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Sammanfattning 

I detta arbete undersöks lärare vid kulturskolans syn på begreppen självförtroende och 
motivation samt hur de arbetar för att främja detta hos sina elever. Studien genomfördes på en 
kulturskola i Sverige, där 20 pedagoger deltog. I fyra fokusgrupper diskuterade informanterna 
fyra frågor. Gruppdiskussionerna spelades in med hjälp av ljudupptagning som senare låg till 
grund för analysen. 

Undersökningen visade att kommunikation var den mest betydande faktorn för fungerande 
undervisning och för att lärare och elev ska förstå varandra så bra som möjligt. Inom de frågor 
som ställdes till informanterna vid undersökningstillfället, återkom resonemanget att alla 
elever är unika. Det krävs därför av pedagogerna att undervisningen utgår från att varje 
enskild elev ska känna sig bekräftad och sedd. För att eleverna ska kunna skaffa sig det mod 
som krävs för att våga behöver miljön i klassrummet vara tillåtande och innefatta uppgifter på 
rätt nivå för att undvika känslor av misslyckande hos eleven. Intresset hos elever frambringas 
genom lustfyllda aktiviteter, en vilja att lära sig samt engagerade lärare. Genom att eleverna 
ingår i ett sammanhang där de får spela med andra och trivas i gruppen skapas en plattform att 
växa och stärkas på. 

Nyckelord: Självförtroende, motivation, självkänsla, fenomenologi, kommunikation. 
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1. Inledning och syfte  

Allt vi tror på, om oss själva, blir tillslut vår sanning (Davis, 2019). Vårt trossystem är så 
starkt att vår hjärna söker efter bevis på att det vi tror om oss själva faktiskt är sant och allt 
som talar emot det försöker hjärnan ändra om så att det stämmer överens med vår verklighet. 
Mycket av det vi lär oss om oss själva, vare sig det är sant eller inte, befästs i tidig ålder 
(Davis, 2019). Genom att på ett medvetet plan vara med och stärka elevers självförtroende 
och självkänsla i det de gör, tror jag kan förändra mycket i hur eleven tar sig an sina intressen.  

Det här arbetet kommer riktas mot kulturskolan och kulturskolelärares syn på begreppen 
självförtroende och motivation samt hur de anser sig arbeta med att stärka dessa hos sina 
elever på lektionerna. Lärare i kulturskolan utformar sin undervisning utefter vad de själva 
anser vara en bra metod och ett bra undervisningsmaterial (Cecilia Frostensson, 2003). Mål 
som gäller alla kulturskolor i landet är allmänt skriven och tydliga riktlinjer saknas. Det i sin 
tur lämnar valet åt läraren själv att avgöra vad som är relevant och inte i sin undervisning 
(Frostensson, 2003). 

Jag vill därför veta mer om hur lärare i kulturskola anser sig arbeta med att stärka elevers 
självförtroende och motivation i undervisningen. Begreppen självförtroende och motivation är 
också av intresse att undersöka då jag vill veta hur de ser på begreppen samt om definitionen 
av dessa speglar hur de anser sig arbeta för att främja dessa hos sina elever.  

1.1.Syfte  

Syftet med detta arbete är att genom fokusgrupper ta reda på hur lärare i kulturskolan 
definierar begreppen självförtroende och motivation, samt hur de anser sig arbeta med att 
stärka dessa hos sina elever under lektionerna. 

Frågeställningarna jag valt att utgå från är:  

• Hur definierar verksamma lärare i kulturskola begreppen självförtroende och motivation? 

• Hur upplever lärare i kulturskola att de främjar elevers självförtroende och motivation på 
lektionerna? 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning rörande det undersökta området, samt historisk 
inblick i kulturskolans verksamhet. Detta arbete riktar sig till kulturskolan och dess 
verksamhet därför inleds avsnittet med en kort beskrivning av kulturskolans framväxt under 
1900-talet. Då ett av områdena som undersöks är självförtroende följer beskrivningar av vad 
det är och hur det kan stärkas hos individen. Självkänsla kopplas ofta ihop med 
självförtroende och av denna anledning vävs de två begreppen samman. Avslutningsvis 
redogörs för begreppet motivation. För att skapa förståelse för hur motivation ses på idag ges 
inledningsvis en översiktlig beskrivning av diverse motivationsteoriers framväxt. Detta följs 
sedan av motivationsfaktorer, vad motivation är och hur den kan påverkas i såväl negativ som 
positiv riktning, samt inre och yttre motivation.  

2.1.Kulturskolan 
Musikskolverksamheten började sin framväxt på 1940-talet. Syftet med den var att barn 
skulle få möjligheten att lära sig spela ett instrument där föräldrarnas ekonomiska tillstånd 
inte skulle vara ett hinder för undervisningen. Då blåorkestrar var vanligt resulterade detta i 
att det till en början främst erbjöds undervisning på blåsinstrument, då många blåsmusiker 
fanns tillgängliga som pedagoger (Kulturskoleutredningen, 2009). Under 1970-talet 
påbörjades en utvidgning av musikskolan och fler konstformer inkluderades och den 
utvecklades till kulturskolan. De konstområden, utöver musik, som idag finns i sex av tio 
kulturskolor, är teater, drama och modern dans. Utbudet av skolor som erbjuder bild och 
digitalt skapande är mindre, och minst är foto och film. På vissa platser finns även möjlighet 
till ämnen som litteratur och berättande samt slöjd och hantverk (Kulturskoleutredningen, 
2009). 

2.2.  Självförtroende och självkänsla  
Under denna rubrik kommer forskning kring självförtroende och självkänsla att tas upp. Då 
det kan råda en viss begreppsförvirring kring orden och hur de definieras följer nu en kort 
förklaring till hur de kommer användas i detta arbete. När det i texten syftar till att beskriva 
begreppet ”självförtroende” kan termen ”självvärdering” komma att användas som synonymt.  

Fagéus (2017) beskriver skillnaden mellan självförtroende och självkänsla på följande sätt: 

Självkänsla – känslan av att vara älskad, uppskattad för den jag är. 
Självförtroende – upplevelsen av att jag är bra på det jag gör. (s. 89) 
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Vidare skriver han att självförtroende och självkänsla är två begrepp som hör ihop med 
varandra även om de också skiljer sig åt. Om självkänslan är låg hos en individ kan 
självförtroendet fortfarande upplevas som starkt utifrån, dock är det bara en fasad som sätts 
upp för att dölja osäkerheten bakom. I kulturer där självkänsla och självförtroende klistras på 
som ett skyddande yttre tenderar det att skapas mer självhävdelse och misstro, medans det i 
en kultur där människor besitter en djupare självkänsla och ett starkare självförtroende skapar 
ett mer tillåtande klimat och personerna vågar ge mer av sig själva. Ett starkt självförtroende 
blir beroende av en god självkänsla (Fagéus, 2017). Människor med positiv självkänsla 
tenderar att även ha en mer positiv syn på tillvaron. De är vana att lyckas och förväntar sig 
framgång i det de gör. Personer med positiv bild av sig själva presterar bättre, har god social 
kompetens och upplevs som lyckade i andra människors ögon. Självkänslan kan ses som 
navet i personligheten, den delen som allt annat cirkulerar kring (Hattie & Yates, 2015). 

Ett barns uppfattning om sig själv är en av de största motivationsfaktorerna vid inlärning och 
utveckling. Barn med positiva bilder av sig själva, det vill säga känner sig accepterade och 
värdesatta av sin omgivning, har en känsla av att mål som barnen försöker uppnå är inom 
räckhåll, ökar motivationen och stärker självkänslan (Nordahl & Misund, 1998).  

Att bygga upp sin självkänsla från barndomen och vidare upp i vuxen ålder beror på flera 
faktorer som, genetiska, sociala, mentala och emotionella. När en människa känner att hon 
kan vara precis den hon är lägger det grunden för att kunna känna sig älskad och bekräftad. 
Motsatsen till en god självkänsla blir istället en person som upplever att den inte duger som 
den är och för att försöka passa in behöva anpassa sig efter någon annan. Det kan i sin tur 
resultera i känslan av att inte räcka till, oro och att situationer där det ska presteras förvandlas 
till tävlingar (Fagéus, 2017). Schenck (2006), tidigare lektor i tvärflöjt, metodik och 
kammarmusik, använder begreppet ”Jag-kan-känslan”, vilket syftar till elevernas uppfattning 
av den egna förmågan. Vidare skriver han att den kan stärkas genom att låta eleverna fördjupa 
sig i sådant de redan behärskar (Schenck, 2006). 

William James var en amerikansk psykolog som levde 1842 – 1910 han var en av de första att 
definiera begreppet självvärdering. Han menade att det som avgjorde hur vida den egna 
självvärderingen var låg eller hög berodde på hur väl en människa lyckades uppnå sina mål. 
Om exempelvis en person ställer höga krav på sig själv, utan att uppnå målen bidrar det till 
lågt självförtroende. Men om kraven matchar framgången stärks istället självförtroendet hos 
individen (Taube, 2013). Begreppet ”spegeljaget” myntades av sociologen Charles Horton 
Cooley, definitionen på ordet är att vi uppfattar och värderar oss själva på det sätt som vi 
upplever att samhället ser och värderar oss på. Cooley menade att samhället och individen är 
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något som inte går att åtskilja. För att få förståelse för hur en människa agerar och är behöver 
man först förstå samhället och tvärtom (Taube, 2013).  

Jämförelseaspekten är en stor del av sänkt eller ökat självvärdering. Tre olika ”jag” nämns, 
”ideal-jaget”, ”social-jaget” och ”real-jaget” (Taube, 2013). Ideal-jaget (så som personen 
önskar vara) jämförs med hur personen upplever sig själv att vara. Den delen som jämför sig 
med omgivningen kallas social-jaget, dessa ställs då mot real-jaget, individens egen 
självuppfattning (Taube, 2013).  

Beroende på hur viktigt ett område är för individen kan självvärderingen påverkas. Om ett 
misslyckande sker i ett fält som upplevs som viktigt för individen kan självvärderingen 
påverkas mer gentemot om området upplevs som oviktigt (Taube, 2013). När en person 
genomfört en uppgift med upplevd framgång har detta känslomässigt positiva effekter på 
personen och stärker självkänslan, om en uppgift däremot anses misslyckad av individen 
upplevs det motsatta (Hallam, 2016).   

När någonting i undervisningen ”går snett” kan det resultera i ett påverkat självförtroende hos 
eleven. Det kan vara en situation som skadar självvärderingen så pass mycket att eleven aldrig 
vågar utöva aktiviteten igen. Avgörande för självförtroendet är den positiva känsla eleverna 
tar med sig hem från lektionerna (Schenck, 2006). 

2.3.  Motivation 
Ordet motivation härstammar från det latinska ordet ”movere” vilket kan översättas ”att sätta i 
rörelse” (Jenner, 2004). Det beskrivs i psykologiguiden (2019) som en vilja att åstadkomma 
en viss handling vilket kan ske medvetet eller omedvetet hos en människa.

2.3.1.Teorier om motivation 
Flera olika tidigare teorier har lagt grunden för hur vi ser på motivation idag (Jenner, 2004). 
En teori som försökt förklara människors drivkraft är ”hedonism”. Enligt teorin är alla 
handlingar en individ uträttar en strävan mot lust och lycka och att detta är den enda källan till 
motivation (Nationalencyklopedin, 1992). Denna teori frångicks på 1900-talet och 
”instinktteori” tog vid,  där ansågs det att alla instinkter och medfödda behov ligger till grund 
för allt mänskligt beteende. Motivationen i det här fallet påverkas då av hur starkt ett behov är 
(Jenner, 2004). På 1940-talet lade psykologen Clark Hull (Jenner, 2004) fram en teori som 
kallades ”drivkraftteori”, den skulle förklara hur beteendet hos människor är kopplat till 
tidigare erfarenheter. Han skapade en ekvation som skulle visa hur drivkraft och vanor var 
avgörande för hur stor ansträngningen blir: ”Ansträngning = Drivkraften x Vanan”. Senare 
adderade Hull även ytterligare en komponent som han kallade ”incentive” (som direkt 
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översättning från engelska är motivation), denna byggsten skulle förklara de förväntningar 
som riktas mot ett framtida mål. 

En tredje teori är kognitiv teori. Till skillnad från Hull som studerade de fysiologiska 
faktorerna har den kognitiva teorin haft sitt fokus på hur beteende påverkas av psykologiska 
faktorer (Jenner, 2004). I den kognitiva motivationsteorin kopplar man mänskligt beteende till 
tankar, förväntningar och föreställningar om sådant som ska hända i framtiden. När det 
kommer till vilka mål en individ sätter för sig själv och hur stark viljan är att uppnå dem kan 
bero på olika faktorer. Exempelvis kan tidigare upplevelser påverka hur stor möjlighet 
personen har att uppnå ett visst mål (Jenner, 2004). 

2.3.2. Motivationsfaktorer 

Tidigare motivationsforskning inom musikutbildningar poängterar, att upplevd framgång och 
misslyckande har stor påverkan på en elevs motivation (Karlsson, 2002). Om individen 
upplever att sannolikheten att misslyckas är stor kan det göra att personen inte vågar satsa 
fullt ut. Det ligger mer bakom ”att vara motiverad” än enbart viljekraften. Att nå framgång 
och undvika misslyckanden är en stor del i det hela (Jenner, 2004). 

Kognitionsteoretikern Ferdinand Hoppe (Jenner, 2004) gjorde på 1920-talet en studie som 
skulle undersöka hur människor upplever framgång och misslyckande och hur det kommer 
sig att samma situation kan upplevas på olika sätt av olika människor. I studien använder han 
ordet anspråksnivå som ett samlingsnamn för individens mål, anspråk och förväntningar i den 
kommande prestationen. Det han kom fram till i sin studie var då att anspråksnivån 
påverkades beroende på om individen upplevde en situation som framgångsrik eller 
misslyckad. Anspråksnivån regleras efter tidigare erfarenheter. Om en viss situation tidigare 
upplevts som ett misslyckande kommer ”ribban” sänkas inför kommande försök för att 
individen vill skydda sitt självförtroende. Studien visade även att anspråksnivån var nära 
sammankopplad med självförtroendet och individens uppfattning om sin egen kapacitet. 
Personer med svagt självförtroende tenderar att sätta sin anspråksnivå så lågt som möjligt, 
höja den i små steg vid framgång och sänka den i stora vid misslyckande. Motsatsen är 
människor som siktar så högt som möjligt med sina anspråksnivå, höjer i stora steg vid 
framgång och sänker i små vid misslyckande. En sista aspekt är den begränsning i 
anspråksnivån som finns, om nivån läggs för lågt  på en uppgift har den ingen påverkan på en 
människas självkänsla och anspråksnivå och samma gäller om svårighetsgraden på en uppgift 
är alldeles för svår (Jenner, 2004).

En människas motivation kan förstås genom en kombination mellan individuella faktorer och 
miljön runt personen. I miljöer där individens behov uppfylls och de personliga mål som satts 
upp främjas, kan motivationen stärkas (Hallam, 2016).  
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Jenner (2004) menar att motivation inte är en kvalitet man besitter utan resultated av 
upplevelser och bemötanden man fått. Han beskriver tre faktorer kring motivation. Den första 
faktorn är den inre motivationen, där någonting inombords gör att ett handlande eller att 
beteende sätts igång. Den andra faktorn är strävan mot ett mål. Det kan vara yttre motivation 
där belöningar väntar vid slutet av målet, eller inre motivation där känslor av glädje och 
stolthet finns vid avklarad uppgift. Den tredje faktorn är en kombination av drivkraft och 
målsättning. Beroende på hur hur väl målen uppnås kan den inre drivkraften påverkas i 
positiv eller negativ riktning.

2.3.3. Inre motivation 
Enligt psykologiguiden (2019) är inre motivation något som får en människa att intressera sig 
för något på grund av att det är lustfyllt och utan behov av belöning. 

Tre punkter som ligger till grund för möjliggörandet av inre motivation är:

• ”Autonomi”: innebär att individen har kontroll över när, var och hur något ska göras. 
Personen kan styra över vilken dag något ska göras, exempelvis en skoluppgift uppgift, var 
den utförs och på vilket sätt uppgiften slutförs (Deci & Ryan, 1985). 

• ”Kompetens”;  när en person upplever sig behärska något ökar motivationen (Deci & Ryan, 
1985). Klingberg (2017) ger exemplet när en uppgift skapar en möjlighet för personen att 
använda sin kunskap inom det givna området och samtidigt skapa en utmaning som i sin tur 
genererar en kunskapsutveckling hos individen. Den utvecklade kunskapen inom området 
ger en känsla av kompetens vilket ökar den inre motivationen.  

• ”Sammanhang”; motivationen förstärks när en individ upplever att det personen utövar har 
mening och syfte. Kunskapen som inhämtas kan ses som användbar i det verkliga livet, det 
frambringar glädje att se sammanhang och lära sig nya saker (Deci & Ryan, 1985). En 
annan aspekt kopplat till ”sammanhang” är att genom utbildning se en möjlighet att 
förbättra världen (Deci & Ryan, 1985). 

2.3.4. Yttre motivation 
Yttre motivation framkallas av yttre faktorer, så som lov om belöningar när uppgiften är 
avklarad eller hot om konsekvenser om uppgiften inte slutförs (Pastoll, 2009). Belöningar för 
att öka motivationen hos människor resulterar snarare i att det personliga intresset för 
uppgiften minskar (Klingberg, 2017). Om värdet på belöningen och sannolikheten för att 
lyckas med en uppgift bedöms som liten kommer detta påverkar hur mycket en individ 
kommer anstränga sig för att uppnå målet (Klingberg, 2017).
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Yttre motivation uppstår från sociala kontexter, de belöningar eller straff som utlovas, delas ut 
efter att andra människor upplevt en persons prestation (Pastoll, 2009). Den yttre 
motivationen bygger på strävan efter socialt godkännande, speciellt från de personer individen 
beundrar och respekterar. Om strävan uppnås resulterar detta i ett höjt självförtroende och en 
förstärkt självkänsla (Hallam, 2016). 

2.4.Teoretisk ansats – Fenomenologi 

Enligt fenomenologin får våra uppfattningar om oss själva och omvärlden sin 
speciella karaktär genom att våra sinnen, vårt begripande och vårt känsloliv 
formar den verklighet vi möter. (Psykologiguiden, 2019) 

Den teoretiska ansatsen i detta arbete har inspirerats av fenomenologin. I detta avsnitt 
redogörs för begrepp inom teorin samt hur de kan förstås.  

”Fenomen” är  ett centralt begrepp inom teorin och kan beskrivas som upplevelser, 
erfarenheter och uppfattningar av en företeelse så som den uppfattas av ett 
”subjekt” (Dahlberg, 1993). Fenomenologi enligt Husserl, grundaren till den moderna 
fenomenologin, är att vetenskapliggöra fenomen som inte är konkreta objekt, så som 
mänskliga erfarenheter och upplevelser (Leijonhufvud, 2008). Fenomenet som undersöks i 
denna studie är självförtroende och motivation utifrån kulturskolelärares syn på ”objektet”. 
Genom medvetandet hos människan och hennes sätt att ge objekt en mening skapas en 
fenomenologisk verklighetsbild, så som vi människor upplever den (Szklarski, 2009).  

I fenomenologisk forskning söker studien att fånga ”essensen” av fenomenet. Essensen kan 
beskrivas som det som gör objektet till vad det är. De gemensamma nämnare som oavsett 
omständigheter förblir oförändrade är de som utgör kärnan i fenomenet (Szklarski, 2009). 
Motsatsen till detta är ”existens” och är de föränderliga faktorerna. De beskrivningar kring 
fenomenet som varierar (Szklarski, 2009). 

Susanna Leijonhufvud (2008) skriver i sin studentuppsats att fenomenologin sätter all tidigare 
kunskap om ämnet inom parentes för att undkomma tolkning baserad på tidigare vetskap om 
ämnet. Detta benämns i fenomenologin som ”epoché”, hämtat från det antika Grekland, och 
kan beskrivas som att avstå från att döma i tanken likväl som att åsikter ska avstå från att fälla 
sitt omdöme om den yttre verkligheten (Nationalencyklopedin, 1991). 
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3. Metod 
I denna studie har 20 kulturskolelärare fått svara på frågor om självförtroende och motivation. 
Metoden genomfördes i ostrukturerade fokusgrupper, då intresset låg i att ta reda på hur lärare 
i kulturskolan ser på de givna frågeställningarna och för dem att diskutera likheter och 
olikheter med varandra.  

Nedan följer en beskrivning av val av metod, urval, genomförandet av studien, analys av data 
och etiska överväganden.  

3.1.Val av metod 
En fokusgrupp är en samling människor som under en bestämd tid ska diskutera ett visst 
ämne tillsammans. En moderator introducerar ämnena som ska diskuteras, till skillnad från en 
traditionell intervjuare lämnar moderatorn plats åt gruppen att samtala fritt med varandra 
(Wibeck, 2015). 

En fokusgrupp består i allmänhet av sex–tio personer där fokusgruppen leds av en moderator. 
Moderatorns uppgift blir att presentera diskussionsämnen som deltagarna i fokusgruppen får 
dela sina åsikter om med varandra. Målet med diskussionen är inte att deltagarna ska komma 
överens utan fokus ligger på att skapa ett klimat där var och en kan uttrycka sin åsikt i ämnet 
och belysa olika uppfattningar (Kvale, 2014).  

Fokusgrupper passar som en lämplig metod när vikten ligger på att förstå hur en annan 
människa förstår och hanterar samma situationer som en själv. Detta blir dels att sätt för 
gruppmedlemmarna att få insikt i varandras syn på de frågor som ställs och kan i sin tur skapa 
en förståelse för varandras olikheter (Wibeck, 2015).  

Morgan (1998) beskriver fokusgrupper som en forskningsmetod för att samla in kvalitativa 
data och empirin som samlas in via gruppdiskussioner där deltagarna pratar om ett bestämt 
ämne. Han menar också att fokusgrupper öppnar upp för diskussioner som inte skulle uppstå i 
”verkligheten”. Metoden ämnar att skapa diskussioner där deltagarna kan diskutera åsikter 
och erfarenheter som de har gemensamt samt skiljer dem åt. 
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3.2.Urval och Genomförande 
Fem chefer vid kulturskolor på olika platser i landet kontaktades via mail där det framgick 
vad som önskades undersökas och hur undersökningen skulle gå till. I mejlet efterfrågades att 
det skulle bifogas till de anställda på just den kontaktade kulturskolan för att låta dem anmäla 
sitt intresse om deltagande i studien. Fyra av fem chefer svarade. Från tre av de fyra skolorna 
var det endast en lärare som hörde av sig och anmälde sitt intresse. Den fjärde kulturskolan 
som svarade erbjöd att jag under en timme kunde komma dit och intervjua arbetslaget, då det 
ansågs vara ett ämne som alla anställda pedagoger kunde ta del av. Därefter bestämdes tid och 
plats för undersökningen.   

Studien genomfördes på en kulturskola i Sverige. Efter en genomgång på undersökningens 
upplägg delades lärarna in i grupper om fem personer. Grupperna placerades sedan ut på fyra 
olika platser i lokalen. Varje grupp fick ett formulär med fyra frågor som de skulle diskutera 
under ca 30 minuters tid. Undersökningen spelades in med hjälp av ljudupptagning, fyra 
varianter av så kallade zoomar användes vid tillfället. Anledningen till att ljudupptagning 
användes var att fokusgrupperna på egen hand diskuterade ämnet och för att jag senare skulle 
kunna lyssna och analysera materialet. Efter undersökningen transkriberades samtalen, varje 
fokusgrupp tog cirka fyra timmar att transkribera.  

3.3.Analys av data 
Analysmodellen har inspirerats av den fenomenologiska analys som beskrivs av Andrzej 
Szklarski (Fejes & Thornberg, 2009). Det transkriberade materialet lästes igenom två gånger, 
grupp för grupp. Första genomläsningen fokuserades på att få en övergripande bild av 
materialet och all text som inte ansågs relevant för undersökningen ströks. Andra 
genomläsningen koncentrerades till att se om den strukna texten fortfarande upplevdes som 
sådant som frångick frågorna, samt om jag upplevde att något mer behövde strykas.  

Vidare flyttades den text som jag ansåg vara relevant för undersökningen över till ett nytt 
dokument för att lättare få överblick över det kvarstående materialet. Nästa steg var att 
varsamt omformulera språket för att reda ut och tydliggöra meningsinnehållet, denna del 
benämner Szklarski (2009) ”Transformering av vardagliga beskrivningar”, där forskaren 
detaljerat analyserar och tolkar det som sägs av informanterna.  
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Efter detta granskas texten än en gång, där jag följde tre punkter som listas upp av Szklarski 
(Fejes & Thornberg, 2009, s 116):  

• Eliminera eventuella irrelevanta utsagor 

• Eliminera upprepningar 

• Foga samman meningsenheter med ett liknande meningsinnehåll. 

Detta ledde sedan vidare till punktlista där de mest centrala delarna från varje grupps samtal 
radades upp. Listan delades in i fyra kategorier, med utgångspunkt i intervjufrågorna; 
Självförtroende, arbeta med självförtroende, motivation och arbeta med motivation. Därefter 
fogades meningsenheter samman med liknande meningsinnehåll oberoende av tidigare 
kategorier. Dessa meningar skrevs ner på lappar som spreds ut på ett bord för att lättare få en 
överblick av materialet. Lapparna studerades noga, de lappar som tydligt hörde till samma 
ämne parades ihop. Utifrån de ny sambanden kopplades gemensamma teman samman i nya 
kategoriseringar. De nya kopplingarna resulterade i fyra teman, som jag valde att benämna; 
”Kommunikation”, ”Mod”, ”Intresse” och ”Sammanhang”.  

3.4.Etiska överväganden 
Denna undersökning har utgått från följande etiska principer; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
Informationen om studiens syfte, undersökningens upplägg och om frivilligt deltagande ska 
ges till undersökninspersonerna, ett problem kan komma att uppstå när en överordnad gett sitt 
samtycke och ett outtalat krav upplevs av de anställda att delta (Kvale, 1997). Deltagarna 
informerades om studiens syfte, upplägg och frivillighet på plats, då kontakten innan enbart 
skett mellan mig och chefen på den kulturskola som besöktes. Konfidentialitetskravet syftar 
till att de uppgifter som samlats in under studien ska förvaras oåtkomligt för utomstående och 
deltagarna i studien förblir anonyma och ska ej kunna identifieras av utomstående 
(Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarnas anonymitet försäkrades och i arbetet avstås helt 
nämnandet av namn på deltagare och platsen för undersökningen. Allt material som samlats in 
kommer endast brukas i denna studie. Nyttjandekravet säger att all insamlad empiri enbart får 
användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av studien. Det är uppdelat i fyra kategorier som 
framkommit ur det analyserade materialet; ”kommunikation”, ”mod”, ”intresse” och 
”sammanhang”. 

4.1.Kommunikation 
Det framgår av studien att elevernas inställning på lektionerna kan påverka hur pedagogen 
arbetar för att främja självförtroendet och motivationen hos sina elever. Kommunikationen 
mellan lärare och elev är därför avgörande för att läraren ska veta hur arbetet ska läggas upp 
på bästa sätt för varje elev. I en av grupperna diskuterades sättet att prata med sina elever och 
att det förändrats så pass mycket att lärarna kände att de inte kunde utrycka sig på de sätt de 
ville.  

Idag kan man ju höra en elev säga; ’Du får inte säga så, du får inte göra så.’ 
Alltså. Det har blivit...eh...det är ett helt annat ballgame när det gäller just hur 
man uttrycker sig med eleven. Jag tycker...jag säger också till mina elever ’Du 
är lat. Jag förstår inte, jag har gjort allting jag kan och jag har haft så många 
elever under de här åren, så du...så min analys, det är att du är lat. Du gör inte 
det här.’ 

Andra grupper pratade om att ställa frågor är ett bra sätt för läraren att inkludera eleven i 
undervisningen och få en bild av personens upplevelse. En av informanterna berättar hur en 
dialog mellan lärare och elev kan se ut:  

Då får de ställa frågan till sig själva ’Vad har jag gjort? Vad gjorde jag? Vad var 
det jag gjorde? Vad tyckte jag själv om det jag gjorde?’ och så kan man fråga 
eleven ’Ja, vill du höra vad jag tycker?’ Eller ’så tänker jag om det du gjorde’. Så 
att man utgår från eleven och frågar först eleven vad den tycker och tänker. 

Flera av grupperna nämner dialogen mellan lärare och elev och hur det är ett sätt att få eleven 
att reflektera själv över vad det är som hände och på så sätt öka självförtroendet i det den gör. 
En annan aspekt som kräver en dialog mellan lärare och elev är att lyssna till önskningar och 
få dem  att känna att de får vara med och bestämma vad som ska göras på lektionerna. En 
informant berättar om ett moment som läggs in i undervisningen ibland, där eleverna själva 
får välja en låt och läraren går undan för att låta dem ta beslutet på egen hand. 

Jag brukar lägga in moment just när det är nya grupper också att, ’Nu får ni 
välja nån låt, ni bestämmer.’ Så går jag undan lite, det är ett bra sätt att de 
börjar prata med varandra, särskilt om de är blyga. 
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Detta är också ett sätt att få eleverna att interagera med varandra, utan att någon vuxen är där 
och stör. En annan informant uttrycker sig också om att ge eleverna utrymme till att själva få 
bestämma vad som ska göras på vissa lektioner och att också ge extra motivation; 

I slutet av läsåret så brukar dom, då är det elevernas lektion. Då frågar jag; 
’Det här är eran lektion, vad vill ni att vi ska göra på den här lektionen? Ja, vi 
vill göra det.’ Okej…och så sätter vi upp deras lektion, men jag håller i den, 
för att få struktur och ordning i den. Men att man ger dom, det här som du 
pratar om. ’Okej, men nu vill ni göra något då lämnar jag er ifred i 20 minuter 
sen vill jag se resultat.’ Och det är ju litegrann den moroten som man får 
använda sig av som pedagog va. Leker lite med det där och testar. 

En stor del av kommunikationen från läraren är att få eleven att känna sig bekräftad och 
sedd. Alla grupper uttryckte att eleverna behöver bekräftas på något sätt. En av 
informanterna lyfter att det kan vara viktigt att låta eleverna visa upp för varandra vad de 
har gjort och på så sätt få uppmärksamhet och bekräftelse från andra än läraren, flera lärare 
instämmer att de också använder det momentet i undervisningen. Något som kan stärka 
motivationen hos yngre barn är att få visa upp vad de har lärt sig för exempelvis deras 
föräldrar.  

Bekräftelse kan också ske utan ord. Det kan räcka med att eleven får känna sig bekräftad i 
det läraren och eleven gör tillsammans på lektionerna.  

Alltså bekräftelsen behöver inte innehålla ord utan kan innehålla, nu spelade vi 
tillsammans och så bara känner man att ’wow! Va? JA! Mmm!’ Och då får man 
en inre, och då har du också självförtroendet och känner att man klarar det här, 
Och det är lite samma när man spelar ihop med barn att när man kan känna det att 
vi faktiskt spelar tillsammans, jag sitter inte här och bedömer utan nu spelar vi 
tillsammans. 

I anslutning till bekräftelse användes även meningen; få eleven att känna sig sedd. Genom 
bekräftelsen kan pedagogerna även jobba för att få eleverna att känna en ”Jag-kan-känsla” 
samt att stärka deras tro på sig själva. Det uttrycks av flera informanter svårigheten med att nå 
fram till vissa elever. 

Det kan vara rätt svårt tycker jag med dom här som har väldigt dåligt 
självförtroende, eller som inte…ibland kan jag ha svårt att hitta in till dom. Hitta 
fram till dom. Om de är väldigt så här, och så undrar man varför, eller ’Varför är 
du så tyst?’ Man inte vet, vart skon klämmer. 

Bekräftelse tycks också vara något som lärarna behöver få från sina elever för att veta hur de 
ska lägga upp lektionerna på bästa sätt. 
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En annan informant lyfter att motivation även kan vara att eleven vet att den kommer till 
lektionen där det finns någon som lyssnar på en; Att läraren faktiskt är en vuxen människa 
som inte har jättemånga elever samtidigt.  

Det kan också vara en viss motivation att det är någon som lyssnar på mig 
även i andra sammanhang, bli sedd på alla möjliga, socialt eller ’Det gick 
inget bra i skolan.’ eller ’någon retar mig.’ eller ’det gick inget bra på provet’. 

Lärarna samtalar kring hur de kommenterar på elevernas prestationer, och att pedagogen 
behöver tänka på hur den uttrycker sig. 

Ja, men det här med att vara slarvig med ord eller att man nästan pekar ut att ’nu 
vart ju inte det där så bra’ eller någonting. Om man är slarvig så kan man ju 
verkligen i båda riktningar ganska drastiskt påverka elevernas självförtroende. 

Alla grupper var eniga om att kommentarer till eleverna behöver vara specifika och att 
generella kommentarer ska användas med försiktighet. 

Då måste man specificera, det här gjorde du bra. Den här takten den här rytmen 
som vi har övat på eller den här skalan eller vad det nu är. Att man riktar 
berömmet till det som har hänt. 

Värdeladdade ord som berömmer eleven och inte prestationen kan också blir något som 
påverkar deras självförtroende. Lärarnas strävan är att stärka elevernas självförtroende  genom 
den typ ev återkoppling som specifikt berör något som eleven precis gjort och genom att 
berömma prestationen och inte handlingen.  

En lärare upplever sig själv mer motiverad om eleven känns närvarande på lektionen och går 
att kommunicera med. Det som görs på lektionerna är något som lärare och elev delar. ”Man 
ger något och man får något tillbaka.” Vidare diskuterades av samma grupp, elevernas ansvar. 
Om eleverna ska få en bra och motiverad lärare, behöver de komma in i klassrummet med den 
energi som krävs för att läraren ska känna att det är motiverande att hålla lektionen och i sin 
tur leverera en bättre lektion än om eleverna hade kommit in med negativ energi. 

[…] dom hajar till för att det är en vuxen som säger; ’Du gör mig dålig. Du 
gör mig till vad du är.’ Det här är ju ett samspel tycker jag. De är inte vana 
vid att höra en lärare, tror jag, säga så. ’Att det kan faktiskt vara så att ni 
elever gör mig till en dålig lärare.’ 
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4.2.Mod 

En definition som berördes av alla fyra grupper var ordet Våga. Ordet följdes sedan av några 
olika varianter, så som att ”våga”;  

• testa 

• göra bort sig 

• prestera  

• erkänna sina styrkor och svagheter. 

Flera av grupperna utvecklar odet Våga genom att beskriva det som något en person med stort 
självförtroende gör oavsett om individen känner sig säker på uppgiften eller inte.. En av 
informanterna säger: 

Våga. Ordet våga förstärker ens självkänsla och självförtroende. Det behöver inte 
innebära att du är bra, det behöver inte heller innebära att du klarar av eller någonting 
utan bara att du vågar, prova, och att du har den tryggheten i din grupp att kunna göra 
det. 

 Två av grupperna följde även med att använda, förtroende och tilltro till sig själv som ord 
kopplade till mod. 

En av grupperna samtalade kring identitet, där en av informanterna menade att med en tydlig 
identitet, som erhålls via en aktivitet som personen känner att den behärskar, skapas 
självförtroende;  

En person som förkovrar sig i någonting och har sitt ämne i livet vad det nu är. 
Den kan få självförtroende i det, att man har lättare att identifiera sig och där med 
få självförtroende… 

Samma grupp samtalar även kring att en person som känner att den behärskar något stärker 
sitt självförtroende genom den känslan. 

I klassrummet behöver det vara en tillåtande miljö där pedagogen ger övningar där eleven 
upplever att det varken går att misslyckas eller lyckas, utan fokus ligger på att ”testa” och låta 
eleverna prova sig fram, och på så sätt skapa trygghet på lektionerna. Två av grupperna lägger 
stor vikt vid inkluderande och tillåtande miljö som en del i att arbeta med självförtroende. Där 
de elever som nått längre i sin utveckling måste visa hänsyn till de som kan ha svårare att 
hänga med och att som lärare visa att alla är lika mycket värda oavsett nivå. 
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Men man kommer ju alltid tillbaka i det här i att man har en tillåtande miljö att 
bekräfta, att vara positiv, att tala om vad det är som fungerar. För att sen kanske 
också säga ’Om du gör lite till så här så kommer du liksom att, kommer det blir 
ännu bättre.’ Att liksom någonstans ändå visa på att att man kan, att bara för att 
man inte kan någonting på en gång så är ju inte det dåligt, vi är ju till där för att 
hjälpa till för att lära. 

Grupperna anser att ett inkluderande och tillåtande klassrum skapar den trygghet som krävs 
för att eleverna ska kunna bygga sitt självförtroende. 

Jag tänker också på det som du sa det här med att sätta mål för gruppen eller 
individen som är mer nåbara. Om jag kommer fram med låtar eller övningar som 
är skitsvåra som absolut inte de kan uppnå, det är ju klart att det påverkar deras 
självförtroende och då bygga på den här bilden ’Jag visste väl det, jag kunde inte 
det här. Det är för svårt jag klarar inte det här. Jag är dålig.’ En bra balans i 
målsättningen. 

Citatet ovan är ett utdrag från en diskussion i en av grupperna om målsättning. I tre av 
grupperna dyker orden nåbara mål upp. En informant pratar om att stärka självförtroende 
genom att sätta upp delmål för eleverna att klara av för att slutligen nå slutmålet. De här 
delmålen behöver också upplevas som nåbara för eleven för att undvika att självförtroendet 
påverkas till det negativa. Om det slutliga målet är för långt bort kan delmål användas för att 
minska det upplevda avståndet till det färdiga resultatet;  

Alltså att sätta lagom delmål. Och så har man övervunnit ett delmål. Klarat av ett 
delmål. Och helt plötsligt så kan man se ett slutmål. 

Uppgifter som delas ut ska vara på en nivå som ger en utmaning men som ändå är möjlig för 
eleven att klara av. En av grupperna diskuterar att ge eleverna tid för att vissa färdigheter ska 
hinna falla på plats;  

Något som jag kämpar med att behålla mig själv det är liksom det här när man 
ser, vad skulle de egentligen göra för att fixa det här nästa gång? Och att då 
inte varje gång säga det efter varje försök, utan faktiskt de måste få lite tid. 

 En annan informant i samma grupp säger att om läraren kommenterar för mycket och 
förklarar allt finns en risk att självkänslan påverkas hos personen, då individen är van att alltid 
bli tillsagd vad och hur något ska göras, och utrymmet för egna beslut inte finns. 

En av grupperna diskuterar ett a vista moment som får eleven att känna att den kan något. 
Övningen var en  2 takters melodi: 
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 Jag har en liten grej som jag känner att jag behöver göra för att boosta deras 
självförtroende lite. Jag har skrivit ihop några sådana här små A vista 2 
takters, typ ett papper fullt. Som jag vet att de klarar av. Jag har några olika 
svårighetsgrader och då ställer jag fram dem så här ’Nu är det så här prov.’ 
Och då vet jag att vissa gillar, men även de här som sitter och tragglar med 
någonting. Så ’Nu spelar du nummer tre’ för de vet inte i förväg vad det ska 
vara, för det ska vara A vista. Och då vet jag att det kommer hon/han klara av 
och det märker jag att det, då lyfter dom.  

Informanterna diskuterar kring hur detta är ett bra sätt att höja eleverna då de får känna att det 
är något de klarar av även om de aldrig sett noterna innan. Ett sätt att få eleverna att känna att 
de gjorde något som de hade kontroll över. 

4.3. Intresse 
Ett ord som kom upp i alla grupper var Vilja. Det i sin tur definierades som ett inre driv och 
som något som finns hos personer som ”brinner” för ett ämne. En av grupperna diskuterar 
olika faktorer som kan påverka viljan och det inre drivet: 

Vissa är mer utifrån styrda medans andra har det här inre drivet, inifrån styrda 
att de redan har det här inre drivet; ’jag vill lära mig det här!’ Medans andra är 
mycket mer påverkbara av yttre faktorer, som styr motivationen. 

De menar också att motivationen kan vara både långsiktig och kortsiktig. När någonting 
känns lustfyllt och intressant ökar också motivationen hos personen att klara av en uppgift; 

Så det märker jag personligen på mig att är jag intresserad av någonting då 
finns det hur mycket motivation som helst. Och en lust, att man känner lust 
inför någonting. 

Flera grupper samtalar kring intresse och lust som en bidragande faktor till elevers motivation 
och drivkraft. De menar därför att det är viktigt för lärarna att eleverna får känna att de 
kommer till en rolig och spännande verksamhet; 

En sån här grundläggande grej, alltså om man nu ska lära sig spela ett 
instrument så är det väl roligt att ha låtar som man, eller musik som man 
tycker är roligt att spela, men som också gör att man sen kanske uppskattar 
någonting som jag inte känner igen och så vidare. 

En lärare pratar om att hitta uppgifter som är roliga för eleverna och samtidigt innehåller 
övningar som utvecklar kunskaperna hos dem. En lärare nämner improvisation som något 
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som kan hjälpa eleven att skapa en känsla av att klara av något genom att improvisera fram 
något som blir till musik direkt. På kort tid skapa något. 

Engagemang framhävs som en betydande egenskap hos en pedagog i flera av 
gruppdiskussionerna. Informanterna samtalar kring sina egna erfarenheter av lärare de själva 
haft genom åren;  
  

Jag tänker på själv vilka lärare som nådde fram till en när man gick i 
högstadiet/gymnasiet, det var ju de som brann för sitt ämne. Ja, de smittade av 
sig, de motiverade en och man blev nyfiken. 

Lärare som låter sin entusiasm för sitt ämne skina igenom och med glimten i ögat lägga 
upp övningar åt eleverna på ett roligt sätt kan få dem att bli motiverade till att testa sådant 
som de själva inte hade valt om de hade fått välja själva.  

Sen får vi ju inte glömma bort att barnen är anpassningsbara. De är ju 
egentligen en liten öppen bok, så är du riktigt duktig på att entusiasmera och 
stimulera och uppmuntra så kan du få dom att testa saker som de aldrig har 
gjort eller som de inte skulle välja i första hand och så vidare. Så det där ligger 
ju mycket liksom i drivkraften hos den vuxne. 

När läraren har elever som redan vet exakt vad de vill göra och vad de vill åstadkomma på 
lektionerna är det inga större svårigheter för läraren, utmaningen för pedagogen är att 
hjälpa de elever som inte har den föreställningen att hitta den. Som citatet ovan styrker kan 
entusiasmerande och uppmuntrande lärare hjälpa eleven att testa och hitta drivkraften 
genom det. Något annat som också kan bidra till att eleverna finner mening och hittar en 
mening i det de gör på kulturskolan är att om det som görs på lektionerna är för eleverna 
någonting som kan kopplas till verkligheten utanför kulturskolan;  

Att om det som jag gör med eleverna får någon relation till det som dom hade 
gjort om de inte hade varit hos mig. Vad ska man säga? Om motivation att lära 
sig en melodi på trumpet finns ofta större om de redan kan den på piano eller 
att om det jag gör om de ser att ’Ja, men det här kan ju jag göra, ihop med min 
kompis som spelar bas.’  

Om det som görs i kulturskolan kan kopplas till elevernas verkligheten utanför kan det 
skapa en förståelse för hur det som lärs ut på lektionerna kan användas i praktiken, samt en 
känsla av att det känns meningsfullt att komma dit. 
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4.4.Sammanhang 
Elevers självförtroende och motivation kan stärkas av att de får spela med andra och får ingå i 
ett sammanhang. Något som flera av grupperna tar upp är vikten av grupptillhörigheten. När 
en elev trivs i sin grupp motiverar det till att komma på lektionerna för att inte svika gruppen. 
Det kan dock upplevas som att eleverna kommer till lektionerna mer för kompisarnas skull än 
själva aktiviteten.  

Jag hade ett gäng tjejer som sjöng, först hade dom sjungit i kör under massa år 
och sen så under några år så har de sjungit dom tre tillsammans och så har de 
gått in i tonårsperioden, nu går de i nian, nu har dom slutat alla tre faktiskt det 
här året. För att det var så att en började och så, nej jag vet inte riktigt om jag 
vill sjunga mer nu och då var det som att de var så otroligt tighta dom tre, så 
när en försvann då var det liksom som att motivationen försvann för de andra. 
Även om jag såg att de har jättemycket potential men den här 
ombildningsfasen den blev liksom för svår. 

Pedagogerna samtalar kring strävan efter att se varje elev i gruppundervisning, alla är olika 
och lär sig heller inte på samma sätt. Läraren behöver hitta ett varierat undervisningsmaterial 
för att lyckas förmedla den tänkta uppgiften till alla elever i gruppen, uttrycker informanterna. 
I en av fokusgrupperna diskuterades flexibilitet hos läraren för att kunna byta riktning på 
uppgiften om den visar sig landa fel hos eleverna. En av informanterna pratar om 
gruppundervisning och menar att då den mesta undervisningen på kulturskolan sker i grupp 
krävs det en hel del jobb med gruppdynamiken. Läraren uttrycker också en önskan till mer 
utbildning i hur man jobbar med grupper, då stämningen mellan eleverna är viktigt för 
undervisningen. En annan informant från samma grupp uttrycker att man behöver ha olika 
arbetssätt beroende på storleken på gruppen och hur den fungerar. 

En risk som några av lärarna pratade om är hur motivationen kan påverkas i negativ riktning 
om en person börjar jämföra sig mycket med andra och upplever en känsla av att det alltid 
finns någon som kan göra det man själv försöker uppnå bättre och att det då inte är någon idé 
att försöka. 

Spela i ensemble diskuterades i en av grupperna. Spela tillsammans med andra kan höja 
självförtroendet då eleverna som grupp hjälper varandra att gå framåt som instrumentalister 
samt att tillfälle ges att låta eleverna inspireras av varandra.  

Att de kan spela tillsammans med andra, att de kan spela svårare arrangemang 
och så vidare. Det blir en liksom, måttstock. Och inte minst det här att de också 
ser de andra eleverna. Ibland kan du gå enskilt och ibland kan du kanske gå i din 
lilla grupp då med Pelle och Karin va, men helt plötsligt kommer du till en 
orkester och där sitter det 45-50 andra. 
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Informanten uttrycker dock att ensemblespel är något som blivit svårare att få  till med 
eleverna.   

4.5.Sammanfattning 
I arbetet för att främja elevers självförtroende och motivation är det viktigt att tänka på att 
varje elev är unik och läraren behöver därför anpassa sig efter varje individ, uttrycker 
pedagogerna. Kommunikation tycks vara den mest betydande faktorn för en fungerande 
undervisning och för att lärare och elev ska förstå varandra så bra som möjligt. Eleven ska 
känna sig bekräftad och sedd, detta behöver inte vara med ord utan kan uppstå i något som 
görs tillsammans på lektionerna. För att eleverna ska kunna skaffa sig det mod som krävs för 
att våga behöver det finnas en tillåtande miljö i klassrummet och delas ut uppgifter på rätt 
nivå för att undvika känsla av misslyckande. Intresset hos elever frambringas genom 
lustfyllda aktiviteter, vilja att lära sig och engagerade lärare. Ingå i sammanhang där eleverna 
får spela med andra och trivas i gruppen skapar plattformar för dem att växa och stärkas som 
individer.  
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5. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka lärare i kulturskolans sätt att arbeta för att främja sina 
elevers självförtroende och motivation på lektionerna. När informanterna diskuterade i sina 
grupper dök några faktorer upp som de alla hade liknande definition på. Det uppstod ytterst få 
utsagor som talade emot vad någon annan sagt, snarare lades en bred beskrivning upp sett från 
flera olika håll, rörande de undersökta fenomenen.  

I detta kapitel kommer en diskussion hållas utifrån resultatet, med utgångspunkt i det som 
samtalats om i fokusgrupperna kommer diskussion föras. Dessa följs av metodkritik, där 
positiva aspekter och förbättringsförslag gällande metodens utformning och genomförande 
kommer diskuteras. Detta följs av avsnitt om vidare forskning. 

5.1.Resultatdiskussion 

Inom de frågor som ställdes till informanterna vid undersökningstillfället, återkom 
resonemanget att alla elever är unika. För att veta hur läraren på bästa sätt ska kunna hjälpa att 
främja självförtroende och motivation hos sina elever behövs därför att pedagogen känner 
dem och därefter anpassar undervisningen utifrån individen. 

5.1.1. Kommunikation 

Kommunikation mellan lärare och elev var det tema som det samtalades mest om. Av lärarna i 
denna studie tycks uppfattningen vara den som lägger grunden för en fungerande 
undervisning. Genom att ställa frågor till eleverna kan pedagogen få en bild av hur situationen 
uppfattas istället för att tolka och riskera att missförstå elevernas känslor och upplevelser. När 
situationer uppstår på lektionerna där eleven upplever känslor av misslyckande har detta en 
negativ påverkan på en elevs självförtroende (Hallam, 2016). Genom fungerande 
kommunikation mellan lärare och elev, där eleven får känna att läraren lyssnar till dennes 
upplevelser och tankar, är min uppfattning, att situationer där känslor av misslyckande 
uppstår, till större del kan undvikas. Pedagogernas syn på att varje individ är unik, där de 
påpekar att läraren behöver känna sina elever för att veta hur undervisningen kan utformas på 
bästa sätt, kräver kommunikation och dialog lärare och elev emellan. En avgörande faktor för 
bibehållet självförtroendet är den positiva känslan eleven lämnar lektionerna med (Schenck, 
2006), för att hjälpa eleven hitta den känslan, krävs av läraren att veta vad som fungerar för 
just den enskilda eleven. 
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När pedagogen lyssnar till elevens önskemål kan i sin tur ge eleven känslan av 
undervisningen som något som utformas tillsammans med läraren. Detta kan kopplas till det 
Deci och Ryan (1985) skriver om ”autonomi” och hur det är en förutsättning för inre 
motivation. Om eleven känner att denna har kontroll över situationen och får möjlighet att 
påverka utgångsläget, kan motivationen främjas (Deci & Ryan, 1985). 

5.1.2. Målsättning 

Nåbara mål spelar stor roll för främjandet av motivation och självförtroende menar 
informanterna. Om läraren ger sina elever uppgifter som ligger på en nivå som kommer göra 
det svårt för dem att klara av dem kan det komma att spä på den negativa uppfattning som 
vissa elever redan har om sig själva. Om för höga mål sätts och eleven upplever ett 
misslyckande kan ”ribban” komma att sänkas vid nästa uppgift som delas ut, då eleven vill 
skydda sig från ännu ett misslyckande (Jenner, 2004). Den balans som eftersträvas i 
målsättningen är där personen får chans att använda sina kunskaper och på så sätt känna 
trygghet i det individen redan behärskar och samtidigt utmanas nog mycket för att främja en 
kunskapsutveckling (Klingberg, 2017). I en av grupperna förespråkades även delmål som ett 
sätt att minska det upplevda avståndet till slutmålet. Hur många delmål som sätts upp måste få 
bero på individen. Personer med lågt självförtroende tenderar att höja sin anspråksnivå i små 
steg vid framgång och sänka den i stora steg vid misslyckande, personen med ett starkt 
självförtroende däremot har benägenheten till att göra tvärt om, höja anspråksnivån i stora 
steg, sänka i små (Jenner, 2004). För att pedagogen ska kunna sätta upp mål som skapar en 
utmaning samtidigt som uppgiften grundar sig i sådant som eleven har kunskaper inom, och 
hitta balansen i målsättningen, krävs att läraren känner sina elever. Det är pedagogens ansvar 
att se till att målen varken sätts för lågt eller för högt.  

5.1.3. Mod och bekräftelse 

En av informanterna beskriver ett scenario där eleverna, utan lärarens inblandning, får välja 
en låt tillsammans. Detta i sin tur är ett sätt för eleverna att börja interagera med varandra, 
särskilt om de är blyga. Om självkänslan hos en individ är låg kan en situation som denna 
förvandlas till ett orosmoment då känslor av att behöva anpassa sig efter andra för att 
personen själv känner att den inte duger som den är (Fagéus, 2017). Den trygga miljön är en 
återkommande faktor rörande elevens självförtroende och motivation. När grupperna 
diskuterar begreppet självförtroende landar alla i ordet ”Våga” som en betydande faktor. När 
individen vågar testa och vågar göra fel då tyder detta på ett starkt självförtroende. När det 
kommer till att bygga en elevs självförtroende dyker även ordet ”våga” upp som något som 
kan hjälpa till att stärka självförtroende och självkänsla. Den tillåtande miljön spelar en viktig 
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roll i om personen ska våga. När en människa kan känna sig trygg i sig själv öppnar det 
möjligheten att kunna känna kärlek och bekräftelse (Fagéus, 2017). För att elever ska kunna 
känna sig accepterad och värdesatt behöver de skapa sig en positiv bild av sig själva (Nordahl 
& Misund, 1998).  

Informanterna samtalade om, att genom bekräftelse få eleven att skapa en tro på sig själv. 
Flera förslag på bekräftelse tas upp under gruppdiskussionerna. Den verbala och den icke-
verbala bekräftelsen samt sätt att få eleven att känna sig sedd. Att använda ord för att bekräfta 
en elev är inte alltid nödvändigt hävdar en av informanterna som beskriver hur lärarens och 
elevens gemensamma upplevelser på lektionerna kan räcka. När det kommer till att få eleven 
att känna sig sedd kan det vara tillräckligt att det finns en vuxen som lyssnar. Vidare framgår 
det även att bekräftelse och motivation kan ses som ett samspel mellan läraren och eleven. 
När elever inte visar hur de känner och upplevs som ”svåra att nå fram till” kan det i sin tur 
bli besvärligt för läraren att veta om eleven trivs med undervisningen. Vilket i sin tur kan 
resultera i att läraren tolkar elevens likgiltighet som exempelvis lathet. Vi människor agerar 
utefter hur vi upplever att samhället uppfattar oss (Taube, 2013). Om eleverna uppfattar att 
lärarna ser dem som lata, skulle det kunna förstärka det beteendet, istället för att få dem att 
ändra sig.  

5.1.4. Vilja och engagemang 

Viljan och det inre drivet kopplas ihop med att vara motiverad. En grupp berör hur vissa 
elever drivs mer av yttre faktorer än inre. Den yttre motivationen har visat sig vara mindre 
gynnsam i längden då det personliga intresset för uppgiften minskar (Klingberg, 2017). 
Det inre drivet som vissa elever utstrålar, där de vet vad de vill lära sig, gör att undervisningen 
flyter på bättre. Utmaningen för pedagogerna är att hjälpa alla elever att hitta den. Tre 
byggstenar bygger den inre motivationen, vilket beskrivs av Deci och Ryan (1985); 
”Autonomi”, som syftar till att ge eleven möjligheten att påverka sin inlärningssituation. 
”Kompetens”, beskrivet som en balans mellan möjligheten att använda redan ägd kunskap 
och nya utvecklande utmaningar. Samt  ”sammanhang”, där det som utövas ses som 
meningsfullt och kunskapen som lärs ut går att applicera i andra delar av en persons liv. Alla 
grupper berör dessa tre beskrivningar på ett eller annat sätt. En av informanterna utvecklade 
sin syn på verklighetsanknytningen genom att förklara att om det som utövas på lektionerna 
kan få eleven att se hur det kan användas i verkliga livet, främjas motivationen hos eleven. 
Exempelvis spela ihop med någon annan.  

För att eleverna ska kunna bygga upp nyfikenhet kring ett ämne och hitta viljan att lära sig 
något nytt, efterfrågas engagemang hos lärarna. Engagerade lärare som brinner för sitt ämne 
och låter det skina igenom på lektionerna kan få eleverna att testa sådant som de i vanliga 
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falla hade valt bort. Arbetet belyser elevernas motivation och självförtroende, men som flera 
av informanterna antyder är även pedagogernas egna motivation och självförtroende viktigt 
för en fungerande undervisning.  

5.1.5. Självkänsla 

Motivationen, kopplas ihop med självförtroendet och självförtroendet kopplas ihop med 
självkänslan. Det är den generella tolkningen av fokusgruppernas samtal kring ämnet. En 
persons självkänsla påverkar dennes syn på tillvaron och sig själv. Människor med en positiv 
bild av sig själva presterar bättre, har god social kompetens och upplevs som mer lyckade i 
andras ögon. Självkänslan kan ses som navet i personligheten, den delen som allt annat 
cirkulerar kring (Hattie & Yates, 2015). För att ha möjlighet att bygga ett starkt 
självförtroende behöver det bottna i en god självkänsla. I miljöer där ett starkt självförtroende 
förespråkas men som inte bottnar i något djupare än ett påklistrat yttre tenderar det att blir en 
plats av självhävdelse och osäkerhet (Fagéus, 2017). Barns uppfattning om sig själva är en av 
de största motivationsfaktorerna (Nordahl & Misund, 1998). Balansen mellan att ge eleverna 
chansen att lämna lektionerna med en ”Jag-kan-känsla” (Schenck, 2006),  och få dem att våga 
testa även om det är någonting nytt skulle kunna stärka deras självkänsla både i det de redan 
kan och på nya outforskade områden.   

5.2.Metodkritik 
I den metodkritik som följer kommer aspekter rörande utformningen av tillvägagångssättet 
diskuteras, förbättringsmöjligheter samt de positiva aspekterna med metoden.  

Då kontakt enbart hade skett mellan mig och chefen på den kulturskolan som besöktes, hade 
en träff innan själva undersökningstillfället kunnat gynna studien. Informanterna hade då fått 
ett tillfälle att träffa mig och även en möjlighet att introduceras för ämnet som önskades 
undersökas. Det hade gett dem chansen att hinna samla sina tankar och reflektioner kring 
ämnet i förväg.   

Den kulturskolan som besöktes önskade att hela arbetslaget skulle delta, där samtliga gavs 
chansen att diskutera med varandra i grupper. Detta resulterade i att beslut togs att alla 
grupper skulle diskutera på egen hand och spelas in med hjälp av ljudupptagning. Fördelen 
med detta anser jag är att vissa samtal som kom på tal aldrig hade gjort det om jag varit där, 
då jag som utomstående kan påverka atmosfären i rummet. Nackdelen med detta upplägg är 
att ingen moderator fanns i rummet som kunde styra gruppen tillbaka till ämnet när de 
hamnade på ett sidospår och hjälpa alla att komma till tals. Användningen av fokusgrupper för 
med sig möjligheten att föra samman människor som vanligtvis inte hade diskuterat dessa 
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frågor med varandra. En nackdel med detta, då alla i denna studie arbetade på samma 
arbetsplats, kan vara att alla håller med varandra för att undvika eventuell osämja i gruppen. 

5.3.Vidare forskning 
Vidare forskning inom detta område skulle kunna vara att inkludera fler skolor i 
undersökningen, för att se om det resultat som visade sig i denna undersökning skulle stämma 
om fler arbetsplatser och fler informanter var inblandade. Som ett komplement till detta hade 
en observationsstudie kunnat vara passande, då det hade varit intressant om det som 
förespråkas i fokusgrupperna även utövades i själva undervisningen.  

Kopplat till tidigare forskning och det som uppdagat sig i undersökningen hade vidare 
utforskning kring självkänsla hos elever i kulturskola varit intressant, då det beskrivs som en 
avgörande kvalitet i en persons mående och agerande, samt nära kopplat till självförtroende 
och motivation.  
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Bilaga: Frågorna till fokusgrupperna 

Självförtroende och motivation i kulturskolan                      

Syftet med denna studie är att genom gruppdiskussioner ta reda på hur lärare i 
kulturskolan arbetar med att stärka elevers självförtroende och motivation i 
instrumentalundervisningen, samt hur de definierar begreppen.  

Vad innebär begreppet självförtroende för dig/er? (Vad kan påverka självförtroendet i positiv/
negativ riktning? 

Vad innebär begreppet motivation för dig/er? (Vad kan påverka motivationen i positiv/negativ 
riktning?) 
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Hur arbetar du/ni för att stärka elevers självförtroende på lektionerna? 

Vad gör du/ni som pedagog/er för att främja motivationen hos era elever? 
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