjälp av en inblick i några elevers egna livsvärldar är det enklare att 
förstå och kunna ta fram gynnsamma motivationsfaktorer för en fungerande övningsstrategi. 
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Utan denna inblick eller kommunikation kan det vara svårt för lärare att veta hur motivationen 
ska triggas, hur det ska framföras och även när det ska genomföras. Arbetets betydelse har 
alltså, enligt min mening, både gynnat elever och lärare, och att intresserade läsare efter arbetets 
publicering troligtvis består av båda parter.  

6.4 Fortsatt forskning  
I allmänhet skulle det vara av intresse att göra en större och mer omfattande forskning som 
involverar fler respondenter för att på så vis få ett bredare underlag samt större tillförlitlighet. 
De avgränsningar som gjordes i föreliggande arbete berodde på tidsbegränsning och arbetets 
förbestämda storlek. Studien avgränsades även till att fråga hur just elever upplever sin moti-
vation till att öva. Syftet med detta val, är som tidigare nämnt, att jag som framtida lärare ska 
få en insikt i hur eleverna själva upplever sin motivation till att öva. Som en förlängning av 
arbetet eller fortsatt forskning inom ämnet hade det varit intressant att studera hur elever till-
sammans med sina lärare jobbar för att finna en bra motivation. Alltså att intervjua elever och 
lärare individuellt och kanske senare i grupp. I föreliggande studie har elever berättat om hur 
deras instrumentallärare arbetar med motivation, givetvis utifrån elevernas egen livsvärld. Detta 
kan medföra att deras bild av läraren inte överensstämmer med lärarna själva. Genom att un-
dersöka motivationen till att öva från båda perspektiven tror jag att det skulle ge en mer nyan-
serad bild av verkligheten. Ytterligare en idé till fortsatt forskning hade varit att låta elever föra 
loggbok under en längre tid av övning. Utifrån elevernas anteckningar hade kanske andra 
aspekter och tankegångar synliggjorts och de hade själva fått resonera kring deras upplevda 
livsvärld under en längre tidsperiod. Detta hade eventuellt gett ett annorlunda resultat grundat 
på mer eftertanke hos eleverna. Deras självreflektion hade alltså genom nerskrivna tankar och 
upplevelser fått en annan dimension av motivation till att öva.  
 
Då denna studie inte har varit specifikt inriktad på instrument eller gymnasieval, upplever jag 
studien som aningen bred i sitt syfte. Det hade varit av intresse att se över kvalifikationerna för 
respondenterna, alltså att ha snävare krav. Exempelvis att intervjua de elever som är motiverade 
till att fortsätta med högre musikstudier efter gymnasiet. Med denna avgränsning skulle det 
troligtvis ge en tydligare förståelse av hur elever som övar i större omfattning och har ett högre 
musikinriktat mål i sikte, upplever sin motivation till att vilja öva.  
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Bilagor  
Under följande rubrik bifogas en intervjuguide (bilaga 1), information om forskningsstudien 
(bilaga 2) och samtycke till medverkan i forskningsstudie (bilaga 3).  

Bilaga 1 Intervjuguide   
BAKGRUND 

• vad fick dig att börja spela ett instrument?  
• varför just det instrumentet?  

• spelar du mer än ett (1) instrument? 
• hade du någon kompis som redan spelade på kulturskolan, började samtidigt som en 

kompis eller själv?  
• hur länge har du spelat? 
• någon annan i familjen eller släkten som spelar ett instrument eller sjunger? 
• vilken linje på gymnasiet? (eller funderar på att välja).  
• har du andra intressen/aktiviteter som också är utanför skoltid? 
• har du något drömyrke? Vad vill du jobba med i framtiden?  

 
PÅ KULTURSKOLAN 

• hur lång lektion/lektioner har du i veckan?  
• är det lagom lång tid? Önskar du något annat?  

• “fördjupning”? Berätta vad det är för något: vad innebär det? frivilligt? något som lä-
rarna bestämmer? hur ofta är det? vad gör ni? samma för alla instrument?  

• trivs du med detta upplägg?  
• spelar du i någon orkester eller ensemble? Kanske flera? (Om inte, skulle du vilja?)  

• hur ofta då?  
• jämnåriga?  
• trivs du i orkestern?  
• lagom nivå för dig? lagom med utmaningar? 
• vad gör det roligt / mindre roligt?  
• hade du någon kompis som spelade i orkestern innan du började?  
• har ni många konserter? Resor? Projekt? Turneringar? 

Tycker du det är någon skillnad på orden spela och öva?  
• varför är det så?  
• vilket gör du mest?  
• Vilket gör dig mest motiverad? 

 
ÖVNING 

• vad är det första du tänker på eller känner när jag säger ordet “öva”?  
• varför tänker/känner du så?  

• beskriv hur ett vanligt övningspass ser ut. Vad gör du och hur går det till?  
• hur tycker du det går när du övar? Vad är känslan för det mesta innan och efteråt?  
• hur ofta övar du?  

• känns det bra/inte bra?  
• vad behöver du för att kunna öva hemma? (ex: lugn och ro, ett rum att vara i, 

inte för trött osv…)  
• varför övar du? För vem/vilka spelar/övar du?  

• upplever du att det är så hela tiden eller kan det variera? Vad påverkar i så fall?  
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MOTIVATION (begrepp och egen erfarenhet) 
• vad betyder ordet/begreppet motivation för dig? Någon synonym?  
• vad innebär att ha bra motivation? 
• vad innebär att ha dålig motivation?  
• vad gör dig motiverad? 
• vad gör dig omotiverad?  
• vad får dig motiverad till att spela på kulturskolan?  

 
MOTIVATION TILL ATT ÖVA  

• när upplever du att du har som mest motivation till att öva? (ex: tid på dygnet, innan/ef-
ter lektion/konsert, tid i veckan, på terminen osv.) 

• upplever du att din motivation påverkar din övning hemma?  
• upplever du att du måste ha ett mål (konsert/föreställning) för att kunna öva fokuserat 

och effektivt?  
• har du någon gång upplevt tillståndet flow “att ryckas med”? ( full kontroll, glömmer 

oss själva, känslan av tid suddas ut, distraherande tankar uppstår inte)  
• om JA Beskriv hur det kändes. När hände det? Tror du det hade något med din 

motivation att göra? Vill du upplev det igen?   
• om NEJ är det något du skulle vilja uppleva? Varför då?  

• har du någon gång upplevt att du kommit ner i en “svacka”? Alltså när ingenting var 
roligt att öva/spela och du kände dig omotiverad.  

• hur tog du dig vidare? Hjälpte någon till? (ex: lärare, förälder, kompisar)  
 
LÄRAREN  

• upplever du att din instrumentallärare ger dig... 
… konkreta övningstips som du kan tänka på hemma?  
… konkreta motivationstips när du känner dig omotiverad? 
… låtar/stycke på passande nivå eller skulle du vilja ha mer utmaning eller lättare låtar?  
… möjlighet till att välja låtar/material själv eller bestämmer läraren det?  
… utrymme på lektionstid/annan tid för att prata om hur du upplever din egen motivat-
ion? Om ja, hjälper det? Finns det kanske någon annan som du kan prata med, kompis, 
föräldrar, syskon?  
… tillräckligt med ”byggstenar” för att klara dig senare i livet när inte läraren finns där? 
Gällande motivation till att öva.  

 
AVSLUTNINGSVIS… 
Vi leker med tanken... 

• … om du fick ta bort någonting på kulturskolan och du fortfarande skulle känna dig 
motiverad? vad skulle det vara då? (Ex: konserter, resor, enskilda lektioner, en-
semble/orkester lektioner, kompisarna)  

• … du och tre andra spelkamrater ska spela på en konsert. Innan konserten bör ni öva 
först enskilt, sen tillsammans för att till sist spela konsert. Vilken av de tre stadierna  
(1: öva själv 2: öva tillsammans 3: spela konsert) känner du dig som mest motiverad?  

 
Exempel på följdfrågor som använts i samband med intervjuerna:  

• Varför? 
• Varför inte? 
• Beskriv hur du tänker.  
• Kan du utveckla ditt svar?  
• Om jag förstått dig rätt… 
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Bilaga 2 Information om forskningsstudien  
 
Mitt namn är Erika Persson och jag går mitt femte och sista år på musiklärarutbildningen. Just 
nu är jag i full färd med att skriva mitt examensarbete som handlar om hur elever på kulturskola 
blir motiverade till att öva. Syftet med studien är att jag ska få en uppfattning om hur elever 
upplever förhållandet mellan motivation och övning. Vad får eleverna motiverade samt omoti-
verade till att öva? 
 
Till min hjälp behöver jag respondenter som kan tänka sig ställa upp i min kvalitativa intervju-
studie. Jag utgår från ett elevperspektiv och behöver då 5-6 elever som vill bli intervjuade om 
hur de själva upplever sin egen motivation till att öva. Min tanke är att jag lämnar över till 
instrumentallärarna på kulturskolan som i sin tur får i uppgift att fråga vilka elever som är in-
tresserade, då jag inte kan ta kontakt med eleverna på egen hand på grund av den nya Data-
skyddsförordningen GDPR.  
 
Kvalifikationer för urval av respondenter är att eleven går på gymnasiet (behöver inte vara en 
musikinriktad gymnasielinje) och har spelat ett instrument i minst 5 år på musik- eller kulturs-
kola. Jag ser gärna att det är en så jämn fördelning av kön om så är möjligt. Det har ingen 
betydelse vilket/vilka instrument eleverna spelar men det hade varit bra om det går att få en 
jämn fördelning även här.  
 
Intervjuerna kommer ske enskilt (inte i grupp) och pågå i ca 45-60 minuter / elev. Jag gör en 
ljudupptagning av samtalet för att jag senare ska kunna transkribera materialet. Jag tar vid in-
tervjutillfället med mig en bilaga för respondenterna att skriva under där de samtycker till med-
verkan i forskningsstudien. Elevernas svar i intervjuerna blir min insamlade data, samt att re-
spondenterna kommer att vara konfidentiella och benämnas med fiktiva namn i arbetet. När 
arbetet sedan är klart görs det offentligt för vem som helst att läsa men då ska det inte framgå 
vilka som har blivit intervjuade eller var de kommer ifrån.  
 
Vid eventuella frågor eller återkoppling, hör gärna av er på telefon eller mail.  
 
Vänligen 
 
Erika Persson  
Musiklärarstudent  
Musikhögskolan Ingesund, Karlstads Universitet 
Mobil:  
Mail:  
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Bilaga 3 Samtycke till medverkan i forskningsstudie  
 

Genom din anteckning nedan samtycker du till att bli intervjuad och att dina svar kommer vara 
anonyma i det självständiga arbetet. Du medger även att du fått information om studien och att 
du haft möjlighet till att ställa frågor och fått eventuella frågor besvarade. Du har också rätt till 
att avbryta din medverkan när som helst. 
 
Om du är under 15 år behövs även namnunderskrift av vårdnadshavare.  
 

 

             Jag samtycker till att delta i studien 
 

 

Namn: _____________________________________________________________ 
 
Ålder: _____________________________ Instrument: _______________________ 
 
Spelat antal år: _______________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 

Datum, ort och namnunderskrift av elev: 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Datum, ort och namnunderskrift av vårdnadshavare (när eleven är under 15 år):  
 
___________________________________________________________________ 
 
  

 


