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Syftet	  med	  föreliggande	  studie	  är	  att	  utforska	  vad	  några	  sångelever	  på	  estetiskt	  program	  
på	  gymnasiet	  anser	  motiverar	  dem	  under	  sånglektionerna.	  Metoden	  som	  använts	  är	  kva-‐
litativa,	  halvstrukturerade	  intervjuer.	  Fyra	  gymnasieelever	  vid	  det	  estetiska	  program-‐
met	  har	  intervjuats	  om	  deras	  motivation	  relaterat	  till	  de	  sånglektioner	  de	  får	  på	  respek-‐
tive	  skola.	  Det	  teoretiska	  perspektivet	  som	  studien	  baseras	  på	  är	  ett	  motivationspsyko-‐
logiskt	  perspektiv.	  I	  resultatet	  presenteras	  temat	  Att	  känna	  sig	  ”bra”	  som	  summerar	  in-‐
formanternas	  berättelser	  om	  den	  ökade	  motivation	  de	  upplever	  då	  de	  känner	  sig	  bra	  på	  
att	  sjunga.	  Ett	  annat	  tydligt	  tema	  som	  trädde	  fram	  i	  intervjuerna	  var	  sånglärarens	  på-‐
verkan	  på	  informanternas	  motivation,	  vilket	  presenteras	  i	  avsnittet	  Genuin	  lärar-‐	  elevre-‐
lation.	  I	  avsnittet	  Individualiserad	  lektionsform	  belyses	  informanternas	  åsikter	  kring	  vik-‐
ten	  av	  individanpassade	  sånglektioner	  för	  att	  motivation	  ska	  kunna	  uppstå	  hos	  dem.	  Att	  
arbeta	  mot	  mål	  tar	  upp	  informanternas	  samlade	  tankar	  om	  hur	  mål	  kan	  bidra	  till	  moti-‐
vation.	  I	  diskussionsavsnittet	  diskuteras	  vad	  som	  motiverar	  sångelever	  under	  sånglekt-‐
ioner	  utifrån	  motivationspsykologiska	  aspekter	  med	  fokus	  på	  Att	  förklara	  framgång	  med	  
förmåga,	  Positiv	  respons,	  Autonomi,	  och	  Individualiserande	  kommunikation.	  Avslutnings-‐
vis	  reflekterar	  jag	  över	  om	  en	  god	  lärar-‐	  elevrelation	  förenklar	  individualisering	  av	  sång-‐
lektioner	  och	  på	  så	  sätt	  ökar	  sångelevers	  motivation.	  	  
	  	  	  	  
	  
Nyckelord:	  motivation,	  musik,	  motivationspsykologi,	  sångundervisning,	  estetiskt	  gym-‐
nasium,	  intervjuer.	  
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ing	  lessons	  
Author:	  Josephine	  Bodén	  	  
Semester	  and	  year:	  Spring	  2015	  
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Supervisor:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	   	  
Examiner:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  	  
	  
The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  to	  investigate	  what	  motivates	  a	  small	  group	  of	  student	  sing-‐
ers	  during	  singing	  lessons	  in	  an	  Art	  High	  School	  programme.	  The	  method	  used	  is	  quali-‐
tative	  semi-‐structured	  interviews.	  High	  school	  students	  were	  interviewed	  individually	  
about	  their	  motivation,	  in	  specific	  relation	  to	  the	  singing	  lessons	  they	  attended	  at	  their	  
schools.	  The	  data	  is	  analysed	  from	  a	  motivational	  psychology	  perspective.	  In	  the	  result	  
chapter	  the	  theme	  To	  “feel	  good”	  is	  presented,	  which	  summarizes	  the	  participant	  stories	  
about	  the	  increasing	  motivation	  they	  experience	  when	  they	  feel	  good	  when	  singing.	  An-‐
other	  clear	  theme	  that	  emerged	  in	  the	  semi-‐structured	  interviews	  was	  singing	  teacher’s	  
impact	  on	  the	  motivation	  of	  the	  participants,	  which	  is	  presented	  in	  the	  section	  Genuine	  
teacher-‐	  student	  relationship.	  The	  results	  also	  give	  an	  insight	  into	  the	  importance	  of	  Indi-‐
vidualised	  lessons	  and	  Working	  towards	  goals	  as	  a	  key	  influence	  on	  student	  motivation.	  
The	  discussion	  focus	  on	  what	  motivates	  singing	  student	  during	  the	  singing	  lessons	  in	  
relation	  to	  motivational	  psychology	  aspects,	  with	  a	  focus	  on	  Explaining	  success	  with	  ca-‐
pacity,	  Positive	  feedback,	  Autonomy	  and	  Individualizing	  communication.	  Finally	  this	  study	  
analyses	  the	  correlation	  between	  student/teacher	  relationship,	  individualised	  singing	  
lessons	  and	  student	  motivation.	  	  
	  
Keywords:	  motivation,	  music,	  motivational	  psychology,	  singing	  lessons,	  art	  high	  school	  
program,	  interviews.	  	  
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1	  Inledning	  	  
I	  detta	  kapitel	  beskrivs	  varför	  jag	  valt	  att	  utforska	  vad	  sångelever	  anser	  påverkar	  deras	  
motivation	  under	  sånglektioner	  vid	  estetiskt	  program	  på	  gymnasiet.	  Studiens	  problem-‐
formulering,	  syfte	  och	  forskningsfråga	  presenteras	  även	  i	  detta	  kapitel.	  	  

1.1	  Inledande	  text	  
I	  skrivande	  stund	  är	  jag	  student	  vid	  Musikhögskolan	  Ingesund	  och	  studerar	  till	  instru-‐
mentallärare	  i	  rytmiskt	  improviserad	  sång	  och	  till	  musiklärare	  i	  klass.	  På	  musiklärar-‐
programmet	  är	  övningsundervisning	  en	  central	  del	  av	  utbildningen.	  Studenter	  får	  då	  
möta	  elever	  som	  de	  undervisar	  och	  motiverar	  till	  att	  utföra	  och	  lära	  musik.	  Övningsun-‐
dervisningen	  har	  fått	  mig	  intresserad	  av	  vad	  det	  är	  som	  motiverar	  elever	  att	  hålla	  på	  
med	  just	  musik.	  	  
	  
Ämnet	  motivation	  är	  stort	  och	  komplext	  och	  har	  många	  infallsvinklar.	  När	  känslan	  av	  
motivation	  infinner	  sig	  upplever	  jag	  själv	  att	  det	  musikaliska	  utförandet	  går	  smidigt	  och	  
lätt	  att	  genomföra.	  Att	  känna	  motivation	  kanske	  kan	  liknas	  vid	  att	  känna	  lust?	  En	  lärares	  
vardag	  handlar	  därför	  enligt	  mig,	  om	  att	  motivera	  elever	  till	  att	  utföra	  uppgifter	  och	  ta	  
till	  sig	  kunskap.	  Ämnet	  motivation	  ser	  jag	  därför	  som	  centralt	  för	  hur	  en	  lärare	  bör	  ut-‐
forma	  sin	  undervisning.	  	  
	  
Förutom	  att	  ta	  hänsyn	  till	  läroplaner	  och	  kursmål	  bör	  en	  lärare,	  enligt	  mig,	  även	  ta	  hän-‐
syn	  till	  motivationsfaktorer	  som	  kan	  hjälpa	  elever	  att	  tillgodogöra	  sig	  kunskaper.	  En	  lä-‐
rare	  borde	  därför	  ta	  reda	  på	  vad	  som	  motiverar	  hens	  elever	  för	  att	  underlätta	  lärandet.	  
Dessa	  är	  de	  tankegångar	  som	  utgör	  bakgrunden	  till	  att	  jag	  i	  denna	  uppsats	  väljer	  att	  ut-‐
forska	  ämnet	  motivation	  genom	  att	  belysa	  några	  elevers	  perspektiv	  på	  ämnet.	  Fokus	  
ligger	  alltså	  på	  sångelever	  vid	  estetiskt	  program	  på	  gymnasiet	  eftersom	  jag	  har	  mest	  
erfarenhet	  av	  att	  arbeta	  med	  gymnasielever	  och	  att	  jag	  gärna	  vill	  söka	  mig	  till	  en	  sådan	  
arbetsplats	  när	  min	  utbildning	  är	  avslutad.	  Musik	  inom	  den	  afroamerikanska	  genren	  
(här	  även	  kallat	  rytmiskt	  improviserad	  musik)	  speglar	  sig	  i	  denna	  uppsats	  eftersom	  jag	  
valt	  en	  sådan	  inriktning	  på	  musiklärarprogrammet.	  Undervisningsmetoder	  inom	  genrer	  
som	  jazz,	  pop,	  soul	  och	  rock	  är	  jag	  alltså	  mer	  bekant	  med	  än	  metoder	  inom	  klassisk	  mu-‐
sik,	  därför	  har	  också	  denna	  uppsats	  en	  sådan	  prägel.	  	  
	  
För	  att	  avgränsa	  ämnet	  motivation	  ligger	  fokus	  här	  på	  motivation	  i	  undervisningssam-‐
manhang.	  När	  jag	  undervisar	  har	  jag	  märkt	  att	  elever	  triggas	  igång	  av	  olika	  stimuli,	  de	  
lyser	  upp	  och	  verkar	  få	  mer	  energi.	  Vissa	  lektionstillfällen	  verkar	  helt	  enkelt	  vara	  mer	  
motiverande	  än	  andra.	  Somliga	  lärare	  gör	  även	  mig	  som	  student	  mer	  motiverad	  och	  det	  
är	  därför	  intressant	  att	  fundera	  över	  vad	  det	  är	  som	  motiverar	  mest.	  Jag	  vill	  tro	  att	  moti-‐
vation	  hos	  en	  elev	  är	  påverkbar	  av	  lärarens	  handlande,	  beroende	  på	  vad	  läraren	  väljer	  
för	  förhållningssätt,	  metoder	  och	  undervisningsmoment.	  	  

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  	  
Om	  en	  lärare	  inte	  känner	  till	  vad	  som	  motiverar	  hens	  elever	  och	  hur	  hens	  förhållnings-‐
sätt	  påverkar	  elevers	  motivation,	  riskerar	  hen	  att	  försätta	  dem	  i	  ointresse	  för	  sång	  och	  
musik	  och	  därmed	  också	  att	  förlora	  dem	  menar	  jag.	  Undervisningen	  blir	  förmodligen	  
inte	  lika	  njutbar	  och	  inspirerande	  om	  en	  lärare	  inte	  är	  familjär	  med	  motiverande	  fak-‐
torer.	  Därför	  är	  det	  av	  stor	  vikt	  att	  lärare	  tar	  reda	  på	  vad	  som	  kan	  inspirera	  och	  motivera	  
elever	  under	  undervisningstimmarna.	  Vad	  är	  det	  som	  stimulerar	  och	  motiverar	  sångele-‐
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ver	  till	  att	  sjunga?	  Finns	  det	  till	  exempel	  specifika	  tillfällen	  under	  sångundervisningen	  
som	  förhöjer	  elevers	  motivation?	  När	  är	  det	  i	  så	  fall,	  sett	  ur	  elevens	  perspektiv?	  Finns	  
det	  ett	  samband	  mellan	  vissa	  lektionsmoment	  och	  förhöjd	  motivation?	  Kan	  motivation-‐
en	  påverkas	  genom	  lektionens	  utformning	  eller	  lärarens	  förhållningssätt?	  Att	  även	  ut-‐
forska	  på	  vilka	  sätt	  lärare	  kan	  påverka	  och	  bidra	  till	  elevers	  motivation,	  sett	  från	  elevers	  
synvinklar,	  hoppas	  jag	  ska	  ge	  en	  förståelse	  för	  hur	  elever	  tänker	  kring	  lärarens	  roll	  som	  
påverkande	  faktor	  för	  deras	  motivation.	  Vet	  man	  det	  som	  lärare	  kommer	  förmodligen	  
undervisningen	  att	  bli	  mer	  fruktbar.	  	  
	  
Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  utforska	  vad	  några	  sångelever	  på	  estetiskt	  program	  på	  
gymnasiet	  anser	  motiverar	  dem	  under	  sånglektionerna.	  För	  att	  uppnå	  mitt	  syfte	  väljer	  
jag	  följande	  forskningsfråga.	  
	  

• Vad	  anser	  fyra	  sångelever	  påverkar	  deras	  motivation	  under	  sånglektioner?	  
	  
Med	  denna	  studie	  hoppas	  jag	  kunna	  belysa	  elevers	  syn	  på	  deras	  motivation	  och	  synlig-‐
göra	  motivationspåverkande	  faktorer	  relaterat	  till	  undervisningen	  närmare	  bestämt,	  
hur	  lärare	  och	  hur	  utformning	  av	  lektioner	  kan	  påverka	  och	  bidra	  till	  ökad	  motivation.	  
Min	  förhoppning	  är	  därmed	  att	  studien	  ska	  hjälpa	  lärare	  att	  få	  ökad	  förståelse	  för	  hur	  de	  
kan	  motivera	  sina	  elever.	  	  
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2	  Bakgrund	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  det	  estetiska	  gymnasieprogrammet	  i	  korthet	  samt	  tidigare	  
forskning	  inom	  området	  motivation	  och	  musik	  med	  fokus	  på	  motiverande	  faktorer	  i	  
skola	  och	  undervisning.	  Begreppet	  motivation	  klargörs	  och	  därefter	  beskrivs	  studiens	  
teoretiska	  utgångspunkter	  i	  motivationspsykologi.	  	  

2.1	  Det	  estetiska	  gymnasieprogrammet	  	  
Eftersom	  intervjuerna	  i	  denna	  studie	  genomförs	  med	  sångelever	  från	  estetiskt	  gymna-‐
sieprogram	  med	  inriktning	  musik,	  vill	  jag	  här	  först	  tydliggöra	  gymnasieskolans	  uppgift	  
och	  utformning	  på	  ett	  övergripande	  sätt.	  Gymnasieskolan	  i	  Sverige	  är	  3-‐årig	  och	  har	  18	  
nationella	  program,	  och	  ett	  av	  dem	  är	  det	  estetiska	  programmet.	  Det	  estetiska	  pro-‐
grammet	  är	  högskoleförberedande	  och	  syftar	  till	  att	  ge	  elever	  god	  grund	  inför	  fortsatta	  
studier	  inom	  konstnärliga,	  humanistiska	  och	  samhällsvetenskapliga	  områden.	  Det	  este-‐
tiska	  programmet	  kan	  ha	  olika	  inriktningar,	  exempelvis	  musikinriktning	  (Skolverket,	  
2013):	  

	  
Inriktningen	  musik	  ska	  ge	  fördjupade	  kunskaper	  i	  musik	  från	  olika	  tider	  och	  kulturer.	  
Den	  ska	  utveckla	  elevernas	  musikutövande	  och	  konstnärliga	  skapande	  samt	  förmåga	  att	  
uppleva	  och	  tolka	  musik	  ur	  olika	  perspektiv.	  Inriktningen	  ska	  ge	  möjlighet	  att	  fokusera	  
på	  något	  musikområde.	  (Skolverket,	  2013)	  	  
	  

Som	  citatet	  ovan	  beskriver	  är	  det	  meningen	  att	  elever	  vid	  det	  estetiska	  gymnasiet	  ska	  få	  
allomfattande	  kunskaper	  i	  musik	  men	  också	  få	  möjlighet	  att	  fokusera	  på	  ett	  instrument.	  
De	  elever	  som	  väljer	  att	  studera	  sång	  har	  bland	  annat	  kurser	  som	  heter	  Instrument	  eller	  
sång	  1,	  Instrument	  eller	  sång	  2	  och	  Instrument	  eller	  sång	  3.	  Enligt	  Skolverket	  (2011)	  ska	  
sånglektionernas	  centrala	  innehåll	  behandla	  sångteknik,	  sång	  efter	  noter	  och	  på	  gehör,	  
musikalisk	  tolkning,	  repertoarkännedom,	  instuderingsmetoder,	  anatomi	  (instrumentets	  
konstruktion),	  kunskaper	  i	  att	  möta	  publik	  samt	  hörselvård	  och	  ergonomi.	  Eftersom	  all	  
gymnasieundervisning	  lyder	  under	  läroplanen	  Gy11	  anser	  jag	  att	  det	  är	  relevant	  att	  se	  
om	  den	  behandlar	  motivation	  i	  relation	  till	  musikundervisningen.	  Följande	  mening	  hitt-‐
tas	  också	  följdriktigt	  i	  Gy11:	  ”Undervisningen	  ska	  ta	  fasta	  på	  att	  stärka	  elevernas	  moti-‐
vation	  och	  självförtroende	  i	  musikutövandet”(Skolverket,	  2011).	  Läraren	  har	  alltså	  som	  
uppgift	  att	  utforma	  undervisningen	  på	  sådant	  sätt	  att	  den	  stärker	  elevers	  motivation	  när	  
de	  utövar	  musik.	  Däremot	  står	  det	  inget	  om	  motivation	  i	  kunskapskraven	  för	  kurserna	  
instrumentalspel	  eller	  sång	  1-‐3.	  	  

2.2	  Elevers	  motivation	  i	  gymnasium	  samt	  i	  musik-‐	  och	  kulturskola	  	  
Motivationsforskning	  och	  musikpedagogik	  var	  under	  lång	  tid	  två	  åtskilda	  forskningsom-‐
råden.	  Detta	  ändrades	  när	  kongressen	  Music	  Educators	  National	  Conference	  anordnades	  
1982	  i	  staden	  Ann	  Arbor	  i	  den	  amerikanska	  delstaten	  Michigan,	  där	  ämnena	  motivation	  
och	  kreativitet	  behandlades.	  Slutsatser	  som	  drogs	  under	  konferensen	  var	  att	  valmöjlig-‐
heter	  bidrar	  till	  ökad	  motivation	  och	  kreativitet,	  på	  grund	  av	  att	  det	  i	  sig	  ger	  en	  känsla	  av	  
ansvar	  och	  engagemang	  (Karlsson,	  2002).	  Karlsson	  menar	  att	  motivationsforskningen	  
gått	  från	  att	  mestadels	  fokusera	  på	  hur	  lärare	  motiverar	  elever	  till	  att	  se	  en	  elev	  som	  den	  
primära	  källan	  till	  egen	  motivation.	  Hon	  menar	  också	  att	  det	  finns	  en	  komplex	  relation	  
mellan	  förkunskaper,	  arbetsinsats,	  föräldrastöd,	  elevers	  personligheter	  och	  resultat	  i	  
musikstudierna	  vilka	  tillsammans	  påverkar	  motivation.	  
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I	  doktorsavhandlingen	  Musikelever	  på	  gymnasiets	  estetiska	  program	  undersöker	  Karls-‐
son	  (2002)	  bland	  annat	  gymnasielevers	  motivation	  på	  det	  musikinriktade	  estetiska	  pro-‐
grammet.	  Avhandlingen	  är	  en	  kvantitativ	  studie	  baserad	  på	  enkätundersökningar	  som	  
dels	  avser	  att	  beskriva	  musikelevers	  bakgrund	  och	  skolgång	  på	  det	  estetiska	  gymnasie-‐
programmet,	  och	  dels	  avser	  att	  mäta	  motivation	  under	  deras	  musikstudier.	  Det	  sist-‐
nämnda	  syftet	  innebär	  enligt	  Karlsson	  att:	  	  	  	  

	  
	  Analysera	  elevernas	  motivation	  i	  betydelse	  prestationsbeteende,	  analysera	  
innehållet	  i	  olika	  begrepp	  inom	  området	  motivationsprocesser,	  att	  analysera	  
samband	  mellan	  dessa	  begrepp	  samt	  att	  utforma	  en	  sammanfattande	  modell	  
för	  beskrivning	  av	  motivation	  inom	  musikundervisning.	  (Karlsson,	  2002,	  s.	  
65-‐66)	  	  

	  
Karlsson	  (2002)	  använder	  sig	  i	  sin	  avhandling	  av	  åtta	  forskningsfrågor	  med	  fokus	  på	  
motivation	  som	  bland	  annat	  rör	  prestationsbeteende,	  engagemang,	  autonomi1och	  hur	  
eleverna	  attribuerar2	  framgångar	  och	  misslyckanden.	  Just	  prestationsbeteende	  och	  at-‐
tribution	  utgör	  två	  centrala	  begrepp	  som	  Karlsson	  utgår	  ifrån	  och	  analyserar	  i	  sin	  av-‐
handling.	  Enligt	  Karlsson	  kan	  motivationens	  effekt	  på	  elevers	  lärande	  också	  mätas	  i	  pre-‐
stationsbeteenden.	  Det	  betyder	  att	  elevers	  inriktning	  och	  val	  av	  aktivitet,	  engagemang	  
och	  uthållighet	  samt	  även	  motivation	  till	  att	  fortsätta	  med	  en	  aktivitet	  mäts.	  	  	  
	  	  
Resultatet	  i	  Karlssons	  (2002)	  avhandling	  visar	  att	  ju	  mer	  autonoma	  eleverna	  är	  desto	  
oftare	  gör	  de	  självständiga	  val	  och	  desto	  mer	  arbetar	  de	  för	  att	  öka	  sin	  kompetens	  sam-‐
tidigt	  som	  de	  också	  får	  en	  mer	  positiv	  attityd	  till	  musikundervisningen.	  Autonoma	  elever	  
förhåller	  sig	  mer	  aktivt	  till	  undervisningen	  menar	  Karlsson,	  eftersom	  de	  attribuerar	  
framgångar	  och	  misslyckanden	  med	  påverkbara	  orsaker	  såsom	  arbetsinsats	  och	  studie-‐
teknik.	  Eleverna	  kan	  alltså	  själva	  påverka	  hur	  stor	  deras	  arbetsinsats	  är	  och	  vilken	  slags	  
studieteknik	  de	  använder	  och	  detta	  gör	  att	  de	  kan	  kontrollera	  och	  styra	  över	  sina	  fram-‐
gångar	  och	  misslyckanden.	  Karlsson	  menar	  att	  elever	  utvecklar	  autonomi	  genom	  att	  det	  
finns	  ett	  pedagogiskt	  arbete	  som	  stimulerar	  deras	  spontana	  intresse	  och	  nyfikenhet	  för	  
en	  uppgift.	  Elever	  behöver	  förstå	  vad	  de	  lär	  sig,	  uppleva	  att	  de	  lär	  sig	  och	  lärandet	  måste	  
uppstå	  ur	  en	  djup	  bearbetning	  av	  information	  från	  olika	  källor.	  Autonomi	  utvecklas	  inte,	  
enligt	  Karlsson,	  lika	  mycket	  om	  undervisningen	  går	  ut	  på	  att	  eleverna	  ska	  konkurrera	  
och	  visa	  upp	  sina	  förmågor	  eftersom	  det	  leder	  till	  att	  eleverna	  jämför	  sig	  med	  varandra	  
och	  fokuserar	  på	  att	  visa	  upp	  ytlig	  kunskap.	  	  
	  
I	  Karlssons	  (2002)	  avhandling	  anger	  ett	  flertal	  elever	  att	  orsaken	  till	  deras	  framgångar	  
är	  just	  den	  egna	  arbetsinsatsen	  eller	  att	  deras	  lärare	  fått	  dem	  att	  lyckas.	  De	  elever	  som	  
förklarar	  ett	  misslyckande	  med	  dålig	  förmåga	  tenderar	  däremot	  att	  sluta	  med	  musik	  
eftersom	  förmåga	  känns	  svårare	  att	  ändra	  på	  än	  arbetsinsats.	  Elever	  uppfattar	  också	  
ofta	  förmåga	  som	  en	  beständig	  egenskap	  och	  något	  som	  kan	  förklaras	  med	  elevens	  upp-‐
fattning	  om	  hens	  musikalitet,	  snarare	  än	  teknisk	  skicklighet.	  Därför	  menar	  Karlsson	  att	  
det	  finns	  en	  pedagogisk	  vinst	  i	  att	  få	  elever	  att	  uppfatta	  misslyckandet	  som	  brist	  på	  för-‐

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Autonomi:	  självbestämmande,	  självständighet.	  Att	  uppleva	  autonomi	  är	  att	  få	  möjlighet	  till	  att	  bestämma	  
över	  sina	  egna	  handlingar,	  tankar	  och	  känslor	  utan	  rädsla	  för	  att	  inte	  vara	  andra	  till	  lags	  (Psykologiguiden,	  
2015).	  	  
2	  Attribuera:	  betyder	  att	  en	  individ	  tillskriver	  sina	  framgångar,	  misslyckanden	  eller	  andra	  händelser	  olika	  
orsaker.	  Attribuera	  är	  någonting	  vi	  gör	  för	  att	  kunna	  känna	  att	  det	  som	  händer	  kan	  förklaras	  (Psykologi-‐
guiden,	  2014).	  
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kunskaper	  eftersom	  elever	  då	  behåller	  självförtroendet	  och	  får	  en	  mer	  optimistisk	  syn	  
på	  sitt	  lärande.	  Hur	  elever	  uppfattar	  sin	  förmåga	  och	  sig	  själva	  påverkar	  hur	  de	  väljer	  att	  
förklara	  sina	  framgångar	  och	  misslyckanden.	  Hon	  skriver	  därför	  att	  det	  finns	  ett	  starkt	  
samband	  mellan	  självuppfattning	  och	  attributionsmönster3.	  	  
	  
Karlsson	  (2002)	  hävdar	  att	  individers	  tolkningar	  av	  orsaker	  till	  framgångar	  och	  mot-‐
gångar	  är	  själva	  kärnan	  i	  den	  kognitiva	  bearbetningen	  av	  information	  om	  sig	  själv	  och	  
sitt	  lärande.	  Individers	  självuppfattning	  och	  upplevelser	  av	  sin	  förmåga	  i	  relation	  till	  en	  
specifik	  uppgift,	  påverkar	  hur	  de	  kommer	  att	  ta	  sig	  an	  uppgiften	  och	  hur	  de	  i	  framtiden	  
kommer	  att	  handla.	  Karlsson	  konstaterar	  att	  om	  en	  lärare	  vet	  hur	  hens	  elever	  förklarar	  
sina	  framgångar	  och	  misslyckanden	  och	  vet	  hur	  eleverna	  uppfattar	  sig	  själva	  samt	  målen	  
med	  musikundervisningen,	  kan	  läraren	  organisera	  undervisningen	  så	  att	  positiva	  moti-‐
vationsprocesser	  skapas.	  För	  att	  ta	  reda	  på	  detta	  menar	  Karlsson	  att	  en	  lärare	  skulle	  
kunna	  använda	  sig	  av	  motivationsteori	  när	  hen	  ger	  feedback	  och	  vill	  lära	  sig	  om	  elever-‐
nas	  attributionsmönster.	  	  
	  
I	  sin	  avhandling	  ger	  Karlsson	  (2002)	  förslag	  på	  hur	  lärare	  kan	  ta	  hjälp	  av	  motivations-‐
teori	  genom	  att	  samtala	  med	  elever.	  En	  lärare	  kan	  exempelvis	  fråga	  en	  elev	  om	  hen	  an-‐
ser	  att	  hens	  resultat	  är	  en	  framgång	  eller	  ett	  misslyckande,	  varvid	  både	  lärare	  och	  elev	  
därefter	  också	  bör	  motivera	  sin	  bedömning.	  De	  kan	  därefter	  tillsammans	  diskutera	  or-‐
sakerna	  till	  elevens	  resultat	  och	  avslutningsvis	  också	  tala	  om	  vilka	  slutsatser	  som	  kan	  
dras	  av	  elevens	  val	  av	  inlärningsstrategi.	  En	  slutsats	  kan	  exempelvis	  vara	  att	  eleven	  be-‐
höver	  lägga	  mer	  tid	  på	  något	  eller	  öva	  på	  annat	  sätt.	  När	  läraren	  medvetandegör	  detta	  
för	  eleven	  kan	  eleven	  bli	  mer	  självständig	  och	  styra	  mer	  över	  sitt	  eget	  lärande.	  Karlsson	  
menar	  att	  om	  lärare	  hittar	  metoder	  för	  att	  mäta	  motivationsprocesser	  kan	  de	  få	  medel	  
till	  att	  hjälpa	  elever	  att	  utveckla	  kognitiva4	  strategier	  och	  autonomi,	  via	  övningar.	  Hon	  
menar	  också	  att	  skolan	  har	  som	  uppgift	  att	  ge	  elever	  autonomistödjande	  undervisning	  
för	  att	  de	  ska	  uppleva	  kontroll	  över	  sitt	  eget	  lärande.	  	  
	  
I	  kandidatuppsatsen	  Elevers	  motivation	  i	  musik-‐	  och	  kulturskolan	  (Elfversson	  &	  
Elfversson,	  2008)	  undersöks	  hur	  elever	  finner	  motivation	  samt	  hur	  forskning	  om	  moti-‐
vationsprocesser	  kan	  användas	  i	  musikundervisning.	  Syftet	  med	  uppsatsen	  är	  ”att	  skapa	  
större	  förståelse	  för	  ungdomars	  musikintresse	  genom	  att	  undersöka	  vilka	  aspekter	  som	  
motiverar	  eleverna	  till	  att	  lära”	  (s.	  7).	  Forskningsfrågan	  lyder:	  ”Hur	  ser	  elevernas	  syn	  på	  
sitt	  eget	  musikutövande	  ut?”	  (s.	  7).	  Författarna	  angriper	  ämnet	  motivation	  på	  ett	  brett	  
och	  allomfattande	  sätt.	  Deras	  öppna	  och	  icke	  avgränsade	  syfte	  och	  forskningsfråga	  anser	  
jag	  dock	  kan	  vara	  problematisk	  eftersom	  det	  blir	  svårt	  att	  dra	  tydliga	  slutsatser	  utifrån	  
deras	  resultat.	  Trots	  detta	  har	  de	  avsnitt	  i	  uppsatsen	  som	  kan	  knytas	  an	  till	  musiklekt-‐
ioner	  relevans	  för	  min	  studie	  då	  den	  baseras	  på	  tolv	  kvalitativa	  intervjuer	  med	  kultur-‐
skolelever	  i	  högstadie-‐	  och	  gymnasieåldern.	  	  Resultatet	  pekar	  på	  sju	  aspekter	  som	  på-‐
verkar	  elevers	  motivation:	  Elevens	  hemförhållande,	  lärarens	  inverkan,	  målorienterad	  
undervisning,	  elevens	  självförtroende	  och	  självkänsla,	  elevens	  behov	  av	  bekräftelse,	  val	  
av	  musik	  och	  tid	  till	  övning.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Attributionsmönster:	  Kommer	  från	  ordet	  attribution.	  Attributionsmönster	  är	  när	  vi	  vid	  olika	  tillfällen	  
tillskriver	  samma	  slags	  förklaringar	  till	  händelser	  som	  vi	  upplever	  (Karlsson,	  2002).	  	  
4	  Kognitiv:	  är	  adjektivet	  till	  substativet	  kognition.	  Kognition	  är	  mentala	  processer	  gällande	  uppfattning,	  
erfarenhet,	  lärande	  och	  tänkande	  samt	  hur	  vi	  tolkar	  sinnesintryck	  (Psykologiguiden,	  2015).	  	  
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Elfversson	  och	  Elfversson	  (2008)	  betonar	  lärarens	  betydelse	  för	  elevers	  motivation.	  Är	  
bemötande	  och	  kommunikation	  kvalitativ	  mellan	  lärare	  och	  elev	  skapas	  troligen	  större	  
motivation	  och	  glädje	  hos	  eleven	  menar	  de.	  Vissa	  elever	  anser	  att	  höga	  krav	  från	  läraren	  
är	  viktigt	  för	  motivationen.	  Eleverna	  verkar	  här	  tycka	  att	  valet	  av	  låtar	  är	  viktigt,	  låtval	  
som	  görs	  av	  läraren	  ska	  matcha	  elevens	  nivå	  och	  smak	  för	  att	  stärka	  motivationen.	  För-‐
fattarna	  pekar	  på	  vikten	  av	  målorienterad	  undervisning	  för	  att	  skapa	  motivation	  men	  
det	  framgår	  ej	  tydligt	  om	  detta	  är	  elevernas	  åsikt	  eller	  deras	  egen.	  De	  ser	  även	  en	  kopp-‐
ling	  mellan	  självförtroende	  och	  motivation:	  ”Undersökningen	  visar	  att	  självförtroende	  är	  
en	  bidragande	  faktor	  till	  varför	  eleverna	  lyckas	  behålla	  sin	  motivation”	  (s.	  31).	  När	  det	  
kommer	  till	  bekräftelse	  framkommer	  det	  att	  samtliga	  elever	  som	  intervjuats	  i	  deras	  stu-‐
die	  anser	  att	  de	  vill	  ha	  bekräftelse.	  Elfversson	  och	  Elfversson	  drar	  slutsatsen	  att	  bekräf-‐
telsen	  påverkar	  motivationen	  positivt	  om	  elever	  redan	  är	  motiverade	  och	  om	  bekräftel-‐
sen	  ges	  oavsett	  presterat	  resultat.	  	  
	  
Avslutningsvis	  skriver	  Elfversson	  och	  Elfversson	  (2008)	  att	  varje	  enskild	  elev	  har	  olika	  
syn	  på	  vad	  som	  skapar	  motivation,	  vilket	  visar	  på	  ämnets	  komplexitet.	  Kommunikation	  
mellan	  lärare	  och	  elev	  är	  viktig	  för	  att	  läraren	  ska	  kunna	  utgå	  från	  varje	  elevs	  behov	  och	  
förstå	  hens	  perspektiv.	  Förståelse	  är	  avgörande	  för	  hur	  läraren	  kommer	  att	  förhålla	  sig	  
till	  eleven	  när	  den	  vill	  bidra	  till	  dennes	  motivation.	  Elfversson	  och	  Elfversson	  poängterar	  
också	  att	  elever	  måste	  få	  känna	  sig	  delaktiga	  i	  sin	  utveckling.	  Ett	  sätt	  att	  uppnå	  detta,	  
menar	  de,	  är	  att	  eleven	  och	  läraren	  tillsammans	  upprättar	  en	  kursplan	  och	  målbeskriv-‐
ningar	  för	  elevens	  undervisning.	  	  
	  
Den	  engelska	  enkätstudien	  ”If	  I	  play	  my	  sax	  my	  parents	  are	  nice	  to	  me”;	  opportunity	  and	  
motivation	  in	  musical	  instrument	  and	  singing	  tutition	  (Driscoll,	  2009)	  behandlar	  vad	  det	  
finns	  för	  möjligheter	  för	  ungdomar	  att	  delta	  i	  musikundervisning	  och	  hur	  deras	  motivat-‐
ion	  till	  detta	  ser	  ut.	  I	  studien	  redovisas	  de	  avgörande	  faktorer	  som	  får	  elever	  att	  sluta	  
med	  musik	  vilket	  är	  något	  som	  även	  kan	  bidra	  till	  en	  förståelse	  för	  sviktande	  motivation.	  
Elever	  i	  åldrarna	  13-‐14	  år	  svarade	  i	  denna	  studie	  på	  enkätfrågor	  där	  de	  bland	  annat	  fick	  
rangordna	  musikrelaterade	  aktiviteter.	  Studien	  bekräftar	  vikten	  av	  att	  få	  känna	  inre	  
glädje	  under	  själva	  musikundervisningen,	  den	  bekräftar	  också	  att	  de	  sociala	  aspekterna	  i	  
musikundervisningen	  är	  viktiga	  för	  ungdomar.	  Det	  som	  rankades	  högst	  av	  deltagarna	  i	  
studien	  var	  att	  få	  spela	  musik	  för	  sin	  egen	  njutnings	  skull.	  Näst	  högst	  rankades	  att	  med-‐
verka	  i	  grupper	  och	  därefter	  att	  arbeta	  med	  välbekanta	  låtar	  och	  spela	  informellt	  i	  
grupp.	  Studiens	  utforskande	  av	  varför	  elever	  slutar	  spela	  visar	  att	  tråkiga	  lektioner	  och	  
brist	  på	  framsteg	  är	  de	  vanligaste	  orsakerna.	  När	  eleverna	  fick	  nämna	  vad	  de	  tyckte	  var	  
de	  roligaste	  aspekterna	  av	  musik	  var	  just	  lektioner	  det	  som	  nämndes	  minst,	  vilket	  enligt	  
mig	  är	  anmärkningsvärt.	  Vikten	  av	  en	  bra	  relation	  mellan	  lärare	  och	  elev	  understryks	  
också	  i	  denna	  studie.	  Driscolls	  tydligaste	  slutsats	  är	  här	  att	  föräldrastöd	  är	  viktigt	  för	  att	  
elever	  ska	  fortsätta	  spela	  musik.	  	  	  

2.3	  Motivationspsykologi	  som	  teoretisk	  utgångspunkt	  	  
Motivationspsykologi	  är	  psykologisk	  forskning	  och	  teorier	  om	  instinkter,	  drifter,	  behov	  
och	  motiv	  som	  bildas	  hos	  en	  eller	  flera	  individer.	  Motivationsteorier	  försöker	  förklara	  
vad	  det	  är	  som	  driver	  oss	  att	  göra	  vissa	  saker	  i	  olika	  situationer	  (Psykologguiden,	  2014).	  
Då	  föreliggande	  studie	  utforskar	  sångelevers	  motivation	  under	  sånglektioner	  kan	  ett	  
motivationspsykologiskt	  perspektiv	  bidra	  till	  ökad	  förståelse	  vad	  det	  är	  som	  motiverar	  
människor.	  Motivationspsykologi	  möjliggör	  fördjupad	  reflektion	  kring	  sångelevernas	  
resonemang	  och	  uttalanden.	  	  
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2.3.1	  Motivation	  	  
Enligt	  Nationalencyklopedins	  definition	  är	  motivation	  en	  ”psykologisk	  term	  för	  de	  fak-‐
torer	  hos	  individen	  som	  väcker,	  formar	  och	  riktar	  beteendet	  mot	  olika	  mål”	  (NE,	  2014).	  
Motivation	  beskrivs	  som	  något	  biologiskt	  bestämt	  och	  inbyggt	  i	  en	  individ	  eller	  som	  nå-‐
got	  som	  skapas	  i	  miljön.	  Biologisk	  bestämd	  motivation	  benämns	  som	  primär	  motivation	  
och	  motivation	  som	  skapas	  i	  miljön	  benämns	  som	  sekundär	  motivation;	  primär	  motivat-‐
ion	  uppstår	  via	  instinkter	  och	  biologiska	  förklaringar	  medan	  sekundär	  motivation	  for-‐
mas	  av	  sociokulturell	  inlärning.	  Sekundär	  motivation	  grundar	  sig	  dock	  på	  primär	  moti-‐
vation	  men	  förändras	  genom	  socialisation,	  alltså	  när	  individen	  anpassar	  sig	  till	  omgiv-‐
ningens	  kultur	  och	  normer.	  Teorier	  som	  klargör	  varför	  organismer	  strävar	  mot	  vissa	  
mål	  med	  hjälp	  av	  varierande	  beteenden,	  benämns	  motivationsteorier.	  	  
	  
Boken	  Musical	  Excellence,	  Strategies	  and	  techniques	  to	  Enhance	  Performance	  innehåller	  
praktisk	  guidning	  grundad	  på	  forskning	  riktad	  till	  lärare,	  artister	  och	  forskare	  för	  hur	  
framträdanden	  kan	  förbättras	  och	  hur	  stress	  kan	  hanteras	  inför	  uppträdanden.	  Boken	  
innehåller	  även	  ett	  avsnitt	  som	  översiktligt	  beskriver	  motivation.	  Motivation	  är	  enligt	  
Chaffin	  och	  Lemieux	  (2011)	  en	  avgörande	  faktor	  för	  vad	  personer	  tycker	  om	  och	  väljer	  
att	  utföra.	  Motivation	  beskrivs	  också	  här	  som	  något	  som	  påverkas	  av	  den	  sociala	  miljön	  
men	  som	  likväl	  kan	  ha	  med	  ärftlighet	  att	  göra.	  När	  en	  människas	  temperament	  utvecklas	  
spelar	  nämligen	  det	  genetiska	  arvet	  in	  och	  Chaffin	  och	  Lemieux	  påstår	  liksom	  NE	  (2014)	  
att	  motivation	  kan	  påverkas	  av	  biologiska	  faktorer.	  Chaffin	  och	  Lemieux	  konstaterar	  
dock	  att	  det	  ej	  är	  klarlagt	  hur	  stor	  roll	  det	  genetiska	  arvet	  spelar	  för	  just	  musikalisk	  mo-‐
tivation.	  
	  
The	  Oxford	  Handbook	  of	  Music	  Psychology	  har	  ett	  omfattande	  avsnitt	  om	  motivation	  där	  
bland	  annat	  individen,	  miljön	  och	  kognitionens	  påverkan	  på	  motivation	  tas	  upp.	  Hallam	  
(2012)	  konstaterar	  att	  mänsklig	  motivation	  är	  något	  väldigt	  komplext,	  hon	  menar	  till	  
exempel	  att	  de	  senaste	  teorierna	  om	  motivation	  bestäms	  av	  hur	  vi	  uppfattar	  och	  tolkar	  
händelser	  i	  livet.	  I	  boken	  presenteras	  en	  modell	  för	  att	  förstå	  motivation	  (Bronfenbren-‐
ner,	  1979,	  refererad	  i	  Hallam,	  2012)	  som	  visar	  hur	  mänsklig	  utveckling	  beror	  på	  ömse-‐
sidig	  anpassning	  mellan	  en	  individ	  och	  dennes	  omgivning.	  En	  individ	  uppges	  ha	  förutbe-‐
stämda	  byggstenar	  såsom	  ålder,	  temperament	  och	  kön.	  Dessa	  byggstenar	  formas	  sedan	  
genom	  en	  integrering	  och	  anpassning	  till	  miljön	  och	  utvecklar	  individens	  personlighet,	  
könstillhörighet,	  kognitiva	  processer	  och	  självuppfattning.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  när	  vi	  
människor	  sätter	  upp	  egna	  mål	  som	  formar	  vårt	  beteende	  och	  gör	  oss	  motiverade	  till	  
olika	  saker.	  Dessa	  mål	  är	  påverkade	  av	  miljöfaktorer	  runtomkring	  oss	  och	  vår	  självupp-‐
fattning.	  Motivation	  uppstår	  bland	  annat	  ur	  att	  vi	  vill	  ha	  ett	  socialt	  godkännande	  från	  vår	  
miljö,	  från	  de	  vi	  respekterar	  och	  ser	  upp	  till,	  och	  får	  vi	  det	  höjs	  vår	  självkänsla	  och	  vårt	  
självförtroende.	  

Inre	  och	  yttre	  motivation	  	  	  
Chaffin	  och	  Lemieux	  (2011)	  delar	  upp	  motivation	  i	  två	  olika	  kategorier:	  motivation	  som	  
kommer	  inifrån	  (intrinsic	  motivation)	  och	  motivation	  som	  påverkas	  av	  utomliggande	  
faktorer	  såsom	  till	  exempel	  lärare	  eller	  föräldrar	  (extrinsic	  motivation).	  Motivation	  kan	  
även	  uppstå	  genom	  en	  kombination	  mellan	  inre	  och	  yttre	  motivation.	  Studier	  av	  föräld-‐
rars	  engagemang	  i	  barns	  övning	  på	  instrument,	  visar	  att	  en	  stor	  del	  av	  motivationen	  till	  
en	  början	  kommer	  utifrån,	  från	  föräldrarna	  (Pitts,	  Davidsson	  &	  McPherson	  2000a,	  
2000b;	  McPherson	  &	  Zimmerman,	  2002	  refererade	  i	  Chaffin	  &	  Lemieux,	  2011).	  Chaffin	  
och	  Lemieux	  påstår	  att	  inre	  motivation	  utvecklas	  först	  då	  en	  elev	  börjar	  öva	  av	  egen	  
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vilja.	  Han	  hävdar	  också	  att	  inre	  motivation	  är	  ett	  måste	  om	  eleven	  ska	  kunna	  utveckla	  
musikaliska	  färdigheter.	  Om	  övergången	  mellan	  yttre	  till	  inre	  motivation	  går	  smidigt	  kan	  
en	  elev	  också	  utveckla	  stark	  inre	  motivation.	  När	  inre	  motivation	  utvecklas	  behövs	  ej	  
påminnelser	  från	  föräldrar,	  och	  eleven	  kan	  ägna	  sig	  åt	  målinriktad	  och	  självreglerad	  öv-‐
ning.	  Inre	  motivation	  kan	  hindras	  att	  utvecklas	  om	  föräldrar	  fortsätter	  att	  övervaka	  och	  
tvinga	  eleven	  till	  övning.	  För	  att	  ett	  barn	  ska	  utveckla	  inre	  motivation	  måste	  den	  också	  få	  
möjlighet	  att	  uppleva	  framgång	  i	  samband	  med	  aktiviteten;	  barnet	  måste	  få	  någon	  slags	  
positiv	  upplevelse	  av	  det	  den	  genomför.	  Barn	  uppfattar	  sina	  förmågor	  samt	  vad	  de	  gillar	  
och	  ogillar	  utifrån	  om	  de	  lyckats	  eller	  misslyckats	  med	  en	  uppgift	  menar	  Chaffin	  och	  
Lemieux.	  	  
	  
Karlsson	  (2002)	  behandlar	  i	  sin	  studie	  liksom	  Chaffin	  och	  Lemieux	  (2011)	  begreppen	  
inre	  och	  yttre	  motivation.	  Karlsson	  hänvisar	  till	  Rigby,	  Deci,	  Patrick,	  och	  Ryan	  (1992)	  
som	  påvisar	  hur	  inre	  och	  yttre	  motivation	  inte	  nödvändigtvis	  är	  varandras	  motsatser,	  
utan	  även	  samspelar,	  något	  som	  kan	  tänkas	  komplettera	  Chaffins	  och	  Lemieuxs	  syn	  på	  
inre	  och	  yttre	  motivation.	  	  
	  
Karlsson	  (2002)	  menar	  också	  att	  värderingar	  och	  uppfattningar	  som	  förvärvas	  från	  om-‐
givningen	  kan	  integreras	  i	  den	  egna	  självbilden.	  Genom	  att	  internalisera	  en	  utomstående	  
anledning	  att	  utföra	  en	  aktivitet	  får	  yttre	  motivation	  samma	  effekt	  som	  inre	  motivation:	  

	  
Tendensen	  att	  assimilera	  och	  integrera	  kan	  få	  individer	  att	  ägna	  sig	  åt	  inte	  
bara	  sådant	  som	  de	  primärt	  är	  intresserade	  av,	  utan	  också	  sådant	  som	  de	  ser	  
som	  medel	  för	  att	  nå	  sina	  mål.	  (Karlsson,	  2002,	  s.	  40)	  	  

	  
I	  och	  med	  detta	  synsätt	  blir	  gränsen	  mellan	  inre	  och	  yttre	  motivation	  i	  princip	  upplöst.	  
Yttre	  motivation	  kan	  få	  samma	  funktion	  som	  inre	  motivation	  när	  den	  integreras	  i	  en	  in-‐
divid.	  Även	  Hallam	  (2012)	  betonar	  problematiken	  med	  att	  skilja	  mellan	  miljöfaktorer	  
och	  inre	  faktorer.	  Miljöfaktorer	  internaliseras	  ofta,	  menar	  hon,	  och	  blir	  till	  en	  del	  av	  in-‐
dividens	  karaktär,	  såsom	  tidiga	  musikaliska	  erfarenheter,	  lärandemål,	  self-‐efficacy5	  
(upplevd	  självförmåga)	  och	  självkänsla.	  	  

2.3.2	  Kognition	  och	  självuppfattning	  
Hallam	  (2012)	  beskriver	  kognition	  som	  en	  viktig	  del	  i	  moderna	  teorier	  om	  motivation.	  
För	  att	  tillfredsställa	  våra	  behov	  att	  bli	  motiverade	  måste	  vi	  inse	  konsekvenserna	  av	  vårt	  
handlande.	  Därför	  spelar	  kognition	  en	  stor	  roll	  för	  just	  motivation.	  Vårt	  beteende	  är	  till	  
stor	  del	  styrt	  av	  våra	  tankar	  om	  och	  uppfattningar	  av	  händelser.	  Våra	  tankar	  om	  vår	  nu-‐
varande	  förmåga	  avgör	  delvis	  också	  vår	  prestation	  inom	  ett	  område,	  även	  tankar	  om	  
lärande	  påverkar	  vår	  prestanda	  (Kelly,	  1955,	  refererad	  i	  Hallam,	  2012).	  Kognition	  gör	  
att	  vi	  kan	  attribuera,	  alltså	  tillskriva	  våra	  lyckade	  försök	  och	  misslyckanden	  till	  orsaker,	  
och	  på	  så	  sätt	  skapar	  vi	  en	  bild	  av	  oss	  själva.	  
	  
Hur	  vi	  attribuerar	  framgångar	  och	  misslyckanden	  påverkar	  om	  vi	  behåller	  vår	  själv-‐
känsla	  eller	  inte	  (Weiner,	  1986,	  refererad	  i	  Hallam,	  2012).	  För	  att	  behålla	  vår	  självkänsla	  
och	  underhålla	  vår	  motivation,	  bör	  vi	  skylla	  våra	  framgångar	  på	  inre	  orsaker	  och	  våra	  
misslyckanden	  på	  yttre	  omständigheter.	  Austin	  och	  Vispoel	  (1993,	  refererad	  i	  Hallam,	  
2012)	  anser	  att	  om	  elever	  förklarar	  misslyckande	  med	  en	  yttre	  omständighet	  såsom	  en	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Self-‐efficacy:	  upplevd	  självförmåga,	  dvs.	  ”tilltro	  till	  sin	  egen	  förmåga	  att	  klara	  en	  uppgift”	  (Psykologgui-‐
den,	  2014).	  
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mindre	  bra	  inlärningsstrategi	  får	  elever	  mer	  kraft	  att	  ändra	  sina	  strategier.	  De	  elever	  
som	  kan	  ändra	  om	  sina	  inlärningsstrategier	  har	  större	  chans	  att	  bevara	  sin	  motivation.	  
Elever	  som	  får	  kunskap	  om	  sin	  inlärning,	  vad	  de	  har	  för	  styrkor	  och	  svagheter,	  ökar	  sin	  
chans	  att	  hantera	  sina	  attributioner	  och	  kan	  på	  så	  sätt	  behålla	  motivationen.	  
	  
En	  persons	  tankar	  om	  sannolikheten	  att	  lyckas	  med	  särskilda	  uppgifter	  påverkar	  hur	  
hen	  sätter	  upp	  mål	  och	  sedan	  uppnår	  målen	  eller	  inte.	  En	  person	  som	  uppfattar	  sig	  själv	  
som	  lyckad	  och	  förklarar	  detta	  med	  sin	  musikaliska	  förmåga	  kan	  skapa	  ett	  positivt	  mu-‐
sikaliskt	  själv-‐koncept6.	  Positiva	  självuppfattningar	  kan	  vara	  starka	  motivationsfaktorer	  
som	  kan	  leda	  till	  att	  en	  person	  kan	  se	  sig	  själv	  inom	  ett	  musikaliskt	  område	  i	  framtiden	  
(Markus	  &	  Ruvolo,	  1989,	  refererad	  i	  Hallam,	  2012).	  Enligt	  Austin	  (1991,	  refererad	  i	  Hal-‐
lam,	  2012)	  finns	  det	  en	  koppling	  mellan	  musikaliskt	  själv-‐koncept	  och	  deltagande	  i	  mu-‐
sikaliska	  aktiviteter	  i	  och	  utanför	  skolan.	  Bandura	  (1982,	  1989,	  refererade	  i	  Hallam,	  
2012)	  föreslår	  att	  motivation	  för	  en	  aktivitet	  når	  sin	  höjdpunkt	  då	  stark	  upplevd	  själv-‐
förmåga	  (self-‐efficacy)	  kombineras	  med	  en	  slags	  osäkerhet	  om	  man	  kommer	  att	  lyckas	  
eller	  inte.	  Då	  känner	  personen	  sig	  utmanad	  och	  kompetent	  på	  samma	  gång.	  En	  elev	  ska	  
även	  gärna	  bli	  utmanad	  i	  förhållande	  till	  hens	  nuvarande	  kunskaper	  (Good	  &	  Brophy,	  
1991,	  refererad	  i	  Hallam,	  2012).	  Detta	  kan	  göras	  med	  rätt	  avvägning	  i	  val	  av	  svårighets-‐
grad	  för	  elevens	  uppgifter;	  om	  uppgiftens	  svårighetsgrad	  är	  väl	  anpassad	  tenderar	  per-‐
sonen	  att	  fortsätta	  med	  arbetet,	  är	  uppgiften	  för	  svår	  skapas	  oro	  och	  ängslighet	  och	  om	  
uppgiften	  är	  för	  lätt	  blir	  ofta	  eleven	  i	  fråga	  uttråkad.	  Hallam	  uttrycker	  även	  att	  en	  nyckel	  
till	  inre	  motivation	  är	  att	  uppleva	  lust	  och	  njutning	  i	  relation	  till	  musik.	  

2.3.3	  Miljöns	  påverkan	  på	  motivation	  
Miljön	  är	  enligt	  Hallam	  (2012)	  avgörande	  för	  om	  människor	  får	  möjlighet	  att	  fastna	  för	  
musik.	  Om	  miljön	  uppfyller	  en	  individs	  behov	  kommer	  dennes	  motivation	  att	  förstärkas.	  
En	  miljö	  som	  däremot	  hindrar	  att	  behov	  uppfylls	  bidrar	  till	  att	  personen	  känner	  sig	  
omotiverad,	  eller	  att	  den	  söker	  sig	  till	  en	  annan	  miljö	  som	  uppfyller	  behoven	  (Hettema	  &	  
Kenrick,	  1992,	  refererad	  i	  Hallam,	  2012).	  	  
	  
Lärare	  betraktas	  som	  en	  yttre	  faktor	  som	  spelar	  stor	  roll	  när	  det	  gäller	  elevers	  motivat-‐
ion	  eftersom	  de	  kan	  påverka	  elevers	  attityder	  till	  musik	  och	  vad	  de	  kan	  uppnå	  (Szu-‐
bertowska,	  2005	  refererad	  i	  Hallam,	  2012).	  Där	  lärare	  motiverar	  elever	  att	  hänge	  sig	  åt	  
musik	  och	  får	  dem	  att	  identifiera	  sig	  med	  att	  bli	  musiker,	  blir	  attityden	  gentemot	  lärarna	  
och	  musik	  i	  skolan	  mer	  positiv	  (Lamont,	  2002	  refererad	  i	  Hallam,	  2012).	  Positivt	  stöd	  
från	  en	  lärare	  är	  särskilt	  viktigt	  vid	  en	  tidig	  ålder.	  Då	  kan	  ett	  okritiskt	  förhållningssätt	  
hos	  läraren	  lättare	  bidra	  till	  att	  barnet	  kan	  utveckla	  en	  mer	  positiv	  musikalisk	  identitet	  	  
	  
Det	  finns	  även	  andra	  miljöfaktorer	  som	  påverkar	  elevens	  motivation.	  Extern	  styrning	  är	  
ett	  sådant	  exempel,	  alltså	  att	  lärare	  eller	  förälder	  styr	  vad	  en	  elev	  ska	  utföra.	  Detta	  kan	  
påverka	  motivationen	  negativt,	  eftersom	  eleven	  då	  kan	  känna	  att	  den	  inte	  själv	  styr	  över	  
sitt	  eget	  lärande.	  Däremot	  kan	  extern	  belöning	  till	  något	  en	  elev	  redan	  har	  inre	  motivat-‐
ion	  för	  att	  göra,	  förstärka	  motivationen.	  En	  lärare	  får	  dock	  akta	  sig	  att	  den	  inte	  styr	  ele-‐
ven	  alltför	  mycket	  då	  detta	  kan	  förhindra	  inre	  motivation	  (Deci,	  1975	  refererat	  i	  Karls-‐
son,	  2002).	  Det	  är	  således	  fråga	  om	  en	  balansgång	  om	  hur	  mycket	  en	  lärare	  ska	  försöka	  
påverka	  sina	  elever.	  Vissa	  elever	  som	  är	  i	  början	  av	  sitt	  musikaliska	  lärande	  behöver	  viss	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Själv-‐koncept:	  self-‐concept	  (eng.)	  representerar	  vad	  en	  individ	  tänker	  om	  sig	  själv	  och	  sina	  relationer	  
med	  andra	  och	  spelar	  en	  avgörande	  roll	  i	  vad	  som	  motiverar	  människor	  (Rogers,	  1961	  refererad	  i	  Hallam,	  
2012).	  	  
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stimulans	  från	  en	  lärare	  för	  att	  utveckla	  sitt	  engagemang	  till	  musik.	  Om	  den	  senare	  får	  
egen	  erfarenhet	  av	  positiva	  musikaliska	  upplevelser	  blir	  inte	  behovet	  av	  yttre	  motivat-‐
ionsfaktorer	  lika	  stort.	  När	  eleven	  vill	  återuppleva	  dessa	  positiva	  upplevelser	  byggs	  och	  
skapas	  därefter	  inre	  motivation	  (Fant,	  1995	  refererat	  i	  Karlsson,	  2002).	  	  

2.3.4	  Autonomi	  som	  motiverande	  medel	  	  
För	  att	  utveckla	  motivation	  behöver	  en	  individ	  till	  viss	  del	  uppleva	  att	  aktiviteten	  den	  
utför	  är	  självvald.	  Det	  måste	  alltså	  finnas	  ett	  visst	  mått	  av	  autonomi	  och	  självbestäm-‐
mande	  i	  aktiviteten	  (Ryan	  &	  Deci,	  2000	  refererad	  i	  Hallam,	  2012).	  Även	  Karlsson	  (2002)	  
beskriver	  autonomi	  som	  ett	  motivationshöjande	  medel.	  Hon	  utgår	  bland	  annat	  från	  en	  
teori	  för	  kognitiv	  utvärdering	  som	  berör	  autonomi	  och	  motivation	  presenterad	  av	  Deci,	  
Ryan	  och	  Conell	  (1980,	  1985	  refererad	  i	  Karlsson).	  Denna	  teori	  antar	  att	  känslan	  av	  upp-‐
levd	  autonomi	  ökar	  motivationen,	  alltså	  om	  en	  individ	  känner	  att	  den	  själv	  styr	  över	  sitt	  
handlande	  skapas	  motivation	  för	  en	  aktivitet.	  Aktiviteter	  som	  bidrar	  till	  känslan	  av	  att	  
klara	  av	  en	  svår	  uppgift	  ökar	  även	  motivation	  medan	  aktiviteter	  som	  får	  en	  individ	  att	  
känna	  inkompetens	  vid	  utförandet,	  minskar	  motivationen.	  I	  teorin	  hävdas	  även	  att	  feed-‐
back	  och	  händelser	  från	  bland	  annat	  lärare	  kan	  påverka	  hur	  elevens	  autonomi	  och	  moti-‐
vation	  utvecklas	  beroende	  på	  vad	  feedbacken	  har	  för	  innebörd.	  Teorin	  gör	  skillnad	  på	  
informationsgivande	  händelser	  och	  feedback	  och	  kontrollerande	  händelser	  och	  feed-‐
back.	  Det	  förstnämnda	  kan	  ge	  eleven	  information	  när	  den	  ska	  utföra	  val	  medan	  kontrol-‐
lerande	  feedback	  och	  information	  mer	  handlar	  om	  att	  styra	  hur	  eleven	  ska	  känna,	  tänka	  
och	  bete	  sig.	  Under	  en	  lektion	  kan	  elevers	  motivation	  höjas	  genom	  att	  de	  till	  exempel	  får	  
välja	  vilket	  material	  som	  ska	  spelas	  eller	  i	  vilken	  ordning	  lektionsmomenten	  ska	  ske.	  
Karlsson	  anser	  att	  om	  läraren	  låter	  en	  elev	  välja	  vilket	  stycke	  den	  ska	  lära	  sig	  bidrar	  det	  
till	  att	  eleven	  upplever	  kontroll	  över	  sitt	  lärande	  och	  deltagande	  i	  läroprocessen.	  	  
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3	  Metodologi	  och	  metod	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  den	  kvalitativa	  intervjun	  som	  forskningsmetod.	  Här	  redogörs	  
också	  för	  urvalet	  av	  informanter,	  studiens	  genomförande	  samt	  dess	  trovärdighet	  och	  
giltighet.	  

3.1	  Metodologiska	  utgångspunkter	  	  	  
För	  att	  undersöka	  vad	  som	  motiverar	  sångelever	  på	  estetiskt	  gymnasium,	  ur	  ett	  motivat-‐
ionspsykologiskt	  perspektiv,	  anser	  jag	  att	  det	  lämpar	  sig	  att	  välja	  en	  kvalitativ	  forsk-‐
ningsmetod.	  Då	  syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  ta	  reda	  på	  vad	  elever	  anser	  motiverar	  
dem	  förefaller	  kvalitativa	  intervjuer	  vara	  en	  befogad	  metod	  eftersom	  kvalitativa	  inter-‐
vjuer,	  enligt	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010),	  ofta	  används	  för	  att	  undersöka	  attityder	  och	  
synsätt.	  Kvantitativa	  metoder	  såsom	  enkäter	  är	  mer	  relevanta	  att	  använda	  för	  att	  under-‐
söka	  samband	  mellan	  ett	  intresseområde	  och	  exempelvis	  kön,	  ålder	  yrkeserfarenhet	  etc.	  
Enkäter	  har	  nämligen	  svårt	  att	  täcka	  in	  breda	  frågeområden	  såsom	  värderingar	  och	  syn-‐
sätt	  då	  det	  är	  svårt	  att	  avgränsa	  och	  formulera	  frågor	  som	  ger	  uttömmande	  svar.	  	  
	  
En	  kvalitativ	  intervju	  har	  endast	  bestämda	  frågeområden	  och	  den	  som	  intervjuas	  får	  
möjlighet	  att	  påverka	  vilka	  aspekter	  av	  ämnet	  som	  tas	  upp.	  Den	  kvalitativa	  intervjuns	  
öppna	  utformning	  begränsar	  inte	  informanternas	  svar	  till	  förbestämda	  alternativ.	  In-‐
formanterna	  får	  under	  intervjun	  resonera	  mer	  fritt	  kring	  de	  frågor	  som	  tas	  upp	  (Johans-‐
son	  &	  Svedner,	  2010).	  Syftet	  med	  en	  kvalitativ	  intervju	  är	  att	  få	  fram	  intervjupersonens	  
beskrivningar	  av	  hens	  livsvärld	  (Kvale	  &	  Brinkman,	  2014).	  	  
	  
Kvale	  och	  Brinkman	  (2014)	  beskriver	  samtalet,	  eller	  intervjun,	  som	  ett	  fundament	  för	  
förståelse	  för	  varandra	  och	  människors	  olika	  uppfattningar:	  	  
	  

Att	  samtala	  är	  en	  grundläggande	  form	  av	  mänsklig	  interaktion.	  Människor	  
talar	  med	  varandra;	  de	  interagerar,	  ställer	  frågor	  och	  besvarar	  frågor.	  Ge-‐
nom	  samtal	  lär	  vi	  känna	  andra	  människor,	  vi	  får	  kunskap	  om	  deras	  erfa-‐
renheter,	  känslor,	  attityder	  och	  den	  värld	  de	  lever	  i.	  (Kvale	  &	  Brinkman,	  
2014,	  s.	  15)	  	  

	  
Intervjusituationen	  ser	  jag	  som	  passande	  för	  denna	  studies	  motivationspsykologiska	  
perspektiv.	  Kvale	  och	  Brinkman	  (2014)	  menar	  att	  samtal	  kan	  leda	  till	  förståelse	  för	  
människors	  attityder	  och	  känslor.	  I	  en	  kvalitativ	  intervju	  kan	  intervjuaren	  fördjupa	  sig	  i	  
informantens	  resonemang	  och	  på	  så	  sätt	  få	  reda	  på	  känslor,	  tankar	  och	  förhållningssätt	  
som	  sedan	  kan	  tolkas	  utifrån	  som	  i	  detta	  fall,	  motivationspsykologisk	  teori.	  Enligt	  Jo-‐
hansson	  och	  Svedner	  (2010)	  ger	  ofta	  intervjuer	  uttömmande	  svar	  om	  attityder	  och	  vär-‐
deringar	  vilket	  också	  matchar	  föreliggande	  studies	  teoretiska	  perspektiv.	  	  
	  
Kvale	  och	  Brinkman	  (2014)	  menar	  att	  den	  halvstrukturerade	  intervjun	  ”definieras	  som	  
en	  intervju	  med	  målet	  att	  erhålla	  beskrivningar	  av	  intervjupersonens	  livsvärld	  i	  syfte	  att	  
tolka	  innebörden	  av	  de	  beskriva	  fenomenen”	  (s.	  19).	  Intervjun	  avser	  alltså	  att	  förstå	  och	  
beskriva	  individers	  livsvärld	  på	  ett	  nyanserat	  sätt,	  intervjuaren	  ska	  registrera	  och	  tolka	  
det	  som	  sägs	  och	  hur	  det	  sägs.	  Därför	  blir	  det	  extra	  viktigt	  att	  observera	  tonfall	  och	  an-‐
siktsuttryck.	  Det	  kan	  handla	  om	  underförstådda	  meningar	  som	  intervjuaren	  måste	  tyda	  
och	  sedan	  återkoppla	  till	  intervjupersonen	  för	  att	  bekräfta	  om	  tolkningen	  är	  riktig.	  
Ibland	  kan	  intervjuaren	  och	  intervjupersonen	  använda	  samma	  ord	  men	  läsa	  in	  olika	  
tolkningar	  i	  orden,	  vilket	  kan	  vara	  en	  svårighet	  när	  intervjuer	  genomförs	  (Kvale	  &	  
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Brinkman).	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  tar	  även	  upp	  några	  svårigheter	  med	  halv-‐
strukturerade	  intervjuer.	  Det	  kan	  röra	  sig	  som	  att	  intervjupersonen	  inte	  svarar	  helt	  san-‐
ningsenligt	  på	  frågorna.	  De	  menar	  också	  att	  intervjuaren	  riskerar	  att	  projicera	  sina	  åsik-‐
ter	  och	  värderingar	  på	  den	  som	  intervjuas	  och	  vinklar	  frågorna	  så	  att	  olika	  infallsvinklar	  
ej	  belyses.	  Johansson	  och	  Svedner	  beskriver	  även	  problemet	  med	  en	  förväntningseffekt	  
som	  kan	  uppstå	  under	  en	  intervjusituation.	  Den	  innebär	  att	  informanten	  försöker	  svara	  
såsom	  den	  förväntar	  sig	  att	  intervjuaren	  vill	  att	  den	  ska	  svara.	  Enligt	  Johansson	  och	  
Svedner	  ger	  frågor	  om	  synsätt	  stort	  utrymme	  för	  förväntningseffekten	  då	  intervjuaren	  
kanske	  uttrycker	  sina	  egna	  åsikter	  och	  värderingar	  så	  att	  det	  påverkar	  vad	  informanten	  
ger	  för	  svar.	  	  

3.2	  Metod	  och	  design	  av	  studien	  

3.2.1	  Val	  av	  metod	  	  
I	  denna	  studie	  används	  den	  halvstrukturerade,	  kvalitativa	  intervjun	  som	  forskningsme-‐
tod.	  Valet	  av	  metod	  beror	  på	  att	  studien	  kräver	  en	  metod	  som	  kan	  lyfta	  fram	  elevers	  
tankar	  och	  resonemang	  kring	  motivation	  relaterat	  till	  sångundervisning.	  	  
	  	  
Den	  halvstrukturerade	  intervjun	  är	  till	  skillnad	  från	  den	  strukturerade	  intervjun	  mer	  
öppen	  i	  sin	  utformning	  och	  inte	  planerad	  i	  detalj.	  Frågorna	  kan	  variera	  från	  intervju	  till	  
intervju	  beroende	  på	  vad	  den	  intervjuade	  tar	  upp	  för	  aspekter	  och	  det	  finns	  inga	  givna	  
svarsalternativ	  som	  i	  en	  strukturerad	  intervju	  (Johansson	  &	  Svedner,	  2010).	  Informan-‐
terna	  kan	  på	  så	  sätt	  belysa	  motivationspåverkande	  faktorer	  som	  kanske	  inte	  hade	  tagits	  
med	  i	  beräkningen	  vid	  till	  exempel	  utformandet	  av	  en	  strukturerad	  intervju	  eller	  en	  en-‐
kät.	  En	  halvstrukturerad,	  kvalitativ	  intervju	  baseras	  på	  teman	  där	  intervjuaren	  endast	  
förbereder	  potentiella	  frågor	  till	  intervjun.	  Frågornas	  ordningsföljd	  kan	  improviseras	  
utefter	  den	  intervjuades	  berättelser	  (Kvale,	  1997).	  Syftet	  är	  att	  låta	  informanten	  belysa	  
det	  som	  den	  anser	  är	  viktigt.	  Genom	  öppna	  frågor	  får	  informanten	  hjälp	  att	  minnas	  hän-‐
delser	  för	  att	  återge	  hens	  bild	  av	  verkligheten.	  Därför	  måste	  den	  som	  intervjuar	  följa	  
informantens	  resonemang	  och	  akta	  sig	  för	  att	  avbryta	  och	  påverka	  den	  intervjuades	  
tankar.	  Intervjuerna	  spelas	  oftast	  in	  och	  transkriberas	  för	  att	  få	  med	  det	  som	  sägs	  orda-‐
grant,	  inklusive	  tonfall	  och	  pauseringar	  (Johansson	  &	  Svedner,	  2010).	  	  

3.2.2	  Urval	  
Informanterna	  har	  valts	  utifrån	  kriterier	  att	  de	  ska	  vara	  studenter	  vid	  det	  estetiska	  
gymnasieprogrammet	  och	  de	  ska	  studera	  vid	  någon	  av	  kurserna	  Sång	  1-‐3.	  En	  viss	  geo-‐
grafisk	  spridning	  finns	  bland	  dem	  då	  tre	  är	  från	  en	  mindre	  ort	  och	  en	  är	  från	  en	  större	  
stad.	  Den	  geografiska	  spridningen	  beror	  på	  att	  jag	  ville	  intervjua	  elever	  vid	  olika	  gymna-‐
sieskolor	  eftersom	  undervisningen	  kan	  vara	  utformad	  på	  olika	  sätt	  vid	  olika	  skolor.	  In-‐
tentionen	  var	  även	  att	  intervjua	  elever	  som	  har	  olika	  sånglärare	  för	  att	  få	  en	  variation	  i	  
beskrivningarna	  av	  hur	  deras	  sånglärare	  arbetar	  och	  hur	  informanterna	  tycker	  att	  deras	  
sånglärare	  påverkar	  motivationen.	  	  
	  
För	  att	  få	  en	  representation	  av	  personer	  med	  olika	  kön	  i	  denna	  studie	  har	  jag	  intervjuat	  
två	  sångelever	  som	  identifierar	  sig	  som	  kvinnor	  och	  två	  sångelever	  som	  identifierar	  sig	  
som	  män.	  	  Jag	  har,	  trots	  eftersträvan,	  inte	  fått	  tag	  på	  någon	  elev	  av	  annan	  könsidentifi-‐



	   18	  

kation	  vilket	  gör	  att	  min	  representation	  av	  könen	  endast	  representerar	  cispersoner.7	  
Ingen	  nära	  relation	  finns	  mellan	  mig	  och	  informanterna,	  dock	  är	  jag	  ytligt	  bekant	  med	  
två	  av	  dem	  vilket	  jag	  tror	  kan	  innebära	  både	  fördelar	  och	  nackdelar.	  	  En	  fördel	  skulle	  
kunna	  vara	  att	  informanterna	  inte	  behöver	  öppna	  upp	  sig	  för	  en	  främmande	  människa	  
medan	  en	  nackdel	  kan	  vara	  att	  informanten	  utelämnar	  åsikter	  och	  tankar	  som	  hen	  tror	  
att	  jag	  uppfattar	  som	  obekväma.	  Kontakten	  med	  informanterna	  har	  upprättats	  genom	  
kontakt	  via	  sånglärare	  som	  arbetar	  på	  skolorna	  de	  går	  på.	  	  
	  
Person	  A	  är	  en	  kvinna	  i	  17-‐årsåldern	  som	  går	  på	  ett	  större	  estetiskt	  gymnasium	  i	  en	  
större	  stad.	  Hon	  går	  i	  åk	  2	  och	  har	  haft	  sånglektioner	  i	  drygt	  1	  1/2	  år,	  ca	  50	  minuter	  i	  
veckan.	  	  
	  
Person	  B	  är	  en	  man	  i	  18-‐årsåldern	  som	  går	  på	  ett	  estetiskt	  gymnasium	  på	  en	  mindre	  ort.	  
Han	  går	  i	  åk	  3	  och	  har	  haft	  sånglektioner	  i	  drygt	  2	  1/2	  år,	  ca	  50	  minuter	  i	  veckan.	  	  
	  
Person	  C	  är	  en	  kvinna	  i	  18-‐årsåldern	  som	  går	  på	  ett	  mindre	  estetiskt	  gymnasium	  på	  en	  
mindre	  ort.	  Hon	  går	  i	  åk	  3	  och	  har	  haft	  sånglektioner	  i	  drygt	  2	  1/2	  år,	  ca	  30	  minuter	  i	  
veckan.	  	  
	  
Person	  D	  är	  en	  man	  i	  18-‐årsåldern	  som	  går	  på	  ett	  mindre	  estetiskt	  gymnasium	  på	  en	  
mindre	  ort.	  Han	  går	  i	  åk	  3	  och	  har	  haft	  sånglektioner	  i	  drygt	  2	  1/2	  år,	  ca	  30	  minuter	  i	  
veckan.	  	  

3.2.3	  Datainsamling	  
Fyra	  intervjuer	  har	  genomförts.	  Alla	  fyra	  genomfördes	  via	  möten,	  ansikte	  mot	  ansikte.	  
Jag	  lät	  informanterna	  föreslå	  en	  plats	  och	  en	  tid	  för	  att	  inte	  inkräkta	  för	  mycket	  på	  deras	  
fritid.	  Jag	  hade	  som	  önskemål	  att	  ljudvolymen	  på	  platsen	  skulle	  vara	  låg	  samt	  att	  inga	  av	  
deras	  lärare	  eller	  klasskamrater	  skulle	  vara	  så	  pass	  nära	  att	  de	  kunde	  höra	  vad	  infor-‐
manten	  delgav.	  Detta	  eftersträvades	  för	  att	  minska	  risken	  att	  de	  censurerade	  sina	  utta-‐
landen.	  En	  av	  intervjuerna	  genomfördes	  på	  ett	  café	  nära	  informantens	  skola,	  en	  annan	  
genomfördes	  i	  en	  informants	  skolcafé	  och	  de	  resterande	  två	  intervjuerna	  genomfördes	  
på	  informanternas	  skolor	  på	  dagar	  då	  det	  ej	  var	  undervisning	  på	  grund	  av	  sportlov	  och	  
studiedag.	  Intervjuerna	  tog	  mellan	  30-‐45	  minuter	  och	  spelades	  in	  via	  programmet	  Ga-‐
rageband	  på	  min	  dator,	  en	  MacBook	  Pro.	  Ljudet	  togs	  upp	  via	  den	  inbyggda	  mikrofonen	  i	  
datorn.	  	  
	  
De	  teman	  som	  utformats	  till	  föreliggande	  studies	  halvstrukturerade	  intervjuer	  lyder:	  
	  

• Beskrivningar	  av	  situationer	  eller	  tillfällen	  då	  motivation	  erfarits	  
• Motivation	  relaterat	  till	  sånglektioner	  
• Faktorer	  som	  påverkar	  informanternas	  motivation	  till	  att	  sjunga	  

	  
Under	  intervjuerna	  togs	  teman	  upp	  kronologiskt	  i	  den	  ovan	  beskrivna	  ordningen.	  Under	  
det	  första	  temat	  fick	  informanterna	  redogöra	  för	  specifika	  tillfällen	  då	  de	  känner	  sig	  mo-‐
tiverade	  samt	  beskriva	  hur	  de	  upplever	  att	  det	  känns	  när	  de	  är	  motiverade.	  Här	  ställde	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Cis-‐person:	  ”person	  vars	  könsidentitet	  stämmer	  överens	  med	  hans	  eller	  hennes	  biologiska	  och	  
juridiska	  kön”	  (NE,	  2015). 
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jag	  öppna	  frågor	  om	  deras	  motivation.	  Under	  temat	  motivation	  relaterat	  till	  sånglekt-‐
ioner	  fick	  informanterna	  beskriva	  hur	  deras	  motivation	  ter	  sig	  under	  sånglektionerna.	  
Informanterna	  kunde	  här	  också	  berätta	  om	  det	  funnits	  sånglektioner	  då	  de	  känt	  sig	  ex-‐
tra	  motiverade	  och	  resonera	  kring	  vad	  det	  kan	  berott	  på.	  Informanterna	  nämnde	  ofta	  i	  
detta	  skede,	  sångläraren	  som	  bidragande	  faktor	  till	  deras	  motivation.	  Avslutningsvis	  
behandlades	  vilka	  faktorer	  som	  påverkar	  informantens	  motivation	  till	  att	  sjunga.	  Här	  
ställde	  jag	  ofta	  ytterligare	  frågor	  kring	  lärares	  påverkan	  på	  informanternas	  motivation.	  
Under	  intervjuerna	  kom	  vi	  då	  och	  då	  in	  på	  sidospår	  såsom	  andra	  musikrelaterade	  aktivi-‐
teter	  som	  påverkade	  deras	  motivation,	  vilka	  jag	  inte	  valt	  att	  fokusera	  på	  i	  denna	  studie.	  
	  
Informanterna	  var	  överlag	  öppna	  med	  sina	  svar	  och	  undvek	  inte	  att	  svara	  på	  frågor.	  
Några	  av	  dem	  tyckte	  att	  det	  var	  svårt	  att	  formulera	  sig	  och	  översätta	  sina	  tankar	  och	  
känslor	  till	  ord.	  Jag	  som	  oerfaren	  intervjuare	  behövde	  också	  ibland	  lite	  extra	  tid	  till	  att	  
tänka	  efter	  vilken	  fråga	  jag	  ville	  ställa.	  Det	  fanns	  en	  tendens	  under	  intervjuerna	  att	  vi	  
berörde	  andra	  motivationspåverkande	  faktorer	  än	  just	  de	  som	  uppstår	  under	  lektioner-‐
na	  eftersom	  motivation	  inte	  endast	  styrs	  av	  det	  som	  händer	  på	  en	  lektion,	  vilket	  sedan	  
kan	  ha	  gjort	  det	  svårare	  för	  mig	  att	  besvara	  min	  forskningsfråga.	  	  

3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  
När	  intervjuerna	  genomförts	  transkriberades	  de	  ord	  för	  ord.	  Jag	  har	  använt	  mig	  av	  iTu-‐
nes	  för	  att	  spela	  upp	  intervjuerna	  och	  av	  Word	  för	  att	  skriva	  ner	  dem.	  Materialet	  analy-‐
serades	  sedan	  med	  hjälp	  av	  meningskoncentrering	  vilket	  innebär	  att	  informanternas	  
yttranden	  dragits	  samman	  till	  kortare	  formuleringar	  för	  att	  få	  fram	  kärnan	  i	  det	  sagda.	  	  
Dessa	  kortare	  formuleringar	  benämns	  som	  meningsenheter	  (Kvale	  &	  Brinkman,	  2014).	  
Enligt	  Kvale	  och	  Brinkman	  är	  meningskoncentrering	  en	  bra	  analysmetod	  då	  ett	  material	  
ska	  bli	  föremål	  för	  ytterligare	  teoretisk	  analys	  eller	  tolkning.	  Detta	  passar	  föreliggande	  
studie	  då	  empirin	  analyseras	  och	  resultatet	  diskuteras	  utifrån	  motivationspsykologiskt	  
perspektiv.	  	  
	  
Analysen	  gick	  till	  på	  så	  sätt	  att	  jag	  först	  läste	  igenom	  intervjuerna	  några	  gånger	  och	  då	  
försökte	  hitta	  övergripande	  teman	  som	  skulle	  täcka	  in	  den	  innehållsliga	  helheten.	  Det	  
som	  tydligt	  framkom	  i	  detta	  skede	  var	  två	  teman:	  Sångläraren	  och	  Tillståndet	  att	  känna	  
sig	  bra	  på	  något	  relaterat	  till	  motivation.	  Dock	  var	  innehållet	  i	  dessa	  teman	  spretigt	  ef-‐
tersom	  alla	  fyra	  informanter	  hade	  relativt	  olika	  sett	  att	  se	  på	  motivation.	  För	  att	  då	  istäl-‐
let	  få	  fram	  essensen	  i	  det	  informanterna	  sagt	  och	  hitta	  tydligare	  likheter	  och	  skillnader	  
mellan	  deras	  uttalanden	  fastställde	  jag	  istället	  meningsenheter	  i	  deras	  berättelser.	  Där-‐
efter	  ställdes	  forskningsfrågan	  mot	  de	  funna	  meningsenheterna	  för	  att	  hitta	  huvudte-‐
man	  med	  tillhörande	  underteman.	  I	  detta	  skede	  upplevde	  jag	  att	  det	  var	  lättare	  att	  sor-‐
tera	  materialet	  eftersom	  underteman	  gav	  utrymme	  åt	  nyanser	  i	  det	  informanterna	  be-‐
skrivit.	  Avslutningsvis	  sammanställdes	  resultatdelens	  text	  utifrån	  de	  centrala	  teman	  
som	  framkommit	  under	  analysen.	  	  
	  
Eftersom	  min	  forskningsfråga	  fokuserar	  på	  informanternas	  motivation	  relaterat	  till	  
sånglektioner	  har	  informanternas	  beskrivningar	  om	  motivation	  relaterat	  till	  fritidsin-‐
tressen,	  övriga	  musiklektioner	  och	  motivationspåverkande	  faktorer	  i	  hemmet	  inte	  tagits	  
med	  i	  analysen.	  Däremot	  har	  allt	  intervjumaterial	  analyserats	  på	  samma	  sätt	  för	  att	  mi-‐
nimera	  risken	  att	  förbise	  viktiga,	  motivationspåverkande	  faktorer.	  Överflödigt	  intervju-‐
material	  har	  sedan	  valts	  bort	  då	  det	  varit	  irrelevant	  eftersom	  det	  inte	  besvarar	  studiens	  
forskningsfråga.	  Det	  förekommer	  punkter	  i	  informanternas	  citat	  som	  presenteras	  i	  re-‐
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sultatdelen.	  Dessa	  punkter	  symboliserar	  informanternas	  pauseringar	  när	  de	  exempelvis	  
tänker	  efter	  vad	  de	  ska	  säga.	  	  

3.2.5	  Etiska	  överväganden	  
I	  studien	  har	  jag	  tillämpat	  CODEX	  (2015a)	  krav	  på	  informerat	  samtycke	  genom	  att	  in-‐
formanterna	  i	  förväg	  fått	  en	  blankett	  mejlad	  till	  sig	  angående	  studiens	  syfte,	  forsknings-‐
frågor	  och	  översiktlig	  info	  om	  hur	  en	  kvalitativ	  intervju	  kan	  var	  utformad.	  De	  har	  även	  
informerats	  om	  att	  deltagandet	  är	  frivilligt	  samt	  informerats	  om	  de	  rättigheter	  som	  de	  
enligt	  CODEX	  har,	  exempelvis	  att	  de	  får	  avbryta	  intervjun	  när	  som	  helst	  och	  har	  rätt	  att	  
ställa	  frågor	  om	  studien	  och	  få	  dem	  sanningsenligt	  besvarade.	  Genom	  blanketten	  har	  de	  
fått	  kryssa	  i	  att	  de	  samtycker	  till	  att	  delta,	  bli	  inspelade	  och	  att	  det	  de	  säger	  används	  i	  
denna	  studie.	  Då	  en	  av	  informanterna	  är	  under	  18	  år	  lät	  jag	  både	  informanten	  och	  hen-‐
nes	  målsman	  få	  ta	  del	  av	  blanketten	  samt	  skriva	  under	  den.	  Detta	  visade	  sig	  i	  efterhand	  
vara	  överflödigt	  då	  Lagen	  om	  etikprövning	  enligt	  paragraf	  18	  säger	  att	  målsman	  måste	  
skriva	  under	  då	  informanten	  är	  under	  15	  år	  (CODEX,	  2015b).	  Gängse	  praxis	  gällande	  
tystnadsplikt	  har	  tillämpats	  enligt	  CODEX	  (2015c)	  föreskrifter	  angående	  sekretess.	  Både	  
informanternas	  namn	  och	  de	  personer	  som	  de	  i	  sin	  tur	  nämner	  under	  intervjuerna	  har	  
tagits	  bort	  i	  transkriberingarna	  för	  att	  ingen	  ska	  kunna	  härleda	  intervjupersonen	  till	  
deras	  riktiga	  identitet.	  Informanterna	  har	  delgetts	  löftet	  om	  tystnadsplikt	  i	  god	  tid	  innan	  
intervjuerna	  genomfördes.	  	  

3.2.6	  Giltighet	  och	  tillförlitlighet	  	  
Största	  möjliga	  reliabilitet	  (giltighet)	  och	  tillförlitlighet	  (validering)	  har	  eftersträvats	  i	  
denna	  studie.	  Kvale	  och	  Brinkman	  (2014)	  hävdar	  att	  studiers	  validitet	  måste	  genomsyra	  
hela	  genomförandet	  av	  studien:	  
	  

Även	  om	  vi	  här	  behandlar	  validering	  i	  ett	  separat	  kapitel	  tillhör	  den	  inte	  
ett	  separat	  stadium	  av	  en	  undersökning	  utan	  genomsyrar	  hela	  forsk-‐
ningsprocessen.	  Vi	  förskjuter	  alltså	  tonvikten	  från	  validering	  av	  slutpro-‐
duktionen	  till	  en	  kontinuerlig	  validering	  under	  hela	  forskningsprocessen.	  
(Kvale	  &	  Brinkman,	  2014,	  s.	  297)	  	  
	  

Som	  Kvale	  och	  Brinkman	  (2014)	  menar	  måste	  validiteten	  tas	  med	  i	  beräkningen	  redan	  i	  
planeringsstadiet	  av	  studien	  och	  finnas	  med	  hela	  vägen	  fram	  till	  studiens	  slutfas.	  Validi-‐
teten	  i	  denna	  studie	  har	  eftersträvats	  genom	  noggranna	  förberedelser	  och	  planering	  av	  
intervjuerna.	  Under	  intervjuerna	  har	  validiteten	  prövats	  via	  speglande	  och	  uppföljande	  
frågor	  för	  att	  minska	  risken	  för	  feltolkning.	  Ljudupptagningar	  av	  intervjuerna	  har	  spa-‐
rats	  och	  transkriberats	  ord	  för	  ord	  så	  inget	  av	  det	  informanterna	  sagt	  ska	  förgås.	  För	  att	  
vidhålla	  validiteten	  även	  i	  analysen	  har	  hela	  det	  insamlade	  intervjumaterialet	  analyse-‐
rats	  och	  bearbetats	  upprepade	  tillfällen	  för	  att	  förhindra	  att	  materialet	  feltolkas.	  Före-‐
liggande	  studie	  avser	  undersöka	  hur	  några	  sångelever	  ser	  på	  motivation.	  Studien	  kan	  
inte	  representera	  sångelevers	  syn	  på	  motivation	  generellt,	  utan	  representerar	  endast	  
fyra	  sångelevers	  perspektiv.	  Studien	  är	  alltså	  inte	  giltig	  som	  en	  universell	  sanning	  om	  
elevers	  motivation.	  	  
	  
Validiteten	  i	  detta	  arbete	  borde	  dock	  problematiseras	  eftersom	  syftet	  och	  forskningsfrå-‐
gan	  på	  sätt	  och	  vis	  tar	  för	  givet	  att	  informanterna	  är	  motiverade	  till	  sång	  vilket	  gör	  att	  de	  
kanske	  känner	  att	  de	  förväntas	  svara	  som	  att	  de	  är	  motiverade.	  Det	  finns	  kanske	  också	  
en	  risk	  att	  förväntningseffekten	  uppstått	  under	  intervjuerna.	  Förväntningseffekten	  in-‐
nebär	  att	  intervjupersonen	  svarar	  så	  som	  den	  tror	  att	  intervjuaren	  vill	  att	  den	  ska	  svara	  
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(Johansson	  &	  Svedner,	  2010).	  I	  förlängningen	  skulle	  detta	  leda	  till	  att	  viktig	  information	  
om	  elevens	  motivation	  undanhålls.	  Dock	  har	  jag	  försökt	  motverka	  denna	  effekt	  under	  
intervjuerna	  genom	  att	  försöka	  skapa	  ett	  tillåtande	  samtalsklimat	  och	  även	  ställa	  vissa	  
frågor	  som	  handlar	  om	  att	  känna	  sig	  omotiverad.	  	  
	  
Största	  möjliga	  reliabilitet	  har	  också	  eftersträvats	  genom	  att	  se	  till	  att	  alla	  intervjuer	  har	  
haft	  samma,	  övergripande	  struktur.	  Förbestämda	  frågeteman	  har	  presenterats	  i	  samma	  
kronologiska	  ordningsföljd	  under	  alla	  fyra	  intervjuer.	  På	  grund	  av	  den	  kvalitativa	  inter-‐
vjuteknikens	  utformning	  har	  innehållet	  i	  intervjuerna	  dock	  tagit	  olika	  riktning.	  Mina	  
uppföljningsfrågor	  och	  informanternas	  svarsinnehåll	  har	  bitvis	  sett	  mycket	  olika	  ut	  från	  
intervju	  till	  intervju	  vilket	  gör	  att	  reliabiliteten	  dock	  kan	  ifrågasättas.	  Enligt	  Johansson	  
och	  Svedner	  (2010)	  kan	  det	  vara	  en	  reliabilitetsbrist	  att	  intervjupersonerna	  ej	  fått	  
samma	  frågor.	  Faktorer	  som	  gynnar	  reliabiliteten	  i	  denna	  studie	  är	  ändå	  att	  intervjuerna	  
genomförts	  av	  samma	  person	  samt	  under	  likartade	  yttre	  omständigheter.	  	  
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4	  Resultat	  	  
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  studiens	  resultat	  med	  hjälp	  av	  teman	  som	  framkommit	  under	  
analyserna.	  Fyra	  huvudteman	  har	  lyfts	  fram:	  Att	  känna	  sig	  ”bra”,	  Genuin	  lärar-‐
elevrelation,	  Individualiserad	  lektionsform	  och	  Mål	  att	  arbeta	  mot	  vilka	  här	  också	  presen-‐
teras	  med	  en	  rad	  underteman.	  I	  detta	  kapitel	  förekommer	  citat,	  som	  av	  respekt	  för	  in-‐
formanterna	  och	  för	  läsvänlighetens	  skull	  har	  justerats	  en	  aning.	  	  

4.1	  Att	  känna	  sig	  ”bra”	  
I	  intervjuerna	  framkommer	  att	  känslor	  som	  är	  relaterade	  till	  att	  känna	  sig	  bra	  på	  något	  
är	  vitalt	  för	  informanternas	  motivation.	  Känslan	  verkar	  uppnås	  då	  informanterna	  upple-‐
ver	  bemästrande,	  fungerande	  dagsform	  samt	  känslan	  av	  utveckling.	  Jag	  har	  därför	  valt	  
att	  dela	  in	  detta	  avsnitt	  i	  underrubrikerna:	  Bemästrande,	  Dagsform	  och	  Utveckling.	  	  

4.1.1	  Bemästrande	  	  
Alla	  fyra	  informanter	  nämner	  under	  intervjuerna	  att	  det	  är	  viktigt	  för	  deras	  motivation	  
att	  uppleva	  bemästrande	  eller	  möjlighet	  till	  bemästrande	  under	  sånglektionerna.	  Det	  
framkommer	  att	  det	  finns	  en	  vilja	  hos	  dem	  att	  prestera	  för	  att	  få	  känna	  sig	  nöjda	  och	  bra	  
på	  något.	  Antingen	  kommer	  känslan	  av	  bemästrande	  från	  dem	  själva	  eller	  så	  införlivas	  
den	  av	  läraren	  i	  eleven.	  Informant	  A	  beskriver	  att	  hennes	  motivation	  till	  sång	  ökar	  när	  
hon	  bemästrar	  moment	  och	  känner	  sig	  duktig:	  	  
	  

Det	  är	  ju	  typ	  det	  viktigaste	  inom	  musiken	  tycker	  jag,	  att	  man	  hela	  tiden	  
känner	  att	  man	  är	  bra	  på	  det	  man	  gör	  och	  att	  man	  …	  får	  bekräftelse	  lik-‐
som.	  Att	  man	  känner:	  ’men	  det	  är	  jag	  faktiskt	  bra	  på’.	  För	  om	  jag	  känner	  
att	  det	  här	  är	  min	  grej,	  det	  här	  är	  något	  jag	  verkligen	  är	  bra	  på	  då	  blir	  jag	  
motiverad.	  (Informant	  A)	  

	  	  
Att	  känna	  sig	  bra	  på	  att	  sjunga	  verkar	  vara	  en	  primär	  källa	  till	  informant	  A:s	  motivation	  
och	  då	  hon	  upplever	  sig	  som	  kompetent	  känner	  hon	  att	  sångutövande	  är	  något	  för	  
henne.	  A	  berättar	  också	  om	  en	  situation	  under	  en	  sånglektion	  då	  hon	  sjungit	  en	  låt	  av	  
Whitney	  Houston	  och	  lyckats	  ta	  de	  höga	  tonerna	  i	  låten	  samtidigt	  som	  hon	  upplevde	  att	  
sångläraren	  blev	  imponerad.	  Detta	  gjorde	  henne	  inspirerad	  då	  hon	  dels	  bemästrade	  
uppgiften	  och	  dels	  att	  läraren	  bekräftade	  hennes	  framgång.	  Hon	  berättar	  vidare	  att	  hon	  
känner	  sig	  som	  mest	  motiverad	  när	  hon	  klarar	  av	  saker	  som	  de	  gör	  under	  sånglektion-‐
erna.	  Det	  verkar	  även	  finnas	  ett	  samband	  mellan	  att	  prestera	  och	  att	  våga	  då	  hon	  säger:	  
”Alltså,	  att	  jag	  måste	  känna	  mig	  bra	  på	  någonting	  för	  att	  våga	  testa	  steget,	  ett	  till	  steg.	  Om	  
jag	  känner	  att	  jag	  inte	  klarar	  av	  en	  grej	  då	  kan	  jag	  ju	  inte	  testa	  ett	  till	  steg	  direkt.”	  	  
	  
Informant	  C	  återkommer	  ofta	  till	  att	  det	  är	  viktigt	  för	  hennes	  motivation	  att	  hon	  känner	  
sig	  nöjd	  med	  det	  hon	  presterat.	  Annars	  blir	  hon	  besviken	  på	  sig	  själv	  och	  ältar	  detta	  vil-‐
ket	  hon	  upplever	  som	  ”jobbigt”.	  Är	  hon	  inte	  nöjd	  med	  något	  hon	  sjungit	  blir	  hon	  motive-‐
rad	  till	  att	  göra	  bättre	  ifrån	  sig	  nästa	  gång	  eftersom	  det	  är	  viktigt	  för	  henne	  att	  ”det	  låter	  
bra”.	  Informant	  C	  beskriver	  att	  hon	  upplever	  det	  roligare	  när	  hon	  känner	  att	  hon	  kan	  en	  
låt	  som	  de	  arbetar	  med	  på	  lektionen	  än	  när	  hon	  lär	  in	  nya	  låtar.	  Att	  bemästra	  en	  låt	  in-‐
nebär	  att	  hon	  får	  chans	  att	  finslipa	  tekniken	  då	  hon	  slipper	  tänka	  på	  hur	  låten	  ”går”:	  
	  

Alltså,	  jag	  tycker	  nog	  inte	  om	  när	  jag	  inte	  kan	  saker,	  utan	  jag	  vill	  veta	  vad	  
jag	  håller	  på	  med	  och	  kunna	  det	  någorlunda.	  I	  alla	  fall	  när	  det	  gäller	  musik	  
kan	  jag	  känna	  så.	  Det	  blir	  mycket	  roligare	  och	  mycket	  mer	  givande	  kan	  jag	  
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känna.	  Man	  kan	  jobba	  lite	  mer	  med	  det	  när	  man	  väl	  kan	  det	  och	  inte	  be-‐
höver	  fundera	  så	  mycket	  på	  sådana	  saker	  kring	  låten.	  (Informant	  C)	  
	  

Hon	  kommer	  tillbaka	  till	  detta	  resonemang	  om	  att	  hon	  vill	  känna	  sig	  nöjd	  och	  känna	  att	  
hon	  kan	  stå	  för	  det	  hon	  gjort.	  Liksom	  informant	  C	  beskriver	  informant	  B	  att	  han	  upple-‐
ver	  sånglektionen	  som	  roligare	  då	  han	  kan	  det	  som	  görs	  på	  lektionen.	  Om	  han	  kommer	  
oförberedd	  till	  en	  lektion	  känns	  tiden	  han	  spenderar	  med	  läraren	  bortkastad.	  Då	  han	  
lagt	  ner	  kraft	  på	  det	  han	  ska	  göra	  och	  bemästrar	  lektionsmomenten	  infinner	  sig	  istället	  
känslan	  av	  motivation.	  Känslan	  av	  att	  inte	  kunna	  saker	  är	  inte	  motiverande,	  menar	  han.	  	  
	  
Det	  framkom	  en	  distinktion	  i	  intervjun	  med	  informant	  D	  som	  beskriver	  att	  han	  känner	  
att	  han	  inte	  måste	  klara	  av	  något	  direkt	  under	  en	  sånglektion	  för	  att	  känna	  sig	  motive-‐
rad.	  Så	  länge	  han	  känner	  att	  det	  finns	  en	  möjlighet	  för	  honom	  att	  klara	  av	  det	  längre	  
fram	  via	  övning	  kan	  han	  behålla	  motivationen.	  På	  frågan	  om	  bemästrande	  av	  moment	  
under	  sånglektioner	  är	  viktigt	  för	  hans	  motivation	  svarar	  han	  så	  här:	  	  
	  

Mmm	  …	  det	  är	  inte	  så	  viktigt	  egentligen	  mer	  än	  att	  jag	  känner	  
att	  jag	  kan	  klara	  av	  dem,	  förstår	  du?	  Att	  det	  inte	  är	  omöjligt	  
för	  mig.	  Att	  jag	  kan	  nå	  det	  målet	  till	  slut	  med	  träning	  eller	  ge-‐
nom	  vägledning.	  Då	  känner	  jag	  att	  det	  är	  lugnt.	  Jag	  tycker	  det	  
är	  tråkigt	  när	  jag	  får	  höra	  att	  det	  inte	  går	  och	  sådär,	  det	  tycker	  
jag.	  Då	  är	  det	  inge	  kul.	  Varför	  ska	  man	  göra	  det	  då	  liksom?	  
(Informant	  D)	  

	  
Informant	  D	  menar	  att	  motivationen	  bibehålls	  när	  målet	  finns	  inom	  räckhåll	  men	  att	  den	  
försvinner	  då	  något	  känns	  omöjligt	  att	  genomföra.	  Han	  menar	  att	  han	  blir	  motiverad	  så	  
länge	  känslan	  finns	  av	  att	  han	  kan	  bli	  hur	  bra	  som	  helst,	  att	  det	  inte	  finns	  några	  gränser.	  
Informant	  D	  tycker	  också	  att	  motivationen	  ökar	  då	  han	  bemästrat	  något	  och	  samtidigt	  
får	  höra	  av	  andra	  att	  det	  han	  gjort	  är	  något	  bra.	  	  

4.1.2	  Dagsform	  
Tre	  av	  fyra	  informanter	  nämner	  att	  deras	  ”dagsform”,	  alltså	  hur	  de	  känner	  sig	  i	  rösten	  
och	  kroppen	  samma	  dag	  som	  de	  har	  lektion,	  påverkar	  deras	  motivation	  under	  lektion-‐
erna.	  På	  frågan	  om	  det	  finns	  något	  som	  har	  betydelse	  för	  informant	  A:s	  motivation	  un-‐
der	  sånglektionen	  svarar	  hon	  så	  här:	  
	  

Om	  jag	  känner	  att	  jag	  är	  i	  jättedålig	  form	  idag	  så	  känner	  jag	  mig	  inte	  så	  
peppad	  att	  fortsätta.	  Typ	  om	  jag	  inte	  når	  till	  en	  viss	  ton,	  då	  känner	  jag	  mig	  
inte	  direkt	  …	  eller	  om	  jag	  känner	  mig	  lite	  risig	  och	  lite	  förkyld	  då	  känner	  
jag	  mig	  inte	  så	  jättepeppad	  till	  att	  försöka.	  Så	  dagsform	  egentligen,	  hur	  
bra	  jag	  känner	  mig	  den	  dagen.	  Vissa	  dagar	  känner	  jag	  mig	  jätteduktig	  och	  
kan	  så	  här	  göra	  massa	  saker.	  (Informant	  A)	  

	  
Dagsformen	  verkar	  kunna	  påverka	  motivationen	  genom	  att	  den	  avgör	  vad	  informant	  A	  
känner	  att	  hon	  kan	  utföra	  eller	  inte.	  Hon	  beskriver	  vidare	  att	  när	  dagsformen	  är	  bra	  är	  
hon	  som	  mest	  motiverad	  eftersom	  hon	  då	  klarar	  av	  att	  genomföra	  moment.	  Det	  leder	  i	  
sig	  till	  att	  hon	  vill	  fortsätta	  med	  aktiviteten.	  Även	  informant	  C	  nämner	  att	  det	  är	  roligare	  
att	  sjunga	  när	  hon	  har	  en	  bra	  dag	  rent	  röstmässigt.	  De	  dagar	  då	  informant	  C	  är	  i	  dålig	  
form	  tycker	  hon	  det	  är	  ”jobbigt”	  att	  lyssna	  på	  sig	  själv	  och	  blir	  inte	  nöjd	  med	  det	  hon	  
sjunger	  vilket	  hon	  upplever	  som	  mindre	  roligt.	  Informant	  B	  tycker	  att	  dagsformen	  kan	  
hindra	  honom	  från	  att	  ge	  allt	  då	  han	  känner	  sig	  halvkrasslig:	  
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Känner	  jag	  mig	  lite	  halvkrasslig	  när	  jag	  går	  till	  lektionen	  så	  kanske	  det	  
inte	  är	  så	  kul	  att	  gå	  dit	  för	  då	  vet	  man	  att	  man	  inte	  kan	  ge	  allt.	  Även	  fast	  
jag	  är	  sjuk	  så	  försöker	  jag	  ge	  allt	  men	  det	  går	  inte	  riktigt	  och	  det	  är	  väl	  det,	  
det	  har	  väl	  med	  prestation	  att	  göra.	  Att	  funkar	  det	  inte	  så	  funkar	  det	  helt	  
enkelt	  inte.	  (Informant	  B)	  
	  

Den	  kraften	  informant	  B	  lägger	  ner	  under	  en	  lektion	  ger	  inte	  resultat	  när	  dagsformen	  är	  
dålig	  och	  prestationerna	  uteblir	  vilket	  upplevs	  som	  mindre	  roligt	  av	  informant	  B.	  	  

4.1.3	  Utveckling	  
Informant	  D	  beskriver	  att	  han	  generellt	  sett	  måste	  känna	  av	  utveckling	  och	  märka	  en	  
förbättring	  för	  att	  kunna	  bli	  motiverad	  till	  att	  sjunga.	  Därför	  menar	  han	  att	  det	  är	  viktigt	  
att	  arbeta	  med	  saker	  under	  sånglektionerna	  där	  han	  själv	  får	  känna	  att	  han	  utvecklas.	  
Han	  tror	  inte	  att	  han	  skulle	  kunna	  bli	  lycklig	  om	  han	  inte	  fick	  göra	  saker	  som	  han	  kan	  
förbättra	  sig	  i.	  Han	  gör	  en	  jämförelse	  med	  sitt	  gitarrspel	  där	  han	  upplever	  att	  han	  inte	  
haft	  verktygen	  för	  att	  kunna	  utvecklas	  och	  på	  så	  sätt	  tappat	  motivationen	  för	  det	  in-‐
strumentet.	  Han	  har	  även	  haft	  problem	  med	  motivationen	  till	  sång	  då	  han	  inte	  märkt	  att	  
han	  utvecklats	  eftersom	  som	  han	  ”är	  med	  sig	  själv	  hela	  tiden”.	  Han	  talade	  med	  sin	  sång-‐
lärare	  om	  detta	  som	  hjälpte	  honom	  att	  inse	  att	  han	  utvecklats	  genom	  att	  berätta	  om	  de	  
framsteg	  han	  gjort.	  	  
	  
Informant	  C	  beskriver	  också	  att	  hon	  blir	  motiverad	  av	  att	  känna	  att	  hon	  utvecklats,	  som	  
när	  hon	  till	  exempel	  fixar	  något	  som	  tidigare	  varit	  ett	  problem	  i	  en	  sångläxa.	  Motive-‐
rande	  utveckling	  har	  för	  henne	  inneburit	  att	  lära	  sig	  strategier	  för	  att	  lösa	  uppkomna	  
sångrelaterade	  problem.	  	  
	  
Informant	  B	  har	  en	  annan	  syn	  på	  utveckling	  i	  relation	  till	  motivation	  då	  han	  menar	  att	  
han	  kan	  bli	  omotiverad	  av	  att	  det	  är	  så	  mycket	  han	  behöver	  lära	  sig	  för	  att	  utvecklas	  
inom	  sång.	  Han	  beskriver	  att	  han	  ibland	  måste	  göra	  saker	  som	  han	  tycker	  är	  tråkigt,	  
såsom	  teori	  för	  att	  göra	  framsteg	  inom	  sång	  eftersom	  kunskaper	  inom	  olika	  musikom-‐
råden	  hänger	  ihop.	  Han	  beskriver	  dilemmat	  med	  att	  behöva	  öva	  på,	  enligt	  honom,	  
mindre	  roliga	  moment	  för	  att	  bli	  en	  bra	  sångare:	  
	  

Alltså,	  jag	  kanske	  måste	  göra	  de	  här	  tråkiga	  teorigrejerna	  för	  att	  kunna	  
utvecklas	  som	  sångperson	  även	  fast	  det	  kanske	  inte	  är	  så	  jäkla	  kul.	  Men	  
jag	  måste	  ju	  göra	  det	  för	  att	  just	  kunna	  sätta	  alla	  andra	  grejer	  och	  allting	  
inom	  det	  hör	  ju	  ihop.	  (Informant	  B)	  
	  

Informant	  B	  beskriver	  också	  att	  det	  inte	  går	  att	  sålla	  ut	  något	  moment	  i	  sångundervis-‐
ningen	  eftersom	  allt	  är	  knutet	  till	  varandra,	  allt	  måste	  finnas	  med	  för	  att	  utveckling	  ska	  
ske.	  Det	  kan	  vara	  ”motivationstråkigt”,	  säger	  han.	  	  

4.2	  Genuin	  lärar-‐elevrelation	  
Samtliga	  fyra	  informanter	  nämner	  upprepade	  gånger	  sånglärares	  påverkan	  på	  deras	  
motivation	  till	  att	  sjunga.	  I	  detta	  avsnitt	  redogörs	  vad	  informanterna	  anser	  är	  viktigt	  i	  en	  
fruktbar	  lärar-‐elevrelation.	  De	  underteman	  som	  presenteras	  är:	  Personkemi,	  Feedback,	  
Autonomt	  förhållningssätt,	  Sånglärarens	  engagemang	  och	  kompetens.	  	  	  
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4.2.1	  Personkemi	  	  
Informanterna	  A	  och	  D	  nämner	  tidigt	  under	  intervjuerna	  att	  sångläraren	  är	  en	  bidra-‐
gande	  faktor	  till	  deras	  motivation	  till	  att	  sjunga.	  Informant	  A	  säger	  att	  hennes	  förra	  sång-‐
lärare	  motiverade	  henne	  mycket	  (hon	  har	  nyligen	  bytt	  lärare)	  eftersom	  de	  hade	  en	  per-‐
sonlig	  kontakt.	  Sångläraren	  var	  inte	  bara	  lärare	  utan	  som	  en	  kompis	  som	  brydde	  sig	  om	  
henne	  som	  individ,	  dock	  utan	  att	  vara	  för	  privat,	  poängterar	  informant	  A.	  Sångläraren	  
brukade	  ibland	  berätta	  om	  sitt	  eget	  liv	  och	  karriär	  vilket	  uppskattades	  av	  informant	  A	  
eftersom	  hon	  då	  själv	  kunde	  föreställa	  sig	  att	  en	  sångkarriär	  var	  möjligt	  för	  henne.	  Hon	  
tror	  att	  den	  personliga	  lärarkontakten	  berodde	  på	  att	  sångläraren	  endast	  hade	  några	  få	  
elever.	  Hennes	  nuvarande	  sånglärare	  har	  många	  elever	  och	  därför	  känns	  lärar-‐	  elevre-‐
lationen	  mer	  opersonlig,	  menar	  hon.	  Hon	  beskriver	  att	  hon	  i	  nuläget	  inte	  är	  lika	  motive-‐
rad	  till	  att	  sjunga	  och	  att	  personkemin	  mellan	  henne	  och	  hennes	  nuvarande	  sånglärare	  
inte	  riktigt	  fungerar	  eftersom	  de	  inte	  är	  så	  lika	  varandra	  och	  inte	  gillar	  samma	  saker.	  	  
	  
Då	  jag	  frågar	  informant	  C	  om	  vikten	  av	  en	  bra	  relation	  mellan	  sångläraren	  och	  hens	  ele-‐
ver	  svarar	  hon	  att	  hon	  tycker	  att	  personkemin	  mellan	  lärare	  och	  elev	  är	  viktig	  för	  moti-‐
vationen	  på	  så	  sätt	  att	  hon	  vill	  kunna	  prata	  som	  vanligt	  med	  läraren	  när	  de	  möts	  i	  korri-‐
doren.	  Hon	  tycker	  även	  att	  lärare	  bör	  bemöta	  sina	  elever	  på	  ett	  glatt	  och	  positivt	  sätt.	  
Dock	  tog	  hon	  inte	  upp	  denna	  aspekt	  självmant	  utan	  resonerade	  kring	  ämnet	  först	  när	  jag	  
frågade.	  	  
	  
Efter	  att	  ha	  berättat	  att	  det	  kändes	  nästintill	  magiskt	  när	  Informant	  B	  fick	  sånglektioner	  
en	  gång	  i	  veckan	  på	  gymnasiet	  nämner	  han	  också	  sin	  sånglärares	  påverkan	  på	  hans	  mo-‐
tivation.	  Här	  framkommer	  vikten	  av	  deras	  fungerande	  lärar-‐	  elevrelation:	  
	  

Sen	  så	  har	  jag	  fått	  en	  väldigt	  bra	  lärare	  som	  jag	  verkligen	  har	  trivts	  med,	  
som	  verkligen	  motiverar	  mig,	  vi	  kan	  prata	  om	  allt	  typ.	  Är	  det	  någonting	  
som	  är	  jobbigt	  som	  jag	  tycker	  är	  jobbigt	  så	  kan	  jag	  säga	  det	  så	  förstår	  han,	  
det	  gör	  mig	  motiverad	  på	  grund	  av	  att	  jag	  känner	  att	  han	  lyssnar	  på	  mig	  
han	  är	  inte	  bara	  lärare.	  (Informant	  B)	  
	  

Informant	  B	  nämner	  också	  att	  sångrummet	  tillsammans	  med	  sångläraren	  utgör	  hans	  
”comfort	  zone”	  där	  han	  kan	  känna	  sig	  fri	  att	  testa	  vad	  som	  helst	  och	  fråga	  vad	  som	  helst.	  
De	  är	  båda	  öppna	  personer	  som	  hjälper	  varandra	  att	  lyckas	  genom	  deras	  väl	  fungerande	  
kommunikation.	  Han	  beskriver	  vidare	  att	  personkemin	  mellan	  lärare	  och	  elev	  är	  viktig	  
då	  han	  ofta	  säger	  vad	  han	  tänker	  och	  tycker	  och	  om	  kommunikationen	  inte	  fungerar	  kan	  
detta	  leda	  till	  att	  han	  gör	  sämre	  ifrån	  sig	  på	  lektionerna.	  Han	  nämner	  också	  att	  han	  tyck-‐
er	  att	  det	  är	  bra	  när	  hans	  sånglärare	  inte	  visar	  när	  hen	  är	  irriterad	  utan	  är	  proffsig	  och	  
håller	  masken.	  Sångläraren	  blir	  inte	  störd	  av	  exempelvis	  en	  omotiverad	  elev,	  säger	  in-‐
formant	  B	  utan	  lyckas	  hålla	  uppe	  sin	  energi	  ändå.	  	  	  

4.2.2	  Feedback	  	  
Informant	  C	  tycker	  att	  sångläraren	  påverkar	  hennes	  motivation	  ”mycket”	  genom	  att	  ge	  
feedback.	  Hon	  blir	  motiverad	  av	  återkopplingen	  eftersom	  hon	  gärna	  vill	  ändra	  ”på	  det	  
som	  kanske	  inte	  är	  bra”.	  Hon	  nämner	  också	  att	  det	  är	  viktigt	  för	  henne	  att	  få	  höra	  när	  
hon	  gjort	  något	  bra	  för	  att	  motivationen	  ska	  bibehållas.	  	  	  
	  
Informant	  B	  berättar	  att	  sångläraren	  inte	  ger	  sig	  när	  informanten	  har	  mindre	  lust	  till	  
något.	  Genom	  sin	  feedback	  driver	  sångläraren	  honom	  framåt.	  Sångläraren	  insisterar	  på	  
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att	  informant	  B	  ska	  genomföra	  det	  han	  har	  mindre	  lust	  med	  och	  betryggar	  honom	  att	  det	  
kommer	  låta	  bra.	  Informant	  B	  menar	  att	  det	  får	  honom	  att	  tro	  på	  sig	  själv.	  	  
	  
Informant	  A	  tycker	  i	  sin	  tur	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  feedbacken	  innehåller	  bekräftelse	  även	  
om	  hon	  poängterar	  att	  konstruktiv	  kritik	  också	  är	  viktigt	  för	  henne.	  Bekräftelse	  får	  
henne	  att	  behålla	  sin	  motivation	  och	  våga	  testa	  saker.	  Hon	  beskriver	  en	  situation	  då	  hon	  
och	  hennes	  förra	  sånglärare	  improviserade	  vokalt	  och	  sångläraren	  återkopplade	  genom	  
att	  säga	  vad	  hon	  tyckte	  lät	  bra	  och	  mindre	  bra	  ”på	  ett	  snyggt	  sätt”	  samtidigt	  som	  infor-‐
manten	  fick	  välja	  vad	  hon	  tyckte	  lät	  bra.	  Informant	  A	  fick	  alltså	  vara	  medskapare	  av	  
feedbacken	  till	  sig	  själv.	  Vidare	  berättar	  hon	  om	  hur	  hon	  önskar	  att	  hennes	  nuvarande	  
sånglärare	  skulle	  ge	  henne	  feedback	  på	  ett	  mer	  energifullt	  sätt:	  
	  

Skrika	  lite	  fler	  saker,	  eller	  till	  exempel	  när	  man	  sjunger	  låtar,	  skrika	  lite	  
mer	  saker	  och	  motivera	  under	  sångens	  gång.	  Jag	  tycker	  inte	  om	  när	  en	  lä-‐
rare	  kör	  en	  låt	  och	  sen	  är	  den	  tyst	  hela	  tiden	  och	  sen	  säger	  den	  massa	  sa-‐
ker	  för	  då	  känner	  jag:	  ’ja,	  men	  kunde	  du	  inte	  sagt	  det	  när	  vi	  körde?’	  Jag	  
tycker	  om	  när	  lärare	  säger:	  ’Kom	  igen	  då	  lite	  mer!	  Eller	  här	  är	  det	  här	  stäl-‐
let	  som	  vi	  pratat	  om’.	  (Informant	  A)	  
	  

Enligt	  informant	  A	  ska	  alltså	  feedback	  gärna	  ges	  under	  tiden	  en	  aktivitet	  ge-‐
nomförs	  och	  levereras	  med	  mycket	  energi	  för	  att	  hon	  ska	  bli	  motiverad.	  	  
	  
Informant	  D	  beskriver	  att	  han	  reagerar	  bra	  på	  positiv	  kritik	  och	  när	  läraren	  har	  ett	  posi-‐
tivt	  förhållningssätt	  även	  om	  han	  också	  gärna	  tar	  till	  sig	  negativ	  kritik.	  Vid	  positiv	  kritik	  
känner	  han	  sig	  kompetent	  och	  kan	  då	  föreställa	  sig	  att	  det	  kan	  gå	  bra	  i	  fler	  situationer.	  
Kritiken	  ska	  vara	  ärlig	  och	  inte	  överdriven,	  men	  han	  poängterar	  att	  lärare	  aldrig	  borde	  
hålla	  tillbaka	  positiv	  kritik.	  Han	  tycker	  även	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  sångläraren	  engagerar	  
sig	  i	  att	  han	  ska	  göra	  rätt	  och	  inte	  struntar	  i	  att	  ge	  feedback	  eftersom	  han	  vill	  klara	  av	  
saker	  och	  vara	  bra	  på	  allt.	  	  

4.2.3	  	  Autonomt	  förhållningssätt	  	  
Informant	  C	  beskriver	  att	  hon	  blir	  motiverad	  när	  hon	  lyckas	  lösa	  problem	  själv	  gällande	  
sång	  och	  att	  hennes	  sånglärare	  ger	  henne	  ”verktyg”	  vars	  ändamål	  är	  att	  hon	  ska	  bli	  
autonom.	  Det	  kan	  handla	  om	  att	  hon	  fastnat	  i	  ett	  mönster	  när	  hon	  sjunger	  en	  låt	  och	  se-‐
dan	  lyckats	  ta	  sig	  ur	  det	  genom	  att	  kartlägga	  mönstret	  och	  förändra	  det.	  Det	  kan	  även	  
handla	  om	  verktyg	  som	  hjälper	  henne	  under	  inlärningsfasen	  av	  en	  låt.	  Hon	  gillar	  att	  vara	  
självständig	  eftersom	  hon	  inte	  vill	  göra	  som	  alla	  andra	  utan	  tänka	  själv.	  Hon	  beskriver	  
här	  sånglärarens	  roll	  för	  hennes	  autonomi:	  	  
	  

Hon	  ger	  ju	  mig	  att	  man	  kan	  tänka	  lite	  själv.	  Hon	  har	  gett	  verktyg	  för	  att	  
man	  ska	  kunna	  fundera	  själv	  och	  inte	  behöva	  få	  hjälp	  av	  andra	  hela	  tiden.	  
Det	  kan	  jag	  tycka	  är	  väldigt	  motiverande	  för	  att	  då	  vet	  jag	  att	  jag	  kommer	  
klara	  mig	  sen	  när	  jag	  slutar	  här	  eller	  vad	  man	  ska	  säga.	  (Informant	  C)	  
	  

När	  hennes	  sånglärare	  hjälper	  henne	  att	  bli	  självständig	  blir	  kunskapen	  mer	  beständig	  
eftersom	  hon	  kan	  använda	  sig	  av	  den	  senare	  när	  hon	  slutat	  skolan.	  Verktygen	  som	  hon	  
fått	  av	  sångläraren	  menar	  hon	  är	  applicerbara	  i	  flera	  situationer	  vilket	  även	  kan	  öppna	  
upp	  nya	  perspektiv.	  	  
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En	  annan	  aspekt	  av	  upplevd	  autonomi	  under	  sånglektioner	  framträdde	  under	  intervjun	  
med	  informant	  A.	  Hon	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  för	  henne	  att	  inte	  behöva	  vara	  sånglära-‐
ren	  till	  lags	  då	  hon	  lätt	  hamnar	  i	  situationen	  att	  hon	  vill	  vara	  människor	  till	  lags.	  Hon	  
säger	  att	  hon	  ju	  i	  grund	  och	  botten	  vill	  sjunga	  för	  sin	  egen	  skull	  och	  därför	  är	  det	  viktigt	  
att	  läraren	  har	  ett	  öppet	  förhållningssätt	  till	  vad	  som	  ska	  göras	  på	  lektionen.	  Informant	  A	  
menar	  att	  sångläraren	  gärna	  får	  välja	  låtmaterial	  till	  sånglektionerna	  men	  hon	  vill	  själv	  
ha	  möjlighet	  att	  välja	  vad	  de	  ska	  fokusera	  på	  att	  arbeta	  med	  i	  låten.	  Genom	  att	  också	  få	  
välja	  vad	  hon	  anser	  låter	  snyggt	  blir	  hon	  sin	  egen	  musiker,	  menar	  hon.	  Att	  inte	  behöva	  
göra	  saker	  för	  sånglärarens	  skull	  utan	  för	  sin	  egen	  skull	  skapar	  alltså	  motivation	  hos	  
informant	  A.	  	  	  
	  
Informant	  D	  uppger	  att	  han	  blir	  motiverad	  när	  han	  får	  välja	  vilka	  utvecklingsområden	  
han	  ska	  arbeta	  med.	  Då	  han	  själv	  märkt	  att	  han	  behövt	  öva	  på	  något,	  har	  han	  tagit	  upp	  
det	  med	  sångläraren	  och	  sedan	  tränat	  på	  det	  tillsammans	  med	  läraren.	  När	  det	  kommer	  
till	  lektionsmoment	  som	  han	  inte	  upplever	  lika	  motiverande	  som	  notläsning,	  menar	  han	  
att	  det	  blir	  roligare	  om	  han	  får	  välja	  vilken	  låt	  de	  ska	  öva	  notläsning	  på.	  	  	  

4.2.4	  Sånglärarens	  engagemang	  och	  kompetens	  
Samtliga	  fyra	  informanter	  nämner	  att	  engagerade	  lärare	  motiverar	  dem	  överlag.	  Infor-‐
mant	  A	  finner	  inte	  riktigt	  engagemanget	  hos	  sin	  nuvarande	  sånglärare,	  hon	  nämner	  till	  
exempel	  att	  det	  känns	  som	  att	  läraren	  mestadels	  har	  lektion	  med	  henne	  för	  att	  hen	  
måste.	  Informant	  C	  tycker	  att	  en	  sånglärare	  borde	  vara	  engagerad	  och	  vara	  lika	  förbe-‐
redd	  till	  lektionen	  som	  den	  förväntar	  sig	  att	  eleven	  ska	  vara.	  Informant	  D	  är	  inne	  på	  ett	  
liknande	  spår	  och	  beskriver	  vikten	  av	  lärarens	  engagemang	  så	  här:	  
	  

Att	  de	  kommer	  med	  inställningen	  att	  de	  ska	  tycka	  om	  det	  lika	  mycket	  lik-‐
som.	  Det	  ska	  ju	  vara	  deras	  intresse.	  De	  ska	  inte	  komma	  dit	  bara	  för	  att	  de	  
måste.	  Det	  ska	  inte	  kännas	  …	  framtvingat,	  det	  ska	  kännas	  naturligt	  för	  
dem	  som	  lär	  ut.	  Det	  är	  väldigt	  viktigt.	  (Informant	  D)	  
	  

Informant	  D	  menar	  alltså	  att	  det	  blir	  ännu	  roligare	  med	  lektioner	  överlag	  om	  lärare	  visar	  
att	  de	  tycker	  att	  det	  de	  gör	  är	  roligt.	  Läraren	  bör	  även	  visa	  att	  den	  har	  tid	  för	  eleven	  så	  
hen	  inte	  signalerar	  att	  den	  tycker	  det	  är	  tråkigt	  att	  ha	  elever.	  	  
	  
Informant	  A	  nämner	  att	  hennes	  förra	  sånglärare	  var	  hennes	  första	  musikaliska	  idol	  vil-‐
ket	  ledde	  till	  att	  sånglärarens	  åsikter	  var	  viktiga	  för	  henne.	  Informant	  B	  berättar	  också	  
att	  han	  ser	  upp	  till	  sin	  sånglärare	  och	  ser	  det	  som	  en	  motiverande	  faktor	  att	  bli	  lika	  bra	  
på	  att	  sjunga	  som	  läraren.	  Däremot	  betonar	  han	  att	  det	  är	  viktigare	  att	  kommunikation-‐
en	  fungerar	  än	  att	  han	  tycker	  att	  läraren	  är	  en	  duktig	  sångare.	  Informant	  D	  nämner	  att	  
hans	  sånglärare	  är	  kompetent	  och	  vet	  om	  undervisningen	  leder	  till	  resultat	  och	  utveckl-‐
ing	  vilket	  känns	  motiverande	  för	  honom.	  	  

4.3	  Individualiserad	  lektionsform	  
Det	  framkommer	  under	  intervjuerna	  att	  sånglektionernas	  individuella	  utformning	  be-‐
traktas	  som	  motiverande	  för	  informanterna.	  De	  olika	  aspekter	  som	  informanterna	  lyfte	  
fram	  inom	  detta	  tema	  var	  Sånglärarens	  anpassning	  till	  individen,	  Lektionsmomentens	  
anpassning	  till	  individen	  och	  Individanpassad	  svårighetsgrad.	  	  
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4.3.1	  Sånglärarens	  anpassning	  till	  individen	  
Tre	  av	  fyra	  informanter	  nämner	  vikten	  av	  att	  sångläraren	  utgår	  från	  dem	  som	  individer	  i	  
sin	  undervisning	  och	  individualiserar	  lektionerna	  för	  att	  motivation	  ska	  uppstå.	  Infor-‐
mant	  A	  beskriver	  hur	  hennes	  förra	  sånglärare	  brydde	  sig	  mycket	  om	  just	  hennes	  röst	  
och	  fokuserade	  på	  att	  få	  fram	  hennes	  styrkor.	  Hon	  tycker	  generellt	  sett	  att	  en	  sånglärare	  
borde	  hitta	  något	  som	  hens	  elever	  ”gör	  speciellt,	  som	  inte	  alla	  kan”	  och	  lyfta	  fram	  det.	  
Det	  leder	  till	  att	  elever	  inte	  känner	  sig	  som	  en	  i	  mängden	  av	  alla	  sångare	  som	  går	  på	  sko-‐
lan,	  menar	  informant	  A.	  Informant	  A	  återkommer	  vid	  ett	  flertal	  tillfällen	  till	  att	  sånglära-‐
ren	  måste	  få	  henne	  och	  andra	  elever	  att	  känna	  sig	  unika	  för	  att	  motivation	  ska	  uppstå.	  	  
	  
Informant	  B	  nämner	  tillvägagångssätt	  som	  hans	  sånglärare	  har	  för	  att	  individualisera	  
undervisningen.	  Om	  informant	  B	  inte	  gjort	  läxan	  är	  hans	  sånglärare	  flexibel	  och	  ändrar	  
om	  undervisningen,	  exempelvis	  övar	  de	  tillsammans	  på	  läxan	  under	  lektionstiden.	  Han	  
beskriver	  vidare	  hur	  han	  reagerar	  på	  lärarens	  flexibilitet:	  ”Så	  det	  har	  ju	  aldrig	  blivit	  att	  
jag	  har	  riktigt	  har	  tappat	  motivationen	  för	  han	  har	  hjälpt	  mig,	  men	  jag	  vet	  många	  andra	  
som	  så	  här;	  ’ja,	  men	  det	  gick	  inge	  bra’	  ”	  (härmande	  andra	  lärare).	  Sångläraren	  frågar	  
också	  informant	  B	  om	  hur	  det	  känns	  när	  informanten	  testar	  olika	  sångsätt	  under	  lekt-‐
ionerna	  och	  tar	  fasta	  på	  det	  som	  känns	  bra.	  Det	  finns	  hela	  tiden	  en	  anpassning	  till	  ele-‐
vers	  olika	  behov	  menar	  informant	  B.	  Vid	  ett	  uppspel	  beskriver	  han	  hur	  sångläraren	  fick	  
honom	  att	  prestera	  på	  en	  nivå	  som	  ”matchade”	  hans	  förutsättningar	  då	  han	  var	  sjuk	  vid	  
uppspelningstillfället.	  Han	  beskriver	  vidare	  att	  anatomilära	  som	  han	  upplever	  som	  svårt	  
blir	  enklare	  då	  sångläraren	  låter	  honom	  testa	  det	  som	  ska	  läras	  in	  teoretiskt.	  Individua-‐
liseringen	  sker	  i	  anpassningen	  efter	  informant	  B:s	  behov	  att	  lära	  sig	  praktik	  före	  teori.	  	  
	  
Informant	  D	  resonerar	  allmänt	  om	  att	  sånglärare	  borde	  utforma	  den	  individuella	  lekt-‐
ionen	  utifrån	  individen	  eftersom	  alla	  människor	  är	  olika	  och	  behöver	  olika	  stimuli.	  Lä-‐
rare	  borde	  fundera	  på	  hur	  hen	  bäst	  engagerar	  sig	  för	  att	  utveckla	  just	  den	  personen	  som	  
är	  i	  rummet.	  Han	  menar	  också	  på	  att	  lärare	  bör	  förklara	  varför	  ett	  lektionsmoment	  ge-‐
nomförs	  så	  eleven	  vet	  hur	  hen	  kan	  använda	  sig	  av	  det	  som	  utförs	  på	  lektionen.	  Ser	  in-‐
formant	  D	  inget	  användningsområde	  för	  det	  som	  ska	  göras	  lägger	  han	  hellre	  tid	  på	  an-‐
nat.	  Här	  beskriver	  han	  varför	  han	  gillar	  när	  läraren	  motiverar	  varför	  de	  ska	  genomföra	  
ett	  visst	  lektionsmoment:	  
	  

För	  då	  känns	  det	  mer	  individuellt.	  Det	  känns	  mer	  riktat	  mot	  mig	  och	  inte	  
bara	  att	  ’vi	  gör	  en	  kurs	  till	  hundra	  tusen	  elever	  och	  så	  ska	  alla	  göra	  lika-‐
dant	  men	  hälften	  av	  …	  ‘	  då	  har	  du	  användning	  för	  hälften	  av	  grejerna	  lik-‐
som.	  Till	  exempel,	  om	  hon	  mer	  kan	  dra	  ett	  exempel	  och	  liksom	  anpassa	  
sina	  lektioner	  på	  det	  sättet	  till	  mig,	  som	  jag	  är,	  då,	  då	  tycker	  jag	  det	  är	  …	  
då	  gör	  jag	  ju	  det	  bästa	  liksom.	  (Informant	  D)	  

	  
Informant	  D	  tycker	  att	  det	  finns	  en	  problematik	  i	  lektioner	  som	  anpassas	  till	  många	  
människor	  eftersom	  innehållet	  då	  inte	  individualiseras	  och	  på	  så	  sätt	  blir	  mindre	  an-‐
vändbart.	  Han	  får	  mer	  lust	  att	  göra	  sitt	  bästa	  då	  lektionens	  innehåll	  motiveras	  och	  indi-‐
vidanpassas	  av	  läraren.	  	  
	  
Enligt	  informant	  C	  är	  individuella	  lektioner	  generellt	  mer	  motiverande	  än	  lektioner	  i	  
helklass.	  Hon	  beskriver	  att	  hon	  får	  ut	  mer	  av	  en	  individuell	  lektion	  och	  hon	  menar	  också	  
att	  hon	  får	  större	  lust	  att	  lägga	  ner	  tid	  på	  ämnet	  eftersom	  det	  annars	  är	  taskigt	  mot	  lära-‐
ren.	  Till	  skillnad	  från	  de	  andra	  informanterna	  verkar	  det	  vara	  den	  individuella	  lektionen	  
som	  form	  snarare	  än	  lärarens	  anpassning	  till	  individen	  som	  motiverar	  henne.	  Hon	  be-‐
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skriver	  att	  hon	  tycker	  bäst	  om	  de	  lektioner	  där	  hon	  är	  själv	  med	  en	  lärare	  eftersom	  hon	  
då	  känner	  större	  lust	  till	  att	  engagera	  sig.	  	  

4.3.2	  Lektionsmomentens	  anpassning	  till	  individen	  	  	  
Alla	  fyra	  informanter	  nämner	  att	  om	  de	  får	  sjunga	  låtar	  som	  de	  tycker	  om	  på	  sånglekt-‐
ionen	  blir	  de	  mer	  motiverade.	  Informant	  D	  nämner	  att	  han	  blir	  motiverad	  när	  han	  får	  
sjunga	  låtar	  på	  lektionen	  som	  han	  anser	  passar	  hans	  röst.	  Han	  blir	  även	  mer	  motiverad	  
av	  låtar	  där	  han	  upplever	  identifikation,	  exempelvis	  identifikation	  med	  textens	  innehåll.	  
Det	  blir	  lättare	  att	  sjunga	  med	  inlevelse	  då	  han	  kan	  relatera	  till	  låten.	  Överlag	  tycker	  han	  
att	  lektionsmoment	  som	  är	  anpassade	  efter	  honom	  som	  individ	  är	  mer	  motiverande.	  	  
	  
Det	  är	  viktigt	  för	  informant	  B:s	  motivation	  att	  han	  gillar	  karaktären	  på	  låtarna	  som	  
sjungs	  på	  sånglektionen.	  Han	  beskriver	  att	  han	  vill	  kunna	  använda	  sin	  egen	  personlighet	  
och	  ta	  med	  sina	  erfarenheter	  från	  livet	  in	  i	  låten	  för	  att	  kunna	  framföra	  den	  på	  bästa	  sätt.	  
Artister	  och	  låtar	  som	  funnits	  under	  hans	  uppväxt	  motiverar	  honom	  lite	  extra	  då	  han	  
kan	  relatera	  mer	  till	  dem.	  	  
	  
Likt	  informant	  B	  och	  D	  beskriver	  informant	  A	  att	  hon	  lättare	  blir	  motiverad	  av	  att	  sjunga	  
låtar	  som	  hon	  kan	  relatera	  till.	  Låtar	  framförda	  av	  manliga	  sångare	  tycker	  hon	  inte	  är	  
lika	  motiverande	  att	  sjunga	  eftersom	  hon	  inte	  upplever	  dem	  som	  ”relaterbara”.	  Hon	  
tycker	  att	  det	  är	  stor	  skillnad	  på	  en	  kvinnlig	  och	  manlig	  sångröst.	  Däremot	  när	  hon	  hör	  
sångerskor	  kan	  hon	  föreställa	  sig	  hur	  hon	  själv	  framför	  låtarna	  vilket	  motiverar	  henne.	  
Att	  få	  sjunga	  låtar	  av	  kvinnliga	  idoler	  motiverar	  henne	  mest	  eftersom	  hon	  vill	  försöka	  att	  
göra	  det	  lika	  bra	  då	  hon	  jämför	  sig	  själv	  med	  dem.	  	  
	  
Informant	  C	  blir	  motiverad	  av	  att	  sjunga	  låtar	  från	  olika	  genrer	  på	  sånglektionen.	  Hon	  
tycker	  att	  det	  ger	  henne	  ”mycket”	  att	  sjunga	  saker	  som	  hon	  vanligtvis	  inte	  lyssnar	  på	  
eftersom	  det	  kan	  bidra	  med	  kunskaper	  till	  den	  sortens	  musik	  som	  hon	  är	  mest	  intresse-‐
rad	  av.	  	  

4.3.3	  Individanpassad	  svårighetsgrad	  
Tre	  av	  fyra	  informanter	  nämner	  att	  svårighetsgraden	  på	  lektionsmoment	  kan	  påverka	  
motivationen.	  Informant	  A	  beskriver	  att	  nivån	  inte	  får	  vara	  för	  lätt,	  det	  ska	  vara	  en	  ut-‐
maning	  samtidigt	  som	  hon	  vill	  få	  en	  kick	  när	  hon	  arbetar	  med	  olika	  lektionsmoment.	  När	  
sångläraren	  väljer	  material	  bör	  den	  enligt	  informant	  A	  tänka	  på	  att	  börja	  med	  något	  som	  
eleven	  är	  bra	  på	  för	  att	  sedan	  välja	  liknande	  låtar	  där	  svårighetsgraden	  ökas	  steg	  för	  
steg.	  Hon	  säger:	  ”Då	  känner	  man	  ju	  så	  här,	  om	  jag	  klarade	  av	  det	  förra	  så	  är	  det	  ju	  bara	  
att	  köra,	  så	  klarar	  jag	  det	  här	  med,	  det	  tror	  jag”.	  	  
	  
Informant	  B	  berättar	  om	  ett	  tillfälle	  då	  han	  fick	  sjunga	  en	  musikallåt	  som	  utmanade	  hans	  
teknik.	  Han	  tycker	  att	  svåra	  låtar	  är	  ett	  måste	  för	  hans	  utveckling.	  Sångövningar	  kan	  
även	  motivera	  på	  samma	  sätt	  som	  svåra	  låtar	  eftersom	  de	  gör	  så	  han	  utvecklas.	  Fördelen	  
med	  sångövningar	  är	  att	  det	  inte	  finns	  något	  slut	  på	  dem,	  till	  skillnad	  från	  låtar.	  När	  han	  
kan	  en	  låt	  är	  den	  färdig,	  menar	  han.	  	  
	  
Informant	  D	  nämner	  till	  skillnad	  från	  informant	  B	  att	  om	  något	  är	  för	  svårt	  tycker	  han	  
inte	  att	  den	  är	  värd	  den	  tid	  han	  kommer	  att	  få	  lägga	  ner.	  Han	  måste	  som	  nämnt	  tidigare	  
se	  att	  det	  finns	  en	  möjlighet	  att	  klara	  av	  uppgiften	  för	  att	  motivationen	  ska	  infinna	  sig.	  	  
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4.4	  Att	  arbeta	  mot	  mål	  
Under	  intervjuerna	  nämner	  tre	  av	  de	  fyra	  informanterna	  att	  de	  blir	  motiverade	  av	  att	  
arbeta	  mot	  ett	  mål.	  Målet	  kan	  antingen	  vara	  erövrandet	  av	  en	  sångteknisk	  parameter	  
eller	  ett	  framträdande	  som	  de	  arbetar	  mot	  på	  sånglektionerna.	  	  
	  
Informant	  D	  berättar	  om	  att	  hans	  motivation	  ökade	  när	  han	  försökte	  uppnå	  ett	  sångtek-‐
niskt	  mål	  som	  var	  att	  lära	  sig	  sjunga	  bättre	  i	  falsett	  och	  arbeta	  med	  skarven.	  Genom	  att	  
fokusera	  på	  målet	  lade	  han	  ner	  tid	  på	  området	  och	  märkte	  en	  tydlig	  utveckling	  vilket	  
motiverade	  honom.	  Om	  han	  inte	  har	  ett	  mål	  med	  det	  han	  övar	  på	  finns	  risken	  att	  han	  
slutar	  öva,	  eftersom	  han	  nämligen	  inte	  vill	  öva	  bara	  för	  övandets	  skull,	  säger	  han.	  	  
	  
Samtliga	  fyra	  informanter	  säger	  att	  de	  tycker	  det	  är	  roligt	  att	  stå	  på	  scen	  och	  att	  det	  ökar	  
deras	  motivation	  för	  sång.	  Informanterna	  B,	  C	  och	  D	  tycker	  att	  de	  blir	  mer	  motiverade	  
till	  att	  ta	  sånglektioner	  om	  de	  vet	  att	  de	  ska	  framföra	  det	  de	  gör	  på	  sånglektionen	  inför	  
en	  publik.	  Informant	  C	  menar	  på	  att	  hon	  lägger	  ner	  mer	  tid	  på	  sådant	  som	  görs	  på	  sång-‐
lektionen	  som	  har	  att	  göra	  med	  framträdanden	  och	  konserter.	  Hon	  vill	  arbeta	  sig	  fram	  
mot	  ett	  färdigt	  resultat	  och	  få	  känna	  sig	  nöjd	  med	  insatsen	  efteråt.	  Här	  beskriver	  hon	  hur	  
hon	  blir	  motiverad	  av	  att	  repetera	  mot	  ett	  mål:	  
	  

Ja,	  på	  min	  sånglektion	  håller	  jag	  på	  med	  låtarna	  som	  jag	  ska	  ha	  på	  min	  
studentkonsert	  och	  då	  vill	  jag	  ju	  verkligen	  att	  det	  ska	  vara	  …	  Då	  jobbar	  
man	  ju	  verkligen	  mot	  mål.	  Jag	  vill	  ju	  verkligen	  vara	  nöjd	  med	  det	  jag	  visar	  
upp	  så	  där	  känner	  jag	  ju	  också	  motivation	  och	  repar.	  Där	  kan	  jag	  repa	  hur	  
mycket	  som	  helst	  tror	  jag,	  de	  känner	  jag.	  Jag	  blir	  nog	  aldrig	  nöjd	  egentlig-‐
en	  men	  ja	  mycket	  motivation	  där	  ja.	  (Informant	  C)	  
	  

Informant	  C	  är	  angelägen	  om	  att	  det	  hon	  visar	  upp	  ska	  bli	  bra,	  och	  därför	  är	  konsertmå-‐
let	  motiverande.	  Hon	  kan	  inför	  konserter	  repa	  hur	  mycket	  som	  helst	  vilket	  hon	  verkar	  
ange	  som	  en	  slags	  motivation	  till	  att	  utöva	  musik.	  
	  
Informant	  D	  nämner	  att	  han	  tyckt	  det	  varit	  som	  roligast	  att	  sjunga	  och	  spela	  när	  han	  haft	  
mycket	  spelningar.	  Då	  har	  han	  övat	  och	  lagt	  ner	  mycket	  tid	  på	  bland	  annat	  sång.	  Under	  
perioder	  med	  få	  livespelningar	  har	  övandet	  minskat	  och	  han	  har	  då	  känt	  sig	  mindre	  mo-‐
tiverad.	  	  
	  
Informant	  A	  beskriver	  kommunikationen	  vid	  ett	  liveframträdande	  som	  motiverande.	  
Hon	  berättar	  att	  hon	  kände	  sig	  extra	  motiverad	  till	  att	  sjunga	  under	  ett	  skoluppspel	  då	  
hon	  lyckades	  få	  publiken	  att	  känna	  sig	  avslappnad	  och	  närvarande.	  Det	  uppstod	  en	  spe-‐
ciell	  stämning	  i	  rummet	  där	  allt	  fokus	  var	  riktat	  mot	  henne.	  Att	  få	  vara	  delaktig	  i	  att	  
skapa	  ett	  sådant	  fokus	  med	  lyssnarna	  beskriver	  hon	  som	  extra	  triggande	  för	  hennes	  mo-‐
tivation.	  	  

4.4	  Sammanfattning	  
Denna	  studies	  resultat	  visar	  att	  informanterna	  blir	  mer	  motiverade	  till	  att	  sjunga	  då	  de	  
uppnår	  ett	  tillstånd	  av	  att	  känna	  sig	  bra	  på	  att	  just	  sjunga.	  Det	  kan	  handla	  om	  att	  be-‐
mästra	  ett	  lektionsmoment	  eller	  att	  känna	  sig	  i	  bra	  form	  röstmässigt	  så	  ej	  lyckade	  pre-‐
stationer	  hindras.	  En	  bidragande	  faktor	  till	  motivation	  verkar	  även	  vara	  att	  upptäcka	  
utveckling	  inom	  ett	  område	  efter	  ha	  övat	  på	  det.	  Att	  få	  känna	  av	  framsteg	  och	  utveckling	  
gör	  det	  mer	  motiverande	  att	  fortsätta	  sjunga.	  Känslan	  av	  att	  ha	  lyckats	  och	  känna	  sig	  
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nöjd	  med	  en	  prestation	  verkar	  även	  kunna	  förstärkas	  genom	  sånglärarens	  bekräftelse	  
och	  feedback.	  	  
	  
Ett	  av	  de	  tydligaste	  resultaten	  som	  framkommer	  i	  studien	  är	  sånglärarens	  avgörande	  
roll	  för	  informanternas	  motivation.	  Om	  personkemin	  mellan	  lärare	  och	  informant	  funge-‐
rar	  skapas	  ett	  roligare	  arbetsklimat	  och	  en	  fungerande	  kommunikation	  vilket	  kan	  leda	  
till	  att	  informanterna	  presterar	  bättre.	  Sånglärarens	  bekräftande	  och	  konstruktiva	  feed-‐
back	  anses	  även	  vara	  viktig	  för	  informanterna	  eftersom	  den	  kan	  leda	  till	  ökad	  prestation	  
och	  känslan	  att	  få	  känna	  sig	  bra.	  Sångläraren	  ska	  gärna	  arbeta	  autonomistödjande	  ge-‐
nom	  att	  ge	  verktyg	  som	  bidrar	  till	  självständighet	  och	  även	  låta	  informanterna	  påverka	  
undervisningen.	  För	  att	  skapa	  engagemang	  hos	  eleven	  bör	  läraren	  själv	  vara	  motiverad	  
och	  visa	  engagemang	  i	  sitt	  arbete	  som	  lärare.	  Att	  sångläraren	  ska	  vara	  duktig	  på	  sitt	  in-‐
strument	  och	  vara	  en	  förebild	  nämndes	  av	  några	  informanter	  men	  verkar	  inte	  ha	  en	  av-‐
görande	  roll	  för	  om	  informanterna	  motiveras	  eller	  inte.	  Det	  verkar	  viktigare	  för	  infor-‐
manterna	  att	  själva	  få	  känna	  sig	  duktiga	  och	  bra	  än	  att	  de	  upplever	  sångläraren	  som	  en	  
virtuos.	  	  	  
	  
En	  annan	  slutsats	  som	  kan	  dras	  utifrån	  studiens	  resultat	  är	  att	  den	  individuella	  lektions-‐
formen	  i	  sig	  påverkar	  motivation.	  Är	  lektionen	  utformad	  efter	  individens	  behov	  ökar	  
motivationen	  till	  att	  sjunga.	  Informanterna	  nämner	  olika	  sätt	  på	  hur	  lärare	  kan	  individu-‐
alisera	  undervisning,	  bland	  annat	  genom	  att	  lyfta	  fram	  elevers	  styrkor,	  anpassa	  lekt-‐
ionsmoment	  efter	  elevers	  behov,	  anpassa	  svårighetsgraden	  efter	  elevers	  behov	  samt	  
motivera	  varför	  elever	  ska	  genomföra	  något	  och	  vad	  de	  har	  för	  användning	  av	  det	  som	  
lärs	  ut.	  	  
	  
Att	  stå	  på	  scen	  anses	  motiverande	  för	  informanterna,	  därför	  är	  det	  också	  mer	  motive-‐
rande	  att	  på	  lektionerna	  sjunga	  sådant	  som	  sedan	  ska	  framföras	  inför	  en	  publik.	  Att	  ha	  
ett	  mål	  med	  det	  som	  utövas	  på	  sånglektionerna	  kan	  höja	  informanternas	  motivation	  
vare	  sig	  det	  är	  ett	  mål	  relaterat	  till	  framförande	  eller	  ett	  sångtekniskt	  mål.	  	  
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5	  Diskussion	  	  
I	  detta	  kapitel	  diskuteras	  resultatet	  utifrån	  tidigare	  forskning	  och	  studiens	  motivations-‐
psykologiska	  perspektiv.	  Avslutningsvis	  presenteras	  mina	  reflektioner	  kring	  denna	  stu-‐
die,	  studiens	  betydelse	  samt	  mina	  tankar	  kring	  fortsatt	  forskning	  inom	  detta	  område.	  	  

5.1	  Resultatdiskussion	  	  
Resultatdiskussionen	  fokuserar	  på	  vad	  som	  motiverar	  sångelever	  under	  sånglektioner	  
utifrån	  aspekterna	  Att	  förklara	  framgång	  med	  förmåga,	  Positiv	  respons,	  Autonomi,	  och	  
Individualiserande	  kommunikation.	  

5.1.1	  Att	  förklara	  framgång	  med	  förmåga	  
Chaffin	  och	  Lemieux	  (2011)	  hävdar	  att	  barn	  måste	  få	  möjlighet	  att	  uppleva	  framgång	  i	  
samband	  med	  en	  uppgift	  om	  motivation	  ska	  utvecklas.	  Han	  menar	  även	  att	  barn	  uppfat-‐
tar	  sina	  förmågor	  utifrån	  om	  de	  misslyckats	  eller	  lyckats.	  Visserligen	  har	  den	  här	  före-‐
liggande	  studien	  inte	  fokuserat	  på	  just	  barns	  motivation,	  utan	  på	  gymnasielevers	  moti-‐
vation,	  men	  trots	  denna	  åldersskillnad	  kan	  en	  gemensam	  beröringspunkt	  hittas	  enligt	  
mig.	  Liksom	  Chaffins	  och	  Lemieuxs	  antagande	  tyder	  föreliggande	  resultat	  på	  ökad	  moti-‐
vation	  när	  informanterna	  bemästrar	  lektionsmoment,	  känner	  sig	  nöjda	  med	  en	  prestat-‐
ion	  eller	  upplever	  möjlighet	  till	  utveckling.	  Den	  gemensamma	  beröringspunkten	  i	  Chaf-‐
fins	  och	  Lemieuxs	  och	  denna	  studie	  är	  alltså	  att	  sångrelaterade	  framgångar	  ökar	  elevers	  
motivation	  under	  sånglektioner.	  Vidare	  kanske	  det	  kan	  vara	  så	  att	  informanternas	  
känsla	  av	  att	  känna	  sig	  bra	  på	  att	  sjunga	  är	  synonymt	  med	  att	  de	  uppfattar	  sig	  äga	  för-‐
mågor	  inom	  området.	  Sångrelaterade	  framgångar	  eller	  känslor	  av	  att	  vara	  bra	  på	  att	  
sjunga	  kanske	  således	  leder	  till	  uppfattningen	  om	  att	  äga	  en	  förmåga,	  vilket	  motiverar	  
till	  att	  fortsätta	  med	  en	  aktivitet.	  	  
	  
Hallam	  (2012)	  behandlar	  också	  framgång	  relaterat	  till	  motivation,	  men	  menar	  att	  män-‐
niskors	  tankar	  om	  sina	  förmågor	  avgör	  hur	  de	  kommer	  att	  prestera.	  Tänker	  en	  person	  
att	  den	  är	  bra	  på	  något	  kommer	  hen,	  enligt	  Hallam,	  att	  prestera	  bättre.	  Enligt	  dessa	  teo-‐
rier	  verkar	  det	  kunna	  skapas	  goda	  cirklar	  av	  motivation	  i	  samband	  med	  just	  framgång.	  
Framgång	  leder	  till	  uppfattandet	  av	  en	  förmåga	  vilket	  leder	  till	  ökad	  prestation	  inom	  
området	  som	  troligtvis	  leder	  till	  ännu	  mer	  framgång.	  Det	  kan	  ses	  liknande	  tendenser	  i	  
denna	  studie	  då	  en	  av	  informanterna	  menar	  att	  det	  är	  roligare	  att	  sjunga	  vid	  sångrelate-‐
rad	  framgång	  eftersom	  hon	  då	  känner	  sig	  bra	  på	  det	  hon	  gör,	  vilket	  kan	  tolkas	  som	  att	  
hon	  uppfattar	  sig	  äga	  en	  förmåga	  inom	  området.	  Hon	  beskriver	  vidare	  att	  då	  hon	  lyckas	  
med	  något	  vågar	  hon	  utmana	  sig	  själv	  och	  testa	  fler	  saker.	  Detta	  kan	  ses	  som	  ett	  sätt	  att	  
öka	  hennes	  prestationer	  vilket	  kan	  leda	  till	  ökad	  framgång	  och	  större	  tilltro	  till	  hennes	  
förmåga.	  	  
	  
Enligt	  Markus	  och	  Ruvolo	  (1989	  refererad	  i	  Hallam,	  2012)	  bör	  elever	  förklara	  sina	  fram-‐
gångar	  med	  musikalisk	  förmåga	  för	  att	  behålla	  sin	  motivation.	  De	  menar	  också	  att	  posi-‐
tiv	  självuppfattning	  relaterat	  till	  musik	  ökar	  motivationen.	  Det	  kan	  enligt	  dessa	  antagan-‐
den	  uppfattas	  som	  viktigt	  att	  sångelever	  under	  sånglektioner	  får	  chansen	  att	  uppleva	  
framgång	  som	  relateras	  till	  deras	  förmåga	  för	  att	  motivation	  ska	  kunna	  bibehållas.	  Före-‐
liggande	  studie	  konstaterar	  som	  tidigare	  nämnt,	  att	  motivation	  under	  en	  sånglektion	  
uppstår	  när	  en	  sångelev	  känner	  sig	  bra	  och	  upplever	  framgång.	  Huruvida	  framgångarna	  
förklaras	  med	  informanternas	  musikaliska	  förmåga	  framgår	  dock	  inte	  i	  denna	  studie,	  
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däremot	  kan	  det	  konstateras	  att	  informanternas	  upplevelser	  av	  att	  känna	  sig	  unika	  och	  
uppleva	  förmågor	  hos	  sig	  själva	  är	  en	  bidragande	  faktor	  till	  deras	  känsla	  av	  motivation.	  	  
	  
I	  föreliggande	  studie	  dras	  slutsatsen	  att	  informanternas	  motivation	  påverkas	  av	  deras	  
röstmässiga	  dagsform.	  Om	  de	  känner	  sig	  krassliga	  och	  i	  allmänt	  dålig	  form	  hindras	  deras	  
prestationer	  varvid	  deras	  motivation	  minskar.	  De	  får	  då	  inte	  en	  känsla	  av	  att	  kunna	  
klara	  av	  saker	  vilket	  kan	  upplevas	  som	  ett	  misslyckande.	  Enligt	  Hallam,	  (2012)	  behåller	  
människor	  sin	  motivation	  då	  misslyckanden	  förklaras	  med	  yttre	  omständigheter.	  Att	  
sångelever	  i	  denna	  studie	  förklarar	  sina	  misslyckanden	  och	  uteblivna	  prestationer	  på	  
försämrad	  dagsform	  skulle	  kunna	  vara	  ett	  sätt	  för	  dem	  att	  behålla	  motivationen	  då	  dags-‐
form	  är	  en	  yttre	  påverkande	  faktor	  som	  inte	  säger	  någonting	  om	  sångelevernas	  begåv-‐
ning	  i	  ämnet.	  	  

5.1.2	  Positiv	  respons	  	  
Feedback	  från	  sångläraren	  verkar	  enligt	  föreliggande	  studie	  påverka	  informanternas	  
motivation	  positivt.	  Positiv	  kritik	  och	  bekräftelse	  från	  en	  sånglärare	  som	  de	  dessutom	  
har	  en	  god	  relation	  till	  kan	  få	  dem	  att	  uppleva	  sig	  som	  bra	  och	  duktig	  på	  att	  sjunga	  vilket	  
leder	  till	  ökad	  motivation.	  Detta	  stämmer	  in	  på	  Hallam	  (2012)	  resonemang	  som	  menar	  
att	  socialt	  godkännande	  från	  omgivningen	  motiverar	  individer.	  Särskilt	  om	  det	  kommer	  
från	  personer	  i	  individens	  närmiljö	  som	  hen	  respekterar	  och	  ser	  upp	  till,	  då	  ökar	  själv-‐
känslan	  och	  motivationen	  menar	  de.	  Bekräftelse	  och	  positiv	  feedback	  från	  en	  lärare	  är	  
kanske	  inte	  synonymt	  med	  ett	  socialt	  godkännande	  från	  omgivningen,	  men	  det	  gemen-‐
samma	  i	  föreliggande	  studie	  och	  Hallam	  påstående	  är	  omgivningens	  positiva	  respons	  
som	  bidragande	  faktor	  till	  motivation.	  	  
	  
Karlsson	  (2002)	  menar	  likt	  föreliggande	  studie	  att	  omgivningen	  kan	  bidra	  till	  en	  indi-‐
vids	  motivation	  då	  hon	  påstår	  att	  individer	  kan	  assimilera	  omgivningens	  uppfattningar	  
och	  värderingar	  och	  på	  så	  sätt	  påverka	  individens	  självuppfattning.	  Denna	  aspekt	  skulle	  
kunna	  visa	  på	  sånglärares	  möjlighet	  att	  genom	  positiv	  feedback	  påverka	  sångelevers	  
självförtroende	  och	  motivation.	  Föreliggande	  studie	  visar	  ju	  som	  sagt	  på	  ökad	  motivat-‐
ion	  då	  informanterna	  känner	  sig	  bra	  på	  att	  sjunga	  och	  att	  detta	  kan	  påverkas	  av	  sånglä-‐
raren.	  Detta	  bekräftas	  även	  av	  Szubertowska	  (2005,	  refererad	  i	  Hallam,	  2012)	  som	  me-‐
nar	  att	  lärare	  kan	  påverka	  elevers	  attityder	  till	  musik	  och	  vad	  de	  kan	  uppnå.	  Detta	  kan	  
styrka	  lärares	  viktiga	  roll	  för	  elevers	  motivation.	  	  

5.1.3	  Autonomi	  	  
Karlsson	  (2002)	  samt	  Hallam	  (2012)	  tar	  upp	  vikten	  av	  självbestämmande	  och	  självstän-‐
dighet	  i	  en	  aktivitet	  för	  att	  en	  person	  ska	  utveckla	  motivation	  för	  en	  aktivitet.	  Samman-‐
fattningsvis	  bygger	  deras	  resonemang	  på	  att	  om	  en	  individ	  upplever	  att	  den	  styr	  över	  
sitt	  handlande	  kan	  motivation	  skapas.	  I	  enlighet	  med	  detta	  visar	  föreliggande	  studie	  att	  
informanternas	  motivation	  ökar	  då	  de	  får	  vara	  med	  och	  påverka	  vad	  som	  sker	  på	  sång-‐
lektionerna	  istället	  för	  att	  moment	  endast	  utförs	  för	  lärarens	  skull.	  Det	  kan	  till	  exempel	  
handla	  om	  att	  en	  elev	  får	  vara	  med	  och	  bestämma	  vad	  den	  själv	  tycker	  låter	  snyggt	  och	  
vad	  den	  ska	  arbeta	  med	  i	  en	  låt.	  När	  elever	  får	  känna	  att	  de	  själva	  styr	  över	  sitt	  hand-‐
lande	  verkar	  det	  uppstå	  en	  känsla	  av	  att	  aktiviteten	  är	  självvald	  och	  att	  eleven	  då	  musi-‐
cerar	  främst	  för	  sin	  egen	  skull.	  	  
	  
Det	  framkommer	  även	  i	  denna	  studie	  att	  lektionsmoment	  som	  upplevs	  som	  mindre	  ro-‐
liga	  och	  svåra	  kan	  kännas	  mer	  motiverande	  om	  informanterna	  får	  anpassa	  utformning-‐
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en	  efter	  vad	  de	  anser	  är	  roligt	  eller	  lätt.	  Inlärning	  anses	  också	  bli	  mer	  motiverande	  om	  
de	  får	  tycka	  till	  om	  metoden	  för	  hur	  ett	  moment	  ska	  läras	  in	  eller	  få	  välja	  låtmaterial	  för	  
det	  som	  ska	  övas	  på.	  Denna	  studie	  liksom	  Karlssons	  och	  Hallam	  (2012)	  studier	  pekar	  
mot	  att	  upplevelser	  av	  någon	  typ	  av	  självbestämmande	  under	  en	  läroprocess	  påverkar	  
motivationen	  positivt.	  Elfversson	  och	  Elfversson	  (2008)	  resonerar	  till	  skillnad	  från	  
Karlsson	  (2002)	  och	  Hallam	  (2012)	  mer	  kring	  elevens	  delaktighet	  i	  utveckling	  och	  mål-‐
formulering	  än	  elevers	  självbestämmande	  under	  lektionerna	  för	  att	  utveckla	  motivation.	  
De	  menar	  att	  elever	  blir	  mer	  motiverade	  då	  de	  tillsammans	  med	  en	  lärare	  utformar	  lä-‐
randemål.	  Denna	  studies	  resultat	  visar	  delvis	  på	  liknande	  resonemang	  då	  det	  framkom-‐
mit	  att	  mål	  som	  informanterna	  själva	  fått	  bestämma	  ökar	  motivationen.	  Dock	  betonar	  
denna	  studies	  informanter	  mer	  att	  sånglärare	  bör	  försöka	  göra	  dem	  autonoma.	  De	  ver-‐
kar	  tycka	  att	  det	  är	  viktigare	  att	  vara	  med	  och	  bestämma	  vad	  som	  genomförs	  på	  lektion-‐
erna	  och	  musicera	  för	  sin	  egen	  skull,	  än	  att	  vara	  delaktiga	  i	  målformuleringar.	  	  
	  
Autonomi	  verkar	  även	  kunna	  uppstå	  hos	  en	  elev	  genom	  lärares	  ”feedback”.	  Enligt	  teorin	  
för	  kognitiv	  utvärdering	  gällande	  autonomi	  och	  motivation,	  som	  Karlsson	  (2012)	  be-‐
skriver,	  kan	  feedback	  påverka	  elevers	  autonomi	  beroende	  på	  vad	  denna	  feedback	  inne-‐
håller.	  Feedback	  kan	  ges	  som	  möjlighet	  till	  val	  för	  en	  elev	  eller	  som	  styrande	  medel	  för	  
vad	  denne	  ska	  välja.	  I	  denna	  studie	  framkom	  att	  feedback	  från	  sånglärare	  som	  innehåller	  
verktyg	  som	  syftar	  till	  att	  göra	  elever	  självständiga,	  är	  motiverande.	  Feedback	  som	  inne-‐
håller	  kunskapsbringande	  verktyg	  gör	  elever	  mer	  autonoma	  vilket	  leder	  till	  att	  de	  inte	  
behöver	  läraren	  i	  alla	  situationer.	  Detta	  kan	  liknas	  vid	  teorin	  för	  kognitiv	  utvärdering,	  
det	  vill	  säga	  att	  feedback	  som	  innehåller	  möjliga	  val	  gör	  elever	  mer	  autonoma.	  I	  förelig-‐
gande	  studie	  framkom	  också	  att	  sånglärares	  feedback	  borde	  bemötas	  av	  sångeleverna.	  
Feedback	  från	  en	  sånglärare	  kan	  ges	  i	  en	  öppen	  kommunikation	  med	  en	  elev	  där	  denne	  
får	  tycka	  till.	  På	  så	  sätt	  blir	  inte	  feedback	  till	  eleven	  ett	  styrande	  element	  utan	  det	  öppnar	  
istället	  upp	  valmöjligheter	  som	  eleven	  kan	  ta	  till	  sig	  om	  hen	  vill.	  Liksom	  teorin	  för	  kogni-‐
tiv	  utvärdering	  (Deci,	  Ryan	  &	  Conell,	  1980,	  1985,	  refererad	  i	  Karlsson,	  2002)	  verkar	  det	  
vara	  viktigt	  att	  feedback	  inte	  ges	  i	  syfte	  att	  kontrollera	  en	  elev	  utan	  i	  syfte	  att	  göra	  denne	  
mer	  autonom	  så	  att	  motivation	  uppstår.	  	  

5.1.4	  Individualiserande	  kommunikation	  
Både	  föreliggande	  studie	  och	  Elfverssons	  och	  Elfverssons	  (2008)	  kandidatuppsats	  po-‐
ängterar	  lärares	  stora	  betydelse	  för	  elevers	  motivation.	  Båda	  dessa	  studiers	  resultat	  pe-‐
kar	  således	  på	  vikten	  av	  kommunikation	  mellan	  lärare	  och	  elev	  men	  lyfter	  samtidigt	  
fram	  olika	  perspektiv	  gällande	  kommunikation.	  Elfversson	  och	  Elfversson	  understryker	  
att	  kommunikation	  är	  viktigt	  för	  att	  en	  lärare	  ska	  kunna	  förstå	  en	  elevs	  behov	  och	  på	  så	  
sätt	  kunna	  motivera	  denne.	  Föreliggande	  studie	  betonar	  att	  relationen	  mellan	  lärare	  och	  
elev	  är	  viktig	  för	  att	  en	  fungerande	  kommunikation	  ska	  uppstå.	  I	  föreliggande	  studie	  blir	  
det	  tydligt	  att	  informanterna	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  läraren	  bryr	  sig	  om	  dem	  och	  att	  
de	  kan	  berätta	  för	  sångläraren	  om	  de	  upplever	  något	  som	  ”jobbigt”.	  Att	  få	  en	  personlig	  
kontakt	  med	  sångläraren	  verkar	  karaktärisera	  den,	  enligt	  sångeleverna,	  goda	  kommuni-‐
kationen.	  Fungerar	  detta	  känner	  sig	  informanterna	  trygga,	  lyssnade	  på	  och	  prestation-‐
erna	  hos	  dem	  ökar	  och	  därmed	  även	  deras	  motivation.	  	  
	  
Elfverssons	  och	  Elfverssons	  (2008)	  resonemang	  gällande	  kommunikation	  påminner	  om	  
föreliggande	  studies	  slutsats	  att	  individuellt	  utformade	  lektioner	  stärker	  elevers	  moti-‐
vation.	  Föreliggande	  studie	  konstaterar	  alltså	  att	  sånglärares	  individualisering	  av	  sång-‐
lektioner	  kan	  leda	  till	  att	  hen	  får	  fram	  styrkor	  hos	  eleverna	  och	  kan	  anpassa	  innehållet	  
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så	  att	  deras	  behov	  också	  tillgodoses.	  Båda	  studierna	  hävdar	  dessutom	  att	  anpassade	  låt-‐
val	  och	  anpassad	  svårighetsgrad	  överlag	  ökar	  motivation.	  Något	  som	  framkommer	  mer	  i	  
denna	  studie	  är	  att	  informanterna	  anser	  det	  viktigt	  att	  kunna	  relatera	  till	  det	  som	  utförs	  
på	  lektionen.	  Om	  de	  kan	  identifiera	  sig	  med	  låtval	  på	  ett	  känslomässigt,	  personligt-‐	  eller	  
röstmässigt	  plan,	  känner	  de	  sig	  mer	  motiverade.	  När	  Hallam	  (2012)	  resonerar	  kring	  
uppfyllandet	  av	  en	  individs	  behov	  hävdar	  hon	  mer	  övergripande	  att	  miljöer	  som	  uppfyll-‐
ler	  individers	  behov	  stärker	  motivation	  medan	  miljöer	  som	  hindrar	  att	  behov	  uppfylls	  
gör	  så	  att	  individer	  söker	  sig	  till	  en	  annan	  miljö.	  Enligt	  dessa	  konstateranden	  kan	  det	  
anses	  vara	  viktigt	  att	  lärare	  söker	  skapa	  lärandesituationer	  där	  elevers	  behov	  uppfylls	  så	  
motivation	  kan	  bevaras.	  Gemensamt	  för	  ovan	  nämnda	  resonemang	  verkar	  alltså	  vara	  att	  
en	  individ	  blir	  motiverad	  när	  hens	  behov	  uppfylls.	  	  
	  
Enligt	  Karlsson	  (2002)	  kan	  autonomi	  och	  motivation	  hos	  en	  elev	  höjas	  då	  en	  lärare	  får	  
en	  elev	  att	  resonera	  kring	  sina	  framgångar,	  misslyckanden	  och	  inlärningsstrategier.	  
Karlsson	  menar	  att	  denna	  dialog	  kan	  bidra	  till	  att	  en	  elev	  tar	  kontroll	  över	  sitt	  eget	  lä-‐
rande.	  Jämförelsevis	  framkommer	  det	  i	  föreliggande	  studie	  att	  det	  kan	  vara	  motiverande	  
för	  informanterna	  att	  i	  kommunikation	  med	  läraren	  samtala	  om	  vad	  som	  känns	  svårt	  
och	  att	  läraren	  borde	  bry	  sig	  om	  hur	  eleven	  känner	  sig.	  Både	  resultatet	  och	  Karlssons	  
nämnda	  resonemang	  handlar	  om	  att	  sånglärare	  kan	  påverka	  elevers	  motivation	  genom	  
lyhörd	  och	  personlig	  dialog.	  Resultatet	  i	  den	  här	  studien	  visar	  att	  personlig	  dialog	  skapar	  
en	  genuin	  relation	  mellan	  lärare	  och	  elev	  vilket	  verkar	  viktigt	  för	  informanternas	  moti-‐
vation.	  Karlssons	  slutsats	  handlar	  dock	  mer	  om	  att	  elever	  ska	  få	  möjlighet	  att	  utvärdera	  
sina	  prestationer	  och	  inlärningsstrategier	  tillsammans	  med	  lärare.	  Även	  om	  dessa	  reso-‐
nemang	  tar	  upp	  olika	  aspekter	  skulle	  den	  gemensamma	  nämnaren	  kunna	  vara	  att	  lärare	  
borde	  ha	  ett	  kommunikativt	  förhållningssätt	  gentemot	  sina	  elever	  för	  att	  de	  ska	  utveckla	  
motivation.	  Karlssons	  (2002)	  resonemang	  går	  också	  i	  linje	  med	  denna	  studies	  resultat	  
som	  visar	  att	  elever	  blir	  mer	  motiverad	  då	  de	  tar	  kontroll	  över	  sitt	  eget	  lärande	  och	  får	  
musicera	  för	  sin	  egen	  skull,	  istället	  för	  att	  vara	  lärare	  till	  lags.	  Karlssons	  menar	  ju	  att	  
elever	  som	  får	  reflektera	  över	  sina	  inlärningsstrategier	  och	  prestationer	  tillsammans	  
med	  lärare	  ökar	  möjligheten	  att	  utveckla	  autonomi.	  Ett	  reflekterande	  samtal	  lärare	  och	  
elev	  emellan	  verkar	  enligt	  Karlsson	  och	  föreliggande	  studie	  kunna	  öka	  motivationen.	  	  	  	  

5.2	  Metoddiskussion	  	  
I	  föreliggande	  studie	  har	  meningskoncentrering	  använts	  som	  analysmetod.	  Menings-‐
koncentrering	  drar	  samman	  essensen	  i	  informanternas	  yttranden	  som	  sedan	  sorteras	  in	  
i	  teman	  (Kvale	  &	  Brinkman,	  2014).	  Mycket	  tid	  har	  lagts	  ner	  på	  detta	  då	  hela	  intervju-‐
materialet	  har	  analyserats	  enligt	  denna	  metod.	  Detta	  gynnar	  studiens	  validitet	  eftersom	  
hela	  materialet	  genomgått	  analys	  för	  att	  minska	  risken	  att	  vissa	  aspekter	  sorteras	  bort	  i	  
bearbetningsstadiet.	  Analysmetoden	  har	  även	  underlättat	  arbetet	  med	  att	  ställa	  materi-‐
alet	  mot	  tidigare	  forskning	  och	  studiens	  teoretiska	  perspektiv,	  eftersom	  jag	  upplever	  att	  
förfaringssättet	  bringat	  tydlighet	  i	  informanternas	  uttalanden.	  Dock	  kan	  intervjuernas	  
validitet	  problematiseras	  eftersom	  jag	  innan	  denna	  studies	  genomförande	  aldrig	  tidi-‐
gare	  praktiserat	  varken	  kvalitativ	  metod	  eller	  analysförfarande	  på	  detta	  sätt.	  Det	  kan	  ha	  
medfört	  att	  jag	  omedvetet	  förbisett	  viktiga	  aspekter	  av	  ämnet	  som	  informanterna	  del-‐
gett.	  	  
	  
En	  aspekt	  som	  jag	  gärna	  hade	  utforskat	  mer	  är	  huruvida	  informanternas	  motivation	  
hänger	  samman	  med	  vilka	  förmågor	  de	  upplever	  sig	  äga,	  vilket	  i	  slutändan	  handlar	  om	  
en	  informants	  självbild	  och	  självkänsla	  relaterat	  till	  motivation.	  Jag	  önskar	  även	  att	  jag	  
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hade	  gått	  djupare	  in	  på	  hur	  informanterna	  definierar	  känslan	  av	  att	  känna	  sig	  bra	  på	  
något,	  eller	  att	  känna	  sig	  nöjda.	  Det	  hade	  kunna	  bidra	  till	  än	  mer	  förståelse	  av	  vad	  som	  
motiverar	  dem	  att	  sjunga.	  Orden	  ”bra”	  och	  ”nöjd”	  lämnar	  till	  exempel	  lite	  för	  mycket	  
plats	  åt	  egen	  tolkning.	  Avslutningsvis	  är	  jag	  överlag	  nöjd	  med	  genomförandet	  av	  metod	  
och	  analys	  då	  jag	  upplever	  att	  intervjuerna	  ger	  mer	  förståelse	  för	  sångelevernas	  tankar	  
kring	  motivation.	  	  

5.3	  Egna	  reflektioner	  	  
Under	  föreliggande	  studies	  arbetsprocess	  har	  mina	  tankar	  om	  vilket	  resultat	  som	  kom-‐
mer	  visa	  sig	  omformats.	  Innan	  intervjuerna	  genomfördes	  hade	  jag	  föreställt	  mig	  att	  in-‐
formanterna	  skulle	  berätta	  om	  vilka	  lektionsmoment	  de	  tycker	  är	  roligast,	  vad	  de	  gillar	  
att	  sjunga	  för	  typ	  av	  låtar	  samt	  hur	  deras	  sånglärare	  gör	  för	  att	  aktivt	  motivera	  dem.	  Jag	  
föreställde	  mig	  alltså	  hur	  olika	  lektionsmoment	  kunde	  trigga	  elevers	  motivation.	  När	  
intervjuerna	  hade	  genomförts	  stod	  det	  tydligt	  för	  mig	  hur	  viktig	  den	  mellanmänskliga	  
relationen	  mellan	  lärare	  elev	  är,	  snarare	  än	  vilka	  lektionsmoment	  sånglärare	  väljer	  att	  
använda	  sig	  av	  under	  sånglektionerna.	  Informanterna	  nämnde	  ofta	  sångläraren	  som	  en	  
motivationspåverkande	  faktor	  i	  ett	  tidigt	  skede	  av	  intervjun.	  De	  berättade	  om	  hur	  lära-‐
ren	  förhöll	  sig	  till	  dem	  och	  hur	  deras	  relation	  såg	  ut.	  Jag	  slogs	  då	  av	  tanken	  att	  relationen	  
mellan	  lärare	  elev	  kanske	  är	  överordnad	  lektionernas	  utformning.	  För	  att	  motivation	  
ska	  uppstå	  hos	  en	  elev	  är	  det	  kanske	  viktigare	  att	  relationen	  mellan	  lärare	  och	  elev	  fun-‐
gerar	  än	  att	  lektionens	  upplägg	  är	  utformat	  på	  ett	  speciellt	  sätt,	  i	  synnerhet	  i	  enskild	  
sångundervisning.	  	  	  	  	  
	  
När	  jag	  under	  analysprocessens	  gång	  försökte	  hitta	  eventuella	  samband	  mellan	  infor-‐
manternas	  uttalanden	  framkom	  det	  att	  sånglektioners	  utformning	  ändå	  kan	  ha	  bety-‐
delse	  för	  informanternas	  motivation.	  Det	  blev	  tydligt	  att	  motivation	  uppstod	  då	  infor-‐
manternas	  sånglärare	  anpassade	  sitt	  förhållningssätt	  och	  lektionsinnehåll	  efter	  infor-‐
manternas	  behov.	  I	  slutet	  av	  studiens	  arbetsprocess	  kunde	  jag	  se	  ett	  samband	  mellan	  
god	  lärar-‐	  elevrelation	  och	  en	  individualiserad	  lektionsform.	  Då	  sånglärare	  arbetar	  för	  
att	  skapa	  goda	  relationer	  med	  sina	  elever	  kan	  det	  tänkas	  att	  eleverna	  upplever	  ökad	  
trygghet	  och	  större	  utrymme	  för	  att	  uttrycka	  sina	  önskningar	  och	  behov.	  Genom	  relat-‐
ionsbyggande	  kan	  sånglärare	  få	  förståelse	  för	  hur	  de	  kan	  utforma	  undervisningen	  så	  
elevers	  motivation	  bibehålls	  och	  kanske	  till	  och	  med	  ökar.	  	  
	  
Att	  elever	  får	  känna	  sig	  som	  bra	  på	  att	  sjunga	  eller	  få	  möjligheter	  att	  utvecklas	  inom	  
sång	  är	  något	  som	  genomsyrat	  denna	  studie.	  Likaså	  att	  eleverna	  får	  uppleva	  positiva	  
reaktioner	  från	  sin	  omgivning	  verkar	  bidra	  till	  informanternas	  motivation.	  Samtliga	  in-‐
formanter	  uttryckte	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  att	  de	  blev	  motiverade	  av	  framgång,	  bemäst-‐
rande	  eller	  utveckling.	  Jag	  önskar	  att	  jag	  under	  intervjuerna	  hade	  samtalat	  mer	  kring	  
vad	  det	  innebär	  att	  känna	  sig	  bra	  på	  någonting.	  Vad	  är	  det	  som	  gör	  att	  informanterna	  
upplever	  motivation	  när	  de	  känner	  sig	  bra	  på	  något?	  Varför	  upplevs	  det	  svårt	  att	  känna	  
sig	  missnöjd	  efter	  ett	  en	  lektion	  eller	  ett	  uppspel?	  Varför	  vill	  informanterna	  uppleva	  
framgång	  och	  bemästrande?	  Jag	  tror	  att	  jag	  bitvis	  var	  alltför	  försiktig	  med	  att	  gå	  på	  dju-‐
pet	  med	  dessa	  frågor	  av	  hänsyn	  till	  informanterna.	  Jag	  upplevde	  balansgången	  mellan	  
att	  få	  uttömmande	  svar	  och	  att	  inte	  inkräkta	  på	  informanternas	  privatliv	  som	  svår.	  Trots	  
detta	  anser	  jag	  ändå	  att	  intervjuerna	  gav	  tillräckligt	  mycket	  material	  för	  att	  syftet	  ska	  
kunna	  uppfyllas.	  	  
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5.4	  Arbetets	  betydelse	  och	  fortsatt	  forskning	  	  
Att	  arbeta	  med	  denna	  studie	  har	  gett	  mig	  fördjupade	  insikter	  om	  hur	  jag	  i	  framtiden	  kan	  
arbeta	  för	  att	  mina	  sångelever	  ska	  bli	  så	  motiverade	  som	  möjligt.	  Jag	  har	  blivit	  uppmärk-‐
sam	  på	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  elever	  får	  känna	  sig	  bra	  på	  det	  de	  gör.	  Min	  undervisning	  
kommer	  i	  framtiden	  lägga	  större	  fokus	  på	  att	  eleverna	  ska	  få	  känna	  sig	  som	  kompetenta	  
snarare	  än	  att	  bli	  konstant	  utmanade.	  Studien	  har	  även	  gjort	  mig	  uppmärksam	  på	  hur	  
viktigt	  det	  är	  att	  elevers	  identitet	  och	  personlighet	  får	  genomsyra	  undervisningen	  så	  att	  
motivation	  skapas.	  Om	  lärare	  kan	  lyfta	  fram	  och	  utveckla	  elevers	  styrkor,	  hitta	  det	  unika	  
i	  varje	  elev	  och	  ta	  fram	  låtmaterial	  och	  övningar	  som	  hen	  kan	  identifiera	  sig	  med	  skapas	  
troligen	  motivation	  för	  sångutövande.	  	  
	  
Min	  förhoppning	  med	  denna	  studie	  är	  att	  den	  ska	  bidra	  till	  ökad	  kunskap	  om	  sångele-‐
vers	  motivation	  relaterat	  till	  sångundervisning.	  Jag	  hoppas	  att	  blivande	  och	  yrkesverk-‐
samma	  lärare	  kan	  dra	  nytta	  av	  de	  aspekter	  som	  belysts	  i	  denna	  studie	  såsom	  autonomi-‐
stödjande	  undervisning,	  den	  genuina	  lärar-‐	  elevrelationen	  och	  utformandet	  av	  indivi-‐
danpassade	  lektioner.	  Jag	  hoppas	  även	  att	  lärare	  via	  denna	  studie	  ges	  möjlighet	  att	  re-‐
flektera	  över	  sina	  egna	  strategier	  för	  att	  motivera	  elever.	  Denna	  studie	  sätter	  elevers	  
motivation	  i	  relation	  till	  lärare-‐	  elevförhållandet	  vilket	  kan	  uppmuntra	  lärare	  att	  be-‐
grunda	  hur	  deras	  kommunikation	  och	  relation	  ser	  ut.	  Studien	  betonar	  också	  vikten	  av	  
att	  elever	  ska	  få	  känna	  sig	  bra	  på	  det	  de	  gör.	  Min	  förhoppning	  är	  att	  lärare	  ställer	  sig	  frå-‐
gor	  som:	  ”Får	  mina	  elever	  möjlighet	  till	  att	  känna	  sig	  bra	  och	  duktiga	  under	  lektionen?”	  
”Är	  mina	  elever	  nöjda	  med	  sina	  prestationer?”	  I	  förlängningen	  hoppas	  jag	  att	  denna	  stu-‐
die	  ska	  leda	  till	  ännu	  fler	  motiverade	  elever.	  	  
	  
I	  försöken	  att	  besvara	  min	  forskningsfråga	  väcktes	  ännu	  fler	  frågor.	  Ett	  område	  som	  jag	  
anser	  skulle	  vara	  intressant	  att	  forska	  vidare	  på	  är	  hur	  lärares	  motivation	  påverkar	  ele-‐
vers	  motivation.	  Tre	  informanter	  i	  föreliggande	  studie	  beskrev	  att	  lärarens	  motivation	  
och	  engagemang	  var	  viktigt	  för	  deras	  motivation.	  Det	  hade	  varit	  spännande	  att	  under-‐
söka	  motivationen	  hos	  både	  lärare	  och	  deras	  elever	  för	  att	  se	  om	  det	  finns	  något	  sam-‐
band	  däremellan.	  	  
	  
Ett	  annat	  intressant	  forskningsområde	  hade	  varit	  att	  undersöka	  hur	  elevers	  självupp-‐
fattning	  och	  självförtroende	  påverkar	  motivation.	  Föreliggande	  studie	  har	  endast	  nosat	  
på	  ytan	  av	  detta	  område.	  Det	  hade	  varit	  givande	  att	  undersöka	  i	  vilken	  grad	  elevers	  mo-‐
tivation	  påverkas	  av	  deras	  självförtroende.	  En	  sådan	  forskning	  skulle	  förmodligen	  även	  
beröra	  elevers	  självförtroende	  i	  relation	  till	  undervisningen,	  vilket	  jag	  anser	  är	  mycket	  
intressant.	  	  
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Bilagor	  
Intervjuguide	  
Tema	  1	  Beskrivning	  av	  situationer	  eller	  tillfällen	  då	  motivation	  erfarits.	  	  

-‐ Kan	  du	  berätta	  om	  senaste	  gången	  eller	  andra	  tillfällen	  då	  du	  känt	  dig	  motiverad?	  
-‐ Hur	  känns	  det	  att	  vara	  motiverad?	  Beskriv	  känslan.	  	  

	  
	  
Tema	  2	  Sånglektioner	  relaterat	  till	  motivation	  

-‐ Har	  du	  känt	  dig	  extra	  motiverad	  till	  att	  sjunga	  under	  någon	  sånglektion?	  I	  så	  fall,	  
beskriv	  det	  tillfället.	  Om	  inte,	  beskriv	  vad	  du	  tror	  det	  beror	  på?	  

-‐ Vad	  tror	  du	  motiverar	  dig	  under	  sånglektionerna?	  	  
	  
Tema	  3	  Faktorer	  som	  påverkar	  motivationen	  	  

-‐ Vad	  tror	  du	  påverkar	  din	  motivation	  till	  att	  sjunga?	  	  
-‐ Har	  någon	  lärare	  någon	  gång	  påverkat	  din	  motivation?	  Hur?	  Beskriv	  hur	  den	  

gjorde	  och	  vad	  som	  hände	  med	  dig.	  
-‐ Har	  någon	  annan	  händelse	  under	  en	  sånglektion	  gjort	  dig	  extra	  motiverad?	  Vad	  

hände?	  Beskriv	  känslan,	  hur?	  Varför?	  	  
-‐ Har	  någon	  sånglärare	  fått	  dig	  att	  känna	  extra	  lust	  till	  att	  sjunga?	  Hur?	  	  
-‐ Har	  det	  hänt	  att	  någon	  sånglärare	  påverkat	  din	  motivation	  till	  att	  sjunga	  negativt?	  

Hur?	  Vad	  gjorde	  den?	  	  
-‐ Vad	  anser	  du	  att	  en	  lärare	  kan	  göra	  för	  att	  påverka	  din	  motivation?	  	  
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Info	  till	  informant	  
Syftet	  med	  mitt	  examensarbete:	  	  
Studien	  ska	  utforska	  vad	  sångelever	  på	  estetiskt	  gymnasium	  anser	  motiverar	  dem	  under	  
sånglektionerna.	  	  
	  
Du	  kommer	  att	  delta	  i	  en	  kvalitativ	  intervju.	  En	  kvalitativ	  intervju	  tar	  ca	  60	  min	  och	  är	  
en	  djupgående	  intervju	  där	  du	  som	  intervjuas	  står	  i	  fokus.	  Det	  är	  dina	  tankar	  och	  din	  
berättelse	  som	  jag	  vill	  ta	  reda	  på.	  Intervjun	  består	  inte	  av	  ja-‐	  och	  nejfrågor	  utan	  mer	  be-‐
rättande	  frågor	  där	  du	  får	  utveckla	  dina	  svar.	  	  
	  
Allt	  vi	  pratar	  om	  kommer	  att	  kretsa	  kring	  dessa	  huvudfrågor:	  
	  

• Vad	  anser	  sångelever	  påverkar	  deras	  motivation	  under	  sånglektioner?	  
• På	  vilka	  sätt	  anser	  eleven	  att	  en	  lärare	  kan	  påverka	  eller	  bidra	  till	  att	  höja	  moti-‐

vation?	  	  	  
	  
Dina	  rättigheter	  i	  intervjun:	  

-‐ Du	  skall	  få	  en	  rättvisande	  och	  begriplig	  beskrivning	  av	  undersökningsmetoderna	  
och	  undersökningens	  syfte.	  	  

-‐ Du	  ska	  ha	  möjlighet	  att	  när	  som	  helst	  ställa	  frågor	  om	  undersökningen	  och	  få	  
dina	  frågor	  sanningsenligt	  besvarade.	  

-‐ Du	  kan	  närsomhelst	  avbryta	  intervjun	  utan	  att	  det	  får	  negativa	  konsekvenser.	  	  
-‐ Du	  kan	  vara	  säker	  på	  att	  din	  anonymitet	  skyddas.	  Av	  den	  färdiga	  rapporten	  skall	  

det	  inte	  vara	  möjligt	  att	  identifiera	  vare	  sig	  förskola/skola,	  lärare	  eller	  ele-‐
ver/barn.	  Jag	  kommer	  ej	  att	  namnge	  de	  intervjuade	  i	  studien.	  	  

-‐ Om	  du	  inte	  är	  myndig	  krävs	  en	  underskrift	  från	  målsman.	  	  
	  
Jag	  kommer	  att	  spela	  in	  allt	  ljud	  från	  alla	  intervjuer	  för	  att	  kunna	  återge	  ett	  så	  
korrekt	  resultat	  som	  möjligt.	  

	  
Samtycke	  
(kryssa	  för	  rutorna)	  
1.	  Godkänner	  du	  att	  medverka	  i	  denna	  intervju?	  	  	  	  JA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NEJ	  
	  
2.	  Godkänner	  du	  att	  jag	  spelar	  in	  hela	  intervjun?	  	  	  JA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NEJ	  
	  
3.	  Godkänner	  du	  att	  jag	  använder	  det	  du	  sagt	  i	  min	  studie?	  Du	  kommer	  självklart	  vara	  
anonym	  och	  man	  kommer	  inte	  kunna	  förstå	  vem	  du	  är	  	  	  JA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  NEJ	  
	  
	  
__________________________________________________________	  
Underskrift	   	   	   Ort	  &	  Datum	  
	  
	  
Tack	  för	  att	  du	  tar	  dig	  tid!	  	  
Mvh	  Josephine	  Bodén,	  	  
0704719446	  
Ingesundsvägen	  9b	  
671	  33	  Arvika	  


