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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning är att studera hur ett antal pianolärare, 

verksamma på olika kulturskolor, ser på motivation och om det tycks finnas en 

relation mellan notbunden samt gehörsbaserad undervisning och motivation. 

Även elever till dessa lärare kommer att bli intervjuade om hur de ser på 

motivation för att undersöka om det finns en eventuell skillnad i uppfattning hos 

läraren och eleven när det gäller motivation. Vad lärarna och eleverna ger uttryck 

för kommer att formas i olika teman och på så sätt forma ett resultat. I 

diskussionen av studiens resultat tolkas konstruktionerna av begreppet motivation 

kopplat till tidigare forskning. Inom den svenska kommunala musik- och 

kulturskolan förekommer en mängd mål som skall följas, men är jämförelsevis 

med grund- och gymnasieskolan inte lika strikt eftersom det är en frivillig 

verksamhet. Lärarna som undervisar på kultur- och musikskola kan forma sin 

undervisning mer individuellt som även är tydligt i verksamheten. Kvalitativa 

intervjuer har gjorts med verksamma pianopedagoger och elever med olika 

musikalisk bakgrund på olika kulturskolor. Genom att analysera materialet utifrån 

analysverktyget diskursteori har diskurser tagits fram under sex olika teman om 

hur begreppet motivation framställs. Analysen visar att ämnet motivation är något 

som många ser som svårdefinierat och menar att det är fler än en parametrar som 

ger upphov till motivation. Ett exempel är att motivation först skapas av en yttre 

motivation som sedan utvecklas till en inre motivation. Några lärare uttrycker att 

motivation har en relation till genre, medan andra menar att motivation inte är 

något som skapas utav endast en musikgenre utan det är variation, vad som spelas 

på lektionerna samt hur det lärs ut som är det mest centrala och som genererar 

motivation. Några lärare som blivit intervjuade nämner ”den traditionella” 

undervisningen i musikskolan, där den klassiska musiken med ’mästare och 

lärling’-synen dominerade, som är på väg att förändras. Med förändring menas att 

fokus ligger mer på eleven och att utifrån elevens premisser forma lektionerna, 

samspelet i form av gruppundervisning som motivationshöjande faktor, att 

faktorerna roligt och lustfyllt kommer före övning och läxor m.m. De 

lärarkategorier som presenteras i inledningen visar efter analys att de flesta 

pianolärare som blivit intervjuade befinner sig under Grund och Elevorienterad.   

 

Sökord: musik, musikpedagogik, motivation, genre, psykologi, diskursteori         
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1. Inledning och bakgrund 

Med pianoboken i hand klev jag nervöst in i rummet med pianot ståendes i 

mitten. Där satt min pianolärare och väntade på mig, så jag satte mig vid 

pianot och vi började spela. Följande månader spelade jag och min lärare 

samma stycken ur den bok jag hade med mig på lektionerna som innehöll 

enklare klassiska melodier, och jag började alltmer fundera på om jag 

verkligen ville fortsätta att spela piano.  

Det som just getts beskrivning av, är ett personligt minne av en av mina 

första pianolektioner som ägde rum när jag var 7 år. Jag försökte att visa för 

min lärare att jag vill spela något annat för omväxlings skull, men hon 

verkade inte lägga märke till mina intentioner Frågan är hur många elever 

som känner igen sig eller någon gång tänkt så. Min pianolärare utgick ifrån 

Suzuki-metoden. Utgångspunkten i Suzuki-metoden är att varje barn föds 

med olika anlag till talang men att det måste finnas en stimulerande miljö 

för att det skall utvecklas någon form av talang (Svenska Suzukiförbundet, 

2016). Motivation i enskild undervisning och inom alla lärandepraktiker är 

frivillig i och med att Kulturskolan är en frivillig kulturell verksamhet, som 

många barn och ungdomar går till en gång i veckan. Det finns styrdokument 

som kulturskolan förhåller sig till där den främsta visionen är att ge lika 

förutsättningar för barn och ungdomar att utvecklas genom att erbjuda 

kulturutövande av kvalité och tillgänglighet (Kulturskolerådet, 2015:1). 

Vidare nämner Kulturskolerådet (2015) barn och ungdomars rätt till att 

uttrycka sig genom de estetiska ämnena där kulturskolan spelar en central 

roll. Efter att ha läst igenom styrdokumenten märkte jag att begreppet 

motivation inte nämns. Även de pianolärare jag intervjuat nämner att ämnet 

inte diskuteras frekvent på diverse möten. Kulturskolerådet och 

Kulturskoleutredningen (2015, 2016) är överens om att kvaliteten på 

verksamheten i högsta grad är beroende på vilken utbildning lärarna har, 

vilket kommer att tas upp senare under rubriken Pianolärares utbildning.  

Att jag började spela piano var i mitt fall en yttre påverkan d.v.s. mina 

föräldrar anmälde mig till musikskolan som gjorde att jag började spela 

piano som sedan utvecklades till en inre motivation. Jag blev aldrig 

introducerad för ackordsspel eller improvisation av min lärare där, utan det 

var något jag började utforska senare på egen hand. I efterhand har tänkt 

mycket på om det hade gjort någon skillnad för mig som musiker eller 

pianolärare om jag även fått jobba med gehörsdelen i pianospelandet, därav 

uppstod intresset att undersöka närmare om det finns skillnader och likheter 

i pianolärares syn på motivation beroende på vilket bakgrund de kommer 

ifrån. Genom att ha haft pianoelever under mina år på musikhögskolan har 

jag märkt att det krävs en bredd inom både gehörsbaserad och notbunden 

musik vilket det senare alternativet är där jag känner mig mest hemma i. 

Min egen erfarenhet som pianolärare är att elevernas egen önskan oftast är 

att lära sig spela stycken som är aktuella på radio eller film. Jag reflekterar 

ofta över min undervisning och frågar mig själv om jag lägger upp 
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lektionerna bra. Men vad är egentligen ett bra upplägg på en lektion och 

styrs mitt upplägg av hur mina pianolärare undervisat mig? Är upplägget på 

lektionen det som kommer i första hand och pianoelevens lust och 

motivation att spela i andra hand? Genom att ha tagit del av olika 

pianolärares och pianoelevers tankar kring motivation har jag bildat mig ett 

större perspektiv inom området. I och med att min undersökning riktar in sig 

på lärare och elever verksamma i kulturskolan ville jag undersöka lite 

närmre på musik- och kulturskolans bakgrund och historia och hur det ser ut 

idag.     

Intentionen med undersökningen är att bidra till att utveckla kunskap inom 

området motivation hos mig själv som lärare för att tillämpa det i min egen 

undervisning. Motivation är ett begrepp som jag vill utreda, men det är svårt 

att beskriva motivation med endast en mening. Är det lärarens ansvar att 

motivera eleverna eller krävs det att eleverna motiverar sig själva, när 

kulturskolan egentligen är en frivillig organisation? Företräder pianolärarna 

samma synsätt kring motivation och hur ser eleverna kring motivation? 

Hursomhelst är det något som enligt mig bör redas ut och det har denna 

undersökning försökt göra.      

Musik- och kulturskola   

Det var under 1940-talet som den svenska kommunala musikskolan började 

växa och under 1960-talet var det en populär sysselsättning för de flesta 

barn och ungdomar. Musikskolans mål var att alla barn oavsett sociala, 

kulturella och ekonomiska förutsättningar skulle få chansen att spela ett 

instrument eller sjunga i kör (Kulturskoleutredningen, 2016:53). Vid 

musikskolans uppkomst fanns riktlinjerna att barn och ungdomars fritid 

skulle bli gynnsam. Kommunernas musikliv skulle även komma att berikas i 

och med den kommunala musikskolan eftersom det fanns behov av musiker 

vid den här tiden, därför ville kulturskolan ge en musikundervisning av 

högre kvalitet som inte kunde uppnås i den ordinarie musikundervisningen i 

skolan. (Kulturskoleutredningen, 2016:53).  

Kulturskolerådet i Sverige har tagit fram fyra prioriterade områden inom 

verksamheten; 1. Barns rätt till kulturutövande 2. Kompetensförsörjning 3. 

Nationell samordning av statistik 4. Kunskap och kvalitetsutveckling samt 

forskningsbaserad verksamhetsutveckling (Kulturskolerådet).  

Musik- och kulturskolorna växte sig allt större vilket delvis berodde på de 

musiklärare som tog på sig ansvaret att leda verksamheten. De lärare som 

anställdes kom från olika musikalisk bakgrund. Först 1966 när Stockholms 

musikpedagogiska institut (SMI) grundades så fortbildades alla anställda 

lärare på musikskolan. De flesta anställda hade bakgrund i det militära, 

därför var blåsinstrumenten de vanligast förekommande i musikskolan. 

1976 kom skriften ”Den kommunala musikskolan” ut som kom att betyda 

mycket för musik- och kulturskolans verksamhet, som tidigare baserat sin 

undervisning på lösa ramar (Kulturskoleutredningen, 2016:54). 

Kommunerna hade visserligen fria tyglar att forma verksamheten, men 

denna skrift blev något som alla förhöll sig till. Idag omfattas verksamheten 
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av ca 224 000 elevplatser. Mätningar inom en frivillig verksamhet som 

denna är svårt bl.a. eftersom en deltagare kan vara aktiv i flera kurser och 

bli räknad flera gånger (Kulturskoleutredningen, 2016:57). 80-talet var den 

tid då musikskolan hade sin storhetstid. Målen som Kommunförbundet satt 

var desamma som förut, istället inriktade det sig nu alltmer på ett 

barnperspektiv, d.v.s. att ”undervisningen skulle vara meningsfull för 

eleverna och anpassat till deras eventuella önskemål och att verksamheten 

därför måste vara flexibel” (Kulturskoleutredningen, 2016:58). I och med att 

den kommunala musikskolan växte planerade och genomförde kommunerna 

att införa fler konstformer än musik i verksamheten t.ex. dans och teater, 

som senare kom att byta namn till kulturskola. Musikens ställning var högt 

stående och ansågs av många vara hotad av de nya estetiska formerna som 

kom in i verksamheten. En anledning till att verksamheten utökades med 

fler konstformer i dans och teater, där gruppundervisning var vanligt, var att 

kostnaderna blev mindre om man jämförde med den enskilda 

musikundervisningen (Kulturskoleutredningen, 2016:59). Under 90-talet 

sjönk elevantalet till den grad att många kulturskolor hotades med 

nedläggning och många kommuners ekonomi blev sämre. Samtidigt höjdes 

avgifterna för att gå i kulturskolan av kommunerna. Enligt 

Kulturskoleutredningen (2016:60) är det svårt att se effekterna på hur 

elevantalet förändrades under den här tiden, men har sannolikt att göra med 

kommunernas försämrade ekonomi. Det som räddade många kulturskolor 

från nedläggning var engagerade musiklärare och politiker och föräldrar 

(Kulturskolerådet, 2016:60).    

Pianolärares utbildning  

En musiklärares bakgrund och utbildning ser oftast olika ut beroende på 

vilken utbildning som läraren studerat. Den repertoar jag övervägande 

spelade var klassisk musik, och oftast läste jag efter noter. I efterhand har 

jag frågat mig ifall det berodde på min lärares musikaliska bakgrund, om 

hon undervisade som hon blivit lärd. Det stora antalet kulturskolor i landet 

gör att det, enligt min uppfattning, i princip verkar vara omöjligt att 

undersöka var och en av lärarnas bakgrund och se om det har ett samband 

med hur de undervisar. I min undersökning har 8 lärare intervjuats där det 

ingick frågor som handlade om deras musikaliska bakgrund, för att se om 

det återspelar sig i hur de uppfattar motivation och hur motivations skapas.     

Lilliedahl (2006) beskriver två olika sorters yrkesroller som lärare, den 

elevcentrerade läraren och den innehållscentrerade läraren. Den 

elevcentrerade läraren försöker att tillgodose elevens behov och tänker att 

undervisningen ska vara så bred som möjligt genom att presentera olika 

genrer. Den innehållscentrerade läraren har en mer koncentrerad 

undervisning som t.ex. ett specifikt instrument eller genre (Lilliedahl, 

2006:9). Det kan förklaras på så sätt att den elevcentrerade läraren 

undervisar genom musik och den innehållscentrerade läraren undervisar till 

musik vilket betyder att medel och mål för verksamheten är musiken 

(Lilliedahl, 2006:43). En annan aspekt som Lilliedahl (2006:44) tar upp är 

hur stor kunskap musiklärare egentligen har om den musiken som deras 
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elever lyssnar på. För att göra undervisningen så elevcentrerad som möjligt 

bör läraren intressera sig i sina elevers musikkultur och forma 

undervisningen efter det. Dessa aspekter kommer användas när resultaten 

diskuteras i diskussionskapitlet för att undersöka om lärarna eftersträvar att 

vara mer den mer innehållscentrerade läraren eller elevcentrerade läraren.   

Lärarkategorier i musik- och kulturskola 

Via en enkätundersökning i sitt forskningsprojekt redogjorde Olle Thivenius 

(2008) fyra olika lärarkategorier som förekommer i den kommunala 

musikskolan. Dessa fyra kategorier är Mission, Elevorientering, Känsla och 

Grund. Nedan följer en beskrivning av dessa fyra kategorier (Thivenius, 

2008:93). I analysarbetet av resultatet kommer dessa kategorier vara 

utgångspunkten för att se vilka/vilken lärartyp som är mest förekommande 

idag i kulturskolan och undersöka hur de pratar om motivation.  

Mission  

Lärartypen som faller under kategorin ”Mission” håller oftast hårt på det 

traditionella. Eleverna i musik- och kulturskolan måste få ett alternativ till 

deras musikkultur i det här fallet klassisk musik. Lärarna som faller under 

denna kategori anser att de har ett uppdrag att utföra genom att föra vidare 

den traditionella, klassiska tekniken till sina elever. Genom att den specifika 

tekniken förs vidare anser läraren att kulturarvet också gör det (Thivenius, 

2008:93). Missionstypen är den lärare som undervisar till musik, som nämns 

ovan.  

Elevorientering   

Kan beskrivas som den lärare som undervisar genom musik. Den 

elevorienterade läraren vill till skillnad från missionären fördjupa elevernas 

kunskaper i den genre som eleverna är bekanta med. Läraren som faller 

under denna kategori anser att det i högsta grad har betydelse att vara insatt 

i, och ägna sig åt den musik som eleverna lyssnar på. Läraren är medveten 

vad eleverna lyssnar på till vardags och försöker anpassa undervisningen 

därefter (Thivenius, 2008:94).     

Känsla 

Läraren som kategoriseras under ”Känsla” är läraren som tycker det är 

viktigt att eleven går på känsla när de spelar, och är för ett musicerande där 

eleven känner att den musicerar på riktigt än efter noter (Thivenius, 

2008:94).    

Grund 

Denna lärarkategori är snarlik dem som faller under ”Känsla” men skiljer 

sig på vissa aspekter. Denna lärarkategori anser att sång och rytmik bildar 

en grund att stå på för eleven för att sedan gå vidare med undervisningen 

(Thivenius, 2008:94).  
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2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att försöka hitta skillnader och likheter i vad som 

driver motivation emellan olika elever och pianolärare verksamma på 

kulturskola, beroende på pedagogisk inriktning och musikalisk bakgrund 

och utifrån detta ta fram olika teman. Undersökningen belyser även om det 

finns skillnader och likheter i synen på motivation hos pianolärare och 

pianolärarens elev. Ambitionen i arbetet har varit att hitta lämpliga 

framgångsfaktorer att använda i det dagliga lärararbetet. 

- Vilka tankar finns det kring motivation hos pianolärare och elever i 

kulturskolan? 

- Vilka skillnader och/eller likheter finns det i tankarna kring 

motivation mellan lärarna och eleverna i kategorierna jazz/klassiskt?  

3. Tidigare forskning  

I detta kapitel redovisas några olika teorier som jag sedan ska analysera mitt 

arbete utifrån. Den första teorin som beskrivs är de olika teorierna inom 

motivationsteorin. Hur motivation uppstår är individuellt och det krävs en 

hel del för att förstå det psykologiska. Här presenteras även två olika 

tillvägagångssätt för hur undervisningen kan se ut inom den noterade 

musiken, det reproduktiva och det explorativa tillvägagångssättet. I 

diskussionsdelen kommer den tidigare forskningen att jämföras med 

resultatet som min undersökning mynnade ut i, då lärarnas svar jämförs med 

bl.a. den praktiska-empiriska metoden och den instrumental-tekniska 

metoden. Dessa två sätt att tänka kring undervisning uppkom kring 1700-

talet. Genom att analysera hur lärarna uttrycker sig om motivation vill jag ta 

reda på om tankesättet finns kvar även idag.  

Jag har främst använt mig av studentlitteraturen ”Diskursanalys som teori 

och metod” (Winther Jorgensen, Phillips., 2000) där det står om diskurs och 

diskursanalys samt ”Motivation och motivationsarbete-i skola och 

behandling” (Jenner, H., 2004). Jag har även använt mig av artiklar och 

uppsatser från bl.a. DiVa. Metod och analysen av resultatet är inspirerat 

främst från det diskursanalytiska och diskursteoretiska perspektivet, men 

även det psykologiska perspektivet, som lyfts fram i detta kapitel genom att 

ge en överblick på några motivationsteorier.  

Enligt Hultberg (2000:27) gavs elever möjligheter inom den praktiska-

empiriska metoden, som kommer att presenteras mer ingående längre ned, 

att upptäcka konst och betydelsen av den. Hultberg (2000) hävdar att sociala 

och kulturella erfarenheter spelar stor roll i ett barns utveckling och genom 

att spela ett instrument erhålls dessa erfarenheter. Vidare beskriver Hultberg 

(2000) två typer av undervisningsmetoder, den reproduktiva och den 

explorativa. Undervisningsmetoder som bygger på reproduktiv ansats kan 

hindra yrkesmusiker från att beakta senare utvecklad musikalisk kompetens. 
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Tekniken går i första hand och det noterade materialet ska spelas exakt som 

det står. I undervisningsmetoder som bygger på explorativ ansats fungerar 

det noterade materialet som en inbjudan för att söka efter en underförstådd 

individuell mening i musiken (ibid).  

Musikpedagogisk forskning  

Maria Karlsson (2002) skriver i sin avhandling i musikpedagogik om 

motivation bland gymnasieelever på ett estetiskt program. Studien baserades 

på en enkätundersökning där det framkom att många av de eleverna som 

studerade på musikgymnasienivå hade gått på kommunal musikskola innan. 

Majoriteten av de elever som ville fortsätta att jobba med musik efter 

gymnasiet var elever vars föräldrar var musiker. Karlsson (2002:1) hävdar 

att musik har ett nära samband med kreativitet och personligt uttryck och 

därför är elevens attityd och upplevelse till undervisningen central. Det finns 

en viss skillnad i elevers motivationsprocess i musikämnet jämfört med 

andra skolämnen eftersom det i musikämnet till skillnad från de andra 

ämnena inte finns något rätt eller fel, utan det handlar mer om kreativitet 

och skapande där elevers prestationer bedöms (Karlsson. 2002:2). 

Avhandlingen beskriver även att forskning tydde på att den inre 

motivationen förstärks genom yttre belöningar vilket i senare forskning har 

visat sig vara felaktigt, då yttre motivationer till exempelvis tävlingar kan 

skada den inre motivationen. Detta gäller framförallt vid utförande av 

kreativa uppgifter som kräver fantasi och bearbetning (Karlsson, 2002:40).  

Elever som har musikundervisning i tidiga år behöver i regel mer yttre 

stimuli från läraren för att bygga upp ett engagemang som bidrar till att 

eleven i senare år, via erfarenheter av positiva musikaliska erfarenheter, 

själv vill upprepa dessa och därmed skapar en stark inre motivation. 

Begreppen yttre- och inre motivation är något som återkommer senare i 

denna studie och även i resultatkapitlet. Hennes avhandling är intressant för 

min undersökning i och med att även jag studerar elevers motivation på 

musik- och kulturskolan.  

Den praktiska-empiriska metoden 

Den praktiska-empiriska metoden är ett begrepp som nyttjades redan vid 

tidigt 1700-tal. Den praktiska-empiriska metoden baserar sig på den tyske 

tonsättaren och flöjtpedagogen J.J. Quantz metoder inom instrumentallära 

och kan beskrivas som ”learning by doing”. Hultberg (2000:25) menar att 

musik gör sig begriplig genom anslutning till känslor, lemmar och intellekt. 

Vidare hävdar Hultberg (2000:25) att teorier om att intellektet på Quantz tid 

ansågs som ett verktyg som är underordnad känslorna, snarare än 

överordnad.  

I den praktiska-empiriska metoden var musiken ett hantverk som lärdes ut. 

Du som pedagog skulle ha en hög utbildning inom musik och även vara 

utbildad inom komposition och musikteori (ibid). Enligt den praktiska-

empiriska metoden ska musik läras in som ett språk dvs. att spela, att förstå 
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och att skapa musik. Liksom eleverna hade lärt sig att uttrycka sig på sitt 

modersmål, förväntades det att de skulle göra det med musiken också. Det 

gick oftast till så att läraren spelade ett motiv eller en slinga som sedan 

eleven fick imitera. Motiven utvecklades senare av eleven till musikaliska 

meningar för att utveckla sin musikaliska förmåga (Hultberg, 2000:26).  

Vad som även sågs som en grundläggande del i den praktiska-empiriska 

metoden var att eleven skulle få möjlighet att öva på lektionerna och läraren 

gav eleven verktyg för att undvika muskelspänningar. Alltså var 

instrumentell inlärning en del av elevens musikaliska utveckling. 

Utgångspunkten för denna metod var att förutsättningar skapades för alla 

elever på olika nivå för att ge dem en möjlighet att upptäcka instrumental 

och musikalisk expertis. Även om eleverna endast kunde spela några 

enstaka musikaliska meningar gav metoden eleven kunskap att bygga ut och 

skapa egna musikaliska meningar så småningom. Metoden syftar alltså att 

eleven skall bli en bärare av sitt eget lärande, att skapa förståelse om sitt 

eget lärande och läraren finns till som en vägledare. I tolkningen av det 

musikaliska stycket gavs praktiska och teoretiska synsätt av lärandet. Det 

innebar att eleven fick kunskap om hur uttryck genom musik skedde genom 

att spela ett instrument, likaså den teoretiska förståelsen kring musikaliska 

strukturer och regler. I den här metoden var en utgångspunkt att läsa-spela 

och lyssna, vilket innebar att tolkaren spelade igenom stycken ett flertal 

gånger som ett aktivt lyssnande och reflekterande gjordes parallellt. Därför 

krävdes det ett kreativt samt kritiskt tänkande kring detta. Hultberg 

(2000:27) menar att liknande strategier föreslås för att förbättra 

musikutbildningen som finns idag.    

Läraren bör låta sina elever spela stycken som är i nivå med elevens 

kapacitet och förståelse, då det gjorde att eleverna själva kunde utveckla 

egna musikaliska idéer som sedan presenterades för läraren (Hultberg, 

2000:27). Därefter gav läraren förslag på hur idéerna kunde utvecklas. När 

eleven väl utvecklat förmågan att behärska stycken tekniskt såväl som 

musikaliskt kunde eleven spela ett fullständigt stycke flytande. När detta var 

bemästrat kunde fokus läggas på den inre musikaliska meningen (ibid).  

Enligt denna metod fick eleven verktyg att reflektera över sitt eget övande 

och kombinera den praktiska och den teoretiska kunskapen. Det här var 

speciellt viktigt för dem som ville bli professionella musiker (Hultberg, 

2000:27).  

Mästarna i musik förväntades framträda, lära ut och komponera, att föra vidare den 

musikaliska traditionen (kulturell reproduktion), och även utveckla och förnya den. 

(Hultberg, 2000:27; egen översättning)      

I den praktiska-empiriska metoden förväntades även eleverna att behärska 

sina uppgifter genom att spela i ensembler med andra elever. Dessa 

förväntningar på eleverna understryker behovet av att utveckla den praktiska 

kunskapen (ibid).  
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Den instrumental-tekniska effektiviteten  

Mitten på 1800-talet kom en ny metod att etableras inom utbildning i musik. 

Alltfler ville spela musik och det fanns inte tillräckligt med välutbildade 

lärare för varje elever. Innan 1800-talets mitt hade musik som eleverna var 

väl bekanta med spelats på lektionerna, det som hände den här perioden var 

att lärarna krävde att eleverna skulle tolka musik från andra epoker. Under 

den här tiden lärde sig många unga flickor att spela piano, för att på så sätt 

klara sig i vuxenlivet d.v.s. var det nödvändigt att vara motiverad att spela 

piano eftersom det gav en säker framtid. Det resulterade i ett fokus på att 

snabbt lära sig noter och teknik, det fanns inte utrymme för den musikaliska 

tolkningen (Hultberg, 2000:29).  

Motivationsteorier  

Hedonism kallas den principen som de flesta motivationsteorier har sitt 

ursprung i.  Det är en princip som funnits länge och betyder strävan efter att 

känna njutning och försöka undvika smärta. Under 17- och 1800-talet 

förklarades teorin av diverse filosofer vara ett mänskligt beteende. Från att 

ha varit en teori som olika filosofer diskuterade började uttrycket att 

användas i psykologin och pedagogiken under 1900-talet. Det var under den 

här perioden som brister upptäcktes i principen.  För att förklara bristerna 

utvecklades olika teorier varav en av dem var instinktteorierna (Jenner, 

2004:38). 

Instinktteorin handlar om att allt beteende formas av våra drifter eller 

instinkter. Freud menade att drift handlar om att ha ett mål eller en styrka att 

avlägsna det som ger upphov till driften t.ex. törst. Hur starkt driften är 

beror på hur stark behovet är. Insiktsteorin var länge den teori som ansågs 

förklara bäst hur olika beteenden uppkommer. Men efter ett tag tillkom 

alltfler instinkter som sökte förklara motivation, vilket tillslut bara gjorde 

teorin ännu svårare att förstå (Jenner, 2004:39).  

En annan motivationsteori som utvecklades var drivkraftteorin. Till skillnad 

från insiktsteorin som grundar sig på att allt beteende är medfött och vi 

handlar via vår instinkt och drift, anser psykologer att drivkraftsteorin är ett 

inlärt beteende (Jenner, 2004:39). Ansträngningen blir större beroende på 

hur stark drivkraften och vanan är. Vanan handlar om styrkan av tidigare 

erfarenheter.  

Motivation ett begrepp som är svårdefinierat och som gör sig bäst förstådd 

om man delar upp det i flera underparametrar. En vanlig indelning inom 

psykologin brukar vara yttre och inre motivation. Enligt Evans (2015) är 

motivation en inre process som stimulerar, visar vägen och upprätthåller 

beteendemönster under en tid. Engagemang är något som är nära besläktat 

med motivation då engagemang är den energi som förenar och visar vårt 

deltagande i en aktivitet. Vidare nämner Evans (2015) att de fyra 

nyckelorden i motivation är; 

- Karaktärsdrag (en bestående karaktär)  
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- Status/Skick (Ett tillfälligt tillstånd eller känsla) 

- Oro/Ångest (Känsla av spänning, oro eller ängslan) 

- Upphetsning/Spänning (Alert och uppmärksam)  

Enligt den kognitiva utvärderingsteorin, Cognitive Evaluation Theory 

(CET), har individer ett medfött behov att bestämma över sig själva och att 

känna sig kompetent. Det behöver finnas en valmöjlighet till aktiviteten som 

skall utföras hos en person för att den inre motivationen ska behållas. Det är 

större möjligheter att motivationen stannar kvar om uppgiften som skall 

utföras är ett självmant val, än om någon annan hade beordrat det.  

Den självbestämmande teorin, Self Determination Theory (SDT) 

utvecklades från CET och har tre grundprinciper kopplat till psykologiska 

behov: Känsla av kompetens, självbestämmande och social tillhörighet 

(Evans, 2015:65). Att anta utmaningar som är optimala för ens egna 

förutsättningar är grunden för känslan av kompetens. Autonomi, eller 

självbestämmande menas att individen på egna villkor utövar en aktivitet. 

Att känna sig accepterad och att bry sig om andra människor ligger till 

grund för social tillhörighet. Om dessa tre behov uppfylls uppstår en känsla 

av inre motivation (Evans, 2015:65).  

Inre motivation handlar om att ha en uppgift som är njutbar, utmanande eller 

viktig. Men känner samtidigt inte skyldig att fullända uppgiften. När 

individer känner den här typen av inre motivation, tenderar de att bli mer 

envis och bestämd på att slutföra uppgiften. Den inre motivationen uppstår 

av inre faktorer såsom känsla av nyfikenhet, upphetsning och 

tillfredsställelse. Yttre motivation uppstår av användningen av yttre 

belöningar såsom beröm, mat och klistermärken etc. (Moss, 2016).   

4. Metod 

I följande avsnitt presenteras hur genomförandet av studien gick till. Till att 

börja med presenteras hur urvalet av informanter gick till samt hur de 

kvalitativa intervjuerna utformades. De etiska aspekterna kommer även att 

tas upp och kapitlet avslutas med en beskrivning av det teoretiska perspektiv 

som gav inspiration till denna studie.   

Urval av informanter  

Vid urval av informant till provtillfället är det mest gynnsamt att välja 

någon som liknar den aktuella gruppen t.ex. någon som har anknytning till 

det som frågorna gäller (Wärneryd, 1990:237) och i denna studies fall var 

det på kulturskolan informanterna fanns. 

Vid val av informanter fokuserade jag huvudsakligen på pianolärare och 

elever som kunde representera olika form av musikalisk bakgrund, i det här 

fallet bakgrund inom jazzen eller den klassiska musiken, för att undersöka 

om det finns likheter och/eller skillnader i hur lärarna framställer 
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motivation. Lärarna benämns med (J) eller (K) beroende från vilken 

musikalisk bakgrund lärarna kommer ifrån. Från den klassiska genren 

intervjuades 5 lärare vilket då blir (K1, K2, K3, K4 samt K5) samt 3 lärare 

från jazz-genren (J1, J2 samt J3). De 9 eleverna som intervjuades benämns 

med siffor och är placerade i genre beroende på vilken musikalisk bakgrund 

deras lärare är ifrån, d.v.s. om läraren kommer från klassisk bakgrund är 

eleven placerad i ”Pianoelever, klassiskt” och om läraren kommer från jazz-

genren är eleven placerad i ”Pianoelever, jazz/afro”. Anledningen att både 

elever och lärare intervjuades var att bådas perspektiv på hur motivation 

skapas skulle framgå. 

Från den klassiska kategorin har 6 elever intervjuats och från kategorin jazz 

har 3 elever intervjuats. Generellt är det fler citat från lärare och elever som 

är placerade den klassiska genren än de lärare och elever som är placerade i 

jazz/afro genren eftersom fler intervjuer med lärare från den klassiska 

genren har gjorts, som gör att en viss ojämnhet uppstår. Det optimala hade 

varit att intervjua lika många lärare och elever från varje genre, men i och 

med att jag ville komma igång med arbetet så snart som möjligt kontaktades 

många lärare samtidigt. Det föll sig naturligt att det blev fler klassiska 

pianolärare eftersom jag själv spelar klassiskt och därmed har kontakt med 

fler pianolärare inom den genren. Dessutom visade sig intresset till ämnet 

vara stort bland lärarna vilket gjorde att det kändes rätt att låta alla 

medverka i en intervju. I vissa citat när jag ställer en fråga benämns 

bokstaven A.  

Kvalitativa intervjuer 

För insamlingen av material gjordes kvalitativa intervjuer på både lärare och 

elever vid 7 stycken olika kulturskolor i Stockholm. Intervjun som 

genomfördes var en besöksintervju (Wärneryd, 1990:14). Besöksintervju 

var det som passade bäst till intervjuerna som gjordes i min undersökning. 

Några fördelar med besöksintervju är följande; personen som bedriver 

intervjun och urvalspersonen möts ansikte mot ansikte, ett stort antal frågor 

kan ställas, alla ämnen är möjliga att ta upp och öppna frågor kan med 

fördel ställas. Intervjuerna som gjordes var halvstrukturerade intervjuer som 

enligt Kvale (2009) innebär att intervjuaren skall vara flexibel gällande 

frågornas ordningsföljd och öppna för en diskussion.  

Studien som genomförts är deduktiv, vilket innebär att man via olika 

metoder vill bevisa den egna teorin. De olika temana var förutbestämda 

innan intervjun ägde rum. De olika temana bestämdes utifrån syftet och 

syftesfrågorna. Eftersom syftet var att undersöka lärares och elevers tankar 

kring motivation i relation till gehörs- och notbaserad undervisning var 

motivation ett nyckelord i alla teman. De fem teman som frågorna kretsade 

kring var Genre-Motivation, Hur en lärare kan skapa motivation, 

Notläsning-Motivation, Gehör-Motivation samt Kulturskola-Motivation (se 

Bilaga 1).   

Ett provtillfälle att ställa frågorna är att föredra då chansen att eventuellt 

ändra formulering, ta bort eller lägga till någon fråga finns. Innan 
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intervjuerna gjordes på pianolärarna i kulturskolorna tillfrågades en nära vän 

till mig som ställde upp på ett provtillfälle s.k. pilotintervju. Vid 

formulering av frågorna till eleverna fokuserade jag på att inte göra frågorna 

för svåra utan med karaktären ”Beskriv hur…” eller ”Berätta varför…” så 

att det lättare skulle ge upphov till en diskussion. Om eleven är i väldigt 

unga år är det av stor fördel att öppna frågor ställs, i och med att det gör det 

lättare för barnet att skapa sin egen berättelse kring frågan (Iwarsson, 2016).  

Intervjuerna började med att intervjuaren presenterade intervjuarens och 

urvalspersonens namn samt syftet med undersökningen och att 

urvalspersonen har rätt att avbryta om så önskas. De fem grundteman som 

intervjun kretsar kring presenterades och sedan började frågorna att ställas. 

Totalt gjordes ca 152 uttalanden där lärarna inom klassisk genre gjorde 95 

uttalanden och lärarna inom jazz genren gjorde 57 uttalanden. Pianoeleverna 

som intervjuats gjorde totalt ca 132 uttalanden. Detaljer såsom pauser, 

suckar eller något annat som jag anser inte håller sig till ämnet har inte 

analyserats. När detta tecken förekommer i något citat ’, betyder det att de 

intervjuade återger någon annans tal s.k. återgivet tal.  

Efter genomgående intervju gjordes transkribering och referatskrivning. 

Mitt namn, urvalspersonens namn samt datum nämndes i inspelningen för 

att underlätta vid analysarbetet. I undersökningen nämns dock inte 

pianolärarnas eller pianoelevernas riktiga namn eftersom jag anser att det 

skulle leda till fel fokus för undersökningen.   

Jag har sökt efter gemensamma drag hos lärarna i kategorierna om hur de 

uttrycker sig om motivation, men det bör förtydligas att det inte betyder att 

alla lärare i samma kategori höll med, men tillräckligt många inom varje 

kategori för att ett mönster kunde ses.   

Etiska aspekter  

Innan en eller flera kvalitativa intervjuer genomförs bör reglerna inom 

forskningsetik vara införstådda hos den som bedriver undersökningen. 

Vetenskapsrådet (1990) presenterar fyra olika forskningsetiska principer 

som måste följas vid forskning på samhällelig- och humanistisk nivå. Dessa 

krav har denna undersökning tillämpat vid genomförande av intervjuer och 

analys av resultatet.  

Informationskravet: Informationskravet innebär att de deltagande måste 

informeras om syftet med forskningen eller undersökningen. Informationen 

skall även innefatta upplysningar om att 

uppgiftspersonens/uppgiftspersonernas medverkan är frivillig samt att de 

har rätt avbryta om så önskas. Det är viktigt att betona för de deltagande att 

uppgifterna enbart kommer att användas för forskningssyfte.   

Samtyckeskravet: Detta krav innebär att deltagarna har rätt att bestämma 

över sin medverkan. Vetenskapsrådet (1990:9) uttrycker regeln för 

samtyckeskravet följande: ”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och 

undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör samtycke dessutom 
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inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta är under 15 

år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär)”. 

Konfidentialitetskravet: Uppgiftslämnarna skall försäkras om att de 

uppgifter som lämnas förvaras på så sätt att obehöriga inte kan komma åt 

dem. Detta krav handlar till stor del om offentlighet och sekretess. Vid 

bedrivande av forskning är tystnadsplikt av information som kan uppfattas 

som etiskt känsligt en grundläggande regel som måste följas.   

Nyttjandekravet: Detta krav innebär att insamlad data endast får användas i 

forskningssyfte och inte säljas vidare för t.ex. kommersiellt bruk. 

Då det i denna undersökning även ingick intervjuer med barn under 15 år 

behövdes målsmans godkännande och underskrift av deras barns deltagande 

(CODEX, 2016). Om eleverna i denna studie varit under 15 kontaktades 

föräldrarna via telefon. Samtliga målsmän godkände deltagandet. Även ett 

godkännande från barnens pianolärare var förstås nödvändigt. Enligt lagen 

om etikprövning 18 §, ska de barn som fyllt 15 och har förstått vad 

undersökningen innebär för dem informeras och samtycka.  

Analysmetod  

Diskurs är förståelsen av samhället och dess relation till människan samt för 

att förstå språkanvändning socialt, kulturellt och politiskt. 

Sammanfattningsvis betyder diskurs ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen” (Winther Jørgensen, Phillips 2000:7).  

Det diskursanalytiska fältet utgår från ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv och kan förstås som teorier och metoder där diskursen är med 

och skapar den sociala världen. Ett angreppssätt inom diskursanalysen är 

diskursteorin (Winter Jørgensen, Phillips 2000:13). De som först var med 

och skapade diskursteorin var Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. 

Diskursteori kan förklaras som ”en förståelse av det sociala som diskursiv 

konstruktion, där alla sociala fenomen i princip kan analyseras med 

diskursanalytiska redskap.” (Winther Jørgensen, Phillips 2000:31).  

Vid framtagningen av de olika diskurserna har jag använt mig av Marianne 

Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) bok ”Diskursanalys som teori 

och metod”. Winther Jørgensen, Phillips (2000:84) beskriver att vid 

transkription är det viktigt att ta fram material som är relevant för 

forskningssyftet vilket jag har försökt ha hänsyn till vid analysarbetet.  

I denna undersökning har jag sökt efter olika sätt att förstå motivation på. I 

min analys har jag utgått från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och 

inspirerats av det sättet att tänka d.v.s. hur motivation i det här fallet 

konstrueras av elever och lärares olika yttranden. I denna undersökning är 

det intressant att se hur lärarna och eleverna framställer begreppet 

motivation eftersom det inte finns någon objektiv sanning enligt det 

perspektivet utan flera olika sätt att förstå motivation på. Det teoretiska 

perspektivet jag utgått ifrån utgår ifrån att verkligheten är en social 

konstruktion. Således är utgångspunkten att det inte finns ett sätt hur 
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motivation per definition fungerar eller inte fungerar utan jag har utgått från 

att tolka svaren och sätta dessa i olika diskurser med hjälp av begrepp från 

socialkonstruktionismen och diskursteorin. Ett begrepp inom diskursteorin 

är noder, d.v.s. vad som är centralt för varje citat och som kan placeras inom 

en diskurs. För att försöka hitta dessa diskurser i hur motivation framställs 

har jag lyssnat och sorterat intervjumaterialet och sedan sökt efter vad som 

tycks vara centralt i varje yttrande och sedan placerat in det i en diskurs.  

Jag har sökt efter de teman som varit utgångspunkten i min undersökning 

men ändå försökt vara lyhörd för andra sätt att förstå detta. De olika teman 

var konstruerade i början av mig vilket inte riktigt går i hand med det 

socialkonstruktionistiska perspektivet eftersom frågorna var något som jag 

skapade utifrån egen tolkning av motivation och tolkade sedan lärarnas och 

elevernas svar vilket i sin tur är en tolkning från dem. De ger alltså uttryck 

för en tanke som redan finns. Innan denna undersökning var det min 

förförståelse som tog plats och konstruerade ett antal teman med 

intervjufrågor som jag ville undersöka och diskutera, som finns med i 

resultatkapitlet, men efter jämförelsen hittades andra teman såsom Ansvar 

och Gruppspel som motivationsfaktor. Vid analysen har jag ändå försökt att 

gå utanför mina frågor och tolka varför lärarna och eleverna uttrycker sig 

som de gör.  

När analysarbetet gjordes var det ibland svårt att avgöra vilket citat som 

utgjorde aktuell diskurs, eftersom gränssnittet på de olika diskurserna var 

små. Intervjufrågorna kan även tolkas olika beroende på vem som blir 

intervjuad, som gjorde att det var svårt att placera in ett yttrande under ”rätt” 

tema. I resultatkapitlet kan det därför hända att en upprepning sker eftersom 

ett yttrande kunde utgöra en diskurs under flera teman. Eftersom ett så 

rättvist och korrekt resultat som möjligt ville uppnås, lyssnade jag igenom 

alla citat, och lyfte fram de som utgjorde en intressant diskussion inom en 

diskurs, som sedan kommer att diskuteras i diskussionskapitlet där 

relationen till tidigare forskning och teori tas med.  

5. Resultat 

Genre som motivationsfaktor   

I temat Genre som motivationsfaktor framträdde två diskurser tydligt vid 

analysen av materialet. Motivation inifrån eleven och Motivation från 

elevens sociala omgivning som lärarna balanserar mellan i sin undervisning. 

Citaten som valts är från både lärarna och eleverna och är representativa för 

de diskurserna.  

Min moster hon är väldigt känd sångerska då på den tiden i Vietnam. Då på den 

tiden fanns det inte så mycket som kallas pop eller rock som vi får höra, för att 

allting är väldigt stängt. Vi får inte ta in annan musik än klassiska noter från 

Ryssland. Då är vi två kommunistländer som samarbetar, så därför sysslar vi bara 

med klassiskt musik. Modern musik som pop, jazz eller rock det får vi smuggla in 

och lyssna på i smyg. Kommunisterna vill inte ha förändring, det ska vara tradition. 

Och sedan var det mamma också som ville att jag skulle spela piano, så det är 
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mammas motivation och hennes motivation till att jag ska börja spela. Så hon var på 

en konsert och det var en polsk pianist som spelade och hon spelade jättebra. Hon 

såg att allt såg fint ut, stämningen och atmosfären och det ser vackert ut. Det var 

mammas motivation att bli som den pianisten när jag blev stor. (K1) 

Läraren (K1) ger uttryck för att det till största del berodde på yttre stimuli 

som avgjorde genrevalet, där uppväxten styrts av en auktoritär motivation 

såsom föräldrars påtryckningar och även en historisk/kulturell aspekt. Det 

fanns en inre vilja att egentligen spela någonting annat, som pop, jazz eller 

rock som läraren uttrycker det, men föräldrarnas beslut avgjorde i det här 

fallet.  

Det som jag musicerar privat med är både klassiskt, jazz och pop. Visa är självklart 

integrerat och det är väl det som är min styrka… bredden. Det var den klassiska 

inriktningen från början, jag hade en polsk lärare som introducerade klassisk musik 

och min pappa är pianist också så han sa att den bästa vägen är att köra klassiskt i 

början för att få bra grund att stå på. […] om man har en svacka som elev och inte 

jag kan se det som pedagog eller som lärare, så är risken att eleven slutar. Om jag då 

öppnar andra dörrar och visar andra sätt att spela på kanske eleven upptäcker att 

’Wow, vad häftigt det lät’. Ibland har jag haft elever som slutat som bara fått spela 

samma genre. (K3) 

Även här var den klassiska musiken något som var närvarande under 

lärarens(K3) uppväxt. Läraren uttrycker att en bredd är nödvändig att ha 

som pianolärare för att kunna behärska att presentera olika stilar, både 

notbunden och improvisatorisk musik, för sina elever som läraren anser 

nödvändig för att inte intresset skall avta. Att eleverna skall känna att de är 

motiverade tycks vara viktigt för läraren och försöker med hjälp av 

presentation av olika genrer motverka att en elev, som läraren upplever har 

bristande motivation under en period, slutar. Genre är därför någonting som 

ses som motivationsskapande hos K3.  

A: Finns det någon relation mellan genre och motivation? 

J3: Nej, det beror på vad man har för bakgrund. Det skulle kännas konstigt att säga 

att en genre ger upphov till större motivation… utan alla är olika. Så länge det finns 

någon sorts lust oavsett genre och att man som lärare är observant, vad eleven går 

igång på, så spelar det nog inte så stor roll. (ur intervju med J3) 

Enligt läraren (J3) är det inte genrer som ger upphov till motivation, utan 

vad det är som spelas. Genom att vara observant som lärare kan den lusten 

väckas genom att spela det som eleven känner för att spela, alltså ger läraren 

uttryck för att lust är kopplat till vad som spelas.  

Det finns det tendens att prata om genre som identitetsskapande. Det är 

musiken som upplevs från hemmet som sedan tenderar till att bli det som 

utövas senare eller det som spelas mest blir en slags trygghet som då helst 

spelas. Identiteten kopplas ihop med genre och eleverna som företräder både 

jazz och klassiskt delar det gemensamma synsättet att det handlar om att 

vilja uttrycka sig. Nedan citeras några elever och lärare som ger uttryck för 

det: 

A: Hur kom det sig att du började spela jazz? 

J1: Det är nog en fråga om uppväxt och vilken miljö jag växte upp med, jag växte 

inte upp med några musikerföräldrar eller så, utan min mamma älskar jazz så det 

växte jag upp med. Jag lyssnade mer på jazz än pop när jag var liten därför att det 
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bara fanns där. Och sen så hade jag…min första pianolärare, han uppmuntrade alla 

kreativa och improvisatoriska försök som han hade och lärde ut ackordspel direkt. 

Och sen hade jag en pianointresserad fröken på fritidshemmet som lärde mig ett 

boogiewoogiekomp. Så att jag spelade bara boogie woogie när jag var 8-9 år. Jag 

tror att det var avgörande för mig de här första åren, att jag kom in på det spåret. (ur 

intervju med J1) 

A: Vad tycker du är roligast, att spela efter noter eller att improvisera?  

Elev 1, klassiskt: Ja, alltså…spela efter noter måste jag nog säga eftersom att…jag 

kan tycka det kan vara kul att improvisera och sådär också, men noterad musik 

hellre. Jag har aldrig riktigt spelat så mycket ackordspel, det var mer mest i början 

liksom. Och sen så, jag vet inte…det kanske skulle vara kul, särskilt om man hade 

någon att ackompanjera. Men jag har aldrig riktigt gjort det så… 

Elev 2, jazz/afro: Det beror lite på, för ofta när man spelar lite mer pop då kan det 

vara att det är någon låt man själv har tänkt att ’den här är kul att spela’ och känner 

igen. Sen så känner jag mig själv, och jag tycker att jag när jag lär mig en klassisk 

låt så kommer jag ihåg den mycket bättre på något sätt. Det blir liksom mer en del 

av sin…vet inte riktigt vad jag försöker säga men alltså när man spelar popackord är 

det mer att man spelar det, det låter bra och sen är det över typ…  

Elev 3, klassiskt: När jag var liten tyckte mer om ackord och spela efter låtar och så 

som man känner igen och kan sjunga till. Men nu är det faktiskt mycket mer noter, 

jag tycker det är mycket roligare att spela klassisk musik och läsa själv, jag tycker 

inte om ackord längre. Eller, kompa är väl kul ibland, men det är inte det jag vill 

göra på lektionerna. Klassisk musik är svårare och det är roligare att kunna ett 

stycke och liksom kunna spela det med känslor och så än att spela ackord och sjunga 

till.  

Eleverna uttrycker att genre egentligen inte är avgörande för motivationen 

utan vad som känns kul att spela. Det finns en tendens att ålder är det som 

avgör vad eleverna tycker är kul att spela. Elev 3 uttrycker att den klassiska 

musiken är svårare och blir därför motiverad att bemästra ett klassiskt 

stycke mer än att kunna spela ackord. Vid yngre ålder var dock 

igenkänningsfaktorn viktigt som fick eleven att fortsätta spela piano. 

Känslan av att vara bekväm med någonting kan tolkas som en avgörande 

faktor.    

Yttre motivation alltså vad läraren introducerat, inre motivation i form av 

igenkännande faktor samt elevens ålder är vad eleverna uttrycker sig spelar 

roll för deras motivation. Eleverna har oftast en klar bild av vad de tycker 

om att spela, men det är oftast läraren som har sista ordet: 

Förut när jag spelade hos min andra lärare så kom jag ihåg att när jag spelat 

någonting så kom jag ihåg det i huvudet istället, för jag tyckte det var så jobbigt med 

noter, så jag blev aldrig något bra på att läsa noter. Men jag kommer ihåg att min 

lärare sa ’du får inte kolla på händerna’ Elev 1, klassiskt) 

Det synsätt som lärarna från både jazz och klassiskt företräder, är att 

variation i undervisningen och inte en viss typ av genre som är 

motivationsskapande. Båda lärarna (K3 och J1) menar att motivation hos 

eleven inte skapas av genreval specifikt utan hur genren presenteras samt 

hur stycket studeras in.  

[…] varje genre kan ju spelas på sitt sätt, och man kan göra det enkelt beroende på 

vilken nivå eleven är på. (K3)  
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Om jag utgår ifrån eleverna vad de vill spela finns de ju de som inte alls vill spela 

pop eller jazz utan tycker om att spela klassiskt. Och jag har en del elever som gör 

både och. Då frågar jag vad de vill spela och då kan de antingen välja klassiskt eller 

jazz. Jag tror att det beror på hur man studerar in ett stycke. Det är så olika sätt att 

studera in musik på. Ibland är det skönt att ha noterna för det är en bestämd form i 

klassiskt. I jazz finns t.ex. olika sätt att lägga ackord på och det kan vara vårt för 

elever att motivera sig själva om de har svårt för ackordstruktur. Då kan det vara 

lättare att gå in i det klassiska spelet och spela efter en strukturerad not, ’så här ska 

det vara’ (J1)  

Det kan generera till motivation hos elever att spela t.ex. klassisk musik 

eller ackordsspel beroende på vad eleven har lättast för, för att skapa en 

känsla av trygghet hos eleven. Nedan uttrycker eleven att oavsett vad eleven 

spelar så är gehöret starkare och på så sätt lärs även notbundna stycken ut 

via gehöret.  

Jag tycker inte det är jättekul att sitta och läsa efter noter, utan jag är ganska mycket 

när jag lär mig, även klassiskt, att jag lyssnar jättemycket och får in det i gehöret 

istället och kommer då ihåg vad jag ska spela, för jag har lite svårt att läsa noter. 

(Elev 2, klassiskt) 

Det tycks vara ett samtycke mellan lärarna att motivation är ett 

svårdefinierat begrepp och att det krävs att du som lärare är lyhörd och 

individanpassar undervisningen, eftersom eleverna blir motiverade av olika 

stycken. Eftersom ingen låt skapas utan koppling till genre, är det intressant 

att se åt vilket håll eleverna från de olika grupperna drar. Generellt visar 

resultatet att de elever som spelar för en jazz-pianist inte nödvändigtvis bara 

spelar jazz, utan varierar stycken på lektionen, och det gäller även för de 

eleverna i den klassiska kategorin.  

Lärarna inom jazz ger uttryck för att motivation skapas genom att eleven får 

styra något över lektionen. Som citatet ovan uttrycker, frågar läraren (J1) 

vad eleven skulle vilja spela. Ett annat synsätt på hur pass elevbestämmande 

det bör vara uttrycker (J2):  

A: Finns det ett värde i att undervisa i ett moment som eleverna från början inte 

känner motivation att göra? 

J2: I Sverige är vi besatta av elevbestämmande, och det är ganska konstigt 

egentligen, för om jag går till någon så jag vill lära mig…jag kommer ju till som 

elev för att jag söker en auktoritet, någon som kan någonting…du måste ju ha en 

plan för hur jag ska lära mig saker. […] man gör eleven en otjänst om man inte 

hänger sig lika mycket åt det som till en början kanske anses vara mindre intressant. 

För att då hamnar man senare i ett ögonblick där det blir ännu jobbigare… (ur 

intervju med J2)  

Läraren (J2) ger uttryck för att det är bra att vara observant och kunna 

avgöra vad som är bäst för eleven. Läraren slår därmed ett slag för god 

undervisning som motivationshöjande, vilket kan ses i citatet ovan. Lärarna 

i de olika kategorierna är oense om det finns en relation mellan genre och 

motivation. Majoriteten av lärarna inom jazz uttryckte att det inte finns 

någon relation mellan genre och motivation som menar att motivationen 

finns där, så länge det finns lust oavsett genre. Lärarna inom den klassiska 

kategorin uttryckte att det finns en relation. De menar att det är den musik 

som man växer upp med och har en relation till som genererar till mer 

motivation.  
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Sammanfattningsvis delar lärarna och eleverna uppfattningen om att låtval 

och genre är betydelsefullt för att skapa motivation, men har olika idéer om 

hur de balanserar detta mot att inte spela för svåra stycken. För att 

motivation skall skapas är det tydligt med en varierad undervisning och 

framförallt introducering av olika stilar som eleven kan identifiera sig med. 

De flesta klassiska lärare uttryckte att genre och motivation har en relation 

eftersom det är det som upplevs i hemmet och det finns en relation till som 

blir mer stimulerande att spela. Majoriteten av lärarna inom kategorin jazz 

menar att det inte finns någon relation mellan genre och motivation, utan det 

är det man tycker är kul att spela som är motivationsskapande. Lärarna 

uttryckte en gemensam uppfattning om att vara lyhörd och kunna känna sig 

trygg i både notläsning, gehörsspel och olika genrer för att på så sätt kunna 

presentera det på ett kompetent sätt för eleven. Vad som spelas beror till stor 

del vilken ålder eleverna är i samt vad eleverna tycker om att spela, det är 

alltså undervisningen som skall vara motivationshöjande. Men inte alla 

lärare är överens om att låta eleverna bestämma för mycket, utan menar att 

läraren har en mer auktoritär roll där stycken bestäms utifrån vilken 

ambitionsnivå eleven har eller vilken ambitionsnivå läraren upplever att 

eleven har.  

Bland eleverna fanns det olika synsätt på hur motivation skapas. Dels vad 

eleven kände sig trygg med att spela, och dels vad eleven ansåg vara en 

utmaning. Det som några av eleverna främst inom kategorin jazz, däremot 

uttryckte är motivationsskapande för dem, men som lärarna sällan uttryckte 

sig om, är att spela filmmusik och att spela egen-skrivna stycken och 

menade att det sällan händer på lektionerna. Lärarna inom både jazz och 

klassiskt uttryckte vikten av att introducera olika stilar för eleverna och att 

låta eleverna välja stycken, som på så vis tenderar att skapa motivation hos 

eleven för att på så sätt ge eleverna en bredd. Däremot moment som att låta 

eleverna skriva egna låtar eller spela filmmusik verkar ”glömmas bort”. 

Något som tydligt visade sig var att lärarnas synsätt inom jazz och klassiskt 

går isär om det är eleven som den motiverade eller läraren som motiverande 

d.v.s. elevinflytande eller lärarbestämmande som genererar till mest 

motivation. Enligt resultatet tycks det finnas uttryck för att lärarna inom jazz 

föredrar en mer lärarbestämd lektion, medan de som företräder den klassiska 

musiken ger uttryck för både och.    

Lärarna och eleverna ger uttryck för att identiteten skapas genom den musik 

som upplevdes under uppväxten. Det är alltså den musik som känns mest 

familjär som tenderar vara en motivationshöjande faktor. Det som läraren 

upplever är ”bra” är något som förs vidare till eleven eftersom de menar att 

det ger mest motivation. Något som framträdde i undersökningen var att de 

flesta lärare som företräder klassisk genre använder sig av den 

repertoarbredd som de anser ge upphov till motivation som på så sätt blir 

hur motivation skapas utifrån ett lärarperspektiv, medan majoriteten av de 

lärare som företräder jazz understryker att Youtube är en inspirationskälla 

för både dem och eleverna eftersom de menar att eleverna lyssnar mycket på 

musiken som spelas där och det är bra att vara insatt i vad eleverna spelar 

som sedan spelas på lektionerna som mer blir hur motivation skapas ifrån ett 
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elevperspektiv. Youtube ses därför som ett motivationshöjande medel. 

Sociala medier däribland Youtube framställer musik på ett visst sätt, som 

eleverna blir intresserade av och vill lära sig, som tydligt framträdde bland 

eleverna. Lärarna är angelägna om att vilja ge sina elever en bra grund att 

stå på. Elevinflytande är viktigt, men som lärare har du en bredare kunskap 

än eleverna och måste kunna introducera andra musikstilar än den som 

eleverna lyssnar på. Vad som presenteras, hur det presenteras och hur det 

instuderas är viktigt för både eleverna och lärarna.  

Från yttre till inre motivation  

I temat Från yttre till inre motivation framträdde även här diskurserna 

Motivation från elevens sociala omgivning samt Motivationsskapande 

faktorer. Ett gemensamt synsätt som lärarna från både jazz och klassiska 

kategorin företräder är att upplevelsen av musik oftast börjar i hemmet där 

ett första intresse uppstår vilket även kunde ses under temat Genre som 

motivationsfaktor. Däremot går tankarna isär i hur mycket föräldrar skall 

påverka och driva på motivationen. När det gäller lärarnas musikaliska 

bakgrund från den klassiska kategorin finns en tendens att prata om 

motivation som en yttre motivation, där föräldrar och föräldrars 

förväntningar styrde mycket över valet.  

A: Hur kom det sig att du valde klassiskt piano? 

K2: Jag minns att mina föräldrar lyssnade mycket på klassisk musik och tog med 

mig på konserter. För hade det varit att dom lyssnade på jazz hade det kanske varit 

annorlunda. Föräldrar och miljön runt omkring styr ganska mycket. Och 

förväntningar på ett barn vad man ska spela… för jag minns att min lärare hade 

uppspel varje år på våren där alla spelade klassiskt och om man var riktigt liten 

något från lektionsboken, och den som spelade sist var den bästa, och då ville jag 

vara den personen, och det vart ju jag så småningom, den bästa elev som spelade 

sist. (Ur intervju med K2)   

I och med dessa pådrivande yttre faktorer finns en tendens att idén om att 

inre motivation inte behöver vara närvarande för att spela klassiskt, utan 

utvecklas senare. De lärare som står under kategorin jazz uttrycker istället 

att en inre motivation fanns från början och att initiativtagandet till att 

lyssna på och utöva musik kom i stort sett från lärarna (J) själva.  

Jag började spela klassiskt som alla gör i kulturskolan sen så… jag tror att det var 

för att jag hittade skivor hemma av Oscar Peterson… en av de främsta jazzpianisten 

som min pappa hade skivor av som jag tyckte var så fantastiskt att han kunde spela 

så mycket toner samtidigt och jag förstod inte hur man kunde improvisera, att han 

kunde hitta på det här flödet. (J2) 

Lärarens (J2) syn på kulturskolan tycks vara att alla började med att spela 

klassisk musik, som verkar vara en tendens de intervjuade lärarna pratar om. 

Det var så undervisningen enligt dem såg ut förr, men i den här lärarens fall 

så styrdes den inre motivationen av jazzen som visserligen fanns i hemmet i 

form av pappans skivor, men som läraren upptäckte charmen i på egen 

hand.    

Yttre motivation verkar vara både vara givande och ofruktbar om en 

tolkning ska göras av lärarnas uttalanden. Givande på så sätt att det kan 
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behövas påtryckningar från exempelvis föräldrar som sätter barnet i 

kulturskola som sedan går över i en inre motivation, och ofruktbar i den 

bemärkelsen att barnet går kvar mot sin vilja och aldrig utvecklar motivation 

för att spela piano.  

A: Hur skapas motivation generellt enligt dig? 

K5: Det måste ju komma inifrån… lusten eller viljan att musicera. Motivation 

kommer ju av upplevelsen av musik. Det är en problematisk fråga, alltså 

motivation… eftersom det finns de elever som blir motiverade i form av tvång t.ex. 

föräldrarna som sätter barnen i musikskola, men att det sedan kanske går över till en 

lust så småningom. Men det behöver det inte göra… det finns ju de elever som 

tvingas att spela som sedan kan resultera i att de inte gillar musik. Det blir något 

man gör för att glädja någon annan. (Ur intervju med K5)  

Både lärare från jazz och klassiskt uttryckte att förälderns val över att sätta 

barnet i pianoskola är nödvändigt, eftersom eleven annars inte skulle 

upptäcka musiken. Enligt lärarna har föräldern på så sätt en tillit till läraren 

som skall skapa lust hos barnet eftersom föräldrarna är övertygade om att 

det kommer att gå över i en inre motivation så småningom. Föräldrars 

synsätt på kulturskola och instrument eller sångutövande verkar vara något 

som de uppfattar vara bra för deras barns behov. Barnets eller elevens behov 

behöver dock inte alltid betyda att det är barnets intresse. Läraren (K5) 

uttryckte att inre motivation är bättre än yttre motivation, och att det 

samtidigt kan vara skadligt för motivationen att försöka motivera med yttre 

faktorer. Till skillnad från grundskolan är kulturskolan är en frivillig 

organisation som ger alla barn och ungdomar rätt att gå där. Du som lärare 

har alltså inte rätten att slänga ut någon, vilket blir en krock med vad lärarna 

uttryckte vad de egentligen skulle vilja, nämligen att det vore fint om 

eleverna övade lite mer. Övning ses av majoriteten av lärarna från 

jazzkategorin som någonting självklart och som på sikt är 

motivationshöjande, medan det finns en tendens hos lärarna inom den 

klassiska kategorin att prata om övning som en positiv källa till motivation, 

men att syftet med att öva måste vara ordentligt framförd till eleverna.    

A: Ställer föräldrarna förväntningar? 

J1: Jag har inte haft så mycket så… däremot har jag haft tvärtom; ’Nej, men jag 

tycker det ska vara OK för Kalle att han går på pianolektioner en gång i veckan utan 

att göra läxorna. Han mår bra av det.’. Då vet inte jag vad jag ska säga eftersom jag 

inte har rätt att slänga ut någon. (Ur intervju med J1)    

A: Hur märker du om dina elever är omotiverade?  

K5: Det är en svår fråga… det är lite droppen som urholkar stenen… att de är 

omotiverade. Man försöker ändå göra något musikaliskt och positivt på lektionerna, 

jag kan inte ifrågasätta ’varför kommer du hit om du inte tycker det är kul?’ den 

frågan ställer jag aldrig, utan man försöker hitta in i något. (Ur intervju med K5)  

Även om läraren (K5) ser att eleverna inte är motiverade, så försöker läraren 

ändå hitta in i något som kan göra eleven motiverad. Läraren uttrycker att 

ett tålamod ändå bör finnas eftersom det kan handla om en mognadsfråga 

hos eleven.    

Eleverna från båda kategorier, jazz och klassiskt, uttrycker att det från 

början var en yttre motivation som fick dem att börja spela piano. Endast ett 
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fåtal elever säger att det var en inre motivation från dem själva att börja 

spela piano. De flesta elever i båda kategorier har ett piano hemma som de 

mött tidigt i livet och har en relation till, vilket de tror kan ha bidragit till att 

det blivit just piano som de börjat att spela. Majoriteten av eleverna från 

jazz-kategorin säger att den inre motivationen utvecklades senare i 

pianoundervisningen och ger uttryck för att det berodde på läraren d.v.s. 

läraren som den motiverande. I den klassiska kategorin säger eleverna att 

den inre motivationen utvecklades av att de själva blev motiverade till att 

spela mer d.v.s. eleven som den motiverade.  

A: Tror du att läraren påverkade att du blev mer motiverad eller var det du själv som 

kände att ’Nej, men jag vill spela piano’? 

Elev, jazz/afro: Det vara helt klart läraren som påverkade. Hon var ju egentligen inte 

utbildad pianolärare utan mer violinist men hon kunde spela bra piano och 

undervisade i det så det funkade ju men hon var väldigt engagerad på lektionerna 

och gav kanske lite för mycket beröm ibland, så att man nästan blev lite ’oj, menar 

du verkligen allvar’ men… det var det som fortsatte mig att driva mig. (Ur intervju 

med Elev 3, jazz/afro)    

Eleverna uttrycker att den inre motivationen oftast har att göra med om de 

hör att någonting låter bra som de själva skapar. Lärarna i de båda 

kategorierna verkar medvetna om att just det är elevernas uppfattning, och 

därför försöker de hela tiden anpassa stycken efter elevernas ambition och 

ålder.  

Jag är väldigt in-lyssnande till stor del, sen har jag vissa saker som att… ’om du vill 

dit, då måste du göra de här grejerna. Det är upp till dig, du behöver öva på det 

här… så jag kan vara tuff också men försöker hela tiden ha en kommunikation. Jag 

försöker förstå varifrån den här personen kommer. När de är mindre är de inte så 

tydliga, då är vadsomhelst kul. (J1)  

Det finns en tendens hos de klassiska pianolärarna att prata om yttre stimuli 

som någonting som genererar inre motivation. Läraren (K2) nedan uttrycker 

att eleverna blir motiverade av att spela upp på konserter. Läraren menar att 

motivation är någonting som läraren kan skapa hos eleven, läraren som 

motiverande som exemplet ovan framhöll.    

A: Vad tror du dina elever blir motiverade av?   

K2: De blir motiverade av att spela på konserter… att jag som lärare tror på dem, 

’jag vet att du kan göra det här stycket jättebra, då bokar vi den på en konsert’. Att 

man övar till något. Och sen tror jag också på det faktum att läraren tror på eleven, 

att de klarar de, gör väldigt mycket för motivationen. (Ur intervju med K2).     

För att sammanfatta temat Från yttre till inre motivation finns det en tendens 

hos alla lärare oavsett kategori att prata om att motivationen till att börja 

spela musik upplevs i hemmet. Det är den yttre motivationen ofta i form av 

föräldrar som ville att barnet skulle börja spela piano. Ofta uttrycker 

föräldrarna att pianospel är bra för deras barn, vilket inte alls behöver 

överensstämma med vad barnet/eleven vill. Det skapas därför en förväntan 

från föräldrarna på pianoläraren att kunna motivera eleverna att vilja spela. 

Lärarna (J & K) menar att de måste acceptera det och uttrycker på olika sätt 

vad de tror får eleven att känna en inre motivation. Både lärare från jazz och 

klassiska kategorin uttrycker att det är läraren som är den som skall 

motivera eleverna men motsäger också sig själva när de säger att de helst 
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vill se att eleven ska vara motiverad från början, öva mer och ta ansvar för 

sin övning.  

Genomgående för detta tema ses en tendens att prata om ålder och 

ambitionsnivå som avgörande faktorer i hur motivation skapas. När eleven 

är i yngre ålder kan den yttre motivationen ses som dominerande genom 

föräldrars påtryckningar eller lärarna som den som driver undervisningen 

och när eleven blivit lite äldre säger lärarna att eleven går in och bestämmer 

lite mer riktning på lektionerna. Lärarna är överens om att upplevelsen av 

musik är det som ger mest motivation. Lärare från den klassiska kategorin 

uttrycker att opretentiösa konsertformer, en form av yttre motivation, är dels 

det som motiverar elever. Lärarnas tankar från jazz är lite olika när det 

gäller att skapa inre motivation hos sina elever. Dels uttrycker lärarna (J) att 

en mening med pianospelandet måste skapas för eleven i form av t.ex. 

igenkänningsfaktor, men det finns även uttryck från lärare (J) att eleverna 

vill höra dig som lärare spela, att motivation genereras av att eleven får en 

vision om hur det kan låta. Eleverna (J & K) uttrycker att motivation var 

viktigare i yngre år, och att de i äldre år motiverar de sig själva. Men beröm 

från lärare är fortfarande viktigt för utvecklingen. Det finns dock en tendens 

bland eleverna att beröm är viktigare för de elever som inte gått länge hos 

läraren än de som gått länge hos sin pianolärare. Gemensamt för eleverna i 

kategori (J) var att de gått en kortare tid hos sin lärare, medan eleverna i 

kategori (K) gått under flera år hos sin lärare. Det finns en viss förväntan 

hos eleverna att läraren skall skapa motivation genom att framföra feedback. 

Eleverna menar även att det är viktigt hur feedbacken framförs. Det får inte 

vara för ofta, inte för positiv eller negativ kritik som t.ex. ”Du är bäst!” eller 

”Det här är lätt, kan du inte bättre?” utan konstruktiv kritik verkar vara det 

som uppskattas mest av eleverna och som kan skapa en inre motivation.      

Ständig motivation 

De diskurser som framhävdes under denna rubrik var Motivation på lång 

sikt och Motivation inifrån eleven. Genom att variera moment på 

lektionerna och hänge sig åt både notläsning och gehörsträning kommer 

eleven långt, även fast eleven till en början inte finner motivation till att 

göra det. Ett gemensamt synsätt som alla lärare verkar ha är vikten att jobba 

med notläsning och gehör parallellt och att det ena inte utesluter det andra. 

Det är vad som lärs in och hur musiken lärs in som är det centrala enligt 

lärarna och det mest fördelaktiga är att utgå ifrån elevens gehör. Detta håller 

eleverna med om, som ger uttryck för att det är svårt att välja mellan 

notläsning och improvisation/gehörsspel. Om det är något som de känner 

igen eller något som de hör, oavsett om det är ett noterat stycke eller ett 

stycke som spelas upp på gehör, så skapar det motivation enligt de flesta 

elever.   

A: Kan notläsning hämma eller stimulera motivation? 

J1: Det kan nog hämma motivation… säkert. Det tror jag, kanske.. men jag tror, det 

beror ju på vad det är för noter. Egentligen handlar det väl om vad det är för musik. 

(Ur intervju med J1) 
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För att ta reda på hur motivation skapas hos en elev, försöker många lärare 

hitta in i något som eleven tycker är kul och skapa nyfikenhet. Lärarna (J & 

K) uttrycker därför att det är viktigt vem som väljer stycken för att 

undervisningen ska kännas så meningsfull som möjligt för eleverna. I tidig 

ålder menar lärarna att leken är viktig för att på så sätt få lust att spela och 

även upplevelsen av musik. När eleverna är i yngre ålder kompar många 

lärare sina elever för att stärka den musikaliska upplevelsen hos dem, men 

att kompa eleverna verkar avta då eleverna blir äldre.  

Vad som gav eleverna motivation till att spela piano var individuellt, men 

oftast är det i den stil som eleven känner sig mest bekväm i som genererar 

till att kunna uttrycka sig lättare, vilket ger motivation. Eleverna ger uttryck 

för att hur mycket läraren ska engagera sig beror på ambitionsnivå hos 

eleven. Genom välja stycke som är inom en rimlig svårighetsgrad för 

eleven, blir det motivationshöjande för eleven, genom att eleven upplever 

att hen skapar någonting.  

Det kan vara bra att ha en lärare som är sträng eftersom det gör att jag kanske övar 

mer, men det känns samtidigt inte kul. Hos läraren jag går nu känns det kul att spela. 

Det beror vad man siktar på. (Elev 2, klassiskt) 

Det finns en tendens bland eleverna från både jazz och klassisk kategori att 

prata om instrumentet piano som ett avkopplande och lätt instrument att 

uttrycka sig på som kan vara en anledning till att eleverna fortsatt att spela.  

Det roligaste är att det är en väldig kontrast till vad man gör, och det är nog inte bara 

pianot utan många instrument, en kontrast till vad man gör annars t.ex. när man 

sitter i skolan, eller sportar… att piano blir något sätt att antingen blir det avkoppling 

eller så kan det vara för att få ut sina känslor på något sätt. Så att ofta brukar jag 

spela när jag antingen är glad eller när jag är mindre glad så att säga. Det blir en 

väldig kontrast till verkligenheten. (Elev 2, jazz/afro)  

Det finns de elever, främst inom kategorin klassiskt, som upplever att 

motivation uppstår av någonting som är lite på gränsen till för svårt 

eftersom de motiveras att klara av stycket. Eleverna (J & K) uttrycker att de 

är nöjda med sin undervisning och att deras förväntningar och ambition 

motsvarar hur läraren lägger upp undervisningen. Lärarna (K) anser att det 

är viktigt att involvera eleverna i undervisningen när de kommit upp i lite 

äldre ålder, men eleverna (J & K) menar att det är skönt när läraren 

bestämmer upplägget. För att undervisningen ska bli så gynnsamt som 

möjligt för både elev och lärare uttrycker lärare och elev från både jazz och 

klassiskt att en bestående dialog mellan lärare, elev och förälder är viktig.   

[…] och sen tycker jag väl också att mellan pianoläraren och eleven ska det finnas 

en tydlig dialog hela tiden, så båda förstår vad de vill ha ut av… eller läraren ska 

förstå vad eleven vill ha ut och eleven ska förstå vad läraren vill att eleven ska få 

ut.” (Elev 1, jazz/afro)     

[…] oftast så hinner jag inte tänka så jättemycket på vad det är jag vill göra på 

pianolektionerna för att det så mycket med skolan. Så när jag övar är det skönt att 

bara veta ’nu övar jag det här’. Så jag är nog ganska beroende av att få mycket 

vägledning. (Elev 3, klassiskt)    

[…] Jag tycker det är rätt skönt ändå när läraren säger ’nu gör vi det här’. På ett sätt 

tycker jag att det är skönt att gå igenom någonting jag behöver träna på. Hade det 
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däremot känts att ’det här är ju helt bortkastad tid’, då hade jag nog velat säga till 

’kan vi inte göra det här istället’ (Elev 3, jazz/afro) 

[…] man kan ha elever som är väldigt, man upplever att eleven… alltså egentligen 

är de socialt kompetenta, de svarar och lyssnar och ser att de tar in, och sen har de 

inte gjort någonting till nästa gång. Då har jag trott att de varit motiverade på 

lektionerna, men sen förstått att de kanske inte är det eller så är det någonting annat 

som är i vägen. Med en del andra elever kan man bli väldigt förvånad, det är inte 

alltid självklart att avläsa, men för det mesta är det en kommunikation med eleven. 

(J1)  

Lärarna inom kategorin jazz menade att det ibland kan vara svårt att avgöra 

vilken ambitionsnivå eleven är på. De uttryckte att det är viktigt att vara 

lyhörd och att ha en pedagogisk plan för eleverna beroende på vart eleven 

vill samt att inte göra för svåra moment om eleven inte ännu är på den 

nivån. Det som lärarna (J) även uttryckte var en viktig egenskap för en 

pianolärare var god pianoteknik inom alla gener. Förenkling, att bara spela 

en del eller arrangera om ett stycke är metoder som lärarna menar hjälper 

eleverna nå ett visst mål. Inom den klassiska kategorin fanns det tendens att 

prata om pianoteknik som någonting positivt, men inte i samma utsträckning 

som lärarna under jazz-kategorin. Det som kom fram tydligare hos de 

klassiska lärarna var i första hand att lärarna ska kunna väcka lusten hos 

eleverna. Lärarna inom den klassiska kategorin uttryckte att lusten att spela, 

att etablera en bra relation med föräldrar och elev var viktigt för en ihållande 

motivation hos eleven. Eleverna uttrycker att det är viktigt att skapa en 

mening med pianospelandet. Meningen varierar för de flesta elever 

beroende på vart ambitionsnivån ligger. Det första citatet nedan är ur en 

intervju med en elev som beskriver första gången som en mening skapades 

till pianospelandet; 

Men senare, och då kanske vi pratar om några månader, när man började kunna 

spela lite mer låtar, att man började få ut något, då kände man ’Wow, nu börjar det 

bli kul’ och det var då… då var det plötsligt inte mina föräldrar som drev utan då var 

det bara jag. (Elev 3, jazz/afro) 

A: Hur ska en bra pianolärare vara?  

[…] samtidigt så är ju en bra lärare en som kan bädda för att eleven själv vill lära 

sig. Det vill säga hur man odlar lusten och nyfikenheten hos eleverna, att vilja lära 

sig. […] så det räcker inte med bara kunskapen, att veta så här ska man göra för att 

kunna spela piano, ’Gör så här så blir det bra’ om inte eleven kan ta emot det och 

göra något eget utav det. (K5) 

Det en otroligt svår fråga. Jag tänker att en bra pianopedagog har många egenskaper. 

Till att börja med krävs ju en stor kompetens inom pianospel. Att läraren själv har 

god pianoteknik, stor repertoar och musikaliskt hantverk är otroligt viktigt. Och 

eftersom att alla elever är olika är det mycket viktigt att vara lyhörd inför detta. Ett 

upplägg fungerar inte för alla etc. Så lyhördhet och gott eget hantverk är några 

viktiga egenskaper. (J3)  

Om en sammanfattning skall göras av temat Ständig motivation var det 

relativt samstämda tankar inom samma diskurs Motivation på lång sikt. 

Lärarna uttryckte att långsiktig inre motivation uppnås hos eleven om 

undervisningen är varierande med både notläsning och gehör. 

Undervisningen som motivation är alltså något som lärarna tycker är 

väsentligt. Enligt lärarna verkar det även vara en fördel ifall läraren är 
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motiverad d.v.s. om en lärare är motiverad känner eleven av det och blir på 

så sätt motiverad av det. 

Lärarna (J) uttryckte att det ibland kan vara svårt att tolka eleven, som 

ibland visar intresse på lektionen, men som tills veckan därpå inte övat 

någonting alls. De flesta lärarna inom jazz och klassiska kategorin uttryckte 

därför att en dialog mellan eleven var att föredra för att förebygga 

missförstånd, men de fanns även de lärare som sa sig föredra andra sätt än 

att ha en dialog med eleven t.ex. att istället försöka ’hitta in’ tills man hittat 

det som eleven blir motiverad av att göra. Vad eleverna motiverades av var 

individuellt och blir därför svårt att jämföra om det finns någon viss skillnad 

mellan eleverna i de två olika kategorierna. Det som däremot var intressant 

var att eleverna sa sig motiveras av pianots sound, uttrycksmöjligheterna 

och pianot som någonting avkopplande. Det fanns en tendens hos eleverna 

från jazz-kategorin att uttrycka vilja om att bestämma lite mer över 

lektionen, men att det fungerade bra som det såg ut nu och tyckte att de 

kunde ha en dialog med sin lärare om de var något annat de ville spela. Det 

var färre elever inom den klassiska kategorin som uttryckte sig om hur 

mycket de var med och påverkade lektionen, utan sa att de var nöjda med 

undervisningen som den för nuvarande såg ut.  

De flesta jazzlärare beskrev att en bra lärare bör vara tekniskt och 

musikaliskt skicklig på sitt instrument, vara 10 ggr bättre och välutbildad. 

Genom att som lärare ha de egenskaperna går det fort att se vad den 

individuelle eleven behöver för att en ihållande motivation skall skapas. De 

flesta klassiska lärarna menade att motivationen höll i sig på lång sikt 

genom att hitta elevens lust att spela piano.  

Icke Motivation     

Temat Icke Motivation var ett tema som inte hade bestämts från början. Det 

var först efter analysen och transkriptionen av intervjuerna som jag började 

fundera på begreppet motivation och att det kretsar mycket kring att skapa 

motivation och lust hos eleverna att spela piano. Och eleverna uttrycker 

varför de känner lust och motivation att spela. De flesta lärare som jobbade 

på kommunal musikskola uttryckte att ledningen inte ofta pratade om 

begreppet motivation, medan ledningen på friskolor gjorde det desto mer.    

Vi har utvecklingssamtal varje termin. Genom ett beslutsunderlag ser vi om eleverna 

är motiverade till att börja spela. Eleverna kan bli motiverade av förebilder, mött 

instrumentet i positivt sammanhang t.ex. en musicerande familj. Det är viktigt är att 

ha stöd hemifrån och ett bra instrument att spela på. (K4) 

Läraren som uttrycker sig ovan tycks mena att det är eleven som den 

motiverade som är viktigare än läraren som den motiverande. Eleverna (J & 

K) har uttryckt att de i yngre år började spela piano p.g.a. en yttre 

motivation, oftast föräldrar och var mer beroende av beröm, konstruktiv 

kritik och meningsskapande för att bli motiverade. Detta lägger automatiskt 

ansvaret hos läraren som ska vara den som är den motiverande. Det handlar 

alltså om hur läraren förväntas skapa motivation. Eftersom inte alla lärare 

har den synen blir det en viss förvirring för eleven, som i vissa fall förväntas 
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av läraren att vara motiverad. Eleverna uttrycker att kulturskolan är 

någonting de gör efter skolan, på sin fritid som ett fritidsintresse och känner 

själva att de inte måste vara motiverade.      

De finns de föräldrar och elever som går här som bara tillbringar tid, och det måste 

man acceptera här på kulturskolan. Men jag själv… alltså jag har svårt att acceptera 

att de inte övar ibland, att de inte vill gå vidare. Ibland blir jag lite förtvivlad att de 

inte jobbar mer, att jag inte kan motivera dem så mycket som jag skulle vilja göra 

eller att det är för mycket annat skolarbete. Just det där att de har fått något här och 

sedan går de hem, och sedan har de inte övat. (J1)  

En bra lärare ska lyssna på vad eleverna vill och inte vara så sträng. Vi spelar ju på 

vår fritid och ska känna att det är någonting kul. Vår lärare är väldigt öppen, och jag 

får ha egna förslag. Om man spelar fel hjälper läraren en, istället för att döma. (Elev 

4, klassiskt) 

Det finns en tendens att uttrycka spridda åsikter om vems ansvar det är att 

skapa motivation, Icke-Motivation tycks därför vara en motdiskurs till 

Ansvar som tas upp härnäst.   

Ansvar  

I temat Ansvar kunde två diskurser fördelas, Ansvar och motivation samt 

Förväntningar. Lärarna uttrycker att de har ett ansvar att väcka nyfikenhet 

och lust hos eleven och introducera olika stilar för eleven. Lärarna i både 

jazz och klassiskt ger uttryck för att det är läraren som har ett stort ansvar 

för vad som görs på lektionerna när eleven är i yngre ålder eftersom eleven 

sällan har referensramar under den tiden. De elever som intervjuades gav 

dock uttryck för att ansvaret vilar på både läraren och dem själva och att de 

är medvetna om att övning gör så att de utvecklas. Begreppet övning togs 

även upp under temat Från yttre till inre motivation, där lärarna (J) uttryckte 

att eleverna har ansvaret över sin övning men menar att läraren är den som 

har ett ansvar att ge eleven verktyg för att kunna bli självgående. I den 

klassiska kategorin fanns det lärare som uttryckte att övning inte är det 

viktigaste, utan att läraren har ett ansvar att skapa en lust hos eleven.  

[…] en bra elev är en elev som kommer till lektionen i tid och är glad. Men ibland 

kan man ha förståelse att de inte kan öva så mycket, men ändå att man känner den 

här glädjen. För mig så räcker det. (K1)   

Jag har förväntan att eleven ska bete sig… det där att de har ett individuellt ansvar. 

Det är min förväntan. Att de själva tar konsekvenserna för hur de övar. Om de har 

ett lågt intresse för piano och högt intresse för längdskidor blir de kanske mindre bra 

på att spela piano. Men i mina ögon är det inte ett misslyckande, utan det är upp till 

eleven. Och det avgörs också lite i hemmet vad man blir bra på. (J2)   

Läraren nedan (K2) uttrycker att i vissa fall har eleven lätt för sig vilket 

genererar till motivation och läraren tycks då ge uttryck för att elevens 

behov av läraren som den motiverande blir mindre.  

Jag tror att motivationen har en betydelse för hur lätt man har det. Om man kommer 

igång med notläsning och har lätt för det, kommer man också igång med styckena 

snabbare. Om en elev har lätt för sig behöver inte läraren göra så mycket för 

motivationen, för då finns den redan där när eleven märker att det fungerar. (K2) 

[…] i ett traditionellt, i traditionella miljöer av konservatorier och skolor, då har 

läraren en kurs ’såhär spelar man piano’ och ger eleven en läxa och uppmanar 
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eleven att gå hem och öva, vare sig du vill eller inte. Och där är ju frågan vad 

lärarens ansvar är för att det ska finnas en lust i det, liksom. Och det enda sättet att 

jobba med det är ju då att det finns någonting lustfyllt på lektionerna som gör att 

man känner att man musicerar[…] och där har ju vi ett ansvar på kulturskolan att 

eleverna ska tycka att det är kul att spela just så… men sen kan inte vi ställa de där 

kraven på att de ska bli så, så bra utan det är… alla är här på sina villkor men vi har 

ju de förväntningarna på oss, att det ska vara kul när de går här (K5)  

Det handlar egentligen inte om hur viktig motivation är, utan vems ansvar 

det är att skapa motivation. Lärarna uttrycker att barnen inte har så mycket 

förväntningar eller krav på hur undervisningen är upplagd, utan det är oftast 

de föräldrar som har förväntningar på läraren att det skall ske en progression 

hos deras barn. Lärarna har en gemensam uppfattning om att eleverna har 

förväntningar på dem att eleven skall tycka det är kul. Eleverna (J) uttrycker 

även dem att de inte vill känna någon prestation, men att krav är nödvändigt 

för att en utveckling ska ske. Eleverna i kategorin jazz menar att läraren kan 

ställa krav, men att de ska vara rimliga. Eleverna från den klassiska 

kategorin uttryckte att krav bör ställas i relation till vad eleven har för 

ambitionsnivå. Eleverna (K) uttryckte att det är lärarens ansvar att vara 

observant på vilken ambitionsnivå eleven ligger på och ställa/inte ställa krav 

utifrån det. Eleverna vet att kulturskolan är en frivillig verksamhet, men 

beskriver att de blir motiverade av att ta ett ansvar eftersom det leder till 

utveckling. Hos eleverna (K) fanns en tendens att prata om läraren som den 

ledande och den som bestämmer upplägget på lektionen, men att det inte är 

någonting negativt, utan att det snarare finns en tillit till läraren.  

Gruppspel som motivationsfaktor  

Vid analysarbetet fanns återkommande begrepp som t.ex. Läraren som den 

motiverande samt Eleven som den motiverade. Men det finns även en 

tendens att prata om gruppundervisning som motivationsfaktor. Fyra av de 

elva eleverna som blivit intervjuade spelar i grupp om två och två.   

[…] om man gör musikaliska saker på lektionerna, när man musicerar och gärna 

tillsammans [antingen läraren och eleven eller tillsammans i gruppen] och skapar 

konsertformer som inte känns prestationsbaserade utan som snarare känns kul att 

vara med på, skapar motivation […] det optimala är om det är en bra grupp som 

motiverar varandra att spela. (K5) 

Lärarna (K5 och J3) uttrycker sig positivt om gruppundervisning. De flesta 

intervjuade lärare från både jazz och klassisk kategori uttrycker att de långa 

köerna gör att många elever inte får plats, därför är gruppspel ett alternativ. 

Från kulturskolans perspektiv är det mer lönsamt med gruppundervisning 

eftersom enskild musikundervisning kostar för mycket. Ansvaret att 

motivera läggs mer på eleverna att de ska motivera varandra. Lärarens roll i 

dessa sammanhang blir därför en annan än den ledande parten. En annan 

lärare (J1) menar att gruppundervisning är produktiv om de är två elever 

som motiverar varandra, men att repertoaren spelar en stor roll i 

gruppundervisnings-sammanhang.  

[…] det är en balansgång, ibland kan jag känna att det är väldigt kontraproduktivt 

och ha två duktiga elever samtidigt för dem… de befruktar varandra i och för sig 

men… det är jättesvårt, just med klassisk repertoar i alla fall. All annan repertoar 
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kan man ju spela ihop, liksom jazz… där funkar det jättebra. Men klassiskt… det är 

svårt.(J1) 

Gruppundervisning som motivationsfaktor är en parantes inom 

undersökningen eftersom det inte var så många elever av de som jag 

intervjuade som spelade i grupp, men som är väl värd att ta upp ändå. 

Lärarna uttrycker att gruppundervisning över lag är positivt, men när 

eleverna är på olika ambitionsnivå är det svårare att motivera den elev i 

gruppen som kanske ligger efter. De intervjuade eleverna som spelar i grupp 

uttrycker att det fungerar bra. De spelade två och två och det framkom 

tydligt att det var en av de båda som var lite mer dominant i form av att den 

eleven alltid valde stycke eller styrde mer på lektionen.  

6. Diskussion    

Analys och diskussion i relation till tidigare forskning  

De intervjuade lärarna från jazz och klassisk bakgrund delar uppfattningen 

om att det är den inre motivationen som de strävar efter att deras elever ska 

känna som kunde ses i diskursen Motivation inifrån eleven. Men i de flesta 

av både lärarnas och elevernas fall har motivationen att spela piano, från 

början egentligen varit en yttre motivation, Motivation från den sociala 

omgivningen. Oavsett musikalisk bakgrund så tycks föräldrar dela det 

gemensamma synsättet att deltagande i en kulturell verksamhet, i det här 

fallet kulturskola, är positivt för barnet. Inom STD är känsla av kompetens, 

samhörighet och självbestämmande tre faktorer som kan påverka den inre 

motivationen (Evans, 2015:65). I de flesta fall uttrycker de intervjuade 

eleverna att de upplever dessa känslor av att delta i Kulturskolan, men att 

den inre motivationen uppstått först efter några år. Som Karlsson (2002:40) 

beskriver, behövs i många fall en yttre stimuli från t.ex. föräldrar eller 

läraren när eleven utövar instrumentalundervisning i tidiga år för att skapa 

positiva musikaliska erfarenheter som bygger upp den inre motivationen, 

som även beskrivs under temat Från yttre till inre motivation. Detta går i 

linje med var många av de intervjuade lärarna beskriver om att de vill 

erbjuda eleven musikaliska upplevelser och skapa en möjlighet för dem att 

intressera sig av musik. Motivation skall helst komma inifrån från början, 

men det är likväl någonting som kan komma utifrån som kan skapa en inre 

motivation på sikt.    

Eleverna gav uttryck för att den inre motivation är något som skapas av 

upplevelsen av musik, i de flesta fall när de hör att de själva utvecklas och 

kan klara av ett stycke de haft som mål att klara av. Några av lärarna inom 

det klassiska fältet gav uttryck för att konserter ger motivation, som 

presenterades i resultatkapitlet under temat Från yttre till inre motivation. 

Eleverna beskriver att de vill skapa och utvecklas genom musiken men att 

det måste vara prestationslöst. Vissa elever var nöjda med att gå till 

pianolektionen och spela en gång i veckan men att konserter, vare sig de var 

pretentiösa eller inte, gjorde att eleverna kände att det fanns outtalade 

förväntningar på dem att spela ”rätt”. Istället uttrycker eleverna sig positivt 
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när de uppträder för kompisar eller familj som enligt dem är motiverande. 

Studier har visat att den inre motivationen ökar om individen får positiv 

feedback (Aroseus, 2016). Eleverna från båda kategorier gav uttryck för att 

feedbacken inte får gå till överdrift istället, men att den är nödvändig för att 

kunna utvecklas och vilja öva. Detta kan ses inom beteendeanalytisk 

organisationsutveckling (OBM) som beskriver att önskade beteenden 

uppmuntras istället för att minska det oönskade beteendet. Genom att ge 80 

% positiv feedback och 20 % förbättrande feedback kan en inre motivation 

bibehållas. Eleverna uppger att de får konstruktiv kritik från sin lärare. 

Lärarna uttrycker att det är ett ansvar som lärare att kunna ge feedback på 

rätt sätt för att få eleven att förstå vad eleven måste jobba med.  

Några lärare beskriver att de låtit sina elever spela sådana stycken som 

kanske är för svåra för dem, och att det då är viktigt att kunna förklara att 

det är läraren som gjort ett felaktigt val. Att eleven valt stycke som är för 

svåra för dem har också lett till att läraren på ett bra sätt måste förklara för 

eleven så eleven förstår att stycken som valts är för svårt. Om en dialog förs 

mellan läraren och eleven men också vad som sägs och hur det sägs kan 

göra att eleven får en tillit till sin lärare och blir motiverad att spela och 

utveckla sina brister. Det optimala för en inre motivation är om det kommer 

från eleven själv och att eleven inte spelar för någon annans skull. Elever 

främst inom jazz-kategorin uttryckte att de tyckte de fick mer motivation när 

det var deras eget ansvar och intresse som styrde. Det kan kopplas till CET, 

där en vilja att bestämma över sig själv och att känna sig kompetent, som 

gör att den inre motivationen uppstår.   

Det finns en tendens att prata om identitetsskapande i temat Genre som 

motivationsskapande. Eleverna som är över 18, tycks ge uttryck för att den 

inre motivationen kommit senare och då i takt med att identiteten vuxit sig 

starkare, eftersom identiteten formas under livets gång genom samspel med 

omgivningen (Aroseus, 2016). Tendensen hos lärare och elever är att de 

beskriver att motivation har med identitet och inte huvudsakligen med genre 

att göra, utan vad som spelas och vilken musik eleverna har en relation till. 

Här tycks slitningar uppstå eftersom några lärare ger uttryck för att eleven 

inte vill lära sig det som de har en relation till, utan de vill se vilka 

möjligheter som kan skapas på ett piano. Vissa lärare förutsätter alltså att en 

nyfikenhet hos eleven finns från början och lärarens uppgift är att skapa 

verktyg för eleven. Lärarna uttrycker att en bra elev är en elev nyfiken och 

har ett driv att vilja lära sig nya saker, men eleverna har ofta en bestämd 

uppfattning om vad de tycker om att spela. Eleverna menar att de tycker om 

att spela det som de känner sig tryggast med att spela, och känslan av att 

klara av någonting ger motivation. Majoriteten av eleverna beskriver den 

hörbara upplevelsen av musik som något motivationsskapande, alltså när 

eleverna hör ett stycke som de uppfattar som ett stycke de verkligen vill lära 

sig, gör att de vill öva mer. Så övning generar till att utveckling sker och 

eleverna märker detta, men det behöver inte vara ett stycke av 

igenkänningsfaktor för att locka fram detta hos eleverna. Det är dock svårt 

att uttala sig utifrån intervjun vad som skapar motivation generellt. Det var 

individuellt eftersom vissa elever blev motiverade om det fanns en 
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igenkänningsfaktor på styckena och vissa blev motiverade att spela stycken 

som de inte hade hört förut.        

Eleverna (J & K) menar att det beror på vilken ambitionsnivå de har. Om 

elevens ambitionsnivå är hög visas en tendens att eleven har förväntningar 

på sig själv, att de har ansvar för sin egen övning. De elever som inte har 

lika hög ambitionsnivå uttrycker att de är nöjda så som undervisningen ser 

ut. Det kan hända att eleverna inte vågade säga exakt vad de tyckte p.g.a. 

situationen, att bli intervjuade. Eleverna uttrycker att pianospel eller annan 

form av aktivitet är avkopplande och frigör känslor. Eleverna känner sig 

kreativa, och tycker det är bra att varva läxläsning med paus för pianospel 

ibland. Resultatet blir ofta att det går bättre att läxa läxor då. En teori är att 

eleverna känner att det inte är ett krav och inte prestationsfyllt och därför 

kan det stimulera motivation.  

De flesta lärare anpassar undervisningen till kulturskolans värderingar; att 

ge alla barn och ungdomar undervisning på deras egna förutsättningar på en 

hög kvalité. Det är lärarens ansvar att visa det för eleven genom att läraren 

skapar ett intresse och en nyfikenhet. Det blir en krock när eleverna vet att 

kulturskolorna inte kräver en förväntan från dem att öva, komma i tid eller 

ta undervisningen seriös, eftersom det är en frivillig organisation och lärarna 

samtidigt förväntar sig att eleverna skall öva. Läraren har alltså inte rätt att 

ställa krav även fast de skulle vilja. Kulturskolan har dock målformuleringar 

som understryker att individen kan utvecklas emotionellt och socialt genom 

kulturutövande (SKL, 2015). Om detta tydliggjordes för barn och ungdomar 

skulle kanske eleverna bli ännu mer motiverade om de har en anledning till 

varför de ska bli motiverade. På så sätt blir det ett fördelat ansvar mellan 

lärare, elev och förälder att bygga en inre motivation för någonting bra på 

lång sikt. Att göra något för den yttre belöningens skull kan vara skadligt 

och gör att eleven slutar. Eleverna som blivit intervjuade säger att det 

varierar i hur mycket de övar beroende på hur mycket det har i skolan. 

Skolan verkar alltså vara en första prioritering bland eleverna eftersom där 

finns tydliga mål och i kulturskolan går eleverna endast som en aktivitet 

efter skolan. De flesta elever förstår ändå vikten av att öva för att ’komma 

vidare’. I likhet med Karlssons (2002) avhandling har denna undersökning 

dels handlat om motivation bland elever. Avhandlingen visade att mer de 

mer autonoma eleverna hade en tendens att ha en högre motivation och en 

starkare vilja att utvecklas. Skillnaden är att jag undersöker motivationen 

bland elever på kulturskolan, där de flesta eleverna som intervjuades inte 

ville satsa på att jobba med musikyrket i framtiden. Det var däremot många 

som såg instrumentutövandet som något utvecklande. Enligt mig är alla 

former där socialt samspel, interaktioner, samarbete och ansvar ingår 

utvecklande för barn och ungdomar och där är kulturskolan ett effektivt 

medel för att uppnå detta, och det bör presenteras tydligare i 

Kulturskoleutredningen. De elever som jag intervjuade hade enskilda 

lektioner, och därför blev det mest fokus på det. Det förekommer dock mer 

gruppundervisning i kulturskolorna än vad det gjorde förr, och till stor del 

handlar det om att erbjuda så många plats som möjligt och dra in så mycket 

pengar som möjlig (SOU 2016:59) Frågan är hur bra kvalitén blir på 
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undervisningen, då läraren är ensam med en grupp. Kulturskoleutredningen 

(2016) menar att eleverna har rätt till kulturutövande med hög kvalité, men i 

och med gruppundervisningen blir det kanske svårare, om eleverna är på 

olika nivå, som några lärare i min studie uttrycker. Motivation i 

undervisningen, Läraren som motiverande och Eleven som den motiverade 

är tre faktorer som lärare och elever pratar kring i hur motivation skapas. 

Syftet var att undersöka om det förekom skillnader i synen på motivation 

hos lärare och elever beroende på vilken musikalisk bakgrund de kommer 

ifrån. Jag valde att undersöka det eftersom det när jag studerade piano på 

musikskolan, så var klassiskt det självklara som skulle spelas. Lärarna 

uttrycker att det förekom en bild av att klassiskt var det som skulle spelas, 

”alla började med att spela klassisk musik i musikskolan”, som en lärare 

uttryckte sig. Det tycks ha skett en förändring, när många lärare idag strävar 

efter en variation i undervisningen och ett mer elevcentrerat perspektiv, där 

ålder och ambitionsnivå spelar in i hur den inre motivationen bäst kan 

skapas. Att skapa motivation kretsar därför runt undervisningen som 

motivationshöjande.    

Lärarna uttryckte sig olika om genre och relation hänger ihop, men analysen 

av resultatet visar att det handlar om identitetsskapande och relationen till 

vem som bestämmer innehållet i undervisningen. Lärarna (J & K) uttrycker 

att det är ålder och ambitionsnivå som är de centrala faktorerna till vem som 

bestämmer, och där ser lärarna att de har ett ansvar att introducera olika 

stilar eftersom de menar att barn i yngre åldrar inte har referensramar, vilket 

tycks betyda att lärarna vill vara så elevcentrerade som möjligt. Lärarna 

uttrycker att de vill vara mer elevcentrerade när eleverna är i de yngre 

åldrarna, men när eleverna blir är äldre så drar det mot en specifik genre 

som eleven väljer att fördjupa sig i, ett val som är beroende på vad läraren är 

specialiserad inom. Lärarna inom jazz tycks arbeta olika där, men 

majoriteten av eleverna som går för en lärare inom jazz-kategorin jobbar 

med ackord.    

Det finns en tendens bland lärare och elever att prata om förtroende mellan 

lärare och elev när stycken på en lektion väljs. Läraren har ett stort 

inflytande i repertoaren och ett ansvar att eleven breddar sig. Om det var för 

elevbestämmande och elevens val alltid spelades på lektionen, skulle det 

inte ske någon utveckling enligt de flesta lärare. Men om eleven inte alls är 

intresserad av att bredda sig, utan bara går för att spela en gång i veckan, är 

det kanske det upplägget som fungerar bäst. Lärarna samstämmer i att det 

helt enkelt handlar om att utgå ifrån elevens ambitionsnivå, som är en 

mognadsfråga.  

Det tycks finnas en närvarande uråldrig modell i dagens undervisning, 

precis som den modell som Hultberg(2000) presenterar i den praktiska – 

empiriska metoden. Utgångspunkten för den metoden var att alla skulle ha 

rätt till musikundervisning oavsett nivå, som liknar de värderingar som 

kulturskolan har idag. Läraren fanns till för att ge eleven verktyg som 

behövdes för att göra eleven bärare av sitt eget lärande. I den praktiska-

empiriska metoden är inte bara den tekniska skickligheten som är väsentlig, 

utan hur stycken tolkas. Uttryck, tolkning och mening väger mer än teknisk 
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skicklighet (Hultberg, 2000:25). Modellen poängterar att uttryck och 

meningsskapande är viktigt, kanske ännu viktigare än det tekniska. En 

intressant fråga hade kunnat vara hur mycket lärarna egentligen pratar med 

sina elever om uttryck och hur de beskriver uttryck. Och det är ju också det 

som eleverna ger uttryck för som ger dem mest motivation; när de hör ett 

stycke som de får lust att uttrycka sig genom. Kanske är det en svår fråga 

eftersom alla elever är olika och ålder spelar också in i vad eleverna får 

motivation av. Det tycks ändå vara så att eleverna känner att de kan ha en 

dialog med sin lärare om vad som spelas, vilket jag tolkar som att lärarens 

attityd och värderingar uppskattas mer av eleverna än en tekniskt skicklig 

lärare, även om det underlättar för läraren i sin undervisning att ha så bred 

kompetens som möjligt. Det går hand i hand med vad Karlsson (2002) 

beskriver, att elevens attityd och upplevelse till undervisningen är central 

eftersom kreativitet och personligt uttryck är viktiga grundstenar i musik.    

Bland de fyra lärarkategorier som Thivenius (2008) tagit fram, finns en 

lärarkategori vid namn Mission. Liksom missionären tycks verka på 

musikskolor i nutid fanns även dessa lärare på Quantz tid på 1700-talet vars 

huvudsakliga uppgift var och är att ”föra vidare den musikaliska 

traditionen” som Hultberg (2000) beskriver. De flesta av de lärare som jag 

intervjuat strävar mer efter att vara den elevorienterade läraren d.v.s. 

anpassa undervisningen efter eleven och göra undervisningen 

motivationshöjande för eleven.  

Lilliedahl(2006) nämner den elevcentrerade och den innehållscentrerade 

läraren. Undersökningen visade att lärare från båda kategorier strävar efter 

att vara elevcentrerade, och vara lyhörda för elevens behov. Enligt mig 

verkar den praktiska-empiriska modellen ge uttryck för ett auktoritärt styre, 

d.v.s. läraren bestämde på ett visst sätt och styrde åt vilket håll eleven skulle 

hamna. Efter intervjuerna som gjorts med lärare och elever verkar en 

uppfattning finnas om att elevens och lärarens åsikter väger ungefär lika 

mycket, vilket jag upplever har ändrats från när jag var yngre. Utifrån egna 

erfarenheter minns jag hur styckena valdes ut enbart av min pianolärare. 

Detta var alltså lärarens uppfattning om vad jag tyckte om som fick styra 

vilka stycken som valdes. Baserat på den erfarenheten var en relevant fråga 

som ställdes i intervjun, om det enligt läraren är betydelsefullt vem som 

väljer stycke. Lärarna uttryckte att det har betydelse i de yngre åren, men 

när eleven blivit lite äldre fick eleven påverka undervisningen mer. De 

intervjuade lärarna från båda kategorier menar att både notläsning och gehör 

bör presenteras redan från första början i tidig ålder, men det bör inte bli för 

tekniskt eftersom eleven riskerar att tappa motivationen då. Åsikterna tycks 

gå isär i frågan om alla moment är viktiga att gå igenom även om eleven 

inte känner motivation till att göra det från början. En lärare uttryckte att 

elevens upplevelse av lektionen måste vara ”jag-kan” känslan. Därför måste 

ett momenten vara anpassade för elevens tekniska nivå samt att det ska 

kännas kul. En lärare (K) beskrev det som att om eleverna inte känner att det 

är kul, även fast övningen görs på flera olika sätt och läraren säger att de 

måste så resulterar det i att eleverna stänger av ännu mer. Genom analysen 

av lärarnas sätt att beskriva hur de jobbar på lektionerna och elevernas 
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beskrivning om hur lektionen är upplagd, finns en tendens att beskriva 

lektionerna som kul och inte prestationsfyllda. Om jag ska jämföra med den 

undervisningen jag hade fanns en tydlig plan om att en läxa för varje vecka 

skulle spelas upp för läraren. Jag upplever att lärarna idag har en annan 

inställning och fokuserar mer underhållnings-faktorn än den pretentiösa. 

Lärarna ger uttryck för att lektionerna ska fyllas med musik och att lusten 

och intresset skall väckas hos eleverna. Genom att utgå från elevernas eget 

gehör, att spela det som eleverna känner igen går detta intresse snabbt att 

fånga. Men om lektionerna bara utgår ifrån elevernas egna val riskerar 

undervisningen att tappa ett långsiktigt fokus där syftet att utveckla 

individens musikaliska och sociala förmågor. Om lärarna måste anpassa 

efter eleverna och välja stycken av relevans för eleverna eller vidga 

elevernas värld genom att presentera nytt material är relevant i fråga om 

eleven har kort- eller långsiktigt mål.   

Lärarna ger istället uttryck för att ha förväntningar på eleverna, som 

resulterar i att eleverna blir motiverade. Genom att tro på elevens förmåga 

och uppmuntra eleven gör att eleven får motivation att spela. En annan teori 

som det gavs uttryck bland lärarna var att motivation skapas när mening 

skapas åt eleven. Eleverna uttrycker däremot att de vill känna ansvar och att 

de vill ha stycken som ”låter svåra”. Men det är beroende på vart elevens 

ambitionsnivå ligger. Genom att inte sätta en genre inom ett fack t.ex. 

notläsning som klassisk musik eller improvisation som jazz/afro/pop genren 

kanske det går att avdramatisera lärandet av både gehörslära och notläsning. 

Kulturskoleutredningen(2016:55) redovisar två styrdokument som de menar 

att kulturskolan bör förhålla sig till. I de styrdokumentet står bl.a. om att 

kulturskolan ska bidra till att öka elevernas uttryckningsförmåga och ge 

möjligheter med kontakt med människor. De vokala/instrumentala 

färdigheterna ska utvecklas efter vars och ens intresse. Det märks att de 

flesta lärare har sin utgångspunkt i den synen när de beskriver hur de vill 

vara som lärare.        

Musik- och kulturskolan utvecklas ständigt och den ser inte likadan ut som 

den gjorde för några decennier sedan. Kulturskoleutredningen (2016:258) 

menar att ”det är kommunernas ansvar att nå ut till så många som möjligt 

för att barn och ungdomars behov av en meningsfull fritid kan tillgodoses”. 

Ansvaret för att nå ut till så många som möjligt och att se över kulturskolans 

verksamhet ligger på kommunnivå. Vid intervjuerna diskuterades hur 

lärarna såg på elever som är omotiverade och slutar. Lärarna uttryckte att de 

försöker med olika metoder hur de gör för att få eleven att känna lust. Men 

de fanns också de lärare som gav uttryck för att inte hålla sina elever med 

järnhandske, att låta eleverna sluta för att sedan kanske komma tillbaka. Det 

verkade inte vara något problem för lärarna att eleverna slutar, inget uttalat i 

alla fall, och en teori är att det hela tiden kommer nya elever eftersom det är 

långa köer till kulturskolan så att lärarna inte påverkas i samma utsträckning 

som de skulle göra om det var en privat skola.  

Genom att läraren introducerar olika stilar för eleverna kan eleven själv 

skapa sig en uppfattning om vad eleven identifierar sig med. Resultatet visar 
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att de elever som är kategoriserade under klassiskt, inte bara spelar klassiskt 

och detsamma gäller för de elever som är kategoriserade under jazz. Lärarna 

uttrycker att det bör finnas en bredd, vilket uttrycker att lärarna vill vara så 

elevcentrerade som möjligt.   

Eleverna från både jazz och den klassiska kategorin beskriver att det inte 

finns en genre som ger upphov till mer motivation än någon annan. De 

uttrycker att det är det som de känner sig mest bekväma med att spela som 

ger dem motivation och att läraren brukar tillgodose deras behov. Lärarna 

uttrycker dock att det inte får bli för elevstyrt utan läraren har mer 

kompetens och har på så sätt ett ansvar att bredda elevens kunskaper. 

Förutsättningarna för att det skall ske innebär erfarenhet och bredd hos 

läraren. En förutsättning som också gör att hela arbetet underlättar är 

tillgång till material och en bra undervisningslokal. En av lärarna inom 

klassiska kategorin ansåg att kvalitén på instrumentet kan avgöra en elevs 

motivation att fortsätta spela piano. Hur verkligenheten ser ut är dessvärre 

en annan, då många elever inte äger ett akustiskt piano. Ett bra instrument 

att spela på verkar dock inte vara den viktigaste faktorn till att motivation 

uppstår, utan det är lusten att spela och lusten att undervisa.      

Föreställningen jag hade innan jag gjorde undersökning och anledningen till 

att ämnet motivation intresserade mig var mina tidigare erfarenheter att 

spela för en pianolärare med klassisk bakgrund och som bara introducerade 

klassiska stycket som innebar en hel del notläsning. Jag ville därför 

undersöka hur lärare med samma musikaliska bakgrund (klassisk) och andra 

lärare (jazz) beskriv sin undervisning och se hur de såg på motivation. Det 

som resultaten visar är att det inte ser ut som för ungefär 10 år sedan, utan 

pianolärarna beskriver deras undervisning som relativt likartad i grunden 

oavsett vad de har för musikalisk bakgrund, men att det finns tendens att de 

drar åt sin genre vid undervisningstillfälle. Likheterna hos lärarna var att de 

ger uttryck för att det finns en ambition att vara bred och erbjuda det som är 

deras utgångspunkter för var motivation kommer ifrån. Det verkar inte 

finnas specifika skillnader mellan lärarna gruppen jazz och klassisk 

kategori, utan många jobbar mer eller mindre utifrån en varierad 

undervisning.   

I inledningen av denna studie nämndes den lärare jag hade när jag spelade 

piano i yngre år, som var klassiskt skolad. I och med de erfarenheterna har 

jag burit med mig en föreställning om att de lärarna som undervisar i 

kulturskolan med klassisk bakgrund fokuserar övervägande på god teknik 

och notläsning i första hand vilket inte tycks stämma såsom det ser ut idag. 

Som synes under temat Ständig motivation var det istället majoriteten av 

lärarna med bakgrund inom jazzen som betonade vikten av tekniskt 

kunnande som en mycket viktigt egenskap hos läraren, medan de lärare som 

företrädde den klassiska kategorin uttryckte att en lärares främsta egenskap 

och uppgift är att vara lyhörd och framkalla lust hos eleven. Lärarna i jazz-

kategorin uttryckte också lyhördhet som någonting viktigt, men pratade 

övervägande om teknik som viktig en egenskap. Att lärarna bör vara 

skickliga utövare på sitt instrument ses även i den praktiska-empiriska 

metoden där det var viktigt att pedagogen var skicklig på sitt instrument och 
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där det var väsentligt att läraren var utbildad på högre nivå. Dessutom var 

intellektet underordnade känslorna i den praktiska-empiriska metoden, 

vilket några av de intervjuade lärarna sätter sig mot. Lärarna uttryckte att 

pianospelet både är intellektuellt och motoriskt och om eleverna inte övar 

riskerar båda delarna att stanna upp.    

Min upplevelse var positiv vid intervjuerna med eleverna och många av dem 

delade med sig av vad de tyckte i de olika frågorna. Vid intervjuerna med 

lärarna satt vi i de flesta fall inne på lärarens rum före eller efter någon 

pianolektion vilket gjorde att transkriberingen av intervjuerna var av god 

kvalité eftersom mycket av det som sades hördes tydligt. När eleverna 

skulle intervjuas satt vi oftast i en korridor/öppet rum i musikskolan men det 

var oftast inte så mycket folk i närheten. Pianoläraren satt aldrig med vid 

någon intervju med pianoeleven och vice versa vilket gjorde att intervjuerna 

kändes avslappnande och jag upplevde att jag fick god kontakt med de jag 

intervjuade.  

En ambition var att använda diskursteori som teoretiskt perspektiv. Ett 

begrepp som är socialkonstruktionistiskt grundat. Det visade sig vara 

svårare än väntat då det för mig var ett svårdefinierat begrepp. Efter 

genomförd undersökning har det blivit tydligare för mig vad det innebär och 

jag skulle mycket väl kunna tänka mig att använda det perspektivet som 

utgångspunkt igen ifall vidare forskning bedrivs. 

7. Slutsats  

De intervjuade lärarna är väl medvetna om riktlinjerna inom verksamheten i 

kulturskolan, det vill säga att det är en frivillig organisation som erbjuder 

lika villkor för barn och ungdomar att utöva musik som en fritidsaktivitet. 

Det finns alltså inget krav på att du som elev måste öva eller lägga ned tid. 

Jag upplever att de lärare jag intervjuat är utbildade på en hög musikalisk 

nivå och de flesta är musiker när de inte jobbar i kulturskolan. Det blir en 

frustration mellan att kunna och vilja mycket med sina elever och veta att 

eleverna inte behöver öva, och det tycks vara majoriteten av eleverna som 

spelar i kulturskolan endast som en fritidsaktivitet. I och med det ger lärarna 

oftast inga tydliga ”läxor”, utan överlåter ansvaret på eleverna att spela så 

mycket de vill till nästa gång, även fast det finns en tydlig önskan om att det 

vore fint om eleverna övade lite oftare mellan lektionerna. De flesta elever 

förstår ändå vikten av att öva för att ’komma vidare’. Om begreppet 

motivation skulle diskuteras mer bland lärarna på diverse möten skulle 

frågor som vems ansvar det är att motivera, vems ansvar det är att vara 

motiverad, varför motivation i undervisningen behövs och varför motivation 

behövs överhuvudtaget möjligtvis kunna redas ut.  

 

 

 



35 

 

Referenslista  

Aroseus, F (2016) Identitet ur socialt perspektiv. Hämtad 22 dec, 2016 från 

Lätt att lära https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/sociokulturellt-

perspektiv/identitet-ur-socialt-perspektiv/ 

CODEX (2016) Regler och riktlinjer för forskning Hämtad från: 

http://codex.vr.se/manniska1.shtml  

Evans, P. (2015) Self-determination theory: An approach to motivation in 

music education. Musicae Scientiae, 19(1), 65-83 Doi: 

10117/1029864914568044msx.sagepub.com 

Havnesköld, L. & Risholm Mothander, P. (2009). Utvecklingspsykologi. (3., 

[helt omarb., och uppdaterade] uppl.) Stockholm: Liber.  

Hultberg, C. (2000). The printed score as a mediator of musical meaning: 

approaches to music notation in Western tonal tradition. Diss. Lund : Univ.. 

Malmö.   

Iwarsson, P. Hur samtala? Hämtad 2016-10-15 från: 
https://www.bris.se/?pageID=639  

Jenner, H. (2004). Motivation och motivationsarbete: i skola och 

behandling. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 

Karlsson, M. (2002). Musikelever på gymnasiets estetiska program: en 

studie av elevernas bakgrund, studiegång och motivation. Diss. Lund : 

Univ., 2002. Malmö. 

Kulturskolerådet (2015) Verksamhetsberättelse för 2015 Hämtad från: 

http://www.kulturskoleradet.se/sites/default/files/atoms/files/kulturskolerade

ts_verksamhetberattelse_och_bokslut_2015.pdf  

Kulturskoleutredningen (2016) Hämtad från: 

http://www.regeringen.se/4aa767/contentassets/7037695d8c354057b9ece6f

ca046173f/en-inkluderande-kulturskola-pa-egen-grund-sou-201669 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. 

uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Lilliedahl, J. (2006) Pianolärares musikpedagogiska grundsyner inom 

kommunal musik- och kulturskola. Examensarbete, Örebro universitet Från: 

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:135131/FULLTEXT01.pdf  

Lundgren, Pladsen, M. (2013) ADHD-läraren: En studie i metoder och 

förhållningssätt vid musikundervisning för barn och ungdomar med ADHD. 

Examensarbete, Musikhögskolan Ingesund, Lärarprogrammet. Från: 

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:608729/FULLTEXT02.pdf 

Moss, S. (2016) Organismic integration theory Hämtad från : 

www.sicotests.com/psyarticle.asp?id=440      



36 

 

Musikskolornas mål och utmaningar (2015) Hämtad från: 

http://skl.se/download/18.57b7029e14fdf1b24c3f762/1442922351918/Kultu

rskolornas+mal+och+utmaningar.pdf 

Saari, Juhani. (2012) Motivation i gymnasieskolan, en kritisk diskursanalys. 

Examensarbete, Stockholms universitet, Institutionen för didaktik och 

pedagogiskt arbete. Från: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:606577/FULLTEXT01.pdf  

Sveriges radio (2010) Musikskola och kulturskola – vad är skillnaden? 

Hämtad från: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3358&artikel=3744372  

Svenska Suzukiförbundet (2016) Pianoskolan enligt Suzukiförbundet 

Hämtad från: ://www.pianot.se/suzuki.php 

Sallnäs, E-L. Beteendevetenskaplig metod, Intervjuteknik och analys av 

intervjudata. Hämtad 2016-10-28 från: 

http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1630/Intervjuteknik07.pdf  

Tivenius, O. (2008). Musiklärartyper: en typologisk studie av musiklärare 

vid kommunal musikskola. Diss. Örebro : Örebro universitet, 2008. Örebro. 

Winther Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och 

metod. Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 

 

 

 
 



37 

 

 

 

 

 

 

  



38 

 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till pianolärare 

 

Genre – Motivation 

– Vilken genre musicerar du privat med? 

– Hur kommer det sig att du valde just jazz/klassiskt/annan genre?  

– Finns det någon relation mellan genre och motivation?     

 

Hur kan en lärare skapa motivation?  

– Hur skapas motivation generellt enligt dig?  

– Uppfattar du att dina elever är motiverade?  

– Hur märker du om dina elever är motiverade/omotiverade? 

– Vad tror du de blir motiverade av? 

– Finns det någonting du kan göra för att öka elevernas motivation/hålla 

kvar en elevs intresse?  

– Finns det ett värde i att undervisa i ett moment som eleverna från början 

inte känner motivation att göra? 

– Hur bestämmer ni vilka stycken som skall spelas? Är det enligt dig 

betydelsefullt vem som väljer musiken? Spelar läraren upp/kommer 

eleven med stycken? 

– Ställer eleverna för förväntningar? Vad? 

– Vad karaktäriserar en god elev? 

  

Notläsning – Motivation  

– Tror du att not- respektive gehörsbaserad undervisning hämmar/stimulerar 

motivation? 

– Kan elevens motivation att spela efter noter påverkas positivt eller 

negativt av att man börjar med det i tidig ålder? 

  

Gehör – Motivation  

– Tror du att not- respektive gehörsbaserad undervisning hämmar/stimulerar 

motivation? 

– Finns det för- respektive nackdelar att börja med 

gehörsträning/improvisation i tidig ålder som kan påverka barnets 

motivation att spela på gehör?  
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Kulturskola – Motivation 

– Upplever du att det är viktigt att jobba med motivation från kollegor?  

– Finns det förväntningar från kulturskolan att jobba med motivation? 

 

Intervjufrågor till pianoelev:  

 

- Varför spelar du piano? Vad är roligast med att spela piano? 

- När spelade du piano för första gången? Kan du beskriva hur det 

kändes? 

- Vad tycker du är roligast, spela med noter eller 

improvisation/ackordlåtar/poplåtar? Varför? 

- Vad skulle du vilja göra på pianolektionerna om du fick bestämma? 

- Kan du berätta hur en vanlig pianolektion ser ut? Börjar ni med att 

prata/spela? Hur ofta värmer ni upp? Hur mycket läxa får du? 

- Vilket moment på lektionen tycker du bäst om? 

- Hur tycker du att en bra pianolärare ska vara? 

- Hur ofta brukar du spela piano mellan lektionerna? 

- Beskriv hur du brukar göra när du övar in ett stycke? Lyssnar du på 

låten först eller sätter du dig vid pianot och börjar spela? 

- När du har spelat upp ett stycke du haft i läxa för läraren felfritt, vad 

brukar läraren göra då? Ger läraren beröm i form av 

stjärna/godis/uppmuntrande ord? Hur känns det?    

- Är beröm viktigt? Varför?  
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