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Sammanfattning 

Föreliggande studie undersöker hur motivation och ansvarstagande kan väckas 

hos elever i musikundervisning. Studien genomfördes utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv som teoretisk bakgrund. Det sociokulturella perspektivet på lärande 

behandlar frågor om hur människor lär och under vilka omständigheter vissa 

förmågor och kompetenser utvecklas. Metoden bestod av kvalitativa intervjuer av 

tre strategiskt utvalda pedagoger med olika bakgrund och arbetssituation. 

Resultatet visar att motivation och ansvarstagande kan väckas hos elever med 

hjälp av ett antal intellektuella och fysiska verktyg. De intellektuella verktygen är 

olika pedagogiska strategier som lärarna använder sig av för att planera 

undervisningen. Exempel på pedagogiska strategier beskrivs i studien som att 

först väcka ett grundläggande intresse hos eleven, skapa en god stämning med en 

musikalisk gemenskap samt att anpassa undervisningen efter elevens önskemål 

och förutsättningar. Även konserter och betyg beskrivs i studien som användbara 

strategier för att motivera elever. De fysiska verktygen är föremål som tjänar som 

hjälpmedel i undervisningen, som exempelvis noter men även streamingtjänster 

som Spotify och Youtube. Lärarens roll som en musikalisk förebild samt som en 

kunnig och pålitlig auktoritet beskrivs även i studien som viktig för att väcka 

motivation och ansvarstagande hos elever. Avslutningsvis pekar resultatet på att 

elevers motivation och ansvarstagande kan te sig på olika sätt då dessa strategier 

och fysiska verktyg både kan leda till positiva och negativa effekter på olika 

elevpersonligheter.  

 

Nyckelord: retorik, lärarkontroll, musikundervisning, intellektuella verktyg, 

fysiska verktyg. 
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1. Inledning 

Varför ska jag kunna det här? Är en vanlig fråga som jag hört klasskamrater 

ställa under så gott som hela min tid i skolan, så väl som under 

matematiklektionen, musikteorilektionen eller ensemblelektionen. 
 

Genom min skoltid har jag märkt en skillnad mellan elever där vissa 

tenderar att ifrågasätta varför olika ämnen måste läsas eller varför vissa 

lektionsmoment måste genomföras. Detta har fört mina tankar mot om dessa 

elever haft en bristande motivation i sitt lärande. Även inom musiken 

märkte jag att många kamrater i och utanför skolan var helt ointresserade av 

att spela vissa låtar eller lära sig en viss spelteknik bara för att de just då inte 

ansåg momenten som relevanta. Visade detta på en bristande motivation och 

ett bristande ansvarstagande för den egna musikaliska utvecklingen? 

Samtidigt har jag även sett kamrater och elever som varit mycket mer öppna 

och motiverade i sitt musicerande och därmed upplevts som mer 

ansvarstagande i sin egen musikaliska utveckling. Jag minns att vissa lärare 

genom sin pedagogik, sina personligheter och även genom sin retoriska 

förmåga, det vill säga förmåga att fånga ett intresse genom att berätta 

anekdoter om musik och musikaliska erfarenheter, starkt bidrog till en 

motivation och ett ansvarstagande hos många elever. Detta har fått mig att 

fundera över på vilket sätt läraren har betydelse för elevers motivation till ett 

lärande inom musik och hur den i så fall kan vara bidragande till att elever 

tar ett personligt ansvar för den egna musikaliska utvecklingen. 

 

Enligt Normell (2008) är skolan och hela samhället idag på väg mot en 

ansvarskultur där alla individers eget inre ansvarstagande blir allt viktigare. 

Detta syns tydligt i de gällande läroplanerna Lgr11 (Skolverket, 2017a) och 

Gy11 (Skolverket, 2017b) där elevens eget ansvarstagande ges ett stort 

utrymme. Bland annat skriver Skolverket att ämnet musik i gymnasiet syftar 

till att utveckla en förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk 

gestaltning (Skolverket, 2017b) samt poängterar att ett personligt 

ansvarstagande är viktigt inom musik. Även grundskolan har som mål att 

varje elev ska ta ansvar för sina studier (Skolverket, 2017a).  

 

Den enskilde läraren har, enligt Karlsson (2002), en avgörande roll för att 

skapa motivation och engagemang hos eleverna. I NU15, Musik i 

grundskolan: en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9 (2015), 

framkom det att nästan sju av tio grundskoleelever i årskurs 9 ansåg att 

läraren faktiskt har denna viktiga förmåga att skapa ett intresse för musik. 

Men hur gör läraren i praktiken för att väcka motivation och intresse hos 

sina elever? Vilka pedagogiska strategier och fysiska verktyg använder 

lärarna sig av? Med pedagogiska strategier menas i denna studie vilka 

arbetssätt lärarna använder sig av för att planerna undervisningen så att 

eleverna blir motiverade till lärande inom musik. Fysiska verktygen är 

fysiska föremål som tjänar som hjälpmedel i undervisningen, exempel på 

detta kan enligt Backman-Bister (2014) vara musikinstrument och noter.  
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Med denna studie vill jag skapa mer förståelse för hur lärare i både 

grundskola och gymnasiet motiverar sina elever till ett ansvarstagande, samt 

undersöka vilka erfarenheter lärarna har av hur elever i 

musikundervisningen behärskar den ansvarskultur som grund- och 

gymnasieskolan idag strävar efter. NU15 täcker endast grundskolenivå, men 

i denna studie behandlar jag även musikundervisningen på gymnasiet för att 

upptäcka och diskutera eventuella likheter eller skillnader.  

1.1 Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka hur lärare motiverar sina elever att ta 

ansvar för sin kunskapsutveckling i musikämnet, samt undersöka lärares 

erfarenheter av hur elever i musikundervisningen behärskar den 

ansvarskultur som skolan idag strävar efter.  

 

Tre frågeställningar har framtagits för att konkretisera syftet. 

 

1. Vilka intellektuella och fysiska verktyg  använder lärarna 

sig av för att motivera sina elever till ett musicerande?  

 

2. Hur reflekterar lärarna kring sin retoriska förmåga  

 

3. Hur ser lärarna på elevernas ansvarstagande? 

 

2. Bakgrund  

Här presenteras de fyra delar som utgör bakgrund för denna studie. Kapitlet 

inleds med 2.1 och beskriver motivation för lärande då det på ett generellt 

plan inom musikundervisning är av stor betydelse att eleven är motiverad 

för att kunna ta ett personligt ansvar för det självbestämmande och den 

självstyrning som musikundervisning ger utrymme för (Karlsson, 2002). 

Detta följs av 2.2 som beskriver den ansvarskultur som i allmänna drag 

genomsyras av elevens personliga ansvarstagande samt hur läraren kan 

förhålla sig till denna kultur. Då läraren kan ha en avgörande roll för elevens 

motivation och engagemang vilket i sin tur är viktigt för elevens 

ansvarstagande. Sedan följer i 2.3 utvalda resultat ur NU15 som beskriver 

lärares och elevers attityder gentemot musikämnet samt vad 

musikundervisningen i praktiken innehåller då detta kan ha avgörande 

betydelse för elevernas motivation och ansvarstagande. Detta kapitel 

avslutas i 2.4 med utdrag ur grundskolans och gymnasieskolans läroplaner 

för att illustrera hur konceptet motivation och ansvar lyser igenom i skolans 

läroplaner.  
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2.1 Motivation för lärande 

Eftersom gymnasiets läroplan erbjuder många valmöjligheter för eleven, 

samt ställer krav på att eleven ska ges utrymme att styra sitt eget lärande 

anser Karlsson (2002) att det är viktigt att eleven är motiverad för att kunna 

ta detta ansvar, detta är även viktigt då musikundervisning ger stort 

utrymme för elevens självstyrning och självbestämmande. Även 

grundskolan har som mål att varje elev ska ta ansvar för sina studier 

(Skolverket, 2017a), vilket gör motivation för lärande till en central del i 

denna undersökning.   

 

Motivation som fenomen har studerats utifrån flera olika perspektiv och 

presenteras motivationsforskning utifrån följande perspektiv: 2.1.1 Inre och 

yttre motivation, 2.1.2 Mål som motivation, 2.1.3 Flow, 2.1.4 Förmåga, 

2.1.5 Självbild. 

2.1.1 Inre och yttre motivation 

Ett klassiskt perspektiv på motivationsforskning är enligt Austin, Renwick 

& McPherson (2006), som hänsvisar till Ryan & Deci (2002), att elevers 

motivation till lärande kan delas in inre och yttre faktorer. Stensmo (1997) 

beskriver bland annat att inre motivation är känslor och behov som eleven 

vill tillfredsställa. Karlsson (2002) beskriver inre motivation som det 

lärande som individen tillgodogör sig genom den egna inneboende driften 

där eget engagemang och personligt intresse är centralt. Att erbjuda 

valmöjligheter där eleven ges utrymme att styra över undervisningens 

innehåll utifrån sitt personliga intresse och förväntningar beskriver Karlsson 

som mycket effektivt för att öka elevens engagemang och ansvarstagande i 

undervisningen. Just detta intresse för musik har enligt Austin m.fl. (2006), 

som redogör för Renningers (1992) och Ainleys (2002) forskning, visat sig 

vara en viktig nyckel för elever redan vid ett tidigt stadie av lärande. Kempe 

och West (2010) tillägger även att om undervisningen sätts i relation till 

elevens personliga intresse och förväntningar på detta sätt uppstår ett 

meningsskapande i undervisningen.  

  

Yttre motivation beskriver Karlsson (2002) som det lärande som styrs av 

utomstående belöningar, sanktioner eller för att uppnå något annat mål än de 

inre. Stensmo (1997) beskriver yttre motivation som de mål som finns i 

miljön runt omkring, vilket Austin m.fl. (2006) även benämner som 

situationellt intresse. Karlsson (2002) hänvisar vidare till McKeachie (1983) 

som anser att det råder ett komplext förhållande mellan inre och yttre 

motivation då dessa kan variera utifrån vilken kontext lärandet sker samt 

vilken styrning och vilka belöningar som gäller. Karlsson (2002) hänvisar 

till Fant (1995) och fortsätter med att elever kan behöva en viss yttre 

motivation från läraren när de befinner sig i en tidig musikalisk utveckling 

för att bli engagerade, men när de kommit längre i sin musikaliska 

utveckling minskar behovet av yttre motivation.  
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Vidare beskriver Karlsson (2002) även motivation som de tankeprocesser 

som styr individers olika beteenden med avseende på, exempelvis, var och 

varför just vissa mål prioriteras. I följande del beskrivs därför hur mål 

påverkar elevens motivation.  

2.1.2 Mål som motivation  

Målteori (Austin m.fl., 2006) eller målorientering som Karlsson (2002) 

beskriver det, är ett annat perspektiv på motivationsforskning. Inom 

målteori behandlas de mål som elever är benägna att använda för att vägleda 

sitt lärande. Det finns två centrala begrepp inom målteorin: learning goals 

respektive performance goals (Austin m.fl., 2006). Learning goals, även 

kallat lärandemål (Karlsson, 2002), fokuserar på att eleven har som mål att 

förvärva nya färdigheter och kunskaper. Austin m.fl. (2006) anser även att 

learning goals handlar om att eleven har som mål att lära för sin egen skull. 

Performance goals, även kallat uppvisningmål (Karlsson, 2002) riktar fokus 

mot att eleven har som mål att framstå som kompetent inför andra individer 

i sin omgivning. Austin m.fl. (2006) fortsätter med att performance goals 

även kan handla om att prestera bättre än andra, kallat performance-

approach goals, eller att undvika att underprestera jämfört med andra, kallat 

performance-avoidance goal. Learning goals associeras ofta med en djupare 

förståelse för kognitiva strategier hos eleven, högre ambitioner och en 

förståelse för hård ansträngning medan performance goals kan associeras 

med en brist på ovan nämnda förmågor (ibid.). Yngre elever har en tendens 

att mer spontant ge sig in i och behärska sitt lärande med fokus mot learning 

goals för att utveckla sina kunskaper, medan äldre elever i tidiga tonåren 

riktar in sig mot performance goals. Där mäter eleven sina kunskaper genom 

att jämföra sig med varandra.  

 

Vidare beskriver Austin m.fl. (2006) att det i vissa fall finns ett samband 

mellan learning goals och performance goals, där en samverkan av dessa 

kan leda till att elever presterar bättre och uppnår bättre betyg. Äldre elever 

som saknar intresse för en uppgift eller inte ser uppgiften som utmanande 

kan använda performance goals för att kompensera deltagandet utan att 

motivationen påverkas negativt. Överlag beskriver Austin m.fl. (2006) att 

yngre elever med begränsad förmåga och lågt självförtroende är bäst 

passande för learning goals medan äldre elever som har en god självbild och 

mycket kunskap trivs lika bra i en kontext av learning goals och 

performance goals. 

 

Sociala mål är även en viktig beståndsdel inom målteori. De timmar av 

enskild övning som krävs för att behärska ett instrument står i stark kontrast 

till de sociala belöningar som ges under en ensemblesituation eller 

bandrepetition där elever kan få stöd och uppmuntrar från varandra (Austin 

m.fl., 2006). Exempel på sociala belöningar kan enligt Stensmo (1997) vara 

att bli uppskattad av personer i omgivningen, ett högt betyg eller ett gott 

skriftligt omdöme. Avslutningsvis gällande målteori tillägger Austin m.fl. 

(2006) att goal difficulty även är en viktig aspekt för elevers motivation och 

lärande. Goal difficulty bestämmer de svårigheter som eleven kan stöta på 
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vid olika nivåer av musikalisk förmåga. När eleven kan manipulera sin 

förmåga efter en uppgifts svårighetsgrad kan hen befinna sig i ett tillstånd 

av total uppslukad i uppgiften, detta tillstånd benämns som flow enligt 

Austin m.fl. (2006) som refererar till Csikszentmihalyis (1990). 

2.1.3 Flow 

Den nivå av utmaning som eleven ställs inför vid lärande har en stor 

inverkan på elevens motivation enligt Austin m.fl. (2006) som redogör för 

Csikszentmihalyis (1990) idé om flow. Flow är det tillstånd som eleven 

befinner sig i när den är helt ”uppslukad” av en aktivitet. Även Rostvall 

(1998) anser att ett flowtillstånd är viktigt för att skapa och upprätthålla 

motivation hos eleven. Rostvall fortsätter med att flow bidrar till elevens 

inre drivkraft att lära sig och uppstår i en situation av lust och glädje. För att 

eleven ska uppleva ett flow måste uppgiften eleven ställs inför gå i linje med 

hens förutsättningar och kunskaper. Om uppgiften är för enkelt blir eleven 

uttråkade, om uppgiften är för svårt uppstår en rädsla för att misslyckas 

(ibid.). Ur detta perspektiv ses motivation som ett resultat av när uppgiftens 

utmaning och elevens förmåga går i linje med varandra. Eftersom elevens 

förmåga står i centrum vid flowteorin (Austin m.fl., 2006), behandlas i 

följande del hur elevens uppfattningar om sina förmågor, conceptions of 

ability, påverkar elevens motivation.  

2.1.4 Förmåga 

Redan i tidig ålder skapar eleven en uppfattning om sina förmågor, 

conceptions of ability (Austin m.fl., 2006). Denna uppfattning utvecklas ju 

äldre eleven blir och har en stor påverkan på elevens förväntningar av sin 

egen förmåga i en lärandesituation. Austin m.fl. (2006) hänvisar till Stipek 

& Tannatt (1984) där yngre elever i årskurs 1-4 oftast definierar sina 

förmågor efter hur mycket kunskap de besitter, medan äldre elever i årskurs 

5-8 mäter sina förmågor utifrån i vilken utsträckning dessa kunskaper kan 

användas samt vilka konsekvenser kunskaperna kan leda till, det vill säga 

betyg (ibid.) En annan viktigt beståndsdel i elevens uppfattning om sina 

förmågor är hur vida eleven anser att sina förmågor är fasta, där förbättring 

inte är möjlig, eller formbara, där förbättring kan nås via övning. Austin 

m.fl. refererar till (2006) till Stipek & Daniels (1988), Droege & Stipek 

(1993), Pomerantz & Ruble (1997) och Pomerantz & Saxon (2001) 

forskning som pekar mot att yngre barn upp till årkurs 4 ofta anser att sin 

förmåga är formbar medan äldre elever, från årskurs fyra, anser att deras 

förmågor är fasta, där förändring är möjlig men inte trolig. Elevens 

uppfattning om sin förmåga kan även styra elevens målorientering där 

elever som ser sina förmågor som fasta har en tendens att anamma 

performance goals, medan elever som ser sin förmåga som formbar riktar in 

sig mot learning goals. Då elevens uppfattning om sina förmågor är 

avgörande för eleven i en lärandesituation följer i nästa del hur elevens 

självbild påverkar motivationen.  
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2.1.5 Självbild 

Ability self-perception, har enligt Austin m.fl. (2006) en mycket stor 

inverkan på elevers motivation. Elever som tror att deras förmåga är fast 

istället för formbar samt anser att de har bristfälliga musikaliska kunskaper 

kommer inte vara speciellt motiverade till musikaliskt lärande. Både inom 

en formell samt informell lärandemiljö formas elevens självbild genom att 

olika typer av bedömning av den musikaliska förmågan ständigt är 

närvarande (ibid.). Det är vanligt förekommande, enligt Austin m.fl. (2006) 

att elever inom den västerländska kulturen har en negativ musikalisk 

självbild då musikalisk förmåga ofta anses som en elitistisk skicklighet. 

Därför är det ofta en stor utmaning för musikläraren att hitta tillvägagångsätt 

för att motivera sina elever att nå en hög prestationsnivå och god självbild 

utan att påverka deras engagemang och intresse för musik negativt.  

 

Avslutningsvis gällande motivation till lärande ställer Skolverket krav på att 

elevens motivation och självförtroende ska stärkas i undervisningen 

(Skolverket, 2017b). Eftersom att Karlsson (2002) menar att läraren har en 

stor påverkan på elevens autonomiutveckling följer i nästa del en 

genomgång av den ansvarskultur som skolan strävar efter samt lärarens roll 

i undervisningen då den kan tänkas ha en stor påverkan på elevens 

motivation och ansvarstagande.  

2.2 Skolan ansvarskultur och lärarrollen  

I den svenska skolan strävar många lärare, enligt Normell (2008), efter att 

skapa en ansvarskultur, det vill säga en kultur byggd på gemensamt ansvar, 

samarbete och förtroende. Istället för på en äldre lydnadskultur, det vill säga 

en kultur som enligt Normell (2008) fokuserade på rätt eller fel, bra eller 

dåligt med en utgångspunkt från ett auktoritärt förhållningssätt grundat på 

maktstrukturer från akademiska meriter. Skolan har idag inte monopol på 

lärande, vilket medför att lärarens auktoritet i större utsträckning vilar på en 

förmåga att skapa en god relation till sina elever samt en god social mognad. 

(ibid.). 

 

Även samhällsutvecklingen de senaste femtio åren med bland annat 

globalisering, informationsteknisk utveckling och valfrihet har gjort att vi 

idag måsta ta ställning mer aktivt och med ett eget ansvar gentemot 

samhället i stort samt hos oss själva (Normell, 2008). Därför är det 

nödvändigt med en förändring från ett lydnadsamhälle till ett mer 

demokratiskt ansvarstagande. I ansvarskulturen ägnas mer tid åt att försöka 

se det meningsfulla i mötet mellan människor samt hur detta ska hanteras 

och förstås (ibid.). Eftersom NU15 (2015) visar att lärarens 

förhållningssätt/relation till eleverna har en stor betydelse för resultatet av 

musikundervisningen följer i nästa del en beskrivning av lärarens roll som 

ledare i undervisningen då detta kan påverka elevens ansvars- och 

initiativtagande.  
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2.2.1 Lärarkontroll och auktoritet  

Den svenska skolan har en lång tradition av att vara auktoritär men detta har 

förändrats genom åren. Stensmo (1997) beskriver ett antal olika 

lärarpositioner som kopplar till kontroll och auktoritet i klassrummet på 

olika sätt. Den auktoritära läraren fattar alla viktiga beslut i klassrummet 

vilket ofta kan leda till en motvilja och ett motstånd från eleverna. Detta kan 

i sin tur bli ett hinder för elevernas motivation (ibid). Johansson (2005) 

behandlar de egenskaper som krävs för att professionellt kunna hantera olika 

ensemblegrupper och håller med Stensmo (1997) om att skolan har en lång 

tradition av auktoritärt styre men poängterar även att det är skillnad mellan 

att vara auktoritär och att vara en auktoritet. Att vara auktoritär innebär att 

ledaren enväldigt har all makt medan att vara en auktoritet innebär att 

ledaren har ett gott rykte och är sakkunnig. Johansson håller även här med 

Stensmo (1997) om att ett allt för auktoritärt förhållningssätt kan visa att 

läraren har ett bristande förtroende för sina elever vilket minskar elevernas 

utveckling av eget ansvars- och initiativtagande. Däremot ger Johansson 

(2005) exempel på att vissa grupper kräver ett tydligt ledarskap från läraren. 

Detta gäller i synnerhet för ovana eller nya grupper med en relativ svår eller 

ny uppgift, där kan det helt enkelt behövas tydlig styrning för att komma 

igång. Även ensemblegrupper på gymnasienivå kan inledningsvis behöva ett 

tydligt ledarskap då det kan uppstå problem om läraren tror att eleverna 

direkt kan ta eget ansvar och fungera som en mogen grupp (ibid.). Däremot 

kan det i en gruppsituation där det sker ett musicerande inom populärmusik 

uppstå en konflikt mellan lärarens roll som ledare och det informella 

musicerande som dessa genrers ofta har tydliga och starka kopplingar till. 

Inom populärmusikgenres värdesätts ofta grupprestationer, autonomi och 

spontana utlevelser som vägar till god kvalitet vilket inte alltid faller sig väl 

då det inom skolan ofta betonas ett lärande baserat på självdisciplinering där 

individen själv står i centrum (Zandén, 2011). Däremot hänvisar Asp (2015) 

till Lucy Greens (2008) forskning där slutsatser dras att ett arbetssätt i 

skolan som efterliknar ett informellt musicerande där fokus riktas mot bland 

annat gehörspel och kamratlära, kan ha en positiv påverkan på elevers 

arbetsglädje och motivation till ett musikaliskt lärande. Då populärmusiken 

har nått en solid position inom svensk musikundervisning (Zandén, 2011) 

torde därför elevers informella lärande inom musik ses som ett viktigt 

verktyg för att utveckla en ansvarskultur inom musikundervisningen.  

 

Vidare kan lärarkontroll i musikundervisning te sig olika vid enskild 

undervisning jämfört med gruppundervisning (Rostvall, 1998). Vid enskild 

instrumentalundervisning ges läraren i och med sin position som den som 

styr undervisningen stor makt att styra över lektionens förlopp. Vid 

gruppundervisning lär sig eleverna inte enbart genom att härma läraren utan 

tar nu även intryck av varandra samt ser sitt lärande speglas i sina 

klasskamrater. Där minskar lärarens kontroll över lektionen både socialt och 

musikaliskt (ibid). Lärarrollen kan även skilja sig något åt vid undervisning 

av nybörjare jämfört med undervisning av mer erfarna elever. Vid 

undervisning av nybörjare refererar Karlsson (2002) till Sosniak (1985) som 

visar att lärarens personlighet spelar större roll än lärarens tekniska 
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skicklighet som musiker genom att stor vikt läggs på den relation som bildas 

mellan lärare och elev. Vid undervisning av mer erfarna elever refererar 

Karlsson (2002) till Csikazentmihalyi & McCormack (1986) som visar att 

läraren tjänar som en förebild genom sina kunskaper. Här anser Rostvall 

(1998) att läraren fungerar som en musikalisk förebild för sina elever. 

Musiken kan internaliseras både kroppsligt och känslomässigt när läraren 

spelar tillsammans med eleven och förebildar. Det är viktigt att läraren alltid 

förebildar tydligt och spelar musikaliskt medvetet (ibid.). 

 

Avslutningsvis gällande lärarrollen är lärarens bedömning av elevens 

musikaliska lärande en faktor som kan ha stor påverkan på elevens självbild 

och motivation. Den bedömningskultur som finns i klassrummet har en stor 

betydelse för elevens syn på lärande (Skolverket, 2015). Det råder dock en 

viss motvilja från lärarhåll att bedöma elevers musikaliska prestationer då 

detta befaras kunna skada elevers fortsatta musikaliska utveckling (ibid.). I 

följande del beskrivs formativ bedömning i musikundervisningen detta 

syftar till att eleven ska äga sitt eget lärande vilket är en viktig komponent 

för att eleven ska blir motiverad (William, 2013). 

2.2.2 Formativ bedömning  

Formativ bedömning, även kallat återkoppling (Skolverket, 2015), eller 

feedback (William, 2013) syftar till att stödja lärandet och kan därför 

betraktas som ett redskap i undervisningen både för lärare och elever. Ett 

aktivt arbete med formativ bedömning syftar till att skapa ett lärandeklimat i 

klassrummet där eleven vill lära (Skolverket, 2015). En kontinuerlig 

återkoppling mellan läraren och eleven med information om hur lärandet 

fortskrider är enlig NU15 mycket viktigt för elevens kunskapsutveckling 

(ibid.). William (2013) beskriver att när elever ställs inför en 

lärandesituation använder de tre källor av information för att bestämma vad 

de ska göra; 1) sin uppfattning av uppgiften och i vilket sammanhang den 

ska utföras (till exempel i skolan), 2) vilka kunskaper som krävs för att 

lyckas med uppgiften, 3) om de kan tillräckligt mycket för att lyckas 

(William, 2013). Utifrån denna information överväger eleverna sedan om de 

vill rikta sin energi mot utveckling eller välbefinnande. Om eleven befunnit 

sig i ett välbefinnande över en viss tid kan eleven finna ett tillvägagångssätt 

att minska hotet mot sin självbild och istället rikta sin energi mot att 

utvecklas. För att styra eleven mot att inrikta sig mot utveckling istället för 

välbefinnande måste läraren skapa en lärandemiljö som för eleven åt rätt 

håll. Exempel på innehåll i en passande lärandemiljö; 1) berätta om 

lärandemål så att eleven kan kontrollera sina egna framsteg, 2) att 

uppmuntra eleven med att förmåga växer fram stegvis, 3) försvåra för 

eleven att jämföra sig med andra, 4) inrikta feedbacken mot framtida 

förbättring och inte vid tidigare misstag (Williams, 2013). 
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2.3 Attityder gentemot musikämnet och 

musikundervisningens innehåll 

Skolan har som uppdrag att utveckla ett stort spektrum av kunskaper hos 

eleverna (Skolverket, 2015). Dessa kunskaper ska vara till nytta för 

elevernas framtida yrkesliv och arbetsliv, samt främja elevernas personliga 

utveckling till ansvarskännande individer (ibid.). För att uppnå detta har 

skolan som uppdrag att ge eleverna möjlighet att uppleva olika typer av 

uttryck för kunskaper där de får prova olika uttrycksformer samt tillägna sig 

en förmåga till eget skapande. Då de estetiska ämnena har en stor betydelse 

för att utveckla uttrycksformer och kunskaper ansåg Skolverket att 

utvecklingen i dessa ämnen var viktig att följa. Därför initierades inför 

verksamhetsåret 2011 en nationell utvärdering av ämnena musik, bild och 

slöjd i grundskolan med fokus på årskurs 6 och 9 (NU15). Syftet med 

undersökningen var att ta reda på hur undervisningen fungerar samt 

uppmärksamma eventuella utmaningar för att utveckla undervisningen i 

framtiden. 

 

NU15 visar att en ömsesidig respekt och en tillåtande miljö mellan lärare 

och elever är viktiga förutsättningar för att skapa en god stämning under 

musiklektionerna. En god stämning är i sin tur mycket viktigt då eleverna 

måste våga exponera sig inför varandra på olika vis. Drygt hälften av 

eleverna i undersökningen uppger att det råder en god och positiv stämning 

under musiklektionerna. NU15 visar att både lärare och elever trivs med 

ämnet musik, eleverna har en positiv inställning till ämnet och anser att de 

har bra lärare (ibid.). Den goda stämningen och den goda relation mellan 

läraren och eleverna kan därför ses som viktiga aspekter för att eleverna ska 

våga delta i undervisningen vilket kan underlätta för elevernas 

ansvarstagande.  

 

Vidare anser lärarna i undersökningen att arbetet är krävande men att de 

trivs med att undervisa i ämnet (Skolverket, 2015). Detta kan ses som en 

viktig förutsättning för läraren att verka som en förebild vilket torde 

underlätta arbete i att motivera eleverna till ett lärande. NU15 visar även att 

nästan sju av tio elever i årskurs 9 anser att läraren har förmåga att skapa 

intresse och entusiasm (ibid.). Detta kan se som viktigt för att skapa en inre 

motivation hos eleverna vilket i sin tur torde led till ett ansvarstagande i 

undervisningen. Däremot anser eleverna i något mindre mån att lärarna har 

höga förväntningar på dem (Skolverket, 2015), vilket i sin tur kan lede till 

en bristande yttre motivation för eleverna vilket möjligen kan ha en negativ 

påverkan på elevernas prestationer i musikundervisningen. Drygt hälften av 

eleverna anser att lärarna lyckas med att knyta an musikundervisningen med 

livet och samhället utanför skolan (ibid.). Detta kan ses om en viktig aspekt 

i ansvarskulturen då Normell (2008) anser att vi idag måsta ta ställning mer 

aktivt och att ett eget ansvar gentemot samhället i stort. 
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NU15 (Skolverket, 2015) visar att musicerande är vanligt förekommande i 

undervisningen. Det vill säga att stor tid läggs på lärande om spel kring 

ackord- och melodi, bas och slagverk, samt andra viktiga beståndsdelar som 

är viktiga för att klara av själva hantverket. Musicerande inom pop- och 

rockgenrerna var kraftigt dominerande, framför allt inom årskurs 9, följt av 

musicerande inom visor och hip-hop. Detta stämmer alltså väl överens med 

Zandén (2011) som menar att populärmusikgenres har nått en solid position 

inom svensk musikundervisning. Som nämnts tidigare är dessa genrers 

starkt förknippade med ett informellt musicerande (ibid.). NU15 visar alltså 

att ett informellt lärande förekommer i undervisningen vilket kan var 

positivt för elevernas motivation och arbetsglädje.  

 

Vidare visar även NU15 att arbete i både helklass och smågrupper är vanligt 

förekommande medan enskilt arbete inte är lika vanligt. Indelning i mindre 

grupper är mer förekommande i grundskolans senare år enligt lärarna, där 

eleverna inte sällan blir hänvisade att skapa en egen låt eller öva in en låt på 

egen hand. Vid arbete i sådana smågrupper vittnar lärarna i undersökningen 

om att eleverna ofta gör ansatser att hjälpa varandra när en lärare inte är 

närvarande i rummet. Denna hjälp framstår däremot som låg på grund av 

bristande pedagogisk och musikalisk kompetens bland eleverna. Trots att 

det i undersökningen fanns en uttalad ambition hos eleverna att försöka 

hjälpa varandra i samarbetet ebbade detta ofta ut i individuella aktiviteter då 

musicerandet inte nådde något resultat (Skolverket, 2015). Detta torde visa 

att eleverna har en förmåga att ta ansvar för sin egen och varandras 

musikaliska lärande men att de samtidigt är i behov av lärarens pedagogiska 

resurser.   

2.4 Ansvar och motivation i skolans läroplaner och 

andra styrdokument 

För att få en djupare kunskap om hur motivation och ansvar lyser igenom i 

grundskolans och gymnasiets läroplaner presenteras i detta avsnitt utdrag 

från styrdokumenten Lgr11 och Gy11.  

2.4.1 Styrdokument för ämnet musik i grundskola och gymnasiet 

Den ansvarskultur som beskrivits i tidigare avsnitt lyser igenom i de 

styrdokument för grundskola och gymnasium som samtliga lärare har att 

förhålla sig till. Ett viktigt styrdokument är läroplanen som finns för både 

grundskola och gymnasium. I grundskolans läroplan framgår det att skolan 

har som mål att varje elev ska utveckla ett större ansvar för sina studier 

samt en förmåga att själv värdera sina studieresultat (Skolverket, 2017a). 

Sammanfattningsvis beskriver Skolverket att ämnet musik i grundskolan ska 

utveckla elevens förmåga att spela och sjunga i olika musikaliska former 

och genrer där stor vikt läggas vid musicerande genom spel och sång i 

ensembleform både genom gehör och efter noterad musik (ibid.). Eleven ska 

även ges förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det 

möjligt att framföra och skapa musik i samarbete med andra (ibid). Då dessa 
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aktiviteter kan ske i mindre grupper där läraren inte ständigt är närvarande, 

vilket NU15 visar, torde elevernas ansvarstagande i dessa situationer vara 

mycket viktigt för att uppnå ett tillfredställande resultat. Vidare förväntas 

eleverna skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska 

tankar och idéer samt analysera och samtala om musikens uttryck i olika 

sociala, kulturella och historiska sammanhang (Skolverket, 2017a). Här 

förväntas eleverna analysera och ge uttryck för sina egna tankar och idéer 

vilket kan ses som ett sätt att utveckla en förmåga att ta ställning mot sig 

själv och mot samhället i stort vilket ansvarskulturen, enligt Normell (2008), 

stävar efter. 

 

I gymnasieskolans läroplan framgår det att ämnet musik syftar till att eleven 

ska utveckla kunskaper i musik samt en förmåga att gestalta musik både 

solistiskt och i ensemble. Eleven ska ges möjlighet att musicera med andra 

då en god samarbetsförmåga och ett personligt ansvarstagande är viktigt 

inom musik (Skolverket, 2017b). Gymnasieelevens motivation och 

självförtroende skall även stärkas genom undervisningen. Kursen Ensemble 

med körsång är en vanligt förekommande kurs på många estetiska program. 

Denna kurs syftar bland annat till att utveckla en förmåga hos eleven att ta 

ansvar för sin musikaliska färdighetsutveckling samt att ta ansvar i 

musikalisk gestaltning och musicerande inför och i kommunikation med 

publik. 

3. Teoretiskt ramverk: det sociokulturella 

perspektivet 

Detta arbete utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande då detta 

perspektiv behandlar frågor om hur människor lär och under vilka 

omständigheter vissa förmågor och kompetenser utvecklas. Säljös (2014) 

beskrivning av det sociokulturella perspektivet är att lärande lever i ett 

socialt samspel mellan människor innan det senare blir en del av varje 

individs tänkande och handlande. Människans förmåga att lära bör ses ur ett 

större perspektiv utifrån hur kunskap generellt återskapas i samhället. 

Lärande är inte begränsat att ske i skolan utan sker i alla sammanhang där vi 

interagerar med andra människor (ibid.). Denna empiriska studie har 

analyserats med hjälp av några begrepp som är centrala inom det 

sociokulturella perspektivet. Nedan följer redogörelser för begreppen kultur, 

kulturella redskap, kommunikation och språk som kulturellt redskap, retorik 

och avslutningsvis den närmaste utvecklingszonen.  

3.1 Kultur och kulturella redskap 

Begreppet kultur används, av Säljö (2014), som samlingsnamn för de 

kunskaper, värderingar, idéer och andra resurser som vi skapar via 

interaktion med omvärlden. I kulturen ingår även de intellektuella och 

fysiska redskap som hjälper oss i vardagen. Exempel på att de intellektuella, 
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även kallad språkliga redskapen, kan vara vår förmåga att läsa och skriva 

(ibid.). Backman Bister (2014) menar i linje med detta att olika semantiska 

system även kan vara exempel på intellektuella redskap, inom musik kan 

notation i vissa fall vara ett exempel. Säljö (2014) kallar de fysiska 

redskapen för artefakter, musikinstrument kan vara exempel på artefakter 

inom musik enligt Backman Bister (2014). 

 

När de fysiska och intellektuella redskapen hjälper oss i vardagen sker detta 

enligt Säljö (2014) genom mediering. Verkligheten medieras via redskapen 

då människan inte står i direkt otolkad kontakt med omvärlden. När kunskap 

medierats från de kulturella verktygen internaliseras kunskapen hos 

mottagaren som behandlar informationen inom sig själv för att lärande ska 

ske. När mottagaren sedan kan använda de nya kunskaperna sker detta 

genom externalisering. Externalisering är ett tecken på att internalisering 

har ägt rum (Backman-Bister, 2014). Språk och språkliga uttryck kan 

ibland, enligt Säljö (2014), betraktas som abstrakta företeelser som inte är 

lika viktigt som fysiska objekt, men han lyfter att språket är en unik 

beståndsdel i vår kunskapsbildning. Med språket kan vi kommunicera och 

samspela med varandra i olika aktiviteter (ibid.). 

3.2 Kommunikation och språk som kulturellt redskap 

Språk och kommunikation är enligt Säljö (2014) centrala delar inom det 

sociokulturella perspektivet. Genom att använda begreppsliga termer kan vi 

lära och jämföra olika erfarenheter. Genom kommunikation och språk delar 

och överför vi även erfarenheter, insikter och praktiskt kunnande. Ur en 

sociokulturell synvinkel skiljer Säljö (2014) på språk och kommunikation 

där språk uppfattas som ett system medan kommunikation uppfattas som en 

aktivitet där språk är en viktig komponent. Säljö fortsätter med att språk inte 

enbart är ett sätt att refererar till omvärlden, utan är även ett sätt att påverka 

människors världsuppfattning vilket gör språkets retoriska funktion till en 

viktig aspekt. Med detta som bakgrund vill jag ta med ett avsnitt om retorik.  

3.3 Retorik  

Att övertyga är en tveklöst viktig uppgift som lärare står inför och kan 

därför tänkas vara en viktig beståndsdel i lärarrollen. Ethos, pathos och 

logos är delar av retorikens fundament (Sigrell, 2008). Ethos går ut på att 

skapa förtroende, att förställa talaren som en person man kan lita på. Med 

logos menas att hitta ord som gör att lyssnaren förstår. Pathos handlar om 

att väcka känslor hos lyssnaren. Den mänskliga viljan hänger ihop med 

känslan där vi väljer något utifrån vår känsla. Som lärare måste man alltså 

framstå som en person som går att lite på, en person som vet vad den talar 

om samt en person som förmår att engagera (ibid)  

 

Genom att berätta för sin publik varför de ska lyssna anser Sigrell (2008) att 

man som talare kan förstärka sitt yttre ethos. Han menar då att det handlar 

om egenskaper så som utbildning eller yrke. Att använda sig av egna 



 13 

erfarenheter kan vara ett bra sätt att framstå som trovärdig då man kan tala 

om upplevelser som är relevanta. Ethos har även en sekundär/inre aspekt 

som visar sig i talet, det handlar bland annat om att vara en god, engagerad 

och kunnig person (ibid) 

3.4 Den närmaste utvecklingszonen 

Människan befinner sig ständigt i utveckling och förändring, där ett vanligt 

sätt att lösa ett problem är att fråga någon som är mer kunnig. Inom det 

sociokulturella perspektivet lyfter Säljö (2004) Vygotskijs begrepp den 

närmaste utvecklingzonen, som definierar det avstånd mellan vad eleven på 

egen hand klara av och vad eleven klarar av med hjälp från en lärare. Vid en 

provsituation blir i bästa fall elevens nuvarande kompetens tydligt, men 

begreppet utvecklingszonen visar även vilken potential eleven besitter. 

Eleven är även mottaglig för stöd och förklaring från sin lärare när den 

befinner sig inom denna zon. Kommunikationen mellan eleven och läraren 

blir här enligt Säljö (2014) mycket viktig genom att läraren måste anpassa 

sin beskrivning efter vad eleven redan förstår.  

4. Metod  

Detta kapitel inleds med en beskrivning av val av metod för de intervjuer 

som är själva stommen i denna undersökning, följt av en redogörelse för 

urval av informanter, etiska överväganden, genomförande, bearbetning av 

materialet samt analysmetod av det empiriska materialet. 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

I undersökningen användes kvalitativa intervjuer som metod då jag fann det 

som lämpligast eftersom att det som stod i fokus var informanternas tankar 

grundat på deras erfarenheter inom yrket. Jag förberedde ett antal frågor (se 

bilaga 1) som fick vara vägledande under samtalet, intervjuerna hade en låg 

grad av standardisering, vilket innebär, enligt Trost (2010), att informanten 

gärna fick styra ordningen på frågorna, samt att följdfrågor anpassades efter 

tidigare svar. Eftersom att mina intervjuer genomfördes som ett samtal där 

informanterna gärna fick sväva ut i sina svar anpassades frågorna efter hur 

samtalet fortskred. Jag hoppade även mellan frågorna då informanternas 

svar ledde vidare in i frågorna av sig själv. Med hög grad av standardisering 

menas att frågorna ställs på samma sätt, i samma följd, med samma tonläge 

under varje intervju (Trost, 2010), detta var alltså inte fallet under mina 

intervjuer. 
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4.2 Val av informanter 

Eftersom jag var intresserad av att höra erfarenheter från erfarna musiklärare 

gjordes ett strategiskt urval där tre lärare som hade en lång 

arbetslivserfarenhet valdes ut. Lärarna jobbar med olika målgrupper av 

elever, urvalet var alltså brett och innefattade lärare både från gymnasiet och 

grundskolan. Gemensamt för samtliga är att alla jobbar på skolor som har 

någon form av estetisk inriktning, en av lärarna jobbar mycket med 

ensembleundervisning i mindre grupper samt enskild 

instrumentalundervisning medan de andra jobbar mer med undervisning i 

helklass. Lärarna som valdes ut var redan kända av mig sedan tidigare då jag 

ville ha en viss inblick i deras arbetssituation och hur de arbetar. Detta kan 

ses som en nackdel eftersom att en relation redan är upprättad mellan mig 

och informanterna. Jag upplevde inte detta som något problem då jag 

upplevde att informanterna kunde vara öppna med sina åsikter. Det kändes 

även bra att intervjua bekanta personer eftersom att jag är en oerfaren 

intervjuare, detta ingav ett lugn hos mig vilket gjorde att intervjuerna flöt på 

bra. Däremot finns risken att urvalet kan ses som otillräckligt representativt 

då informanterna valts ut av mig personligen. Jag valde även att hålla nere 

på antalet informanter eftersom samtalen skulle ge utrymme för öppna och 

fördjupande svar, jag befarade då att materialet skulle bli alltför stort och 

allt för tidskrävande att analysera. Detta kan ses som en nackdel genom att 

resultatet i slutänden kan vara baserat på för få intervjuer vilket ger en för 

snäv bild av musikundervisningen. Mina informanter representerar däremot 

en bred målgrupp av elever då de arbetar på skolor med olika profiler och 

åldersgrupper. Så jag ansåg att detta är tillräckligt för ett arbete av den här 

storleken. 

4.3 Etiska överväganden 

Vid humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning bör fyra huvudkrav följas. 

Dessa utgörs av informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2011), (se bilaga I). Studien har genomförts 

efter dessa krav genom att informanterna har informerats om studiens syfte 

och deras roll i studien, detta enligt informationskravet. De har själva rätten 

att bestämma över sin medverkan och kan dra sig ur och avbryta intervjun 

när de vill genom samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet gör att 

informanterna är anonyma och har därför tilldelats beteckningar I1 (lärare 

1), I2 och I3. En utförligare presentation av informanterna presenteras i 6.1. 

Intervjuerna kommer inte heller att nyttjas i något annat sammanhang än i 

denna uppsats enligt nyttjandekravet.  

4.4 Genomförande 

Intervjuerna med informant 1 och 3 genomfördes via telefon, jag spelade in 

samtalet med en digital bandspelare och gjorde samtidigt små anteckningar. 

Detta fungerade väldigt bra då det inte fanns några yttre störningar över 

huvud taget, förutom några sekunders dålig mottagning. Däremot kunde jag 
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i vissa fall uppleva en viss svårighet i att kommunicera genom att 

kroppsspråket inte kan uppmärksammas. Jag upplever att kroppsspråket kan 

användas för att stärka det som sägs, både från min sida och från 

informanternas genom att vissa exempel från undervisningssituationer kan 

gestaltas via rörelser. Under telefonintervjuerna var det alltså viktigt att jag 

som frågeställare var tydlig i mitt tal för att informanterna skulle förstå mina 

frågor. I vissa fall av intervjuerna blev jag tvungen att omformulera mina 

frågor då mitt tal kanske var något otydligt, detta hade nog varit ett mindre 

problem om intervjuerna hade ägt rum öga mot öga. Intervjun med 

informant 2 ägde rum på hens arbetsrum, även den spelades in med samma 

bandspelare. Just den intervjun blev något stökigare i början då flera 

personer befann sig i rummet, men de lämnade senare rummet vilket gjorde 

att intervjun fortskred utan några märkbara störningar. Telefonintervjun med 

I1 och I3 blev båda cirka en timme lång, intervjun med I2 blev cirka 40 

minuter lång. 

4.5 Transkription och analys 

Enlig Trost (2010) är det praktiskt att särskilja tre steg vid arbetet av data. 

Först ska materialet samlas in, i mitt fall genom kvalitativa intervjuer, sedan 

ska materialet analyseras med hjälp av ljudinspelningar och anteckningar 

samt till sist analyseras utifrån det sociokulturella perspektivet. Den socio-

kulturella analysen gjordes genom att jag identifierade olika fysiska- och 

intellektuella verktyg som de intervjuade lärarna sa sig använda i 

undervisningen, samt hur de menade att den närmaste utvecklingszonen 

visar sig hos eleverna och hur kommunikation och språk får betydelse för 

elevers motivation- och ansvarsutveckling. 

 

Det finns inga gemensamma regler för hur material från intervjuer bör 

bearbetas, det är mer upp till varje persons tycke och smak (Trost, 2010, 

s.149). Jag lyssnade analytiskt på intervjuerna ett antal gånger och gjorde 

anteckningar på det som besvarade mina frågor samt annat innehåll som 

hade med motivation och ansvar att göra. Intervjuerna har alltså inte skrivits 

ned ordagrant, detta sparade mycket tid men kan enligt Trost (2010) vara en 

nackdel då en del av materialet går förlorat, men det finns förstås kvar på 

inspelningarna vilka jag har gått tillbaka till och lyssnat på kontinuerligt 

under arbetes gång. Jag gjorde detta för att skriva anteckningar och hålla 

mitt minne uppdaterat.   

 

Efter att jag gjort mina anteckningar färgmarkerades texten där 

informanterna berörde samma ämne. Sedan lyssnade jag återigen på 

intervjuerna där jag gick tillbaka till vissa delar för att hitta exakta citat. 

Dessa citat förtydligades sedan genom att vissa upprepningar, felsägningar 

och svordomar togs bort. 
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5. Resultat  

I detta kapitel presenteras resultaten av analysen från de genomförda 

intervjuerna. Bilaga 1 innehåller de 17 frågor som intervjuerna baserades på, 

men resultatet presenteras inte utifrån dess frågor utan har kategoriserats i 

sju olika delar. Avsnitt 6.1 inleder med en presentation av informanterna 

som deltagit i undersökningen. Sedan följer i 6.2 en beskrivning av hur 

informanterna försöker motivera sina elever till ett musicerande genom 

olika ingångar till motivation i situationer av exempelvis klass- kör- eller 

enskild instrumentalundervisning samt vilka verktyg och strategier som kan 

användas i dessa situationer. Avsnitt 6.3 går vidare in på en enskild faktor i 

detta arbete, nämligen informanternas användning av inre och yttre 

motivationsfaktorer i undervisningen och hur dessa kan påverka elevernas 

motivation- och ansvarstagande. Denna del tar även upp hur återkoppling 

kan fungera som en ansvars- och motivationshöjande faktor. Vidare 

behandlas i 6.4 informanternas syn på hur läraren kan påverka elevers 

motivation genom musikaliskt förebildande följt av 6.5 som poängterar hur 

lärarens egen personlighet, kompetens och egna erfarenheter som musiker 

kan tjäna som en motivation- och ansvarshöjande faktor. Därefter följer 6.6 

som beskriver informanternas erfarenheter av hur elever i 

musikundervisningen behärskar den ansvarskultur som skolan idag strävar 

efter. Kapitlet avslutas i 6.7 med en sammanfattning där de mest centrala 

resultaten lyfts och sätts i relation till det sociokulturella perspektivet.    

5.1 Presentation av informanterna  

Informant 1 (I1) arbetar vid tidpunkten för intervjun som instrument- och 

ensemblelärare vid ett estetiskt gymnasieprogram där hen bland annat 

undervisar i kursen Ensemble med körsång. I1 har trummor som 

huvudinstrument och började arbeta som kulturskolelärare år 1989. 

Informant 1 har arbetet med alla åldersgrupper av elever från tio år upp till 

arton år. I1 har i huvudsak arbetat med enskild instrumentalundervisning 

samt gruppundervisning i orkester och ensemble. I1 har alltså erfarenhet av 

en bred åldersgrupp av elever från kulturskolan och en lång erfarenhet av 

elever från gymnasiets estetiska program. I1 bidrar i undersökningen med 

perspektiv från både kulturskolan och gymnasiet med utgångspunkt från sin 

instrument- och ensembleundervisning.  

 

Informant 2 (I2) arbetar vid tidpunkten för intervjun som klasslärare vid en 

grundskola med estetisk inriktning. I2 bidrar till undersökningen med ett 

perspektiv från musikundervisning i grundskolan då det kan tänkas att 

arbetet med att väcka motivation och ansvarstagande hos elever börjar redan 

i den åldersgruppen. I2 hade från början piano som huvudinstrument, men är 

idag mer inriktad mot sång. Informant 2 utbildade sig vid en musikhögskola 

till instrumentalpedagog och har därefter läst Kompletterande pedagogisk 

utbildning (KPU). Informant 2 har arbetat i frivilligverksamhet med bland 



 17 

annat musikteater samt undervisning i sång och piano. Informant 2 har 

jobbat med alla åldersgrupper från fem års ålder till vuxen ålder.  

 

Informant 3 (I3) arbetar vid tidpunkten för intervjun som klasslärare vid en 

gymnasieskola med musikklasser med estetisk profil.  

I3 har tvärflöjt som huvudinstrument, utbildade sig till musiklärare vid 

musikhögskola och började sedan arbeta som musiklärare år 1979. 

Informant 3 har alltid arbetat inom gymnasieskolan, i huvudsak med klasser, 

gruppundervisning och körer. I3 bidrar i undersökningen med ett perspektiv 

från klassundervisning i gymnasiet då det kan tänkas komplettera I1 som i 

huvudsak har arbetat med mindre grupper och ensembler. 

 

Samtliga informanter arbetar inom estetiska verksamheter där deras elever 

själva har valt att delta. Eleverna torde därför redan uppvisa en viss 

motivation till ett lärande inom musik. Som beskrivs i inledningen kan 

däremot elevers motivation och ansvarstagande upplevas som skiftande trots 

att ett grundläggande intresse för musik redan finns.  

5.2 Ingångar till motivation 

Resultatet av analysen visar att motivation är något som samtliga 

informanter har många tankar kring, inte någon av informanterna hade 

svårigheter med att svara på intervjufrågorna ”hur försöker du motivera dina 

elever?” och ”problem med motivation?”. Informanterna hade däremot, 

jämfört med varandra, rätt varierande svar på frågorna. Informanterna 

berättade om olika ingångar för motivation som i resultatkapitlet presenteras 

enligt tre teman: 6.2.1 Grundläggande intresse och spelglädje, 6.2.2 

Motivera en grupp, 6.2.3 Ett anpassat undervisningssätt.  

5.2.1 Grundläggande intresse och spelglädje 

Motivation kan enligt informanterna väckas genom att först och främst 

skapa ett grundläggande intresse för musik. Detta intresse kan väckas 

genom att så snabbt som möjligt få eleven/eleverna att tycka att 

musicerandet är roligt. Om eleverna inte tycker att musicerandet är roligt 

tappar de snabbt sin motivation till fortsatt lärande. I1 har som motto att ”du 

ska inte sitta och gäspa och ha tråkigt, du ska ha haft roligt när du går 

härifrån”. Till detta tillägger I3 att musik alltid, först och främst, ska vara 

roligt ”det ska vara kul och det är ofta kul!”.  

 

En användbar strategi för att väcka en spelglädje hos eleverna som bidrar till 

ett grundläggande intresse är enligt informanterna att anpassa 

undervisningsinnehållet efter elevernas egna preferenser. Ett exempel på ett 

anpassat undervisningsinnehåll kan vara att välja musik utifrån de 

musikgenrer eleverna gillar . Samtliga informanter vittnar om att Spotify 

och Youtube underlättar för eleverna att bidra med egen vald musik. Dessa 

streamingtjänster är enligt informanterna användbara verktyg i 

undervisningen genom att ett stort musikbibliotek blir tillgängligt där 

eleverna snabbt kan välja låtar och spara i olika spellistor. 
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Grundskolläraren I2 ger sina elever möjlighet att komma med förslag på 

låtar som de vill spela som sedan läggs till i olika inspirationslistor. I2 kan 

sedan lyssna igenom dessa för att avgöra om låtarna passar i 

undervisningen.  

 
I2: De tänker ju inte liksom spelvänlig låt, så det måste ju gå igenom mig i 

alla fall. Är det någon som lyckas träffa rätt, absolut! Då kan jag ta vara på 

det.  

 

Gymnasieläraren I1 arbetar på ett liknande sätt på sin gymnasieskola där 

eleverna alltid brukar ha ett fritt tema under en period där eleverna själva får 

bestämma låtar. Även gymnasieläraren I3 märker att eleverna blir mycket 

motiverade och engagerade under lektionerna när de ges möjlighet att bidra 

med egen vald musik, I3 låter därför eleverna välja musik ofta.  

 

Fortsättningsvis vittnar samtliga informanter om att Spotify och Youtube 

även bidragit till ett förändrat musiklyssnande hos eleverna genom att både 

ny och äldre musik blandas, vilket ger en mångfald i undervisningen. 

Informanterna behöver därför inte alltid styra över vilken musik som ska 

spelas under lektionerna. Där får eleverna möjlighet att påverka 

musiklektionernas innehåll vilket bidrar till att eleverna blir motiverade att 

delta i undervisningen vilket framgår av citaten nedan.   

 
I1: Det verkar som att ungdomar helt plötsligt, de senaste fem, sex åren totalt 

lyssnar på musik på ett annat sätt än förr […] nu streamar man musik och då 

öppnas ett bibliotek och då lyssnar man på ett annat sätt.  

 

I2: De är ju sådana himla allätare nu för tiden, alla barn lyssnar på allt möjligt 

[…] de får väldigt mycket musik, de får både pappas och mammas gamla 80-

talsmusik […] sen lyssnar de på sin egen.  

 

I3: Nu för tiden har du ju tillgång till så mycket […] eleverna lyssnar på 

musik hela tiden, ibland är det något som fastnar och det kan vara vad som 

helst, sådant som är 30 år gammalt.  

 

Gymnasieläraren I1 vidareutvecklar konceptet kring elevernas egen valda 

musik och berättar att hens elever blir motiverade att delta i undervisningen 

när den egna valda musiken som spelas under lektionerna låtar så lik 

originalinspelningen som möjligt. Här blir det viktigt, enligt I1, att se till så 

att alla har rätt ljud på instrumenten samt att se till så att rätt utrustning finns 

tillgänglig. Hen förklarar att om ”det är en nyproducerad låt och det är 

octapad1 vid trummorna och det är något speciellt synth-sound, låt dem 

skaffa den utrustningen så vi kan spela […] ljudbild är en del av 

kompositionen”.  

   

Avslutningsvis, gällande elevens grundläggande intresse, poängterar 

grundskolläraren I2 att detta intresse snabbt kan avta om eleven misslyckas 

 
1 Elektroniskt percussioninstrument som kan återge olika ljud och effekter. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Roland_Octapad 
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vid första försöket, med att exempelvis spela ett instrument. I2 fortsätter 

med att det då är viktigt att förklara för sina elever att de inte behöver kunna 

allt från början. ”Jag kan inte” är något som I2 ofta får höra från sina elever, 

men svarar då med ”nej, men du behöver inte kunna det, du är här för att 

lära dig”. I2 säger att det är en utmaning att förklara för eleverna att det är 

de små bitarna i utvecklingen som räknas. Hen berättar att ”det är inget krav 

i grundskolan att man ska bli någon slags ’gitarrist’, utan det handlar mer 

om att man ska få en liten inblick i hur man spelar”. I en sådan situation 

betonar I2 att det är viktigt att förklara för eleverna att själva syftet med 

lektion var att exempelvis sätta fingrarna på rätt ställe på gitarrhalsen och att 

det enbart var den lilla biten som lektionen syftade till. När eleverna förstår 

att de inte behöver kunna allt från början och inser att de faktiskt kan lära 

sig säger I2 att deras prestationsångest inför att spela fel minskar. Då blir 

det blir lättare för eleverna att fortsätta utvecklas musikaliskt. På I2s 

grundskola används även ett undervisningsmaterial med trappsystem (se 

bilaga 2), som är utformat så att eleverna kan se sin progression i hur de 

behärskar den grundläggande speltekniken på instrument så som gitarr och 

trummor. Detta är något som I2 upplever som väldigt motiverande hos sina 

elever då de blir ivriga att nå nästa nivå. 

5.2.2 Motivera en grupp  

För att motivera en grupp istället för individuella elever, krävs andra 

strategier. Vid undervisning av ensembler eller klasser vittnade samtliga 

informanter om att en god stämning under lektionerna är grundläggande för 

att väcka en motivation hos elever. Samtliga informanterna pekar på att en 

god stämning kan uppnås när alla elever tillsammans bidrar till en 

musikalisk helhet som låtar bra. Då uppstår en gemenskap där varje elev 

känner att den är delaktig och bidragande till det goda resultatet vilket tjänar 

som en motivationshöjande faktor. Det är därför viktigt, enligt 

informanterna, att alla elever ska kunna vara med vilket gör att läraren 

måste känna in en grupp för att få ett bra samspel i musiken. Ensembler och 

körer är exempel på situationer där denna musikaliska gemenskap kan 

uppnås vilket framgår av citaten nedan.  

 
I1: Det ska vara matnyttigt man måste känna in gruppen. Det är ju det som 

alltid är det svåra hos oss människor. När man jobbar, inte minst i estetiska 

ämnen, tycker jag oftast att det är kärnan att få en bra stämning för att få en 

bra utveckling.  

 

I3: I körsång lär de sig hur man sjunger tillsammans, sångteknik, intonation, 

nyanser för att få fram andra stämmor […] sam-musicerande är jättebra att 

lära sig.  

 

I2: Vi gör någonting som låtar bra i grupp […] det gäller att vara flexibel 

och tillgodose vad man har för elever […] elever blir väldigt motiverade av 

varandra.  

5.2.3 Ett anpassat undervisningssätt  

Vid undervisning av elever både i grupp och enskilt kan det enligt 

informanterna vara bra att anpassa undervisningen efter elevernas förmågor 
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och önskemål. Detta kan bland annat innefatta individanpassning av 

spelstämmor eller val av aktiviteter under lektionen. 

 

Informanterna I2 och I3 arbetar enbart med gruppundervisning och berättar 

att det i sådana situationer kan vara bra att individanpassa olika instrument 

för att eleverna ska klara av att spela sina respektive insatser. Detta 

underlättar för gruppen att musicera tillsammans vilket bidrar till den 

gemenskap som leder till en motivation hos eleverna.   

 

Gymnasieläraren I3 försöker individanpassa genom att ge svårare uppgifter 

till de elever som befinner sig på en högre nivå, medan de elever som 

befinner sig på en lägre nivå får enklare utmaningar. I och med detta 

försöker I3 välja musik i undervisningen, exempelvis sånger, som är möjliga 

att individanpassa. Med åren tycker I3 att det blivit lätt att känna in vilka 

nivåer eleverna i varje ny klass befinner sig på och berättar ”nu för tiden är 

det ganska enkelt. Jag har mindre grupper och sen har alla gjort inträdesprov 

[…] de är på en viss nivå allihop redan från början”. I3 brukar göra en 

skriftlig intervju (se bilaga 3) med varje ny gymnasieklass där eleverna får 

tala om vilka de är, vad de gillar, vilka instrument de spelar och vilken 

bakgrund de har. I3 gör detta för att få en ”kartläggning över liksom vad de 

har för styrkor och svagheter?”. En annan praktisk övning som I3 använder 

sig av för att kartlägga elevernas kunskaper är en övning som I3 kallar för 

Hur låter jag? Där får eleverna själva välja en musikalisk aktivitet som de 

vill utföra.  

 
I3: Om vi har en elev då som är väldigt duktig på fiol och sång. Ja, men då 

får du välja en av de där. Du får visa hur du låter. Och då väljer de oftast 

det då som de är bäst på.  

 

Den skriftliga intervjun och den praktiska övningen Hur låter jag? är 

strategier som underlättar I3s kartläggningen av elevernas kunskaper vilket 

även underlättar anpassningen av undervisningen till att alla elever kan delta 

gemensamt, vilket bidrar till att eleverna blir motiverade att delta i 

undervisningen. 

 

Grundskolläraren I2 berättar att hen har ett antal elever som befinner sig på 

en högre nivå jämfört med sina klasskamrater. Dessa elever brukar få 

individuella uppgifter utöver det gemensamma musicerandet som sker i 

grupp. Dessa elever blir då simulerade genom att de dels får individuella 

utmaningar som är utvecklande för dem samt att de helt enkelt finner sig i 

att musicera på en lägre nivå tillsammans med sina övriga klasskamrater 

utan att de tappar motivationen för sin egen utveckling.     

 

Gymnasieläraren I1, som till skillnad från I2 och I3, jobbar mycket med 

enskild instrumentalundervisning ger exempel på att ett sätt individanpassa 

undervisningen i dessa situationer kan vara att vissa elever vill ha en väldigt 

uppstyrd undervisning där de får allt nedskrivet i noter medan andra gillar 

att improvisera mycket. Där anpassar I1 undervisningssättet efter elevens 

egna preferenser om hur undervisningen bör utföras. 
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I1: Att se en elev är alltid, om jag backar 20 år eller tittar en vecka bakåt, för 

det första att förstå vad den eleven vill och vad den har för nycklar,[...] alla 

har ju olika ingångar i vad det gäller för musik, så är det alltid!  

 

Detta innebär att I1s lektioner kan se väldigt olika ut för varje elev. Det kan 

ibland vara rätt tidskrävande att se helheten hos varje elev, men I1 tycker att 

det i slutänden är värt arbetet. 

 

5.3 Yttre och inre motivationsfaktorer 

Detta avsnitt presenterar informanternas tankar kring yttre och inre faktorer 

som kan påverka elevernas motivation och ansvarstagande. Även detta 

avsnitt presenteras utifrån tre teman: 6.3.1 Betyg, 6.3.2 Konserter och 6.3.3 

Återkoppling. 

5.3.1 Betyg  

Samtliga informanter talade om betyg som en yttre motivationsfaktor, men 

de hade olika syn på betyg samt hur dessa påverkar eleverna. Både 

gymnasielärarna I1 och I3 vittnade om att de försöker krympa avståndet 

mellan betygskriterierna och elevernas personliga musikintresse då det kan 

vara ett så stort avstånd mellan dessa. Gymnasieläraren I1 försöker väva 

samman betygets yttre motivationsfaktor med den inre motivationen som 

elevens spelglädje bidrar till, även här säger I1 att det handlar om att läsa av 

eleven, se vad den får för kickar vilket undervisningssätt den gillar och 

sedan väva samman detta med kursplaner och betygskriterier  

 
I1: Om jag kan väva in din personliga känsla i varför du ska lära dig en viss 

teknik för att få ett visst betyg. Det är det optimala, när man får de där två 

delarna av yttre och inre att samspela med varandra, då är det som bäst.  

 

Gällande grundskolläraren I2 är det tydligt att hen är negativt inställd till 

betyg i musikämnet ”för jag tycker att det är onödigt att vi ska hela tiden 

liksom bedöma allting man gör, speciellt i musiken varför ska vi göra det?”. 

Däremot ser I2 att betyg är motiverande för vissa elever samt att det bidar 

till ansvarstagande för studierna då eleverna får ett fast mål att sträva efter, 

men I2 poängterar att eleverna även kan bli stressade och börja må dåligt på 

grund av sin prestationsinriktning. Hen säger att ”då är det ju svårt att spela 

för att man tycker att det är kul och det är ju svårt med det här ämnet, för det 

är ju ett lustfyllt ämne, för mig är det ju det”.  

 

På gymnasieläraren I3s skola går det många högpresterande elever som har 

höga ambitioner efter gymnasiet. Där ser I3 att det i huvudsak är betygen 

som är det viktigaste hos eleverna vilket bidrar till att eleverna presterar bra 

i undervisningen samt att det tar ett stort ansvar för sina studier. Men I3 

vittnar även om att det är rätt få av hens elever som fortsätter att utbilda sig 

inom musik utifrån ett brinnande intresse. Det som styr är i huvudsak den 

yttre motivationen att få ett högt betyg i alla ämnen för att sedan kunna 
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utbilda sig och arbeta inom ett prestigefullt yrke, snarare än ett inre 

brinnande intresse för musik. 

5.3.2 Konserter 

En annan faktor som kan bidra till både yttre och inre motivation är enligt 

informanterna när eleverna får genomföra konserter och uppspel. 

 

Både grundskolläraren I2 och gymnasieläraren I3 anser att konserter är 

motiverande och bidrar positivt till det musikaliska ansvarstagandet. 

Gymnasieläraren I3 säger att konserter bidra till både en inre och en yttre 

motivation. Den inre motivationen visar sig när eleverna får framföra och 

visa upp sitt intresse för musik genom ”att de får framföra någonting som de 

brinner för”. Den yttre motivationen uppstår hos eleverna när I3 ställer krav 

på att musiken måste vara av en hög kvalitet för att få framföras. Med åren 

anser sig I3 ha blivit bättre på att ställa detta kvalitetskrav och berättar att 

”det där är något som har växt fram hos mig, för till exempel 25 år sedan, då 

kunde jag faktiskt låta en elev stå och sjunga falskt i kyrkan”. Med detta 

anser I3 att hen växt som lärare och vågar sätta tydligare gränser. På I2s 

grundskola förkommer många konserter och produktioner, I2 märker genom 

detta att konserter bidrar mycket positivt till elevernas motivation och 

ansvarstagande. I2 håller med I3 om att konsert kan fungerar både som 

morot och piska där moroten är att eleverna för visa upp sitt inre intresse 

som de brinner för och piskan kan fungera som ett yttre krav från läraren att 

musiken måste låta bra där. Hen brukar säga att ”gör du inte det här nu, så 

får du inte vara med […] då kommer du inte kunna ställa dig på scen och 

sjunga”.  Både grundskolläraren I2 och gymnasieläraren I3 ställer alltså krav 

på sina elever att de måste prestera väl musikaliskt för att få vara under olika 

framträdanden. Detta är exempel på en yttre motivation för eleven från 

lärarens sida. Även gymnasieläraren I1 vittnar om att konserter är mycket 

motiverande för elever och att de visar upp ett stort ansvarstagande för att 

konserterna ska bli så bra som möjligt. Däremot tillägger I1 att konserter 

även kan leda till stor prestationsångest hos eleverna där de oroar sig om de 

kommer kunna prestera tillräckligt bra för att leva upp till det yttre 

kvalitetskravet. 

5.3.3 Återkoppling 

För att främja en inre och yttre motivation hos elever vittnar samtliga 

informanter om att återkoppling är ett viktigt verktyg. Återkoppling kan 

handla om att ledsaga elevens eget intresse för musik vilket stärker den inre 

motivationen. Den yttre motivationen kan främjas genom att återkopplingen 

belyser för eleven vad som behöver utvecklas för att högre betyd ska 

uppnås. Samtliga informanter anser även att det idag råder ett större tryck 

uppifrån på att återkoppling ska ges mellan lärare och elev. Informanterna 

uppger även att återkoppling ofta efterfrågas av eleverna själva där de gärna 

vill veta hur de ligger till betygsmässigt samt vad de behöver göra för att bli 

bättre musikaliskt.  
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Gymnasieläraren I3 utvecklar detta vidare och berättar att elever är bättre på 

att ta kritik idag. Där anser I3 att återkopplingen underlättas genom att 

eleverna kan hantera kritik som de får från läraren 

 
I3: Elever idag kan ta kritik på ett annat sätt, och jag tror de lär sig det 

genom att titta på Idol […] nu vill de väldigt gärna att jag ska bete mig 

ungefär som en Idol-jury. Säga rakt och ärligt, professionellt, vad jag tycker 

om saker och ting.  

 

Grundskolläraren I2 poängterar däremot att hen inte vill fastna i bedömning 

och dokumentation eftersom ”jag gör bara det jag måste göra med 

bedömning och sen så försöker jag ha roliga lektioner istället”. Däremot 

tycker I2 att det är viktigt med en dialog mellan lärare och elev, både när 

något inte fungerar men även när något fungerar bra så är det viktigt att ge 

feedback genom att ”man måste ju se sina elever, tror jag. Det kan nog vara 

motiverande också, att läraren ser en liksom”.  

5.4 Motivation genom förebildning 

För att väcka en motivation hos elever beskriver informanterna att läraren 

gärna får tjäna som en musikalisk förebild genom att spela och sjunga på 

hög nivå för att inspirera.  

 
I1: Man kommer aldrig ifrån lärarens spelskicklighet. Hade jag fått varit, 

skämtsamt uttryckt, stadsminister för musikutbildning så hade jag sagt att en 

musiklärare ska ha en väldigt hög nivå som musiker, i alla fall på sitt 

huvudinstrument […] kan en lärare, inte för att styla, men så här kan det låta 

grabbar och tjejer´, vad händer? Jo instinkten och inspirationen slår på tre 

sekunder. Så var det för mig när jag var ungdom, så verkar det vara för 

ungdomar idag 2017.  

 

Grundskolläraren I2 anser att sång är något som hen behärskar bra och har 

därmed inget problem med att sätta sig vid pianot och sjunga för sina elever 

”då tänker jag på att faktiskt sjunga mitt finaste ibland”. I2 tillägger även att 

det viktigt att vara bred musikaliskt då ”det är jättebra att vara bra på något 

så man kan visa det, men det är samtidigt bra att vara lite all around”. 

Eftersom att I2 inte anser sig vara någon direkt instrumentalist poängterar 

hen att det är viktigt att visa upp en bred musikalisk kunskap för att vissa 

tonåringar ibland behöver sättas på plats då de gärna vill ifrågasätta läraren 

med ”vad kan du? Din gamling!”. Även fast I2 inte behärskar varje 

instrument så pass bra att hen exakt kan visa hur varje elev bör spela, så kan 

hen visa upp en bred kunskap på många instrument genom att lyssna och 

påpeka hur eleven spelar och säga ”det här måste du fråga din gitarrlärare 

om, hur du ska göra”. Vidare tror I2 att prestationsångest är vanligt 

förekommande hos många musiklärare vilket kan leda till att många lärare 

inte vågar förebilda för sina elever.  

 

Att använda förebildande som ett motivationshöjande verktyg är inget som 

gymnasieläraren I3 tidigare funderat över, till skillnad från I1 och I2, men 

tillägger att det är bra om läraren visar upp att den är en skicklig musiker. 
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Med detta anser I3 att eleven får ett större förtroende för sin lärare när 

eleven hör att läraren är en skicklig musiker och att det låter bra när hen 

musicerar. I3 uppger att hen själv blir inspirerad av att lyssna på musiker 

som är bättre instrumentalister en hen själv. Däremot brukar inte I3 använda 

sitt huvudinstrument, tvärflöjt, i undervisningen förutom när den fyller ett 

specifikt syfte i en viss låt som spelas under lektionen. I3 beskriver att ”jag 

har inte tagit med mig tvärflöjten för att visa tvärflöjten direkt, utan det har 

kommit naturligt i olika sammanhang”. I3 berättar att hen skulle spela på en 

begravning och gick ner till musiksalen för att öva ”då råkade det finnas 

massor av mina elever där som hade håltimme, då stod jag och övade mina 

grejer och då, faktiskt, väckte jag intresse hos några”. Där insåg I3 att 

förebildande faktiskt kan fungera som ett verktyg för att påverka elevernas 

motivation. 

5.5 Kommunikation, insikter och erfarenheter 

Informanterna beskrev på olika sätt att arbetet med att väcka motivation och 

ansvarstagande hos elever underlättas om läraren framstår som en kunnig, 

erfaren och ordningsam person. Detta kan enligt informanterna, i linje med 

Säljös (2014) beskrivning, uppnås genom kommunikation där erfarenheter, 

insikter och praktiskt kunnande förmedlas (se även avsnitt 4.2). Nedan följer 

en beskrivning av hur informanterna försöker använda kommunikation i 

undervisningen för att dels motivera undervisningens innehåll vilket kan 

underlättar arbetet med att väcka motivation och ansvarstagande hos 

eleverna. Vidare beskrivs även hur kommunikationen kan användas för att 

skapa en god relation till elever vilket Normell (2008) är grundläggande för 

ansvarskulturen (se även avsnitt 2.2.) 

 

Både grundskolläraren I2 och gymnasieläraren I3 vittnar om att ju mer 

genomtänkt och strukturerad undervisningen är desto lättare blir det att 

motivera eleverna då de känner att läraren vet vad den gör. Vidare vittnar 

både grundskolläraren I2 och gymnasieläraren I3 om att elever blir mycket 

lättare att motivera om de har en förståelse för själva syftet med varje 

lektionen. I2 och I3 försöker därför alltid börja varje lektion med att berätta 

vad som kommer att hända under lektionen och varför. I2 berättar att ”vi ska 

börja här…, sen ska vi göra det…, sen ska vi göra det…, därför att”.   

 

Gymnasieläraren I1 använder en liknande strategi där hen gärna berättar om 

sina egna erfarenheter som musiker för att eleverna ska få en förståelse för 

undervisningen innehåll. Detta är framför allt passande vid undervisning av 

elever som är duktiga musiker men som har en bristande motivation att 

utföra vissa lektionsmoment. Exempel på detta kan, enligt I1, vara elever 

som inte vill spela en viss genre som de har ett mindre intresse för. Vid 

dessa situationer förklarar I1 att det alltid finns något att hämta ifrån alla 

genrers som sen går att integrera i sitt eget musicerande. Detta är något som 

I1 har lärt sig genom egna erfarenheter och stärker argumentet med att just 

berätta om sig själv och hur I1 själv lärde sig att spela.  
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I1: Då har jag berättat lite om mig själv och min bakgrund, när jag började 

lyssna på ska, punk och reggae och tyckte att allt annat var skit. Tills jag 

träffade några förebilder som var lite äldre och bokstavligen sa samma sak 

men du lyssna lite på det här, det finns att hämta även här´.  

 

Även gymnasieläraren I3 tillämpar en liknande metod men istället för att 

berätta om sig själv och sin egen historia försöker I3 väva in flera aspekter i 

musicerandet genom att förklara för sina elever varför det är bra att bredda 

sitt musikaliska kunnande. I3 har många duktiga instrumentalister som inte 

vill sjunga men ”försöker få dem att förstå varför det är bra att sjunga. Det 

är inte bara för sångens skull, utan sång är ju dopaminhöjande”. Vid 

musikteorilektioner brukar I3 vara med om att eleverna inte förstår 

sambandet med teorin och det praktiska utförandet, då försöker I3 krympa 

avståndet och förklara att det teoretiska och det praktiska egentligen är 

samma sak.  

 

Vidare tillägger gymnasieläraren I3 att det är viktigt att läraren har en 

personlighet som engagerar där ”man kan stå och rabbla och man kan stå 

och berätta, det är två skilda saker”. Informant 3 tror att lärarens 

personlighet styr hur den berättar.  

 
I3: Man får inte förställa sig utan visa att man bara är en människa men att man 
har en kunskap som man vill förmedla. En lärare får inte sitta på en hög häst 

och se ner på andra. Eleverna är lika mycket människor som läraren, de enda 

skillnaden är att de inte kan lika mycket. Elever märker om läraren har ett 

respektfullt bemötande, då är eleverna respektfulla tillbaka och då lyssnar de. 

Det finns många lärare som har en överlägsen attityd, elever tröttnar på att 

lyssna på det. Att bli rättad av en elev är inget fel, det visar på en mänsklighet. 

Man måste ha ett öppet klimat där eleverna har möjlighet att säga emot. Elever 

kan ibland missuppfatta det läraren säger, säger då emot och en diskussion 

uppstår. Då lär sig alla väldigt mycket.  

Här anser I3 att elevers syn på läraren påverkar deras motivation. Informant 

3 anser att om eleverna blir bemötta med respekt blir de även enklare att 

motivera. Även gymnasieläraren I1 tillägger ett respektfullt bemötande från 

både läraren och eleverna är otroligt viktigt i undervisningen. I1 märker att 

läraren inte har samma roll rent auktoritetsmässig men att det inte är något 

problem om en ömsesidig respekt råder i klassrummet. Här anser I1 att 

eleverna gärna får säga emot läraren så länge det sker på ett respektfullt sätt 

där eleverna gärna får lyssna först och inte avbryta. 

 

Informanterna menar att ett respektfullt klimat i undervisningen skapar 

bättre relationer mellan lärare och elev vilket är en grund för en miljö där 

eleverna vill delta. Detta underlättar i sin tur arbete för att eleverna ska blir 

motiverade och ta ansvar för sin utveckling.  

5.6 Elevers ansvarstagande 

Två av mina intervjufrågor, ”tycker du att elever är bra på att ta ansvar?” 

och ”tror du att hemförförhållanden påverkar elevers ansvarstaganden?” gav 

liknade svar från samtliga informanter. Elever är mer stressade idag, år 
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2018, jämfört med hur det var för några år sedan, samt att samhället och 

skolan idag är mer prestationsinriktat än utvecklingsinriktat. Informanterna 

säger att elever oroar sig mycket för arbetet i skolan samt för livet utanför. 

Samtliga informanter vittnade även om att elevernas förmåga att ta ansvar 

för sina studier kan vara mycket varierande. Grundskolläraren I2 poängterar 

skarpt att vissa elever är mycket duktiga på att ta ansvar för sig själva och 

sina studier medan andra inte alls är det.  

 
I2: Vissa elever förstår redan i årskurs 4-5 att de måste ha ett mål att sträva 

efter, medan andra är helt tvärt om, där vi får kämpa ändå upp till årskurs 9 

för att få dem att förstå att de måste ta hem läxboken.  

Fortsättningsvis tillägger I2 att det krävs en mognad hos eleven och att den 

har en förståelse för själva skolsystemet. Hemförhållanden är något som I2 

absolut tror påverkar elevers ansvarstagande och märker att 

socioekonomiska faktorer har en stor betydelse. Hen berättar att ”vissa 

elever har ju inget stöd hemifrån alls, vissa av dem är väldigt motiverade att 

ta ansvar för sina egna studier, men det är de som inte är det, som hamnar i 

kläm”. Den grupp som har svårast att ta ansvar för sina studier, enligt I2, är 

de elever som har allmänna svårigheter i skolarbetet, lider av någon 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt inte får något stöd hemifrån. 

Detta är något som gymnasieläraren I3 håller med om samt tillägger att 

psykisk ohälsa är den största orsaken till vissa elever har svårt att ta ansvar 

för sina studier. Överlag anser gymnasieläraren I3 att hens elever är väldigt 

duktiga på att ta ansvar för sina studier då den absoluta majoriteten av 

eleverna redan är högpresterande, men håller med grundskoleläraren I2 om 

att det ofta handlar om mogna. I3 berättar att ”eleverna är lite barnsliga i 

ettan på gymnasiet, de är de alltid, men sen så växer de in i det egna 

ansvaret”. 

 

Till skillnad från I2 och I3 kunde inte gymnasieläraren I1 svara på om 

hemförhållanden påverkar elevers ansvarstagande, men upplever inte att det 

råder någon direkt skillnad i den stad som I1 arbetar i. Det är en mindre stad 

där I1 upplever att elevers hemförhållanden ser rätt så likadana ut. 

5.7 Sammanfattning resultat 

Följande avsnitt sammanfattar studiens resultat med hjälp av de analytiska 

begrepp som redovisats i teorikapitlet. Samtliga informanter använder olika 

typer av fysiska och intellektuella verktyg. De intellektuella verktygen är 

olika arbetssätt och strategier som kan användas i undervisningen medan de 

fysiska verktygen är föremål som kan används som hjälpmedel. 

 

Resultatet visar att motivation är något som pedagogerna i undersökningen 

jobbar mycket med. Gemensamt för samtliga informanter var att alla 

försökte grunda ett intresse genom att skapa spelglädje och gemenskap där 

alla elever kan vara med och musicera. Dessa kan ses som intellektuella 

verktyg ur ett sociokulturellt perspektiv då detta sätt att arbete syftar till att 

främja ett lärande grundat i en social gemenskap (Säljö, 2014). Körer och 
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ensembler är exempel på sociala sammanhang där detta lärande kan ske. I 

dessa sammanhang finns även möjlighet att anpassa 

undervisningsinnehållet efter elevernas önskemål och musikaliska förmåga, 

vilket även kan ses som ett intellektuellt verktyg. Ett exempel på ett fysiskt 

verktyg som tjänar som ett hjälpmedel i dessa situationer är den skriftlig 

intervju (se bilaga 3) som I3 använder för att kartlägga elevernas kunskaper 

för att kunna skapa en social lärandemiljö som passar för alla. Vid enskild 

instrumentalundervisning kan elevens grundläggande intresse på samma sätt 

stärkas genom att undervisningsinnehållet anpassas efter elevens intresse 

samt att undervisningssättet anpassas efter elevens önskemål. Vid båda 

sammanhangen av enskild undervisning och gruppundervisning är noter 

exempel på ett fysiskt verktyg som underlättar lärandet.  

 

I resultatet blir den närmaste utvecklingszonen tydlig i lärandeprocessen då 

I2 vittnar om att det grundläggande intresset kan avta om eleven drabbas av 

prestationsångest framtvingat av att eleven inte vill ”spela fel”. För att 

eliminera denna prestationsångest är det viktigt att läraren förklarar för sina 

elever att de inte behöver ”spela rätt” första gången. Eleven befinner sig här 

i ett tillstånd där den är i behov av hjälp från läraren vilket går i linje med 

Säljös (2014) beskrivning av hur viktigt det är att en lärare har förmåga att 

läsa av elevens närmaste utvecklingszonen (se även avsnitt 4.4). Resultatet 

visar fortsättningsvis att kommunikationen, i linje med Säljös (2014) 

beskrivning blir mycket viktig i detta skede genom att elevernas 

prestationsångest minskar när de får förklarat för sig att de inte behöver 

kunna allt från början. Ett fysiskt verktyg som eleven kan använda sig av i 

detta skede, för att se sin progression i musicerandet, är det trappsystem (se 

bilaga 2) som informant 2 använder i sin undervisning.  

 

Resultatet visar även att pedagogerna i undersökningen hade rätt så likartade 

uppfattningar om inre och yttre motivation där den inre motivationen 

grundar sig i att eleverna ska finna en glädje i att musicera samt utveckla sin 

personliga musikalitet. Konserter kan ses som ett intellektuellt verktyg 

vilket kan bidrar till både inre och yttre motivation samt fungerar som morot 

och piska då eleverna måste prestera för att få delta under konserten. Betyg 

ses som enbart en yttre motivation som kan fungera mycket bra för vissa 

elever men sämre för andra. Konserter och betyg kan alltså ses som 

intellektuella verktyg för att främja den inre och yttre motivationen. 

Samtliga informanter vittnar om att deras elever är intresserade av att få 

återkoppling om hur de ligger till betygsmässigt samt vad de bör göra för att 

förbättras musikaliskt. Återkopplingen blir här ett intellektuellt verktyg som 

bidrar till att eleverna visar upp ett ansvarstagande för sin musikaliska 

utveckling i och med att de genom återkopplingen eftersöker en vägledning 

i sin utveckling. Återkopplingen är även ett exempel på när eleven befinner 

sig inom den närmaste utvecklingszonen genom att de befinner sig i ett läge 

där de är i behov av hjälp från sin lärare för att komma vidare i sin 

utveckling.  
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Val av eget material och temablock i undervisningen där eleverna får välja 

låtar själva kan ses som motivationshöjande verktyg där eleverna upplever 

en känsla av att de får vara med och påverka undervisningen. Spellistor via 

nättjänsterna Spotify och Youtube kan här tjäna som fysisk hjälpmedel där 

eleverna kan lägga in sina låtförslag och därmed bli motiverade till att 

komma till lektionerna då det finns möjlighet att just deras låt kommer 

spelas under lektionen. Eleverna visar även där upp ett ansvarstagande 

genom att välja ut och bidra med lektionsmaterial för att utveckla 

undervisningen. 

 

Förebildande kan även ses som ett intellektuellt verktyg samt som en 

kommunikativ del ur det sociokulturella perspektivet genom att läraren via 

förebildade förmedlar kunskaper och praktiskt kunnande (Säljö, 2014). Att 

förebilda var något som både I1 och 12 kraftigt betonade som en 

motivationshöjande faktor. I3 vittnar om att hen själv blir motiverad av att 

höra musiker som är bättre än hen själv. Samtliga informanter samtycker om 

att det är väldigt viktigt att en musiklärare är en skicklig musiker för att väl 

kunna förebilda.  

 

Vidare visar resultatet att kommunikation och språk ur ett sociokulturellt 

perspektiv blir tydligt genom att informanterna förmedlar kunskaper genom 

sitt språk (Säljö, 2014). Exempel på detta är att informanterna bland annat 

försöker motivera sina elever genom att förklara vikten av att förstå den 

musikaliska helheten samt att inspiration går att finna i många olika genrer 

för att sedan integrera i sitt eget musicerande. Även att läraren genom att 

kommunicerar och påpeka för eleverna att den har kontroll på hur vissa 

instrument ska spelas blir kommunikation och språk ur ett sociokulturellt 

perspektiv tydligt genom att läraren förmedlar kunskaper genom sitt språk 

(Säljö, 2014). Även den retoriska aspekten i kommunikationen spelar in 

genom att informanterna bland annat försöker stärka sitt språk genom att 

berätta om sina egna erfarenheter och sin egen historia samt att 

informanterna försöker framstå som kunniga personer som går att lite på 

vilket är ett sätt att förstärka sitt yttre pathos enligt Sigrell (2008). 

Informanternas resonemang kring ett respektfull bemötande och att läraren 

bör ha en förmåga att engagera och inte föra en överlägsen attityd går i linje 

med Sigrells (2008) beskrivning av den sekundär/inre aspekt av ethos som 

handlar om att vara en god, engagerad och kunnig person. Detta visar sig 

även i informanternas beskrivning av att elevernas motivation stärks när de 

känner att läraren vet vad den gör och att den har ett tydligt syfte med sina 

lektioner.  
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Resultatet visar även att elevers ansvarstagande skiljer sig kraftigt åt mellan 

elever, både I2 och I3 anser att detta har med elevers mognad att göra samt 

att hemförhållanden även är en bidragande faktor. Samtliga informanter 

anser att skolelever är mer stressade idag och att samhället är mer 

prestationsinriktat än utvecklingsinriktat.  

6. Diskussion 

Detta kapitel är uppdelat i tre delar, först diskuteras studiens slutresultat följt 

av en diskussion av studiens metod och vetenskapliga perspektiv, kapitlet 

avslutas med förslag på vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 

Här diskuteras studiens huvudsakliga och slutgiltiga resultat i förhållande 

till studiens syfte och frågeställningar, den tidigare forskning och det 

sociokulturella perspektivet. Delarna i denna diskussion följer i huvudsak 

dispositionen från resultatkapitlet.  

 

Resultatet visar att samtliga tre informanter använder både fysiska och 

intellektuella verktyg för att väcka en motivation till lärande hos sina elever.  

 

Det intellektuella verktyget som att grunda ett intresse genom att skapa en 

spelglädje stämmer bra överens med resultatet från NU15 (se även avsnitt 

2.3) som visade att sju av tio grundskoleelever ansåg att musiklärarna var 

bra på att väcka ett intresse och engagemang för musik (Skolverket, 2015). 

Här finns det alltså en likhet mellan musikundervisning i gymnasiet och 

grundskolan där samtliga informanter arbetar med detta verktyg. Att grunda 

ett intresse som intellektuellt verktyg kan även ses som Kempe och Wests 

(2010) teori om att skapa ett meningsvärde i undervisningen anpassat efter 

elevens intresse, förväntningar och upplevelser (se även avsnitt 2.1.1). Här 

blir även målteorin (Austin m.fl., 2006) eller målorienteringen (Karlsson, 

2002) tydlig i och med att eleven lär för sin egen skulle vilket kan ses som 

ett learning goal (Austin m.fl., 2006).  

 

Detta förhållningssätt att grunda ett intresse genom att anamma en 

spelglädje borde i praktiken var lättare att förhålla sig till i enskild 

instrumentalundervisning då läraren, enligt Rostvall (1998), i en sådan 

situation har lättare att styra över lektionens förlopp än vid en 

gruppundervisning. Vidare är det förmodligen viktigt att läraren har en 

tydlig tanke med undervisningen och inte låter elevens eget intresse styra för 

mycket, vilket Johansson (2005) ger exempel på genom att både yngre och 

äldre elever ibland kan behöva en tydlig styrning i undervisningen. I vissa 

situationer kan det bli enklare om läraren bestämmer vad undervisningen 

bör innehålla då elevens eget intresse i stunden inte alltid riktar in sig mot 

de musikaliska områden eleven behöver utveckla.   

 



 30 

Att anpassa undervisningsinnehållet efter elevernas önskemål visas i 

resultatet som positivt för att skapa ett grundläggande intresse för musik hos 

eleverna. Val av eget material är exempel på ett anpassat 

undervisningsinnehåll där eleverna ges möjlighet att välja vilken musik som 

ska spelas under lektionen eller att läraren anpassar musiken efter vilken 

genrer eleverna gillar. Detta öppnar upp för valmöjligheter för eleven vilket 

enligt Karlsson (2002) som hänvisar till McKeachie (1983), bidrar till att 

eleven blir motiverad och engagerad. Här blir även det informella lärandet 

tydligt då resultatet visar att eleverna blir motiverade och engagerade när 

musiken som spelas under lektionerna låtar så lik originalinspelningen som 

möjligt.  

 

Ett problem som kan uppstå när eleverna ges möjlighet att välja musik är att 

eleverna inte tänker på om låtarna faktiskt är möjliga att spela i 

undervisningen, det vill säga att musiken kan innehålla spelstämmor som är 

för svåra för eleverna att spela. En strategi kan då vara att låta eleverna 

lägga in sina låtförslag i en inspirationslista, i till exempel Spotify och 

Youtube, som läraren sen kan lyssna igenom för att avgöra vilken musik 

som passar i undervisningen. På så sätt får eleverna en känsla av att de får 

vara med och påverka undervisningen samt att läraren framstår som en 

person som bryr sig om och är engagerad i vilken musik eleverna gillar. Här 

kan det däremot lätt uppstå en orättvisa då alla elever inte kan ges möjlighet 

att välja låt, vidare kan det även skapa en alldeles för gedigen låtbank som 

läraren måste lyssna igenom vilket kanske inte är möjligt på grund av 

tidsbrist.  

 

Elevernas spellistor kan också medföra ett annat problem, nämligen att pop- 

och rockgenrer blir kraftigt dominerande. Detta framgår även i resultatet 

från NU15 (Skolverket, 2015) som visar att musicerande inom pop- och 

rockgenrerna är kraftigt dominerande i undervisningen följt av musicerande 

inom visor och hip-hop (Skolverket, 2015). Detta kan förmodligen tänkas 

vara en effekt av att undervisningen anpassas efter elevernas musiksmak 

vilket leder till att mycket tid läggs på spel kring ackord- och melodi, bas 

och slagverk, samt andra viktiga beståndsdelar som är viktiga för att klara 

av själva hantverket i musicerandet (Skolverket, 2015). Det trappsystem (se 

bilaga 2) som informant 2 använder vittnar om att populärmusiken är vanligt 

förekommande i hens undervisning då denna trappa riktar in sig mot just 

ackordspel i populärmusikgenrer. Detta trappsystem kan även ses som ett 

fysiskt verktyg för att eleverna ska kunna se en progression i sin utveckling 

och bli sporrade att nå nästa nivå.  

 

Motivationen att nå nästa nivå i trappsystemet kan även vidare ses som ett 

situationellt intresse vilket, enligt Austin m.fl. (2006), är en effekt av 

lärandemiljön där mål uppstår i stunden. Om eleverna skulle använda denna 

trappa som ett sätt att jämföra sina kunskaper med varandra kan det ses som 

ett performance-approach goal vilket Austin m.fl. (ibid.) beskriver som ett 

beteende som handlar om att prestera bättre än andra (se även avsnitt 2.1.2). 

Detta beteende kan ses som positivt genom att det kan få elever som saknar 
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intresse för en viss uppgift att kompensera sitt deltagande i undervisningen 

genom att rikta in sig mot att nå nästa nivå i trappsystemet. Däremot kan 

detta jämförande beteende medföra negativa effekter på elever som har 

begränsade kunskaper samt ett lågt självförtroende (Austin m.fl., 2006). 

Dessa elever klarar inte av att jämföra sig med andra vilket kan leda till att 

de tappar motivationen för sitt lärande. I och med att Austin m.fl. (2006) 

beskriver att äldre elever i större utsträckning tenderar att jämföra sig med 

varandra, medan yngre elever mer spontant ger sig in i att behärska sitt 

lärande, kan detta trappsystem tolkas som mer användbart i grundskolan än i 

gymnasiet. Elever kan alltså utifrån sin ålder tänkas jämföra sig mer med 

varandra i gymnasiet än i grundskolan vilket kan leda till en större risk för 

de negativa effekter som ett jämförande beteende kan medföra. Vidare kan 

det ifrågasättas om eleverna verkligen ser sin progression av att använda 

detta trappsystem då eleverna kanske enbart betar av alla trappsteg för att få 

dem gjorda utan att omsätta kunskapen i andra musikaliska sammanhang.  

 

Problemet med att det grundläggande intresset kan avta när eleverna drabbas 

av prestationsångest av att de inte vill misslyckas i sitt musicerande visar att 

eleverna vill befinna sig i ett tillstånd av flow som Austin m.fl. (2006) 

beskriver utifrån Csikszentmihalyis (1990) som som det tillstånd eleven 

befinner sig i när den är helt ”uppslukad” av en aktivitet (se även 2.1.3). När 

eleven inte befinner sig i detta tillstånd uppstår den goal difficulty som 

Austin (2006) beskriver som de svårigheter som eleven kan stöta på vid 

olika nivåer av musikalisk förmåga. Här blir även eleven medveten om sina 

egna förmågor vilket Austin (2006) beskriver som, conceptions of ability, 

vilket i sin tur påverkar elevens självbild, ability self-perception, vilket 

slutligen har en stor inverkan på elevens motivation (ibid.). Detta stämmer 

med Karlssons (2005) teori om att motivation kan beskrivas som de 

tankeprocesser i vilka eleven värderar sina prestationer samt Stensmos 

(1997) teori att individer försöker undvika aktiviteter som skapar en känsla 

av obehag. Det sker alltså en missmatchning mellan elevernas förmåga och 

de kunskaper som krävs för att klara av uppgiften. Eleverna vill alltså 

uppleva en känsla av välbefinnande där de tycker att de får utföra något som 

de behärskar, snarare än en situation av utveckling där de måste utför något 

som de inte behärskar (William, 2013). Denna prestationsångest kan i sin tur 

bekämpas genom att skapa en lärandemiljö som William (2013) beskriver 

där lärandemål presenteras så att eleverna ser sina framsteg samt att 

eleverna uppmuntras med att kunskap växer fram stegvis (ibid.). Den 

formativa bedömningen kan med detta anses som ett mycket viktigt 

intellektuellt verktyg där läraren visar för eleverna att deras musikaliska 

förmågor inte är fasta utan formbara (Austin m.fl., 2006). Här blir även den 

närmaste utvecklingszonen tydlig genom att eleven befinner sig i ett 

tillstånd där den är i behov av hjälp från sin lärare för att ta sig vidare i sitt 

lärande. Därför kan det ses som positivt att informanterna upplever att 

eleverna efterfrågar feedback samt att det råder ett tryck på att feedback ska 

ge mellan lärare och elev.  

 



 32 

Ett problem som kan tänkas uppstå i och med att eleverna ständigt vill 

befinna sig i ett tillstånd av flow kan tänkas vara att detta flow-tillstånd kan 

vara svårt att uppehålla då Austin m.fl. (2006) anser att det krävs timmar av 

enslig övning för att behärska ett instrument (se även avsnitt 2.1.2).  

 

Resultatet visar även att motivation till lärande kan uppstå när eleverna 

tillsammans bidrar till en musikalisk helhet. I musikundervisningen är körer 

och ensembler exempel på sociala sammanhang där lärande kan ske. Där 

betonades möjligheten att individanpassa undervisningsinnehållet efter 

elevernas musikaliska förmågor så att alla kan vara delaktiga i 

musicerandet, vilket bidar till en god stämning. Dessa situationer kan ge 

upphov till de sociala mål som Austin m.fl. (2006) beskriver som det stöd 

och uppmuntran eleverna kan ge varandra (se även avsnitt 2.1.2). Även 

Rostvall (1998) ser detta som positivt genom att eleverna nu tar intryck av 

varandra samt ser sitt lärande speglas i sina klasskamrater.  

 

Informanterna visade sig använda en del fysiska verktyg för att 

individanpassa undervisningen. Till exempel den skriftliga intervjun (se 

bilaga 3) som används av I3 för att kartlägga elevernas kunskaper vilket 

underlättar anpassningen av undervisningen till att alla ska kunna delta i 

musicerandet. Även den praktiska övningen Hur låter jag har samma 

kartläggande syfte. Strategin att individanpassa undervisningsinnehållet kan 

däremot ha ett begränsade användningsområden. Inom kör, exempelvis, kan 

det tänkas vara svårt att anpassa stämsången inom varje stämma om 

sångarna befinner sig på olika nivå. I en ensemble däremot kan det tänkas 

vara lättare att anpassa varje instrument- och sånginsats genom att 

möjligheterna att variera de olika rollerna i gruppen förmodligen är större.  

 

Resultatet pekar på att inre motivation är den faktor som i huvudsak styr 

elevens musikaliska utveckling, men det råder absolut ett komplext 

förhållande mellan den inre och yttre motivationen vilket även stämmer 

överens med vad Karlsson (2002) skriver. Konserter kan till exempel bidra 

till inre motivation genom att eleverna får framföra och visa upp något som 

de är bra på, men även fungera som en yttre motivation där eleverna måste 

utvecklas musikaliskt och leverera ett bra resultat för att få medverka under 

konserten. 

 

Den yttre motivationsfaktor som betyg medför kan däremot ses utifrån 

resultatet som effektivt för vissa elever. Efter samtalen med informanterna 

ges intrycket av att betyg inte är speciellt utvecklande för elevernas 

personliga musicerande men kan däremot få vissa elever att prestera bättre 

då de vill uppnå ett högre betyg. Detta blir framför allt tydligt med 

informant 3s elever där många är högpresterande i sitt skolarbete och uppnår 

höga betyg, men det är få som fortsätter musicera efter skoltiden. Resultatet 

pekar på att det råder en viss motvilja från lärarhåll att bedöma elevers 

musikaliska prestationer vilket ligger i linje med vad NU15 lyfter fram 

(Skolverket, 2015). Detta blev framförallt tydligt i och med informant 2s 

ifrågasättande om varför musikämnet ska betygssättas. Däremot kan det 
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tänkas att betygsättande kan öppna upp för en dialog mellan lärare och 

elever genom att eleverna inför betygsättandet vill veta hur de ligger till 

samt vad de behöver förbättra. Detta kan i sin tur öppna upp för formativ 

bedömning som leder till att eleverna får ett bättre betyg samt att de 

utvecklas musikaliskt. I och med I2s vittnesmål om att vissa elever kan 

drabbas av prestationsångest inför betygssättning finns det en risk för att ett 

för stort fokus på betyg kan hämma elevens personliga musikaliska 

utveckling, vilket är en attityd som finns bland landets musiklärare 

(Skolverket, 2015). 

 

Utöver inre och yttre motivation visar resultatet även att förebildande är ett 

viktigt verktyg för att motivera elever där läraren inspirerar genom att spela 

och sjunga. Detta går helt i linje med Rostvall (1998) som menar att läraren 

tjänar som en förebild (se även 2.2.1). Här skiljde sig informant 3 något åt 

då hen inte förebildade speciellt mycket med sitt huvudinstrument. 

Förebildande kan ses som viktigt för vissa elever som blir motiverade av en 

lärare som de ser upp till musikaliskt. Däremot kan det ifrågasättas hur pass 

mycket läraren bör förebilda eftersom att olika elevpersonlighet säker 

reagerar olika när de hör läraren spela och sjunga. Ett visst mått av 

förebildande kan mycket väl vara bra för att motivera elever och inspirera 

till fortsätt utveckling, men om skillnaden är för stort mellan den nivå 

eleven befinner sig på och lärarens förebildande, skulle en känsla av ”det 

där kommer jag aldrig klara” uppstå. Det kan också tänkas att en risk som 

skulle kunna uppstå är att läraren förebildar på en för hög nivå att eleven 

inte ser sambandet mellan den uppgift eleven står inför och det som läraren 

förebildar. 

 

Den retoriska aspekten i musikundervisningen kan i resultatet spegla sig i 

att samtliga informanter vittnar om att elever blir enklare att motivera om 

läraren använder sin retorik till att framstår som en kunnig och pålitlig 

person. I1s sätt att använda sin egen historia och egna erfarenheter ur sitt liv 

som musiker kan ses som ett arbetssätt för att förstärka sitt yttre ethos 

(Sigrell, 2008), (se även avsnitt 3.3.) Detta arbetssätt kan även ses som ett 

informellt lärande där personliga historier och berättelser från musikerlivet 

används som ett motivationshöjande verktyg. Även informant 3s metod att 

väva in fler aspekter i musicerandet, som till exempel att det är hälsosamt att 

sjunga, kan tjäna som ett retoriskt redskap att motivera elever till att 

musicera. Dessa strategier kan ur resultatet ses som arbetssätt för att framstå 

som en sakkunnig auktoritet vilket Johansson (2005) ser som en bra 

egenskap (se även 2.2.1). Resultatet visar även att elever får ett större 

förtroende och blir lättare att motivera om läraren framstår som en person 

som har kontroll över undervisningen och kan presentera ett tydligt syfte 

med varje lektionsmoment. Detta stämmer även väl överens med Sigrells 

(2008) uppfattning av att läraren bör införliva ett förtroende som en person 

som går att lita på.  
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Resultatet visar att elevers ansvarstagande för sina studier skiljer sig 

kraftigt åt där mognad och hemförhållanden spelar en stor roll. Samtliga 

informanter vittnar om att det råder ett annat klimat bland elever de senaste 

åren där både skolan och samhälle är mer prestationsinriktat än 

utvecklingsinriktat. Informanterna tillägger att detta är mycket stressande 

för eleverna. Som presenteras i inledningen har grundskolan som mål att 

varje elev ska ta ansvar för sina studier (Skolverket, 2017a). Skolverket 

(2017b) tillägger även att ämnet musik i gymnasiet ska ge eleven möjlighet 

att musicera med andra då en god samarbetsförmåga och ett personligt 

ansvarstagande är viktigt inom musik. Vidare skriver Skolverket (2017b) 

att kursen Ensemble med körsång syftar till att utveckla kunskaper om 

musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin 

musikaliska färdighetsutveckling, samt förmåga att värdera, samarbeta och 

ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande inför och i 

kommunikation med publik (se även avsnitt 2.4.1). Det är något förvånande 

att informanterna inte hade fler svar kring hur de ser på elevernas 

ansvarstagande för sin musikaliska utveckling då det i både grundskolans 

och gymnasiets styrdokument ställs stora krav på eleverna och deras 

musicerande (se även Karlsson (2002)).  

6.2 Metoddiskussion 

Kvalitativa intervjuer visade sig vara en bra metod för denna undersökning 

då intentionen var att ta del av informanternas erfarenheter som pedagoger. 

En kvantitativ studie via enkäter hade troligtvis resulterat i för snäva och 

opersonliga svar. Eftersom jag gjorde ett aktivt val att utforma öppna frågor 

som skulle ge utrymme åt informanterna att ge personliga och utvecklande 

svar blev varje intervju unik. Följden på frågorna anpassades efter 

informanterna vilket gjorde att flera intervjufrågor kunde besvaras under 

samma fråga, jag fick därför i vissa fall flytta runt svaren i efterhand. 

Intervjuerna resulterade trots detta i ett intressant och innehållsrikt material. 

Dokumentationen av intervjuerna genom digital inspelning fungerade 

ypperligt då ljudkvalitén blev tillfredsställande med så gott som ingen yttre 

störning. 

 

Mitt val av informanter kan ifrågasättas eftersom de var kända av mig sedan 

tidigare, men för att kunna utforma relevanta frågor var det viktigt för mig 

att intervjua personer som jag sedan tidigare hade kännedom om i avseende 

på arbetssituation och arbetssätt. Detta begränsade urval medförde dock att 

resultatet skulle kunna ses som otillräckligt representativt, men med tanke 

på detta arbetes omfattning får mina tre informanter representera 

musiklärare från olika stadier och arbetssituationer. Det kan även tänkas att 

vissa frågor utelämnats eftersom jag hade kännedom om hur informanterna 

arbetade sedan tidigare. Däremot ställde jag under intervjuerna många 

frågor om hur informanterna arbetar med sina elever, vilka även spelades in 

där jag skrev ner ordagranna citat.  
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Det sociokulturella perspektivet har tolkats på många olika sätt av olika 

forskare, mina intervjufrågor blev därför brett kopplade till detta perspektiv. 

Detta medförde att intervjuerna inte blev speciellt inrutade vilket ledde till 

att det slutliga resultatet analyserades utifrån en bred tolkning av det 

sociokulturella perspektivet.  

 

6.3 Vidare forskning 

Motivation som forskningsområde är ett välbelagt ämne. Min studie har 

belyst en lite del av detta omfattande ämne och kan ses som en 

undersökning av hur musiklärare inom vissa årskurser inom både 

grundskola och gymnasium försöker väcka motivation och ansvarstagande 

hos sina elever inom musikundervisning. Som förslag på vidare forskning 

uppmanar jag till en djupare studie i olika årskurser för att undersöka om det 

går att se någon progression i hur motivation och ansvarstagande utvecklar 

sig med ålder i skolans musikundervisning. Jag uppmanar även till en 

djupare studie i enskilda kurser på gymnasieskolan estetiska inriktningar 

med fokus på musik för att undersöka om det finns några märkbara 

skillnader gällande motivation och ansvarstagande i olika kursmoment. Till 

skillnad från motivation var ansvarskulturen inte ett lika välbelagt 

forskningsområde, jag tror därför att det är passande med mer forskning 

kring detta samt en jämförande studie i hur ansvarskulturen har förändrats 

historiskt i ämnet musik. Min studie har utgått ifrån ett lärarperspektiv, nästa 

steg blir alltså att utgå från elevens perspektiv. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 2017 

 

Bakgrundsfrågor 

Informationskravet - informera om forskningens syfte och deras roll i 

undersökningen 

Samtyckeskravet - de får själva bestämma över sin medverkan.  

Konfidenentialitetskravet - de kommer vara anonyma  

Nyttjandekravet - uppgifterna får inte nyttjas i något annat sammanhang 

 

Bakgrundsfrågor 

1. Huvudinstrument?                  

2. Hur länge har du arbeta som pedagog? 

3. Vilka åldersgrupper har du arbeta med?  

 

Intervjufrågor 

 

1. Hur försöker du motivera dina elever? 

 

2. Problem med motivation, känslor som uppstår? 

 

3. Retorik, ethos, pathos, logos. Hur presenterar du undervisningen.  

 

4. Hur upplever du elevers ansvarstagande? Påverkan hemifrån? 

 

5. Påverkas elevers motivation av deras syn på dig? 

 

6. Ser eleverna musiken som ett mindre viktigt ämne? 

 

7. Får eleverna välja eget materiel i undervisningen? 
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8. Vilka elever är svårast att motivera? Duktiga elever som vill spela 

annan musik än den som ska spelas under lektionen? 

 

9. Använda moderna låtar? 

 

10. Berättar du mycket om dina egna erfarenheter? 

 

11.  Är det annorlunda i stora klasser, hur jobbar du då?  

 

12.  Försöker du motivera genom att förebilda? 

 

13.  Pratar du om betyg, har du några verktyg.  

 

14. Är elever bra på att ta ansvar, är de stressade idag? 
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Bilaga 2: Instrumenttrappa  
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Bilaga 3: Intervjufrågor 

 

Jag och musiken? (berätta om din bakgrund och erfarenhet) 

 

 

 

 

 

 

 

Hur låter jag? (…om jag väljer sång eller/och instrument?) 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka farhågor har jag inför kursen? 

 

 

 

 

 

Vilka förväntningar har jag inför kursen? 
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