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Sammanfattning 

Syftet med studien är att få större insikt i hur pedagoger kan hjälpa sina elever att få 

motivation till eget musicerande och spelglädje. Med en fenomenografisk utgångspunkt och 

genom kvalitativa intervjuer där fyra träblåslärare vid olika musik- och kulturskolor deltog, 

undersöktes deras syn på hur de ser på sina elevers motivation och hur de undervisar för att 

inspirera sina elever till fortsatt musicerande.  

 

Av intervjusvaren framgår det tydligt att viktiga källor till motivation är mål, samspel, 

grupptillhörighet och jag-kan känsla. I resultatdelen har jag kategoriserat och analyserat 

intervjusvaren och avslutningsvis förs en diskussion kring resultaten i förhållande till 

begreppen motivation och didaktik. 

 

Nyckelord: Musik, motivation, didaktik, instrumentalundervisning, träblåsinstrument 

Abstract 

The aim of the study was to gain greater insight into how teachers can help their students to 

get motivation to their own musicianship and joy of playing. With a phenomenographic 

approach and through qualitative interviews with four woodwind teachers at various music 

and culture schools, their views are analyzed of how they see their students' motivation and 

how they in their teaching can inspire students to continue playing. 

 

The result shows, that the major sources of motivation are goals, interactions, group 

membership and “I-can!” esteem. In conclusion I have categorized and discussed all interview 

responses in relation to the concepts of motivation and education. 

 

Keywords: Music, motivation, education, instrumental tuition, woodwind instruments 
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Förord 

Jag vill först och främst rikta ett stort tack för all hjälp till min handledare Stefan Widqvist.              

Även ett stort tack till de lärare som så villigt ställde upp och deltog i den här studien. 
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1 Inledning 
 

Föreliggande arbete handlar om hur olika lärare inom musik- och kulturskolan arbetar för att 

motivera och inspirera sina elever till fortsatt musicerande. 

 

I skrivande stund utbildar jag mig till träblåspedagog med tvärflöjt som huvudinstrument. Jag 

har under min egen tid i musik-och kulturskolan mött flera lärare, som har visat mig hur kul 

det är att kunna spela ett instrument.Vad var det som dessa lärare gjorde för att jag skulle 

tycka det var värt att fortsätta spela och lägga ner tid på att lära mig behärska instrumentet? 

Vilka pedagogiska verktyg använde de sig av för att motivera och inspirera sina elever? 

Läraren spelar en viktig roll för vilken uppfattning eleven får av musikämnet. Det är också 

läraren som måste väcka elevens intresse och få dem att tycka att det är roligt och intressant. 

”Musik är inte alltid roligt, men är det fortfarande intressant finns ett intresse hos eleven” 

(Christensson, 2011). Det är färre och färre barn och ungdomar som väljer att börja spela ett 

träblåsinstrument,tvärflöjt, klarinett, saxofon, oboe och fagott. Idag är det många olika 

aktiviteter som konkurrerar i barnens vardag. Det är många barn som vill prova att spela ett 

instrument, men de vet kanske inte riktigt vad det innebär. Då är det viktigt att som lärare 

lyckas fånga intresset hos dem direkt, annars är det stor risk att de slutar efter något år. Jag 

tror att en bidragande orsak till att elever slutar kan vara att det är svårt att få motivation att 

öva hemma, vilket kan leda till att det i längden inte blir kul på lektionerna heller. Ytterligare 

en faktor som kan påverka elevens beslut att sluta i musikskolan kan vara att musiken som 

eleven lyssnar på hemma och det man spelar på lektionerna är helt skilda från varandra. Det är 

ofta läraren som bestämmer vad som ska spelas och ganska ofta är det okänt material för 

eleven. 

  

Lärarna litade till läroböckernas genomtänkta progression, vilken 

skulle garantera att jag som elev inte skulle få några luckor i min 

kunskap. På musikskolan användes en amerikansk spelskola med 

musik som var helt okänd för mig. Min lärare ansåg att den var bra 

eftersom den var genomtänkt.(Holmberg, 2004, s.11) 

 

Siffror som SMoK, (Sveriges Musik och Kulturskoleråd, 2011), tagit fram visar att det är allt 

färre elever som väljer att spela ett träblåsinstrument. 
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Räknar vi samman alla blåsinstrument från 1980- talets rekordnivå är 

minskningen från att de utgjorde 35,4 procent av alla instrument till att 

de idag utgör 19,9 procent. Detta handlar dessutom om procentandelar. 

Den stora volymneddragningen av kulturskolornas verksamhet skedde i 

början av 1990- talet då 25 procent av verksamheten skars ner. Sedan 

dess är elevantalet förhållandevis konstant. Inkluderar vi detta kan vi på 

goda grunder påstå att antalet elever med blåsinstrument har halverats 

sedan 1980- talet.(SMoK, 2011, nr.4, s. 15) 

 

Antalet elever som valde att spela tvärflöjt fördubblades under 1980-talet men är nu tillbaka 

på samma låga nivåer som de var 1976. Klarinetten är det träblåsinstrument som minskat 

mest, från ca 15.000 elever till dagens 5.000. Saxofonen håller kvar sin popularitet till viss 

del, medan oboe och fagott är det nästan ingen som spelar. (SMoK, Musikalisk mångfald, 

2002) 
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2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor 

Trots denna nedåtgående trend med träblåseleverpå musik- och kulturskolorna finns det ändå 

träblåslärare som har många elever. Hur kommer det sig att dessa lärare lyckats så bra med att 

behålla sina elever? Skiljer sig deras undervisning från andra musiklärares? Vilket 

förhållningssätt har de till musik och vad blir de själva motiverade och inspirerade av i sitt 

musicerande?  

 

I föreliggande studie vill jag med hjälp av intervjuer med träblåslärare ta reda på och få en 

större kunskap om hur några träblåslärare i sin undervisning lyckas motivera och inspirera 

sina elever. För att möjliggöra detta anser jag det relevant att ta reda på hur dessa träblåslärare 

ser på motivation och vad musik och musikutövandet betyder för dem. Jag vill med hjälp av 

de nya infallsvinklarna jag fått av föreliggande studie, själv kunna bli en bättre musiklärare 

som motiverar och inspirerar mina elever på ett bra sätt. 

 

Syftet med studien är att undersöka några träblåslärares syn på hur elevers motivation kan 

stödjas.  

 

För att uppnå syftet har jag valt följande forskningsfrågor. 

 

 Hur undervisar lärare på musik- och kulturskolan för att inspirera och motivera elever 

till att spela? 

 Vilka pedagogiska redskap används i undervisningen och hur fungerar de för att stödja 

elevernas motivation? 
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3 Bakgrundslitteratur 

I detta kapitel tar jag upp litteratur som berör undervisning och motivation hos elever. Jag 

beskriver även begreppen motivation, didaktik och fenomenografi. 

 

3.1 Nedslag i tidigare forskning 

Elevers motiv för att spela instrument har tidigare belysts i Kristina Holmbergs (2004) 

uppsats  Hur elever konstruerar motiv för sitt deltagande i Musik/Kulturskola.  En skillnad är 

att hennes studie är gjord utifrån elevernas perspektiv. Hon frågar sig vem det är som 

bestämmer vad som ska spelas under lektionerna, är det läraren, eleverna eller skolan? Hon 

skriver också att det är vanligt att den musik eleverna lyssnar på och det som spelas i 

musikskolan ofta är helt åtskilda.  

 

Det är få instrumentallärare förunnat att hantera samtliga musikgenrer. 

Många av dem är utbildade i den klassiska skolan och känner sig 

främmande för den musik som eleverna omger sig med i sin vardag och 

som eleverna många gånger också har en önskan om att få utöva i 

Musik/Kulturskolan. (Holmberg, 2004, s.3) 

 

I en artikel av Pitts, McPherson och Davidson (2000) tar de upp föräldrarnas betydelse för 

barnens musicerande och motivation under de första två åren av utbildningen. De har gjort 

jämförelser mellan de elever som upprätthöll sin motivation och de som blev omotiverade att 

fortsätta spela. Resultatet av deras studie visar bland annat att föräldrars och lärarens stöd är 

väsentlig för att eleven ska utvecklas och nå framgång. I resultatdelen av Holmbergs (2004) 

arbete belyser även hon vikten av föräldrarnas engagemang och påverkan på elevernas val att 

börja spela ett instrument. 

 
 Holmberg: Vem är det som har bestämt att ni ska gå och spela ett instrument? 

Lovisa(elev): Mamma tyckte det skulle vara roligt om jag kunde spela något för 

mamma och pappa kan inte spela något instrument.  

Kajsa(elev): Det var mest mamma som bestämde att jag skulle spela. Fast 

jag ville ju pröva på det, för jag hade gått på teater och bild och form 

innan, så jag ville pröva på att spela instrument. (Holmberg, 2004, s.27) 

 



 10 

Holmberg (2004) drar slutsatsen utifrån intervjuerna att mammornas intresse och påverkan för 

barnens musicerande spelar en stor roll för deltagandet i instrumentalundervisningen. I 

enighet med intervjusvaren menar hon att de flesta barn i låg-och mellanstadieåldern vill vara 

sina föräldrar till lags. Holmberg belyser också instrumentallärarens roll för motivation till 

elevernas spel. Flera av de intervjuade eleverna svarade att det var kul att spela eftersom 

läraren är så snäll. Holmberg skriver även att personkemin mellan elev och lärare är en viktig 

förutsättning för att undervisningen skall fungera. 

 

I en artikel som Maria Becker Gruvstedt (2012) har skrivit i samarbete med Ann-Marie 

Wangin (2012), går det att läsa att det utifrån deras erfarenhet inte är svårt att rekrytera elever 

till instrumentalundervisning. De upplever däremot att det är mycket svårare att behålla 

eleverna. De menar att det är många elever som vill prova att spela ett instrument och de 

eleverna stannar en kortare tid i Kulturskolan. Det är bara om undervisningen, miljön och 

sammanhanget är inspirerande som de stannar kvar länge. Becker Gruvstedt ochWangin har 

gjort ett antal intervjuer med valthornselever från en kulturskola. Eleverna hade precis tagit 

studenten och intervjuerna handlade om vad det var som gjorde att de hade valt att fortsätta 

spela. I intervjuerna kom det fram att eleverna tyckte instrumentallektionerna var 

betydelsefulla, men långt ifrån det enda som motiverar och engagerar dem i musicerandet 

(Becker Gruvstedt ochWangin, 2012).  

 

Ibland är det inte kul utan bara rutin. Men det kommer tider som gör att 

det är värt det, då det är helt värt det. Ibland är det bara en ny låt som är 

himla bra, eller så är det något annat, något vi gör med orkestern eller 

som när vi träffar andra som gör samma sak. (Peter citerad i Becker 

Gruvstedt ochWangin, 2012, s.1) 

 

Andra viktiga motivationsfaktorer till att fortsätta spela var gemenskap, inspirerande möten 

och möjlighet att få en uppfattning om hur musiken kunde bli en del av deras liv. 

Ungdomarna berättade också om förebilder de haft som varit en drivkraft. 

 

Jørgensen (2000) skriver om hur relationen lärare-elev kan påverka elevens möjlighet att 

motiveras och kunna bli en självständig musiker. I en mästar-lärling situation innebär det att 

eleven imiterar läraren för att tillägna sig den nya kunskapen. Med mycket styrning från 

läraren, vilket det blir i en sådan situation, får eleven ”little or no time to reflect upon what 
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was said during lessons” (Persson, 1994, citerad i Jørgensen, s.68). Vidare beskriver han en 

annan typ av undervisningssituation som han kallar dialogbaserad undervisning, där han 

menar att det finns en verbal och musikalisk dialog. Ur ett motivationsperspektiv skulle man 

förmodligen kunna se den här typen av undervisning som mer eftersträvansvärd. Samtidigt 

frågar han sig om alla elever vill ha den typen av musikalisk frihet. ”Do all students 

welcomeresponsibility and freedom in theirownlearningdevelopment? Do all students 

welcome responsibility for their own musical judgments?” (Jørgensen, 2000, s. 70). 

 

Calissendorff (2005) belyser i sin observationsstudie att den bästa inlärningen uppstår vid inre 

motivation. ”… inlärning är effektivast när det upplevs som lustfyllt och får utvecklas 

naturligt från en inre motivation att lära, med eventuellt stöd i form av yttre motivation” (a.a., 

s.40). Karlsson (2002) har i sin enkätstudie kommit fram till att stöd från lärare, kompisar och 

föräldrar är en viktig motivationsfaktor, men även valmöjligheter för att öka motivationen och 

kreativiteten, bland annat för att öka elevernas känsla av eget ansvar och engagemang i 

aktiviteten. O’Neill (1997) anser att både läraren och föräldrarna har stor betydelse för 

elevens motivation till att spela sitt instrument. Vidare resonerar hon kring att eleven själv 

måste ha ett intresse av musiken för att kunna tillägna sig lärarens och föräldrarnas stöd och 

uppmuntran. Hon skriver vidare att motivationen att fortsätta i instrumentalundervisningen är 

oupplösligt knuten till den sociala och kulturella miljön.  

 

Karlsson (2002) beskriver i sin enkätstudie yttre motivation som motsats till ett spontant 

intresse och lärande (s.40). Yttre motivation är när intresset kommer utifrån, t.ex. föräldrarnas 

uppmuntran till att barnen spelar ett instrument. Det handlar ofta om en belöning i form av 

mutning, betyg, beröm eller uppmärksamhet. Vidare skriver Karlsson att yngre elever behöver 

en viss stimulans från läraren för att bli stimulerade, men efterhand som eleven får egna 

positiva upplevelser av musiken minskar behovet av yttre motivationsfaktorer (s.41).  

Karlsson har i sin enkätstudie kommit fram till att en viktig förutsättning för att elever ska 

utveckla sin självständighet i musikämnet är att läraren uppmuntrar elevens spontana intresse, 

nyfikenhet samt deras engagemang för uppgiften (s.206).  För personer som bara styrs av yttre 

motivation finns risken att de bara tillägnar sig ytliga kunskaper.  

  

Eleverna måste uppleva att de förvärvar nya kunskaper och färdigheter,  

förstå cad de lär sig och lärandet måste bygga på en djup bearbetning av  

information från olika källor. Autonomin minskar när undervisningen 
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stimulerar till ytliga strategier för lärande genom att betona förmåga och  

konkurrens. (Karlsson, 2002, s. 206) 

 

Karlssons (2002) resultat visar att motivationen hos eleverna stärks ju mer självständiga 

eleverna är, då de kan reflektera över sin egen utveckling och har en vilja att öka sin 

kompetens. 

 

En studie av Pitts, Davidson och McPherson (2002) där 157 nybörjarelever på blåsinstrument, 

i åldrarna 7-9 årdeltog, pekar resultatet på att för att barn ska lära sig och deras musikaliska 

kunnande blomstra, är inre motivation av stor betydelse. De anser också att det är viktigt med 

föräldrarnas engagemang och stöd för att hitta strategier för att utveckla den inre motivationen 

att lära. Karlsson (2002) har i sitt resultat bland annat kommit fram till att 

motivationsprocesser i hög grad är omedvetna hos eleverna. Hon skriver vidare att elevernas 

självuppfattning är central för hur de kan motiveras, och både framgång och misslyckande 

kan kopplas till självuppfattningen och förmågan att behärska sitt instrument. 

 

3.2 Teorier om motivation 

För att återknyta till min forskningsfråga hur lärare undervisar för att inspirera och motivera 

sina elever till att spela, presenterar jag här några teorier kring begreppet motivation. 

Det har funnits flera olika teorier om vad motivation innebär. Bland annat finns hedonismen 

som anser att människan i allt hon gör strävar efter njutning och välbefinnande.  

 

hedonism (av grekiska hēdonē´ 'njutning', 'lustkänsla'), inom psykologin  

en teori som går ut på att det enda mål som människor ytterst har för sina  

handlingar är att uppnå lust eller lycka (och att undvika olust och lidande)  

för egen del. (Nationalencyklopedin, 2013) 

 

Imsen (2000) beskriver motivation som att vi vill lära oss nya saker samt utöka vår befintliga 

kunskap. Enligt Karlsson (2002) utgör motivationsprocesser de kognitiva processer med vars 

hjälp elever styr sitt lärande, och de trosföreställningar och tankemönster som påverkar dessa 

processer. Enligt Svensson och Söderholm (2009) framhåller den kognitiva teorin att viljan att 

lära kommer inifrån men den påverkas starkt av både sociala och kulturella kontexter i såväl 

det lokala som globala samhället. Vidare skriver Svensson och Söderholm att teorins starkaste 

punkt är att barn är naturligt motiverade till att lära sig nya saker. 



 13 

 

Motivation definieras ofta som det som gör att en person vill göra något, det som håller 

intresset vid liv och det som ger den mål och mening. Motivation är en psykologisk term för 

de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål 

(Nationalencyklopedin, 2013). Ordet motivation kommer ursprungligen från latinets movere 

som betyder att sätta i rörelse (Nationalencyklopedin 2000). Enligt Imsen (2000) är det 

vanligt att skilja på inre och yttre motivation. Bruner (1971) menar att enbart yttre motivation 

inte är tillräcklig för att upprätthålla den långa inlärningsprocess som behövs för att 

människan ska kunna tillägna sig kunskap. De yttre respektive inre målen påverkar individens 

beteende på olika sätt. Motivation handlar inte bara om vilja. Chansen att få uppleva 

framgångar och slippa misslyckanden är minst lika viktig och man kan säga att det är viljans 

grogrund (Jenner, 2004). Imsen (2000) poängterar att både i inre och yttre motivation handlar 

det om att få en tillfredsställelse, antingen i form av en belöning eller glädjen i en lek-, eller 

lustfylld handling. Enligt Imsen (2000) handlar motivation om hur tankar, känslor och förnuft 

flätas ihop och ger färg och glöd åt våra handlingar. 

 

Inre motivation är det inre intresse som driver en person till handling, t.ex. en elevs intresse 

för musik. Inre motivation är inte beroende av yttre belöningar som t.ex. betyg. Belöningen 

kan istället bestå av en framgångsrik avslutning på aktiviteten eller aktiviteten i sig själv. De 

elever som styrs av en inre motivation drivs av en inre kraft, känner självförtroende och har 

utstakade mål. Deras önskan att lära uppstår inom dem själva (Boström, 1998). Calissendorff 

(2005) skriver följande om lärarens påverkan för elevens motivation: 

 

Preferensen för motivation växlar mellan varje individ. Motivation  

påverkas av om det finns intresse för ämnet, men också huruvida den  

som presenterar passar åhöraren bättre eller sämre. Om läraren tycker om  

sitt ämne och att undervisa tycker oftast eleverna också om ämnet. Om läraren  

är omotiverad, inte håller tider och inte verkar bry sig blir troligtvis inte  

eleverna heller motiverade. (Calissendorff, 2005, s. 155) 

 

För att få ökad förståelse om hur lärare kan se på moivation valde jag att ta upp de här 

teorierna. De tydliggör även skillnader mellan inre och yttre motivation. 
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3.3 Didaktiskt perspektiv 

För att kunna ta reda på hur lärare på musik- och kulturskolan undervisar för att inspirera och 

motivera sina elever har jag använt mig av de didaktiska begreppen hur, varför, på vilket sätt 

m.fl. I det här avsnittet följer en beskrivning av didaktik som begrepp. 

 
 

Ordet didaktik härstammar från det grekiska verbet didaskein.Det kan översättas både på ett 

aktivt sätt- d.v.s. att undervisa,men även på ett passivt sätt- att lära eller att bli undervisad. Det 

kan också översättas till att lära av sig själv eller att tillägna sig. Substantivet didaxis betyder 

lära eller undervisning medan didaktikébetyder konsten att undervisa. Redan i antiken 

betydde ordet didaktik både undervisning och inlärning (Uljens, 1997). Didaktikens allmänna 

riktning tar sin utgångspunkt i ComeniusDidactica Magna från 1630-talet, i vilken 

grundtanken gällande undervisningens enhet är undervisningens innehåll och dess metod 

(Widqvist, 2012).Didaktik är inte bara ett teoretiskt perspektiv, utan kan också vara en av de 

praktiska pedagogiska handlingar som utförs av lärare och elever. Didaktik handlar om 

frågorna vad, varför, till vad, vem,ochhur. Varför frågan handlar om motivet bakom våra val, 

Till vad och För vad berör målet med undervisningen. De didaktiska frågorna Näroch 

Vadhandlar om hur vi ser på progressionen, helhet och delar samt i vilken miljö 

undervisningen ska ske (Widqvist, 2012). 

 

Didaktiken innefattar frågor om metoder (Uljens, 1997). Vidare så definierar Uljens didaktik 

som undervisningens teori och praktik. Ordet praktik och dess betydelse härstammar också 

från grekiskan. Praktik kan främst översättas som handlingeller att göra. Där människor 

verkar på ett skapande eller producerande sätt talar man om praktik. Praktik förutsätter dels att 

de levnadsförhållanden där vi verkar är ofullkomliga och att man kan och måste förbättra 

dessa och även att människan kan handla utifrån sin egen fria vilja och handla målmedvetet 

(Uljens, 1997). 

 

Vilken syn pedagoger har på musik påverkar hur de bedriver sin undervisning, vad de väljer 

att ta med och på vilket sätt. Hanken och Johansen (1998) har satt rubriker på några olika sätt 

att se på musikämnet. Musik som estetiskt ämne, musik som färdighetsämne,musik som 

kunskapsämne och musik som trivselämne är några av dem.  
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En instrumentalpedagog som mener at det mest grunnleggende er håndverket 

i form av spilleteknikk, intonasjon osv. vil ofteleggestørst vekt på arbeid med  

slikesider av musikken i sitt arbeid med elevene, ogmusikkfaget blir i stor  

grad et håndverks- eller ferdighetsfag.(Hanken & Johansen, 1998, s.168) 

 

Hanken och Johansen (1998) skriver också att didaktiken inte kan ge några entydiga svar på 

vad målet med undervisningen bör vara eller vilket innehåll man som lärare ska välja osv. De 

menar att det är pedagogen som i varje enskild situation måste fatta beslut och göra val. 

Däremot beskriver de didaktiken som en hjälp för lärarna att få en översikt över sin 

verksamhet och en hjälp att kunna analysera den. 

 

Det didaktikken kan bidra med, er ikke minst å hjelpemusikkpedagogen 

til å se og få bedreoversikt over den komplekse pedagogiske virkligheten;  

over alt som måoverveies, valmulighetene, sammenhengenmellomfaktorene 

osv. Ikke minst viktig her er det begrepsapparat som didaktikken har utviklet,  

det er et språk om undervisningen. Det kan hjelpemusikkpedagogentil å sette 

ord på, ogdermedletterekunneanalysereulikesider ved sin virksomhet.  

(Hanken & Johansen, 1998, s.20) 

 

Jag har valt att ha ett didaktiskt perspektiv i föreliggande studie då det kan tydliggöra lärares 

val av undervisningsmetod och innehåll, vilket i sin tur kan belysa på vilka sätt lärarna kan 

lyckas motivera och inspirera sina elever. 

 

3.4 Fenomenografiskt perspektiv 

Jag har valt att även använda mig av ett fenomenografiskt perspektiv i min studie, då jag vill 

se variationer i träblåslärares syn på hur de kan motivera sina elever.   

Fenomenografi är en forskningsansats som har som huvudsyfte att få reda på hur människor 

uppfattar och upplever olika aspekter av sin omvärld (Kihlström, 2007). Hur en person 

uppfattar något är olika för olika människor. Syftet med en fenomenografisk studie är att finna 

variationer i människors erfarenheter och uppfattningar i olika fenomen och kunna 

systematisera dem. Fenomenografin är en vanlig analysmetod då det handlar om lärande och 

utbildningsfrågor.Kihlström beskriver att fenomenografi handlar om människors tankar om 

sin omvärld, hur deerfar, uppfattar eller upplever den. Beskriver man världen som den är, 

kallas det den första ordningens perspektiv. Naturvetenskaplig forskning bygger på det 
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perspektivet. Fenomenografin bygger på den andra ordningens perspektiv som visar 

människors uppfattningar (Kihlström). Fenomenografin beskriver sålunda hur människor 

själva uppfattar ett bestämt fenomen, utan att ta upp frågan om det som ges uttryck för är sant 

eller falskt. Enligt Dimenäs (2007) är forskningsobjektet i fenomenografinatt synliggöra 

variationer i människors sätt att förstå olika fenomen. Vidare skriver Dimenäs att möjlighet 

för människan att förstå eller erfara ett fenomen bygger, ur ett fenomenografiskt perspektiv, 

på förmågan att urskilja någonting och relatera det till ett meningsfullt sammanhang. 

 

Fenomenografins metodologi innebär att det finns en företeelse som vi vill veta hur olika 

människor uppfattar. Insamling av data sker ofta genom en intervju-undersökning och därefter 

analyseras och kategoriseras de olika uppfattningarna för att sedan kunna visa på ett resultat. 

Resultatet i fenomenografisk forskning utgör en beskrivning av de kvalitativt olika 

uppfattningar, som kommer till uttrycki en grupp människors tankar och utsagor (Uljens, 

1997). Marton (1981, refererad i Kihlström, 2007) menar att fenomenet är de olika 

uppfattningarna tillsammans som utgör ett resultat. Det finns alltid flera uppfattningar om 

samma fenomen vilket innebär att en uppfattning aldrig kan vara identisk med det uppfattade 

fenomenet. 
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4 Metod 

I detta avsnitt tar jag upp intervjun som metod och en presentation av informanterna. I slutet 

av kapitlet diskuterar jag tillförlitligheten och giltigheten i min undersökning. 

 

4.1 Intervju som metod 

Den metod jag använt mig av i min undersökning är intervjuer. Jag intervjuade fyra 

musiklärare som är verksamma inom musik- och kulturskolan. Genom att använda intervju 

som metod gav det möjlighet att få en större förståelse för hur lärarna ser på sina elevers 

motivation. Det gav också möjlighet att förstå vilka pedagogiska redskap de använder i 

undervisningen för att motivera och inspirera eleverna.Johansson och Svedner (2001) 

beskriver den kvalitativa intervjun som den bästa metoden för att förstå lärarens syn på 

undervisning, förhållningssätt, målsättningar och planering. De beskriver också att metoden, 

använd på ett bra sätt, kan ge kunskap som är direkt användbar i läraryrket. En kvalitativ 

intervju liknar till formen ett vanligt samtal, men skiljer sig från det vardagliga samtalet 

genom att den har ett bestämt fokus. Intervjuaren bestämmer riktning på samtalet och även 

vilket ämne som samtalet ska handla om (Kihlström, 2007). 

 

Kvalitativa intervjuer innebär att frågorna är öppna och det ger informanterna större möjlighet 

att berätta om sina erfarenheter. Det kan också finnas faror med den kvalitativa intervjun, 

precis som Johansson och Svedner (2001) skriver. En intervjuare kan lätt ställa frågor som 

blir ledande, vilket gör att de svar som intervjuaren önskar blir de som respondenten ger. 

Från början var tanken att jag skulle använda mig av kvalitativa intervjuer, men då jag valde 

att ha bestämda frågor och frågeområden och inte helt öppna till sin karaktär, blev mina 

intervjuer mer strukturerade. 

 

4.2 Urval och presentation av informanterna 

I studien intervjuades fyra träblåslärare, 1 man och 3 kvinnor. Alla informanterna undervisar 

på olika musik- och kulturskolor. Jag valde dessa lärare för att de kommer från olika delar av 

landet,för att de har utbildat sig vid olika musikhögskolor och för att de har olika lång 

arbetslivserfarenhet. Alla lärarna som deltar i studien är anonyma och därför använder jag 

fingerade namn för att inte avslöja deras identitet. 
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Presentation av informanterna 

Moa 

Moa är född 1983 och undervisar i tvärflöjt, blockflöjt och orkester. Hon jobbar på två olika 

kulturskolor, en större och en mindre. 

 

Annie 

Annie har precis börjat på ett nytt jobb som flöjtlärare och klasslärare F-6 på en mindre ort. 

Hon är född 1986. 

 

Roger 

Roger är född 1962 och har arbetat i många år som klarinett- och saxofonlärare. Roger jobbar 

även med träblåsklasser och andra skolprojekt i grundskolan. 

 

Annika 

Annika är född 1951 och arbetar på en stor kulturskola där hon undervisar i flöjt. Hon jobbar 

med olika skolprojekt och med orkesterverksamhet.  

 

4.3 Datainsamling, bearbetning och analys 

Intervjuerna med Annie, Annika och Roger gjordes på respektive kulturskola. Intervjun med 

Moa gjordes på telefon p.g.a. sjukdom då vi skulle ha träffats. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades efteråt för att jag lättare skulle kunna analysera och bearbeta materialet.När 

jag skrivit ut intervjuerna, började jag med att kategorisera allt som handlade om motivation 

och olika didaktiska inslag. I det fenomenografiska perspektivet som jag använder mig av i 

studien, är variationen i det insamlade materialet i fokus. Därför grupperade jag 

intervjusvaren utifrån de likheter och skillnader jag upptäckte, vilket i resultatet skrivs fram i 

form av varierande teman. Det jag valde att fokusera mest på var hur lärarnas egen syn på 

musik och motivation påverkar deras val av innehåll på lektionerna. Jag utgick hela tiden från 

de didaktiska frågeställningarna Hur och Varför. 

 

4.4 Etiska överväganden 

I vetenskapsrådets rapportGod forskningssed(Vetenskapsrådet, 2011) nämns fyra begrepp 

som handlar om etiken kring forskning. Dessa fyra är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och 

konfidentialitet. Jag kontaktade lärarna på telefon i början av hösten och vi bestämde datum 
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för intervjuerna. När jag tog telefonkontakt med respondenterna informerade jag dem om 

syftet med forskningen. Precis som Johansson och Svedner (2010) skriver angav jag även 

tidsramen för intervjun. Jag delade också ut ett informationsblad där jag förklarar syftet med 

studien, att de kommer vara anonyma och att de har möjlighet att dra sig ur om de ångrar sitt 

beslut att deltaga i den här studien. 

 

4.5 Giltighet och tillförlitlighet 

Johansson och Svedner (2001) skriver att det är viktigt att vara medveten om hållbarheten i 

sitt arbete. Det empiriska materialet i det här arbetet består av intervjuer med fyra träblåslärare 

på olika musik- och kulturskolor i Mellansverige. För att få möjlighet till varierade 

uppfattningar om hur motivation upplevs har jag gjort ett aktivt val att intervjua just de här 

informanterna med deras olika bakgrund. Alla utom en intervju gjordes på respektive lärares 

arbetsplats. Detta kan bidra till att informanterna kunde slappna av mer och förhoppningsvis 

ge ärliga svar. Vid något tillfälle upplevde jag att informanternas svar återgav en idealbild av 

en motiverande och inspirerande undervisning, och inte så som de själva bedriver 

undervisning. Trots detta upplever jag att jag har fått en bra bild av hur de här träblåslärarna 

ser på motivation hos sina elever, och hur de jobbar med det i sin undervisning. Då resultatet 

av en fenomenografisk studie är de olika uppfattningarna och variationerna tillsammans, 

innebär det att variationer av uppfattningar om ett visst område lyfts fram. Jag har varit 

mycket noggrann och systematisk då jag kategoriserat och analyserat intervjusvaren. Jag har 

inte försökt generalisera utan vill istället ta fram variationer i intervjusvaren. 
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5 Resultat  
 

I detta kapitel presenterar jag en redovisning och analys av de fyra intervjuer jag genomförde. 

Jag har kategoriserat och sorterat in svaren på frågorna under olika rubriker för att göra 

resultaten tydligare. Först redovisar jag informanternas syn på musik eftersom det får 

konsekvenser för deras pedagogiska hållning. Därefter redovisas hur de ser på motivation hos 

sig själva och hos sina elever. Jag tar också upp några didaktiska aspekter och avslutningsvis 

en kort summering av intervjuresultaten. 

 

5.1 Syn på musik 

Alla informanterna sade under intervjuerna att musik för dem var glädje, både i utövandet och 

i undervisningen. Moa visar med följande ord vad musik handlar om för henne: 

  

Musik är stort, för mig handlar det mycket om glädje. Min syn på musik  

påverkar eleverna positivt, ser de att man som lärare brinner för det man  

gör och visar en glädje så går det fram. Musik är något lustfyllt och roligt  

vi håller på med. (Moa) 

 

Det är viktigt att ha roligt och att spela tillsammans och Annika uttryckte det som att musik är 

en helhetsupplevelse och en livsstil. Roger menar att musik är upplevelser och att de varierar 

från dag till dag. ”Musik för mig, det är ju hela mitt liv kan man säga, upplevelser, den ena 

dagen är inte den andra lik musikaliskt”(Roger). För Annie handlar musik om glädjen i att 

spela tillsammans med andra. “Musik för mig handlar mycket om glädje, att ha roligt, att 

spela tillsammans framförallt” (Annie). Flera av informanterna berättar också att musiken är 

en livsstil för dem, den finns med både när man har glada dagar och när livet känns tungt. 

Annie visar i följande citat hur hon från att ha varit trött på att spela åter fick tillbaka glädjen: 

 

Ja alltså, jag ledsnade på att spela flöjt för några år sedan eftersom jag 

bara spelade själv hela tiden, stod i övningsrummet själv och spelade  

själv hela tiden. Då kände jag att det här inte är kul längre och så spelade  

jag bara ensemblespel eller det jag tyckte var roligt att spela och då fick  

jag tillbaka spelglädjen. (Annie) 

 

Olika människor upplever musik på olika sätt, musik skapar så mycket sinnesstämningar 

menar Roger. Han säger också att”något som jag upplever som starkt med musik, upplevelser, 
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känslor, behöver ju inte alls vara lika för alla”. Alla informanterna är också överens om att 

deras syn på musik påverkar deras elever. Annika säger att ”ja absolut, det påverkar man ju 

väldigt mycket. Det kommer man aldrig ifrån, jag är ju ett med musiken så då påverkar det ju” 

(Annika). 

 

5.2 Syn på motivation  

5.2.1 Mål och gemenskap 

När jag under intervjuerna frågade hur de ser på motivation svarade alla informanterna att ha 

ett mål att sträva mot var viktigt. Annie förtydligar detta med mål genom att säga: 

 

Motivation, det är nog någonting man använder för att nå ett mål. Alltså, 

min motivation är att få spela med i den där orkestern. Det är min 

motivation och då gör det att jag lättare övar, ja det har nog för mig 

mycket med mål att göra. (Annie) 

 

Roger berättar att han blir motiverad att göra något, exempelvis öva om han ser 

sin egen progression, vilket enligt honom innebär ”att göra något moment så att 

jag går vidare och kunna upptäcka att om jag gör det här så fixar jag de där 

grejerna”. 

 

Annika menade att det var viktigt att eleverna själva blir medvetna om sin 

utveckling för att skapa motivation. Hon säger att: 

 

Oavsett om de är nybörjare eller äldre, att få dem att lyssna, att de hör att 

det blev bättre. Ja nu blev det direkt mycket bättre ton när vi började med 

att spela en skala och värma upp istället för direkt på den där låten. Då 

förstår de och då blir de ju motiverade att spela den där skalan eller 

tonbildningen, att de hör skillnaden, att de har ett mål. (Annika) 

 

Vidare så var de flesta överens om att det är viktigt med en tillhörighet. Det kunde vara 

tillhörighet i en grupp, en orkester eller bara att eleverna känner att de t.ex. är flöjtist eller 

klarinettist. Moa som har mest gruppundervisning berättar att hon upplever att eleverna i 

gruppen stöttar varandra, de får en gruppgemenskap och de uppmuntrar varandra att fortsätta 
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spela. ”De dagar som motivationen tryter är just tillhörigheten viktig och kanske det som ändå 

håller motivationen uppe” (Moa).  

Både Roger och Annika berättar att de uppmuntrar sina elever att vara med i orkestrar, 

storband och träblåsgrupper. De har båda upplevt att det kan ligga en rädsla bakom att 

eleverna inte vill vara med i exempelvis en orkester. Annika menar att: 

 

Det är ju olika för individ till individ, men jag försöker uppmuntra dem  

att vara med i orkestern även om de först inte vill, och så tycker de det är  

kul sen och blir jättemotiverade att spela, men det kanske var en rädsla innan  

för de inte vet vad det är. (Annika) 

 

Roger berättar att han försöker slussa in eleverna i orkestrar och han försöker uppmuntra dem 

att vara med även om de själva inte tror de vill.  

 

5.2.2 Spelglädje 

Informanterna tyckte också att motivation är att ha roligt och att känna spelglädje. Det som i 

boken Spelrum (Schenck, 2000) kallas Jag- kan känsla, menar de flesta av informanterna var 

viktig för att behålla en hög motivation hos eleverna. Även att få eleverna uppmärksamma på 

sin egen progression stärker motivationen hos dem och de fortsätter spela. Moa ser 

exempelvis på motivation som att tillhöra en grupp. 

 

Motivation, ja det är en känsla av att jag är flöjtist, att man har en  

tillhörighet, att man har en jag-kan känsla och att jag blir bättre, man ser  

sin egen progression. Motivation är också att ha en grupptillhörighet. (Moa) 

 

Hos de elever som spelat längst på respektive kulturskola såg flera av lärarna den sociala 

miljön som en viktig motivationsfaktor. Moa menar att: 

  

De elever som stannar kvar på kulturskolan längst och fortsätter spela är 

de som är med i orkestrarna, de som hänger med kompisar där i caféet 

och för dem som musiken blir en del av livet och de som lägger mycket 

tid där, inte bara speltid utan allt runt omkring också. (Moa) 
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Roger och Annika nämner båda att de upplever att barn idag vill uppleva mycket mer på 

kortare tid och att det måste vara trevligt och roligt för annars slutar de. Annika säger att: 

 

Ja allt ska gå så fort. När de sitter vid datorn, så går det så snabbt och  

här går det inte att göra det utan vi måste ta tid, och då tycker de att det  

går så långsamt och då blir det tråkigt och de blir inte motiverade. (Annika) 

5.2.3 Tidsfaktorn 

Även tidsfaktorn påverkar hur motiverade eleverna är för sin spellektion. Kommer de på 

eftermiddagarna till kulturskolan och ser spellektionen som en aktivitet och inte som en del i 

skoldagen ger det en större motivation, och motsatt, om eleven måste gå ifrån andra viktiga 

lektioner. Roger berättadeatt han märker en tendens av att eleverna har svårare att koncentrera 

sig på spelningen och istället tänker på vad de missar i klassrummet. Däremot skiljer det sig åt 

mellan informanterna på vilket sätt de uppfattar spellektionens längd i förhållande till 

elevernas motivation. Annie tycker att det är för korta lektioner och upplever att, framförallt 

de äldre eleverna, önskat att lektionen varit längre. Medan Annika menar att det inte 

nödvändigtvis blir en bättre lektion bara för att man har mer tid. Men hon säger också att det 

är individuellt hur mycket eleverna orkar och då får man försöka anpassa det så gott det går. 

 

Många lärare tror, kan jag tänka mig, att det är så kort tid. Men det  

är inte säkert att det är, för en del elever orkar inte mer, men sen  

kan det ju vara de som orkar och vill mer, så det är ju också individuellt  

och man får anpassa. Men det är ju inte så att om jag hade längre tid så  

skulle det bli mycket bättre, så är det inte säkert att det blir. (Annika) 

 

Hur lärarna själva uppfattar lektionens längd kan påverkas av hur lång deras erfarenhet av 

undervisning är, en skillnad som är väldigt tydlig mellan Annie och Annika. 

5.3 Syn på didaktiska inslag i lektionerna 

5.3.1 Gruppundervisning som motivationskälla 

Gruppundervisning eller deltagande i orkester, ett band eller liknande, kan ge elever en 

tillhörighet och en gemenskap som kan bidra till ökad motivation hos eleverna.  

Det är också så att de elever som har orkesterspel eller spelar med i någon grupp är de som 

fortsätter längre, säger Moa. Under intervjuerna framkom det att lärarna tyckte att samspel var 

en viktig källa till motivation och de försökte få med eleverna i orkestrar och träblåsgrupper. 



 24 

Att spela tillsammans ger en gruppkänsla och en tillhörighet. Ibland är det inte bara 

instrumentet i sig som ger eleverna motiv att spela utan tillhörigheten med andra ungdomar 

med samma intresse.  

 

Av de fyra lärarna som intervjuades, har tre av dem mycket gruppundervisning. Moa jobbar i 

stort sett bara med gruppundervisning om det inte kommer önskemål från eleven om att få ha 

enskild lektion. Annika och Roger har både gruppundervisning och enskild undervisning. 

Annie har bara enskild undervisning med eleverna, vilket står i motsats till hennes uttalande 

om att spelglädje och motivation är att spela tillsammans med andra. Även om det inte 

förekom gruppundervisning på alla skolorna, fanns det möjlighet för eleverna att vara med i 

en orkester eller liknande. Annika säger att: 

 

Vi har ju träblåsgrupper en gång i månaden och då försöker vi få med de 

eleverna som annars kanske inte vill vara med i en orkester. Så de kan få 

känna lite hur det är att spela ihop, det är ju en rädsla som ligger bakom 

mycket och vet de inte vad det innebär att spela orkester då vill de inte... 

(Annika) 

 

Moa berättar att hon har flöjtdagar ibland och då samlar hon alla sina elever. Det säger hon är 

ett bra sätt för att motivera och inspirera många elever, och även att få med de yngre eleverna 

mer i verksamheten. Där har de möjlighet att se fler som spelar samma instrument och få 

andra förebilder än bara sin lärare. Moa berättar om hur hon upplever de gemensamma 

flöjtdagarna: 

 

Det är många flöjtister i alla åldrar och det är en stor motivation  

för dem, de får fler förebilder, är en del i en större helhet. Spelet blir inte 

bara kopplat till mig som lärare utan det är till flöjten, de är flöjtister. (Moa) 

 

Annika påpekar också att vi som lärare måste acceptera att alla elever inte passar eller har 

som mål att spela i orkester eller tillsammans med andra. Hon märker av att det är fler elever 

som är nöjda med att bara få komma till sin spellektion en gång i veckan. De elevernas 

motivation kanske inte ligger i att spela tillsammans med andra, utan att få möjlighet att 

utvecklas i sin egen takt utan att känna stressen i jämförandet med kompisarna. Flera av 

lärarna märker av att elever ofta har många intressen som konkurrerar. Ibland upplever de att 
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eleverna skulle vilja vara med i t.ex. orkestern men att föräldrarna då ser det som en aktivitet 

till och säger stopp.  

 

5.3.2 Undervisningsmaterial som motivationskälla 

Alla de intervjuade träblåslärarna är överens om att det är viktigt att ha en bok att utgå från i 

undervisningen, både för sin egen skull, men också som en motivationskälla för eleverna. 

”Många elever vill ju ha böcker så de kan bläddra vidare och se att nu är vi där och så har vi 

nästa låt där” (Roger). En nackdel med att eleverna har en bok med många låtar, kan vara att 

motivationen ligger i att spela så många låtar som möjligt och inte i att lära sig dem bra. 

Däremot följer de inte boken strikt utan blandar in annat material också. Annika menar att: 

 

Jag använder ju då Flöjtskolan och det är det som håller, den är ju 

gammal, men den håller pedagogiskt. Men jag skulle aldrig kunna gå 

från sida till sida med den. Man hoppar och man slänger in andra låtar 

och så. (Annika) 

 

Roger som undervisar både på klarinett och saxofon ser en fördel av att kunna 

ha blandade grupper och även blanda olika material. 

 

Jag blandar ju mycket med sax och klarinett, kanske mer när man 

kommer uppåt i stadierna och det är mycket inriktning mot jazz och  

rock och så. Så det blir ju en del ”bredvid material” om man säger så. 

(Roger) 

 

En skillnad jag såg var att alla använder sig av olika material. De böcker som användes var 

Blåsbus, Flöjt.nu, Klarinett.nu, Sax.nu och Flöjtskolan. 

 

5.3.3 Gehör och genrebredd som en motivationskälla i undervisningen 

Alla de intervjuade lärarna säger att de har med gehörsspel i sin undervisning. ”Elever har 

olika styrkor och svagheter, så för att så många som möjligt ska bli motiverade att spela är det 

bra att få med både noter, gehör, och olika genrer” (Roger). 
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Det varierade däremot i hur mycket gehörsundervisning och hur mycket genrebredd som 

förekom. Moa berättar att hon det första halvåret inte använder någon bok eller noter utan allt 

lärs ut på gehör. ”Första halvåret har jag inga noter eller någon bok, då jobbar jag bara på 

gehör. Man lär känna eleverna och kan se vad de behöver”. Även fortsättningsvis har hon med 

improvisation och gehörsundervisning. Hon har också något som kallas flöjtlek som är 

flöjtundervisning i grupp för yngre barn, där det även finns rytmikinslag med. I 

nybörjarorkestrarna jobbar hon också med rytmik. Annie berättar att hon är väldigt intresserad 

av dans och skulle vilja få med mer i undervisningen att eleverna lär sig känna musiken i 

kroppen. Hon har hunnit få med det i undervisningen på den korta tid hon jobbat, men ser det 

som ett framtidsprojekt. 

 

Annie har också mycket gehörsbaserad undervisning och hon tycker det är viktigt för att 

motivera sina elever, de får möjlighet att spela både med och utan noter, och i olika genrer. 

Hon försöker ha det som ett återkommande inslag och blandar både barnvisor, balkanmusik 

och folkmusik. Annie menar att: 

 

Det är jättebra att kunna noter, det är jättevärdefullt. Det ska man kunna 

tycker jag som musiker. Men det är ju också bra att få spela på gehör för 

det vidgar ju ens möjligheter. (Annie) 

 

Annika ser en vikt i att man ska försöka undervisa i gehörsspel så mycket det går men säger 

samtidigt att hon själv är dålig på att spela på gehör. Annie tycker att det är viktigt att visa 

eleverna att det går att använda flöjten i många olika sammanhang och inte bara som ett 

klassiskt instrument. Hon har med både klassiskt, jazz, pop, visor, världsmusik och folkmusik 

i undervisningen.  

  

Om man frågar elever vad de skulle vilja spela säger de ”vet inte”. De 

reflekterar inte på samma sätt som vi gör. Då kan man ju försöka hjälpa 

dem att hitta sin stil genom att visa olika saker sådär. (Annie) 

 

Roger blandar också in flera genrer i undervisningen och framförallt när eleverna är lite äldre 

då det bli mer inriktning mot jazz och rock. 
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5.3.4 Övning som motivationskälla 

Ingen av lärarna ställer krav på elevernas övning även om de önskar och vill att deras elever 

ska öva. ”Det är klart att man vill att ens elever ska öva mer, men de övar inte så mycket, men 

det gjorde ju inte jag heller, inte förrän jag gick på folkis”(Annie). Däremot ställer de krav på 

närvaro och att eleverna visar en positiv attityd och försöker lära sig när de är på lektionen. 

Lärarna försöker alltid berätta både för eleverna och deras föräldrar vad övning innebär och 

varför det är bra att öva. 

 

5.4  Sammanfattning av resultatet 

Informanternas syn på musik och motivation speglar vad de anser vara viktigt att ta med i sin 

undervisning. Alla är dock överens om att musik är något som ger glädje och att det är viktigt 

att spela för att det är kul. De upplever att deras egen spelglädje kan motivera och inspirera 

deras elever. Det var också tydligt att de uppfattade samhörighet, att ha ett mål och samspel 

som viktiga källor till sin egen och elevernas motivation i musikutövandet. Alla lärarna 

uppmanade eleverna att delta i orkesterverksamhet eller annan gruppverksamhet för att de 

skulle få ett sammanhang och en gemenskap. Samtliga lärare jobbar med blandade genrer och 

både med noter och på gehör för att motivera eleverna. Alla utgick från en spelbok men 

blandade även in andra material efterhand. Flera av informanterna tror att den sociala miljön 

och hur mycket tid som eleverna tillbringade på kulturskolan påverkade deras motivation. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion kring de resultat som framkommit i studien, dels i 

förhållande till mina forskningsfrågor, dels i relation till tidigare presenterade teorier om 

motivation samt till de didaktiska och fenomenografiska perspektiven. Avslutningsvis 

beskriver jag några egna tankar kring studien, studiens betydelse samt förslag till vidare 

forskning. 

 

Alla informanterna betonade att en stor källa till motivation hos både sig själva och eleverna 

var att ha ett mål att jobba mot. Ett mål kan vara både en inre- och en yttre motivation. De 

elever som styrs av en inre motivation drivs av en inre kraft, känner självförtroende och har 

utstakade mål. Deras önskan att lära uppstår inom dem själva (Boström, 1998). Några av 

informanterna nämnde den sociala miljön som en motivationskälla för eleverna. Den yttre 

miljön tillsammans med känslan av samhörighet och trygghet kan leda till ökad inre 

motivation. Detta samspelar med Calissendorffs (2005) resultat, vilket visar att gruppen har 

betydelse för motivationen hos eleverna. ”När de (eleverna) sedan ska träna, öva för att bli 

bättre, kan gruppens betydelse öka och t.o.m vara en motivationsskapande faktor” skriver 

Calissendorff (2005, s.158). Precis som Imsen (2000) skriver är motivation något som väcker, 

formar och riktar beteendet mot olika mål. Tre av informanterna menade att de eleverna som 

stannade kvar längst i kulturskolan var de som spelade med i orkestrarna. En av informanterna 

upplevde att det ändå fanns de elever som inte ville spela i orkester utan bara få komma till 

sin spellektion en gång i veckan. Den här skillnaden i syn på orkesterns påverkan för 

elevernas motivation kan kopplas till ett fenomenografiskt perspektiv som jag använt mig av i 

föreliggande studie. Det fenomenografiska perspektivet har som huvudsyfte att få reda på hur 

människor uppfattar och upplever olika aspekter av sin omvärld. Syftet med en 

fenomenografisk studie är att finna variationer i människors erfarenheter och uppfattningar i 

olika fenomen (Kihlström 2007). Informanternas olika syn på vad som kan motivera eleverna 

till fortsatt musicerande ger här variationer i svaren vilket även det är i enighet med det 

fenomenografiska perspektivets syfte. Precis som Dimenäs (2007) skriver behöver människor 

förstå eller erfara ett fenomen för att kunna urskilja någonting och relatera det till ett 

meningsfullt sammanhang. 
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Hur gör då lärarna på musik- och kulturskolan för att inspirera och motivera elever till att 

spela? Som framkommer i resultatet är undervisningen på de olika skolorna fortfarande 

förhållandevis traditionell. Den tycks i denna studie hanteras på samma sätt som en stor del av 

undervisningen hanterades för ca 15 år sedan då jag själv började spela. Denna traditionella 

syn på musik kallas, enligt Hanken och Johansen (1998) för musik som ett färdighetsämne. 

De menar att musikundervisningen då bygger på att eleven ska tillägna sig färdigheter på sitt 

instrument och ett hantverksmässigt kunnande. Man kan fråga sig om den här traditionella 

undervisningen enbart beror på vilken syn lärarna har på musik som ämne eller kan det vara 

så att det är den bästa metoden för att lära sig spela? Alla lärarna i studien var överens om att 

det var bra att ta utgångspunkt i en spelbok och i notläsning även om gehörsspel och 

improvisation förekom. Alla informanterna berättade också att musik för dem var glädje och 

att kunna musicera med andra. Med denna syn på musik ligger det närmre att dra paralleller 

till det Hanken och Johansen (1998) kallar för trivselämne. Trots detta är 

instrumentalundervisningen oftare kopplad mer mot en syn på musik som ett färdighetsämne, 

vilket jag nämnde här ovan. Enligt Uljens (1997) handlar bland annat valet av metod om hur 

man ser på musik och vad man vill ta med i sin undervisning. Han beskriver då didaktiken 

som undervisningens teori och praktik (Uljens, 1997). En av variationerna ur ett didaktiskt 

perspektiv som framkom var i vilken utsträckning informanterna valde att undervisa på gehör. 

Moa undervisade enbart på gehör första terminen och även senare hade gehör och 

improvisation en stor del i undervisningen, medan Annika mest undervisade utifrån noter.  

 

Alla lärarna i studien utgår från en spelbok, men blandar in andra låtar efterhand för att 

variera undervisningen som ett sätt att öka motivationen hos eleverna. För eleverna kan en 

spelbok där de kan se vilka låtar som finns med vara en drivkraft, de kan se en låt längre fram 

i boken som de vill kunna spela, och de blir motiverade. En yttre motivation för barnen är att 

de ser hur långt de har kommit i boken. Dock kan detta, enligt informanterna, leda till att det 

blir många halvfärdiga låtar, då motivationen blir att hinna så många som möjligt. Enligt 

Calissendorff (2005) är det vid yttre motivation handlingens konsekvenser som är belöningen 

och motiverar till fortsatt handlande. En viktig del av lärarnas arbete att motivera eleverna 

ligger också i att göra dem uppmärksamma på sin egen progression. Karlsson (2002) anser att 

stöd från lärare, kompisar och föräldrar är en viktig motivationsfaktor. 

 

 



 30 

Becker Gruvstedtoch Wangin (2012) skriver i sin artikel om att de upplever det lätt att 

rekrytera elever till musikskolan, men desto svårare att få dem att stanna kvar. I min egen 

studie framkommer det att det ofta läggs stor vikt just vid rekryteringen av nya elever, men att 

det sen inte alltid följs upp hur många som fortsätter spela eller hur många det är som slutar. 

Becker och Wangin skriver vidare att det bara är undervisningen, miljön och att eleverna 

hittar ett inspirerande sammanhang som gör att de stannar kvar i musikskolan. Även där kan 

jag se en likhet med de resultat som har synliggjorts i min undersökning. Resultatet visar att 

det är de elever som hittar kompisar, är med i orkestrarna och där musiken kan bli en del av 

deras liv, som stannar kvar.  

 

Flera av informanterna nämnde att målsträvan var en stor motivationskälla både för dem 

själva, men även för deras elever. För att kunna ge eleverna positiva erfarenheter att ta med 

sig, är det viktigt med Jag-kan känslan (Schenck, 2000). De flesta informanterna var överens 

om att spelglädje och att känna att man klarar av något är viktigt för att behålla hög 

motivation. Detta kan i enighet med Jenner (2004) vara viljans grogrund, att eleven slipper 

uppleva många misslyckanden och istället få uppleva framgång. Att känna en spelglädje kan 

tolkas som en inre motivation, ett inre intresse som driver en person till handling. För små 

barn är det förmodligen inte enbart en spelglädje och inre motivation som styr musicerandet. 

Enligt Imsen (2000) kan föräldrarnas uppmuntran till att barnen spelar ett instrument tolkas 

som yttre motivation. Imsen poängterar också att både i inre och yttre motivation handlar det 

om att få en tillfredsställelse, antingen i form av en belöning eller glädjen i en lek-, eller 

lustfylld handling. Då det gäller valet att börja spela ett instrument kan det för barnet från 

början vara att följa sina föräldrars vilja. Även Holmberg (2004) belyser föräldrarnas 

engagemang och påverkan som en del i barnens val att spela ett instrument. Hon frågar sig 

också om det är läraren, eleverna eller skolan som bestämmer vad som ska spelas under 

lektionen. De lärare som intervjuades i den här studien svarade alla att de gav eleverna viss 

möjlighet att vara med och bestämma under lektionerna. Men denna frihet är inte alltid 

eftersträvansvärd och motiverande utan kan istället bli ett hinder för elevens utveckling. 

Jørgensen (2000) tar upp frågan om alla elever vill ha den typen av musikalisk frihet. ”Do all 

students welcomeresponsibility and freedom in their own learning development? Do all 

students welcome responsibility for their own musical judgments?” (a.a, s. 70) 
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I resultatet framkom det att flera av informanterna tycker det är viktigt med gemenskap och 

att musik ska vara roligt. Hanken och Johansen (1998) kallar det för musik som ett 

trivselämne, ”...skapemotivasjon hos den enkelte elev gjennom å bygge opp et sosialtmiljø, et 

felleskapog en tilhörighet”. Ur ett musikdidaktiskt perspektiv påverkar detta sätt att se på 

musik vilket sätt lärarna väljer att undervisa. De försökte till exempel uppmuntra eleverna att 

delta i orkester och ensembler samt ordnade flöjtdagar för att eleverna ska få möjlighet att 

inspireras av varandra. Ur ett didaktiskt perspektiv kan man se en koppling i att lärarna tyckte 

det var viktigt med gemenskap och samspel, vilket här påverkar hur de lägger upp sin 

undervisning och att ge eleverna samspelsmöjligheter. 

 

6.1 Egna reflektioner 

Avslutningsvis anser jag att jag är nöjd med de resultat jag fått fram i den här undersökningen. 

Jag har utifrån de svar jag fick av informanterna, tillägnat mig ny kunskap om hur man som 

träblåspedagog kan undervisa för att stärka motivationen hos sina elever.Även om det från 

början kan vara föräldrarnas önskan att deras barn ska spela, så är det upp till läraren att skapa 

en motiverande undervisning, där eleven blir inspirerad och vill fortsätta spela. Kan man som 

lärare undervisa på ett sätt som kan hjälpa eleven att få mer av en inre drivkraft, en inre 

motivation, kommer vi kanske att behålla fler träblåselever i musik-och kulturskolan.  

 

6.2 Arbetets betydelse 

Min förhoppning med detta arbete är att det kan leda till nya tankesätt och ökad inspiration 

hos träblåslärare på musik- och kulturskolor, vad gäller arbete för att höja motivationen hos 

sina elever. Studien vänder sig även till träblåslärare under utbildning samt elever som har ett 

intresse för ämnet.Min förhoppning är också att som verksam träblåslärare kunna ta tillvara på 

mina informanters verktyg till ökad motivation hos eleverna för att själv sedan använda dessa 

när jag undervisar. 

 

6.3 Fortsatt forskning 

Ett möjligt förslag till fortsatt forskning är, att utifrån liknande frågeställningar som i 

föreliggande arbete, undersöka motivation ur ett elevperspektiv. Det skulle också vara 

intressant att mer ingående studera skillnaden mellan enskild undervisning och 

gruppundervisning ur ett elevperspektiv. 



 32 

7 Referenser 
 

Bruner, S.J. (1971) På väg mot en undervisningsteori. Lund: Gleerups. 

 

Boström, L. (1998). Från undervisning till lärande.Jönköping: Brain Books AB. 

 

Calissendorff, M. (2005) ”Om man inte vill spela- då blir det jättesvårt”. Doktorsavhandling 

Örebro Universitet, Universitetsbiblioteket 

 

Dimenäs, J.(2007) Perspektiv på den fenomenografiska ansatsen. (Red.) I J. Dimenäs, Lära 

till lärare,att utveckla läraryrket- vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig 

metodik.Stockholm: Liber 

 

Hanken, I.M.& Johansen, G. (1998). Musikkundervisningensdidaktikk (9:e 

upplagan).Oslo:Cappelen Akademisk forlag 

 

Holmberg, K. (2004) Hur elever konstruerar motiv för sitt deltagande i 

Musik/Kulturskolan.Musikhögskolan i Malmö, D-uppsats. Tillgänglig: 

http://www.smok.se/sites/smok.se/files/KrHo_D-uppsats_Ex.pdf 
Hämtad 2012-10-02 

 

Imsen, G. (2005) Elevens värld. Lund: Studentlitteratur 

 

Jenner, H. (2004) Motivation och motivationsarbete i skola och behandling. Tillgänglig: 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1839isbn 91-85128-81-3 

Hämtad 2012-03-10  

 

Johansson, B.&Svedner, P.O.(2001). Examensarbetet i lärarutbildningen, 

undersökningsmetoder och språklig utformning. Uppsala: Kunskapsföretaget  

 

Karlsson, M. (2002) Musikelever på gymnasiets estetiska program, en studie av elevernas 

bakgrund, studiegång och motivation. Doktorsavhandling. Lund: Media-Tryck 

 

Kihlström, S. (2007) Fenomenografi som forskningsansats. (Red.) I J.Dimenäs, Lära till 

lärare, att utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig 

metodik.Stockholm: Liber 

 

O’Neill, S. (1997) The role of practice in children’s early musical performance achievement. I 

H. Jorgensen, A.C. Lehmann (1997) Does practice make perfect? Current theory and 

research on instrumental music practice. Oslo: Norges musikkhogskole, NMH-publikasjoner. 

 

Pitts, S.E, Davidson, J.W & McPherson, G.E (2000) Models of success and failure in 

instrumental learning: Case studies of young players in the first 20 month of learning. 

Bulletin of the council for research in music education. 

 

Schenck, R. (2000)  Spelrum- en metodikbok för sång- och instrumentalpedagoger.Göteborg: 

Bo Ejeby förlag 

 

 

http://www.smok.se/sites/smok.se/files/KrHo_D-uppsats_Ex.pdf


 33 

Svensson, S. & Söderholm, S. (2009) Elevers motivation i dagens samhälle – undersökning 

med elever och lärare. Examensarbete, Malmö högskola. Tillgänglig: 

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/7659/examensarbete%2009.pdf?sequence=1 

Hämtad 2012-12-16 

 

Uljens, M. (Red). (1997) Didaktik. Lund: Studentlitteratur 

 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed.Bromma: CM-gruppen  

 

Widqvist, S. (2012) En tankebok för yrkeslärarstudenten.Nyköping: Förlag Trädet 

 

Tidskrifter och uppslagsverk 

 

Becker Gruvstedt, M.&Wangin, A-M.(2012) Tid, gemenskap och uthållighet gör skillnad! 

Musikant nr 1/2012. Tillgänglig: 

http://www.orkester.nu/1328691358112214705709.dsp 

Hämtad 2012-09-26 

 

Jørgensen, H. (2000) Student learning in higher instrumental education: who is responsible? 

British Journal of Music Education, 2000 - Cambridge Univ Press 

Hämtad 2012-11-28 

 

Nationalencyklopedin (1991) Motivation. Höganäs: Bokförlaget bra böcker 

Nationalencyklopedin (2000) Motivation. Höganäs: Bokförlaget bra böcker 

 

Nationalencyklopedin (2012) Motivation. Tillgänglig:www.ne.se Hämtad 2012-03-10 

Nationalencyklopedin (2013) Motivation. Tillgänglig: www.ne.se Hämtad 2013-02-28 

 

SMoK- Sveriges Musik och Kulturskoleråd (2011), Smockan nr.4, 2011 

 

  

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/7659/examensarbete%2009.pdf?sequence=1
http://www.orkester.nu/1328691358112214705709.dsp
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/


 34 

BILAGA 1: 

Intervjufrågor 
 
Om dig: 

 

När är du född? 

Vilken utbildning har du? 

Vilka instrument undervisar du i? 

 

 

1. Hur ser du på musik, vilken typ av ämne är det för dig? Hur tror du att din syn 

på musik påverkar dina elever? 

 

2. Vilket undervisningsmaterial används? Följs bara ett eller blandar du många 

olika? Vilka för och nackdelar ser du med det?  

 

3. Hur skulle du vilja definiera motivation? 

 

4. Vilka motivationsfaktorer ser du i dina elevers musikmiljö? Och vad motiverar 

och inspirerar dig i ditt eget musicerande? 

 

5. Vad tror du kan vara de vanligaste orsakerna till låg motivation hos eleverna?  

 

6. Hur mycket krav ställer du på dina elever, t.ex. vad gäller övning?  

Hur tror du det påverkar deras motivation till att fortsätta spela? 

 

       7. Finns det inslag av genrebredd, gehörsundervisning, rytmik eller att ni jobbar 

tillsammans med andra instrumentgrupper i undervisningen?  

I så fall i hur stor utsträckning och hur jobbar du med det?  

Visar eleverna större uppskattning för de här lektionerna än de som är mer 

traditionella? 

 

8. Har du mest enskilda lektioner eller grupplektioner? Vilka för-och nackdelar ser 

du med det? Om det är mest enskild undervisning, finns det någon möjlighet till 

ensemblespel för eleven, t.ex. i orkester eller träblåsgrupper? 

 

9. Tror du att tidsfaktorn (lektionens längd, tid på dagen, om eleven får gå ifrån en 

annan lektion för att spela osv.) påverkar elevernas motivation till att spela? På 

vilket sätt? 

 

10. Med din erfarenhet, vad kan du se som en stor motivationskälla hos de elever 

som spelat längst? På vilket sätt påverkar det ditt arbete med de yngre eleverna? 

 

11. Hur jobbar ni för att rekryterar elever till musikskolan? 

 

12. Får eleven påverka lektionernas innehåll? På vilket sätt i så fall? 

 

13. Har du något mer att tillägga? 
 


