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Resultatet från den senaste PISA-undersökningen visar hur svenska elever i årskurs 9 tappat 
kunskapsmässigt i jämförelse med andra undersökta OECD-länder. Svenska elever presterar 
sämre än tidigare inom de tre kunskapsfälten matematik, naturvetenskap och läsförståelse. 
Kunskapstappet märks bland annat av gällande gymnasiebehörigheten. 2014 saknade mer än 
var tionde elev betyg som berättigar studier på nationella gymnasieprogram. Det är den högst 
siffran någonsin. Ansvaret för att vägleda obehöriga elever vidare till gymnasiet, andra studier 
eller arbete ligger hos Introduktionsprogrammen. Elever på Introduktionsprogrammet har i 
regel en svårare och längre väg till arbetsmarknaden via studier, vilket kan ses som en 
bidragande orsak till skoltrötthet. Introduktionsprogrammen har möjlighet att införliva insatser 
i utbildningen som främjar elevers skolmotivation, men många rektorer upplever att det finns 
brister i att tillgodose elevers individuella behovs- och stödinsatser.  

Mot bakgrund av ovanstående problemområde finns det anledning till att studera hur ett 
pedagogiskt arbete kan utformas för att motivera skoltrötta elever. Studiens syfte är att studera 
musikens betydelse för elevers skolmotivation. Med en kvalitativ ingång med 
semistrukturerade intervjuer ville vi fånga in elevernas upplevelser av musik som motivation 
och förändring. Studien genomfördes på Musikalternativet, en motivationsinsats för skoltrötta 
och musikintresserade elever. Studiens teoretiska utgångspunkt är motivationsteorin, Self-
determination theory med tyngdpunkt på teorins tre föreslagna grundläggande behov: 
kompetens; självbestämmande och relation.  

Studiens resultat visar hur elever som får de tre grundläggande behoven av kompetens, 
självbestämmande och relationer tillfredsställda upplever en större skolmotivation än tidigare. 
Kompetensbehovet uppfylls när pedagoger aktivt utmanar elever och ger positiv feedback. 
Behovet av självbestämmande uppfylls genom att låta eleverna vara delaktiga i utformning och 
beslut, samt genom att de uppmanas till att vara kreativa. Relationsbehovet uppfylls genom 
samhörighet till andra elever samt att relationen mellan pedagoger och elever är jämbördig. 
Resultatet visar även att eleverna har ett behov av att uttrycka känslor. Studien visar att musik 
kan vara ett väl fungerande pedagogiskt instrument för att lyfta och motivera skoltrötta elever. 

Nyckelord: Musik, motivation, förändring, Self-determination theory, elever, socialpedagogik 

  

 
 



 

Abstract 

Title: Musik som instrument – En kvalitativ studie om elevers upplevelser av motivation genom 
musik 

English title: Music as an instrument - A qualitative study on student’s perceptions of 
motivation through music. 

Counts: 52  

Author: Hanna Johansson & Bobby Sundin  

Examiner: Annika Theodorsson  

Date: June, 2015 

The results of the latest PISA survey indicates that Swedish 9 grade-students have reduced in 
terms of knowledge in comparison with other investigated OECD countries. Swedish students 
achieve a record low in the three knowledge fields of mathematics, science and reading 
comprehension. The lack of knowledge is traceable to the high figures of unqualified high 
school students. In 2014, every tenth student was unqualified to high school due to insufficient 
grades. It is the highest figure ever. The responsibility to guide unauthorized students to high 
school, others studies or work, lies with the Introduction programs. Students at the Introduction 
program usually has a harder and longer way to the labour market through the studies, which 
can be seen as a contributor to the school fatigue. Introduction programs are able to integrate 
efforts in education that promotes students' school motivation, but many principals feel that 
there are gaps in meeting students' individual needs. 

With this in mind, there is reason to study how pedagogical work can be designed to motivate 
students. The purpose of the study is to study the importance of music for students' school 
motivation. With a qualitative input with semi-structured interviews, we wanted to capture the 
students' experience of music as motivation and change. The study was conducted at 
Musikalternativet, a motivation contribution to school tired and music interested students. The 
theoretical basis was the motivation theory, Self-determination theory with emphasis on the 
proposed three basic needs: competence; autonomy and relatedness. 

The results show how students with higher satisfaction regarding the three basic needs for 
competence, autonomy and relationship experience a larger school motivation than earlier. The 
need for competence is met when the educators actively challenge the students and give positive 
feedback. The need for autonomy are met by allowing students to be involved in the decision-
making and design of the project, and by encouraging them to be creative. Relatedness needs 
are met through connectedness to other students and to the equal relationship between teachers 
and students. The results also show that students have a need to express feelings. The study 
shows that music can be an efficient educational tool for raising and motivating students with 
school fatigue. 

Keywords: Music, motivation, change, self-determination theory, students, social pedagogy  
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1. Inledning 
 

”Man hittar sig själv på ett annat sätt. Jag har hittat mig själv på ett annat sätt. 
Nu står jag på benen och det är tack vare musik. Och jag är i skolan tack vare 
musiken. Det är roligt att hålla på med, speciellt när man har bra lärare.”               
– Klara   

PISA1-rapporten från 2013 var inte bara en dyster syn för det svenska utbildningsväsendet, det 
blev även en väckarklocka för politiker och medborgare. Sverige och den svenska skolan som 
tidigare haft ett väldigt högt internationellt anseende visade upp ett av de största negativa 
resultaten sedan PISA-mätningarna började genomföras. Inom tre kunskapsfält mättes 
kunskaper hos 15-åriga skolelever; naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Sverige 
toppade listan över största negativa skillnad från föregående mätning och placerade sig nu på 
38:e plats av 65 undersökta länder (OECD, 2014). Som en följd av PISA-resultatet har skola 
och utbildning idag blivit en av de allra hetaste och viktigaste politiska frågorna. I en 
undersökning genomförd av Sveriges Televisions vallokalsundersökning var skolan den klart 
viktigaste frågan inför valet 2014. Dessutom ansåg samtliga riksdagspartier förutom 
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna att skola och utbildning tillhörde de tre viktigaste 
frågorna. Den politiska angelägenheten speglar sig i samhällsdebatten. Utöver politiker har 
opinionsbildare, sakkunniga och yrkesprofessionella samt föräldrar och elever en åsikt om 
orsakerna till de oroväckande resultaten. Debatten riktar fokus mot en rad olika områden för att 
höja och utvidga kunskapskraven hos dagens skolelever: det fria skolvalet; betyg i lägre 
årskurser; obligatorisk gymnasieskola; auktoritära lärare; färre elever; lärarutbildningars 
kvalitet; förstatligande av skola. Oavsett bakomliggande orsaker har Sverige just nu fler 
obehöriga gymnasieelever än någonsin. Bland de elever som gick ut årkurs nio 2014, så saknade 
mer än var tionde elev fullständiga betyg som berättigar fortsatta studier på nationella 
gymnasieprogram. Det är den högsta siffran sedan mätningarna startade (SIRIS, 2015). 

Skoltrötta elever  
Så länge det har funnits skola och undervisning så har det också funnits skoltrötta och 
omotiverade elever. Forskningen visar att synen på orsaker har varierat över tid och att det nu 
anses vara en komplex problematik med många olika orsaker som gör att elever väljer bort 
skolan (Gladh & Sjödin, 2013, s. 89). Under 1990-talet började det föras diskussioner huruvida 
det fanns biomedicinska orsaker till elevers skolfrånvaro, exempelvis neuropsykologiska 
diagnoser som ADHD, dyslexi och Aspergers syndrom (Gladh & Sjödin, 2013, s. 91). Ulla Ek 
(2009, ss. 65-66) presenterar ett elevhälsoprojekt som pågick under läsår 2006-2007. Studien 
genomfördes bland elever på det dåvarande individuella programmet. Upplevelser från 
skolhälsovården i Stockholm visar att flera av eleverna som läser på Individuella programmet 
inte blivit bemötta efter deras förmågor och förutsättningar. Vanligt är att elever som inte klarar 
sin grundskolebehörighet har koncentrationssvårigheter. I grundskolan har kraven ofta varit för 
höga och inga individuella resurser har satts in. Resultatet visade också att många av eleverna 

1 PISA står för Programme for International Student Assessment och är ett OECD-projekt. PISA undersöker 
utbildningssystemet och hur väl de förbereder elever för framtiden. Hämtat från Skolverket.se 2015-05-20 
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blev skoltrötta som en följd av problematik utanför skolan och att många elever som haft 
svårigheter i skolan och en hög skolfrånvaro hade även ofta bytt skola (Ek, 2009, s. 78). Att 
byta skola kan skapa en problematik i elevers relationstillhörighet och gruppidentifikation, 
vilket försvårar kunskapsinhämtning. Det visade sig också finnas en undermålig anpassning till 
elevers individuella behov och svårigheter.  

För att främja skoltrötta elevers motivation har relationsskapandet mellan pedagoger och elever 
en stor betydelse. Det är genom ömsesidiga samtal som elever skapar förtroende för pedagogen 
och tillsammans kan de utforma olika motivationsstrategier. Ett salutogent förhållningssätt hos 
pedagogen har visat sig särskilt effektiv för elevers självförtroende. Det vill säga, elevens 
problematik har identifierats men att pedagogens fokus ligger på att förstärka elevens friska 
egenskaper. Det finns i många avseenden en rådande konflikt i hur skolan bör vara och hur den 
är i verkligheten. Samtidigt som det ställs högra krav på tidsspecificerade måluppfyllelser så 
ska elever rätt till utveckling i sin egen takt tas i beaktande. Här blir det viktigt att se elevers 
individuella behov som betydelsefullt, som med pedagogers förståelse för tidsaspekten samt en 
balans mellan empati, förståelse och krav, kan skoltrötta elever finna motivation till sin 
skolgång (Gladh & Sjödin, 2013, s. 98). 

Introduktionsprogrammet 
Det rekordhöga antalet obehöriga gymnasieelever kan ses som en effekt av gymnasieformen 
Gy 11. När reformen infördes av alliansregeringen 2011 medförde det bland annat skärpta 
behörighetskrav till nationella program. Den institution som får bära huvudansvaret för att lotsa 
de elever som inte klarat av grundskolans kunskapskrav vidare mot fortsatta studier eller arbete 
blev Introduktionsprogrammen, som ersatte det tidigare Individuella programmet. 
Introduktionsprogrammet innehåller fem olika program för obehöriga elever att söka: 
preparand; programinriktad individuellt val; språkintroduktion; yrkesintroduktion; samt 
individuellt alternativ. Med fem skilda program istället för ett, skulle skolorna nu kunna erbjuda 
en individuellt utformad skolform för att skapa bättre förutsättningar för elever utan behörighet. 
I betänkandet ansågs det att merparten av landets obehöriga elever är i behov av någon form av 
särskilt stöd, som en följd av diagnostiserande- eller sociala problem (SOU 2008:27). 

Strukturellt skiljer sig Introduktionsprogrammen åt från de nationella programmen då den 
saknar examensmål och programstruktur. Istället är det de individuella studieplanerna som ska 
tydliggöra utbildningens innehåll (Skolverket, 2013). De individuella studieplanerna kan, och 
ska när eleven så vill, uppdateras under utbildningens gång. Det administrativa arbetet och 
utbildningsplaneringen är stort och blir mer problematiskt när skolor ofta upplever att de har 
bristfällig bakgrundsinformation om nya elever från grundskolan. Det innebär att många elever 
går miste om viktiga insatser. Tydligast är det på det individuella alternativet där 80 procent av 
rektorerna upplever stora utmaningarna gällande elevers stödbehov. En effekt kan ses att det 
oftast tar längre tid för elever på individuellt alternativ att nå andra studier eller 
arbetsmarknaden. För mer än var tredje elev pågår utbildningen längre än tre år, vilket är mer 
än för elever på andra introduktionsprogram (Skolverket, 2014). 

Det finns utrymme i gymnasieförordningen (SFS, 2010:2039) för skolor att erbjuda andra 
insatser som är gynnsamma för elevers kunskapsutveckling. Insatserna kan ta form av 
praktikarbete eller motivationsinsatser. I sin rapport Olika elever – samma undervisning 
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(Skolinspektionen, 2011) fastslog Skolinspektionen att skolorna brister i sin förmåga att 
anpassa undervisningen till elevers behov och förutsättningar till den grad att det är en av 
skolornas mer allvarliga problemområde. Detta är en stor utmaning för skolorna i allmänhet 
men Introduktionsprogrammen synnerhet. Det är av yttersta vikt att ta hänsyn till att de eleverna 
som har tyngre och svårare problematik och anpassa utbildningen till deras behov, annars 
riskerar eleverna att begränsas. För att eleverna på det individuella alternativet ska få den 
utbildning de är i behov av uppmanar Skolinspektionens huvudmän, lärare och andra aktörer 
till en symbios av lärande och praktiska aktiviteter som ligger i linje med elevers intresse och 
mål. 

Motivationsarbete för ungdomar 
Ungdomar har många gånger en medvetenhet om sina brister och problematik. Däremot saknar 
de ofta förståelse om sina egna resurser, talanger och alternativa vägval. Med dessa ungdomar 
behöver det pedagogiska arbetet lyfta deras positiva egenskaper och stärka deras självbild 
(Berglund, 2000, s. 20). Med estetiska och praktiska aktiviteter kan elever skapa meningsfullhet 
i sin skolgång och bli motiverad i skolans kärnämnen. Det är vanligt förekommande att många 
skoltrötta elever är mer motiverade i praktiska och estetiska ämnen än teoretiska kärnämnen. I 
de estetiska och praktiska arbetena kan elever lättare identifiera sig med innehåll, känna glädje, 
avkoppling och meningsfullhet i att få arbeta med något riktigt och konkret, vilket skapar bättre 
förutsättningar för att stärka självkänsla. Genom exempelvis drama eller musiklektioner kan 
elevers självkänsla stärkas samt får dem att våga anta mer utmaningar (Hugo, 2014, s. 129). 
Estetiska och praktiska aktiviteter som motivationsmetod skapar förutsättningar för elever att 
själva se och få kunskap om sina talanger och kunskaper. Att kunna identifiera sig till en 
gemenskap där individen själv är viktig kan stärka självbilden och identiteten. Ungdomar 
skapar och använder sig av symboler som innebär en känsla av gemenskap och tillhörighet. I 
det sociala arbetet med ungdomar är det ofta fördelaktigt att ha kunskap om och lära sig tolka 
olika symboler för att skapa en förståelse och ge utrymme för respektfulla möten (Lalander & 
Johansson, 2012, ss. 31-32). Vidare är även delaktighet och samarbete en viktig nyckel i arbetet 
med elever som behöver stärka sin motivation. Elever som samarbetar i ett gemensamt projekt 
skapar tydligare mål som inte enbart är definierade av lärare och pedagoger, utan även 
elevgruppen kommer att sätta upp sina egna mål. Lärandet stärks i gemenskapen med andra, 
eleverna får känna delaktighet och inflytande, samt bli uppmärksammade och identifierade av 
varandra (Hugo, 2014, s. 130).  

Nedan presenteras två musikinriktade pedagogiska projekt som införlivats i skola i syfte att 
stärka eleverna. Dessa presenteras för att visa hur musik kan integreras som motivationsarbete.   

Rädda Barnens Musikprojekt 
Rädda Barnens Musikprojekt är ett exempel på hur den formella undervisningen på ett 
Introduktionsprogram kan användas i ett samarbete med aktiviteter för att främja och utveckla 
elevers motivation och personliga utveckling (Angelin, Dahlbeck, Svennerbrandt, & Wrangsjö, 
2010). Musikprojektet var ett ettårigt program på det som tidigare hette individuella 
programmet på Pauli gymnasium i Malmö. Utbildningen pågick i ett år och syftade till att elever 
utan behörighet till nationella gymnasieprogram skulle läsa kärnämnen för att erhålla 
behörighet. Projektet ville fånga upp skolelever med låg studiemotivation som ofta hade en 

9 
 



 

problematisk hemmasituation. Genom att införliva musik, inte som ett ämne utan som en insats, 
kunde elever uppleva nya aspekter av skolan och sig själva. Dels fick eleverna en trygg och 
lugn arbetsmiljö, men framför allt fick de tid till att bli sedda och bekräftade av vuxna. 
Tillsammans med att eleverna fick inflytande över sin utbildning och därmed sin framtid, 
skapades självkänsla och självförtroende hos deltagarna. Musikskapandet skedde alltid i grupp 
eftersom det ansågs att eleverna var relationsskadade och behövde lära sig samarbete, 
konfliktlösning och kompromissa. Från verksamhetshåll menades det att eleverna på det 
individuella programmet kommer med olika bakgrund och har olika behov av stöd. Rädda 
Barnens Musikprojekt ansågs vara så lyckat att det blev en del av Malmö Stads 
utbildningsförvaltning, men lades ner i takt med gymnasiereformen 2011.  

Vi slår på trummor inte på varann 
Hösten 2010 startade musikprojektet ”Vi slår på trummor inte på varann” upp med 
pilotgrupper och workshops med elever på en grundskola i Kristianstad (Jonasson, 2011). 
Musikprojektet startades av Utveckling Barn & Unga, som är ett samarbete mellan Musik i Syd 
och Kristianstad kommun. Projektet leds av professionella slagverkare och pedagoger med 
erfarenhet av att arbeta med unga och startades för att främja en syn på skolan som en rolig och 
gemensam mötesplats. Målet med projektet är att engagera hela skolan och att varje elev ska få 
möjlighet till utveckling, såväl musikaliskt som personligt. Genom spela trummor tillåts eleven 
uttrycka sig och få utlopp för sina känslor, kreativitet och fantasi. På så sätt skapas bättre 
förutsättningar för elevers personliga utveckling och självförtroendet kan höjas och identiteten 
stärkas. Tanken är att elever på egen hand ska använda trumrummet när de själva känner för 
det, antingen för att spela av sig stress och frustration, eller bara för nöjes skull. Elevens 
ansvarskänsla ökar när de själva får bestämma hur och när de ska avvända trumrummet. Målet 
med projektet är att skapa en ”vi-känsla” som stärker gruppsammanhållningen på skolan. En 
förbättrad sammanhållning mellan elever skapar bättre förutsättningar för att förebygga och 
motverka mobbning, konflikter och utanförskap. Genom trumspelandet ska den estetiska 
förmågan förbättras och på så sätt även bidra till en förbättrad skolgång. Musiken sätts in i 
skolans kontext där värdegrundsarbete och livskunskap sätts i fokus genom ett samarbete med 
Rädda Barnen. Projektet har också som mål att på sikt införliva den estetiska delen i resterande 
undervisning. Utvärderingar på projektet visar hur eleverna har positiva upplevelser av sitt 
deltagande. Mätbara resultat visade också hur elever efter trumspelande känt sig mer 
avslappnade, gladare och piggare (Utveckling Barn & Unga, 2011).  

Problemområde 
Ur föregående avsnitt framträder det tre problemområden: 

Bristande behörighet. Elever som saknar behörighet till gymnasieskolornas nationella 
program har oftare en lång och krokig väg till andra studier eller arbetsmarknaden. Det är 
tydligast hos elever som väljer det individuella alternativet.  

Skoltrötta elever. Skoltrötta elever har ofta hög skolfrånvaro och har förlorat 
prestationsförmågan för teoretiska ämnen. Forskning visar på två orsaker som försvårar 
motivationsarbetet med skoltrötta elever: relationsskapandet mellan pedagog och elev; samt 
den konflikten mellan skolans krav på tid och måluppfyllelse och elevers rätt till utveckling i 
sin egen takt.  
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Brister i behovsinsatser. Många rektorer upplever svårigheter med att utforma insatser utefter 
elevers behov och förutsättningar, vilket är en uppfattning som delas av Skolinspektionen. 
Introduktionsprogrammets elever har i regel ett större behov för speciella insatser för att 
motivera till lärande och utveckling än vad elever på nationella program har.  

Elever som går på Introduktionsprogrammen har en större risk att inte få gymnasiebetyg, vilket 
gör det svårare att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. När antalet elever ökar på 
Introduktionsprogrammen för varje ny kull, så ökar även behoven för individuella insatser. 
Därför är det viktigt att det finns insatser som är anpassade efter elevers behov och som kan 
motivera de till att gå färdigt gymnasiet eller komma ut på arbetsmarknaden. Skoltrötta elever 
med bristande behörighet kan behöva fångas upp av pedagoger och utveckla en trygg relation. 
I denna studie är syftet att studera musiken betydelse för elevers skolmotivation. Studien 
kommer bearbeta skoltrötta elevers erfarenheter av skolan samt hur skoltrötta elevers 
upplevelser av hur musiken kan bidra till en förändring i skolmotivation.  

Syfte och frågeställningar 
Studiens övergripande syfte är att studera musikens betydelse för elevers skolmotivation.  

• Vilka strategier används i ett musikskapande för att öka elevernas skolmotivation? 
• Hur upplever elever förändring genom musik? 
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2. Bakgrund 
Det finns många typer av pedagogiska projekt. De kan vara av praktisk karaktär som 
trädgårdsvård, snickeriverkstad och bilreparationer. Eller så kan de ha en estetisk inriktning 
som drama, bild, mode och musik. Pedagogiska projekt kan även ha olika syften. Dels kan de 
vara till för att utveckla redan befintliga kunskaper, dels kan de syfta till att motivera och stärka 
människor. Denna studie fokuserar på hur musik kan användas i ett pedagogiskt projekt till att 
motivera skolelever.   

Rec.play.rock och Musikalternativet  
Rec.play.rock är ett musik- och filmprojekt för ungdomar som startade 2011. Ungdomarna är i 
åldern 13-20 år och har musik som gemensamt intresse. Musiken är grunden i projektet medan 
filmen följer med under hela musikprocessen för att i slutändan användas för att lättare se hur 
ungdomarna utvecklats (Rec.play.rock, u.å A).  

Projektet har som syfte att ge unga med svårigheter en möjlighet att stärka sin självkänsla, få 
utvecklas musikaliskt, bli medvetna om sin egen förmåga samt ges en chans att få utlopp för 
sin kreativitet och energi för att finna motivation och lust. Projektets arbetsprocess innefattar 
dels att eleverna först ska lära sig instrument. Det görs genom att bland annat spela och repetera 
covers. När eleverna blivit bekväma med instrumenten så fortsätter processen med att eleverna 
får skriva egna låtar som i ett senare stadie spelas in i en professionell studio. Eleverna uppträder 
även inför publik ett par gånger per läsår. Filmkameran är ständigt närvarande under 
musiksessionerna och som med enskilda filmade intervjuer skapar en minidokumentär. 
Projektet har under tre år finansierats av Allmänna Arvsfonden och har nu utvecklats i ett 
samarbete med Introduktionsprogrammen som från och med 2015 delfinansieras av 
Trollhättans stads sociala investeringsfond (Åkerman, u.å). 

När Rec.play.rock 2013 påbörjade sitt samarbete med Individuella programmen skapades 
Musikalternativet som arbetar efter samma metod som Rec.play.rock, ett musikskapande som 
dokumenteras på film. Musikalternativet är ett tillval för de musikintresserade elever som läser 
det Individuella alternativt på IM2. Musikalternativet går på halvfart, vilket innebär att eleverna 
är där halva sin studieperiod. Den andra halvan läses på Introduktionsprogrammet. 

Elever som deltar i Musikalternativet har en stor påverkan på arbetet som görs och målet är att 
alla skall lära sig spela minst ett instrument under året. Delmål sätts upp under tre veckors 
perioder, exempelvis under en period skrivs låtar och i nästa period spelas låtarna in. Kameran 
är precis som i Rec.play.rock alltid med och filmar under hela processen och klipps sedan ihop 
så att deltagande elever själva visuellt kan se sin utveckling och det arbete dem lagt ner 
(Rec.play.rock, u.å B). 

Studiens betydelse för socialpedagogiskt arbete 
I ett socialpedagogiskt förändringsarbete hamnar fokus till stor del på hur det vardagliga livet 
ser ut, exempelvis intressen och aktiviteter. Aktiviteter behövs för att bringa meningsfullhet till 
ungdomar som genom att öppna upp för nya gemenskaper hjälper eleven till förändring. I det 
sociala arbetet är mötet och relationen mellan pedagog och elev av betydelse för att en 

2  Introduktionsprogrammen förkortas IM. 
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förändring skall kunna ske. Goda sociala möten och sociala samspel mellan pedagog och 
ungdom kan vara avgörande för att få till stånd en förändring i ungdomens livssituation. Genom 
praktisk verksamhet eller aktivitet kan rutiner och mönster brytas vilket är en god grund för 
elevers förändring i motivation. I elevernas samarbete finns pedagogerna med som stöttepelare 
som berömmer och uppmuntrar till att våga prova nya saker i sitt lärande. Det är viktigt att finna 
dem positiva faktorerna och inte påpeka brister och felaktigheter (Cederlund & Berglund, 2014, 
ss. 103-106).  

För att en pedagogisk verksamhet ska vara till gagn för ungdomens förändring blir delaktighet 
ett nyckelord. När medverkan förutsätt så öppnar det för att deltagande känner sig betydelsefull. 
(Cederlund & Berglund, 2014, s. 111). Sociala pedagogiska metoder kan ha fördelar i arbetet 
med unga för att förändra deras livssituation. Genom gruppaktiviteter kan exempelvis skoltrötta 
elever finna gemenskap och känna tillhörighet med andra. Ingen enskild elev behöver på så sätt 
känna sig ensam i sin problematik och genom att dela olika erfarenheter med andra elever kan 
de tillsammans utveckla strategier för att förändra sitt handlande och beteende. 
Socialpedagogens roll i en liknande social gruppmetod är bland annat att se till att grupperna 
inte blir så pass stora att utrymmet för att bli sedd försvinner. Miljön behöver också tänkas 
igenom och klimatet skall vara som sådant att eleverna vågar tala och känner en trygghet till 
platsen (Cederlund & Berglund, 2014, ss. 118-119).  

Med studien vill vi studera hur ett pedagogiskt motivationsarbete med skoltrötta elever kan se 
ut i praktiken. Med en utgångspunkt på elevernas upplevelser hoppas vi fånga vad de tycker är 
viktigt i ett motivationsarbete och som förhoppningsvis framtida socialpedagoger i skolor och 
andra verksamheter som arbetar med ungdomar kan ta i beaktande.  

Begreppsförklaring 
En kort översikt om hur några av studiens betydande begrepp kommer användas i studien.  

Musik 
Begreppet musik kommer i studien användas med allmän betydelse som står för musik som en 
typ av organiserat ljud men också för musiklivet hos elever. Musik inbegriper således både 
musikskapande och musiklyssnade. Musikskapande används för att tydliggöra respondenters 
berättelser som handlar om att skapa och spela musik.  

Elev  
I studien omfattar begreppet elev gymnasieelever som är mellan sexton och nitton år. Elever 
som är yngre än sexton inkluderas inte i begreppsbetydelsen för denna studie. 

Pedagog 
Studien kommer använda begreppet pedagog som ett samlingsbegrepp för diverse pedagoger 
som arbetar med elever i skola och musikprojekt.   

Förändringar 
Begreppet förändringar ligger som grund för en av studiens två frågeställningar; hur elever 
upplever förändring genom musik. I studien förklaras förändring i enighet med Berglunds 
(2000, ss. 18-19) där han menar att ungdomar till viss del väljer livsstil och de val som tas av 
ungdomen sker i sociala sammanhang.  
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3. Tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras relevant tidigare forskning inom ämnet, svensk som internationell 
sådan. I slutet av kapitlet görs en sammanställnings av den presenterade forskningen samt 
forskningens betydelse för studien. 

Musik och förändring 
Att använda musik som resurs i institutionell behandling med ungdomar är viktigt för att öppna 
nya möjligheter till att bli lyssnade på och bli uppmärksammade av vuxna. Krüger och Stige 
(2015) ville öka förståelsen för hur ungdomar inom norska barnvårdsinstitutioner använder och 
tänker kring musik i vardagliga situationer. Empirin samlades in genom intervjuer med 
ungdomar mellan 18 och 23 år. Alla ungdomarna hade tidigare erfarenhet av 
barnvårdsinstitutioner och genomgick musikterapi enligt Community Music Therapy (CoMT), 
en icke-medicinsk musikterapi med fokus på att främja hälsa och social förändring genom 
deltagande i musik. I barnvårdsinstitutioner och efterföljande vård och behandling finns det 
problematik och utmaningar för att kunna erbjuda ungdomar en miljö att växa och utvecklas i. 
För ungdomar som genomgått perioder inom barnvårdsinstitutioner kan musiken användas som 
resurs för att få möjlighet att utveckla en personlig identitet och främja till deltagande i 
kollektiva aktiviteter (Krüger & Stige, 2015). Ungdomarnas användning av musik i det 
vardagliga livet förekommer i flera aspekter. Framförallt användes musiken som ett sätt för 
ungdomarna att strukturera och formge sina berättelser. Musiken förstärker, eller tydliggör, 
ungdomars berättelser om självet, vilka de är, var de tillhör och vart de är på väg. Krüger och 
Stige (2015) menar att betydelsen syns på ett individuellt och personligt plan. När ungdomarna 
berättar om musik i sina vardagliga situationer är det inte all musik som är betydelsefull, utan 
det är specifika låtar, artister och genres som utgör en viktig betydelse för berättelsen. Musikens 
har dessutom funktioner som ingång till dialog och kontakt med vuxna och andra ungdomar. 
Det kan vara musikskapande som resulterar i positiv återkoppling såväl som att ha samma 
musiksmak som en vuxen eller annan ungdom. Musiken ger ett underlag för ungdomarna att 
kunna skapa utrymme till att uttrycka svåra tankar och känslor, men även som underlag för att 
kunna berätta självbiografiska berättelser. I kontexten barnvårdinstitution är musik särskilt 
viktigt då det möjliggör för situationer där ungdomar kan bli lyssnade på och uppmärksammade 
av vuxna. 
  
Studien har en viss problematik. En av medförfattarna arbetade som musikterapeut i det CoMT-
programmet som samtliga ungdomar var involverade i. Det medför en diskussion kring den 
dubbla rollens betydelse för studiens resultat, vilket även författarna själva framhåller.  Framför 
allt kan den redan existerade relationen mellan ungdom och musikterapeut medföra att 
intervjuerna tolkas partiskt, och resultaten bygger på en redan existerande förståelse de emellan. 
Men genom att låta intervjuerna vara semistrukturerade och möjliggöra för ungdomarna att tala 
fritt och subjektivt kan den problematiken dämpas. Den tidigare relationen kan också underlätta 
intervjuerna i den mån att ungdomarna får hjälp att reflektera kring musik och hur de använder 
det i sitt vardagliga liv.  

Att använda musik i arbetet med ungdomar i en kriminell riskzon är ett gångbart alternativ eller 
komplement till de redan existerade behandlingarna. Det visar Daykin, de Viggiana, Pilkington 
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och Moriarty (2013) i en studie som fokuserar på unga brottsförbrytare och unga i en kriminell 
riskzon. Det är en litteraturstudie med både kvalitativ och kvantitativ relevant forskning. 
Insamlingen begränsades till 73 artiklar där samtliga var engelskspråkiga och publicerade 
tidigast 1996 och innehöll musik som intervention på ungdomsbrottslingar med ett åldersspann 
mellan 11 och 23 år. Musik som metod visade sig vara fruktbar i kombination med varianter av 
kognitiv beteendeterapi där musikterapin gav ett större självförtroende hos klienterna. Från 
studien kan musikens betydelse för unga i kriminell riskzon sammantaget beskrivas stå på fem 
fundament: intresse, lugn, utveckling, kreativitet samt utlopp för känslor. Att ungdomarna fann 
musiken intressant resulterade i en större meningsfullhet och en större vinning för glädjen och 
den ungas välmående. Musik har även en effekt att lugna ner ungdomar och avlägsna yttre 
omständigheter och negativa influenser, vilket i detta fall gav en frihet hos frihetsberövade 
ungdomar som annars lever i en auktoritär och högstrukturerad miljö. Dessutom ger ett 
musikskapande i ett kollektiv tillfällen att utveckla sociala färdigheter. Kreativitet och 
improvisation var särskilt viktigt för de ungdomar som deltog i en musikterapeutisk variant 
kallad rap-terapi. Där gavs ungdomar en chans att få utveckla sin kreativa och improvisatoriska 
förmåga när de genomförde så kallade rap-battles, en typ av musikalisk duell där rappare ska 
överträffa varandra med improviserade texter. Det medförde att musikskapandet gav 
ungdomarna utrymme och möjligheter till att utrycka sina känslor. I miljöer där känslor kanske 
inte riktigt har en given plats, kunde musiken erbjuda nya vägar för ungdomarnas 
känslomässiga utlopp. Sammantaget menar Daykin m.fl. (2013) att musikskapande kan ha en 
viktig hälsofrämjande och förebyggande roll för ungdomar i kriminell riskzon. Det är genom 
att tillhandahålla utrymme för framför allt kreativitet och känslor som gör att 
ungdomsbrottslingar får en chans till att utveckla sin identitet och sitt självförtroende.  

Musiken kan påverka ungdomars psykologiska utveckling ur tre aspekter menar Miranda 
(2013), som i en litteraturstudie lyfter fram tre arguemnent för framtida utvecklingspyskologisk 
forskning: Musik är en viktig del i många ungdomars utveckling; musik kan framställa risker i 
den psykosociala utvecklingen; musik kan fungera som kompletterande komponent i 
förebyggande och ingripande insatser. Musikens betydelse för ungdomars utveckling 
katogeriseras utefter sju föreslagna områden; estetik; identitet; socialisation; coping; 
personlighet och motivaion; könsroller; samt positiv utveckling. Relationen mellan estetik och 
musik ligger bland annat i ungdomars sökande efter den rätta musiksmaken. Genom att 
undersöka distinktioner mellan vad som är aktuell musik och vad som är passé, kan ungdomar 
uppleva en känsla av kompetens. Med den vunna kompetensen så finner ungdomar en 
hanterbarhet över vad som är aktuell musik i relation till andra vilket underlättar för 
socialisation och umgänge. Musikens betydelse för socialisation används bland annat genom 
musiksmak. Ungdomar förstår hur ett musiklyssnande kan behaga vänner vilket främjar en 
ömsesidig tillfredsställelse och relationer blir starkare. Genom musik skapas alltså kontakter 
samt underlättar för att bygga och förvalta vänskaper. Miranda (2013) menar att även om 
forskningsunderlaget för motivation och musik är svagt så finns det tendenser att märka om 
varför ungdomar lyssnar på en viss typ av musik. I mångt och mycket handlar det om att genom 
musiken kan ungdomar hantera och reglera sina känslor. Ungdomar lyssnar främst på musik 
för att tillfredsställa olika emotionella begär och framförallt så förbättrar det humöret. Riskerna 
med musik ur ett utvecklingspyskologiskt perspektiv kan förstås utifrån två kategorier: 
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internalisering och externilasering. Med internalisering menar Miranda (2013) att när ungdomar 
införlivar musiken i redan existerande känslor som ångest, depression och liknande, så kan det 
resultera i de känslorna växer sig ännu starkare. I detta sammanhang är det dock viktigt att 
förstå att musik också kan ge ett skydd mot internaliseringen och istället stärka ungdomarna. 
Genom externilarisering kan musik påverka ungdomar att bete sig problematiskt och handla 
utåtagerande. Ungdomar som lyssnar på låtars innehållande budskap som uppmanar till 
problematiska beteenden, exempelvis droganvändning, tidig sexuell aktivitet eller 
självskadebeteenden i större utsträckning riskerar att hamna i liknande problematik. Till sist 
fanns det underlag till att förstå musik som en viktig komponent i förebyggande och ingripande 
insatser. Musikterapi med emotionella, sociala och motiverande faktorer har visat sig vara 
effektiva för deprimerade ungdomar. Även studier på barn och ungdomar med psykisk ohälsa 
visade att musik hade en medium till stor effekt på deras återhämtning. 

Sambandet mellan ett självbestämt musiklyssnande och en allmän tillfredsställelse med livet 
undersöktes av Morinville, Miranda och Gaudreau (2013). Med en kvantitativ ansats 
undersökte Morinville m.fl. (2013) sin hypotes: i ju högre grad musiklyssnade hos unga vuxna 
är självbestämt, desto högre är även den självupplevde livstillfredsställelsen. Hypotesen 
testades genom en kvantitativ ansats där unga vuxna universitetsstudenter mellan 18 och 21 år 
svarade på påståenden utifrån tre teman: självbestämt musiklyssnande, påverkningar samt 
livstillfredsställelse. Resultatet i studien visar att hypotesen till hög grad är korrekt. De 
ungdomar som i större utsträckning ansåg att de lyssnade på musik för sin egen skull, till 
exempel för att musik är kul eller viktigt, upplevde i större utsträckning en större 
tillfredsställelse med livet. Samma slutsatser kom Miranda (2013) fram till: musiklyssnande 
motiveras i stor grad till dess funktion som emotionell reglering, ett sätt att hantera och justera 
känslor. När yttre omständigheter och påverkningar, som till exempel rädsla för att inte passa 
in eller skam- och skuldkänslor för att gilla annorlunda musik, inte har någon effekt så uppstår 
det en period av självbestämmande. Det innebär att ungdomarna tydligt bestämmer sig för 
varför och hur de engagerar sig i aktiviteter och handlingar. På så sätt blir världen mer begriplig 
och hanterbar vilket resulterar i att livtillfredställelsen ökar.  

Musik och identitet 
Musikens betydelse för ungdomars identitetsskapande kan förstås ur flera aspekter. Sernhede 
(2009) definierar identitet som en introvert process, där jaget förbinder den yttre med den inre 
världen. Det innebär att musik i detta fall inte enbart kan ses som en social funktion där 
individen kan visa omvärlden vem den är, utan även möjliggör för individen att utforska sina 
inre psykologiska delar. Under tonårsperioden är denna möjlighet särskilt viktigt, eftersom 
ungdomstiden i större utsträckning än andra faser i livet till stor del handlar om 
identitetssökande. Ungdomars fascination för musik kan förstås genom likheter och skillnader 
i det vardagliga talande språket. Likheter i den mån att språk liksom musik är ett fenomen som 
har olika innebörder och förmedlande egenskaper. Men det är i distinktionen från det vardagliga 
språket som musikens styrka ligger. Medan det vardagliga ordet ofta styrs av regler och normer 
så finns det i musiken ett större utrymme för betydelser och innebörder att vara mer tveksamma 
och ofullbordade. Musiken har med andra ord en förmåga att tränga djupare in i ungdomars 
själv än vad det vardagliga språket har. På så sätt är ett estetiskt skapande också sätt för 
ungdomar att bygga och stärka ett själv. Att skapa musik i en gemenskap genomsyras av 
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lärandeprocess som kan koncentreras till tre aspekter: praktisk kunskap, social utveckling och 
emotionell förståelse. Praktisk kunskap är de färdigheter och administrativa kunskaper 
ungdomar tar med sig som behövs för att kunna skapa musik såsom spela instrument, skriva 
texter eller arrangera spelningar och boka replokaler. Det är en läroprocess som ständigt 
utvecklar ungdomens omvärldskunskaper. Det är färdigheter som ungdomar förvisso kan skaffa 
sig i ett individuellt musikskapande, men med hjälp av andra så förkortas processen och 
utvecklingen blir bredare. Gällande social utveckling i en musikskapande grupp utvecklas 
ungdomar genom att symboler, normer och kommunikation stärker och förstärker ungdomars 
själv. Tillsammans med andra skapas en gemenskap, en tillhörighet för ungdomar att relatera 
till. Med den emotionella förståelsen så finns det tendenser till att ungdomar kommer i kontakt 
med känslor som är av vikt för identitetsskapandet, men som de annars inte brukar uppleva. I 
många fall, framför allt inom hiphop-kulturen, är detta lärande kompensatorisk, det vill säga att 
tonåringar utvecklar ett lärande och strategier som den traditionella skolan inte kunnat 
tillgodose. Sernhede (2009) menar genom att se ungdomskulturens skeenden och utveckling så 
skapas en förståelse för att lärande ska erbjudas utefter de behov och den verklighet som 
tonåringar lever i. Om samhället inkluderar arenor som tillåter skapandeprocesser och synliggör 
ungdomar, så kommer de kulturella uttryck som tonåringar förmedlar att bygga broar mellan 
olika sociala, etniska och religiösa grupper.  

Att musikens påverkar ungdomars identitetsskapande är rikt nyanserat menar även Scheid 
(2009), som med sin avhandling undersökt hur ungdomar upplever och använder musik i en 
skolmiljö respektive på fritiden som en del av identitetsskapande. Resultatet fokuserar främst 
på hur relationen mellan musik och känsla är ständig. Den musikskapande eleven påverkas 
känslomässigt av att skapa musik, och de känslorna kan sedermera förmedlas till varandra. Den 
känslomässiga upplevelsen av att skapa musik är relaterat till ungdomens identitetsskapande. 
Det synliggörs särskilt när den musik ungdomar skapar och den artisten en ungdom vill vara, 
ska innebära en viss typ av äkthet, en autenticitet. Med autenticitet menas en strävan om att 
musiken ska samverka med text, bild och attityd som tillsammans bildar en legitim enhetlig 
bild av ungdomens musikskapande och artist. Autenticitet kan inte vara en påklistrad fasad utan 
ska stå för den ungdomen eller artisten verkligen är. Det är i denna strävar som eleverna formar 
och uppfattar sig själva, skapar en del av en identitet. Med hjälp av yttre påverkningar som 
varumärken, kommersiell eller icke-kommersiell musik, medier – sociala som traditionella och 
liknande fenomen så skapar sig elever uppfattningar om vad som är äkta. Vidare betonar Scheid 
(2009) även vikten av att unga vill vara synliga. Synliggörande görs genom estetiska 
skapandeformer som förutsätter kunskaper, kreativitet och utrymme för att eleverna ska kunna 
visa sin identitet. Resultatet visade att de elever som hade mer musik och större individuella 
arbetsinsatser även upplevde större chanser att utvecklas musikaliskt och således underlätta för 
identitetsskapandet. 

Den tidigare forskningens betydelse för studien 
Den presenterade tidigare forskningen visar även om studierna skiljer sig åt metodologiskt så 
får de i stora drag angränsande resultat. Sammantaget kan den tidigare forskningen summeras 
som svar på frågan: Vad gör musik med ungdomar? Forskningen visar på musikens breda 
betydelse och mångfacettering beroende på vilket område som undersökts eller vilken ingång 
forskningen har. Gemensamt för samtliga artiklar som här beskrivits är att relationen mellan 
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musik och känslor belyses. Musikens förmåga att fungera som en regulator av ungdomars 
emotionella utlopp. Musiken kan befästa och stärka redan befintliga känslor men den kan även 
dämpa ångest, oro och nedstämdhet. En av tyngdpunkterna i ungdomars musikskapande är 
vikten av kreativitet och improvisation. Ungdomar som får chanser att själva utforska och 
ansvara över sitt musikskapande upplever tydligare utveckling av kunskaper såväl som 
möjligheter till att uttrycka sina känslor. Vidare används musik av ungdomar i syfte att skapa 
och upprätthålla relationer och kontakter, med vuxna såväl som andra ungdomar. Även om 
Morinville m.fl. (2013) menar på att ett självbestämt musiklyssnade leder till en högre 
tillfredsställelse i livet så måste det inte betyda att lyssna på musik med andra nödvändigtvis 
kväver den tillfredsställelsen. Miranda (2013) anser att musiklyssnande med andra fyller andra 
viktiga behov, exempelvis relationer, som över tid kan vara gynnande för ungdomarnas 
utveckling. 

Den existerande forskningen gällande relation musik och motivation, internationell som 
nationell sådan, är i huvudsak avgränsad till hur individer motiveras till och i sitt 
musiklyssnande. Gällande relationen musik och ungdomar så är det förändring och 
identitetsskapande som belyses. I kontexten ungdomar och utveckling så kan förändring 
involvera eller symbolisera ett identitetsskapande. Således har forskning som fokuserar på 
ungdomars identitetsskapande i relation till musik inkluderats i forskningspresentationen. 
Denna studie ämnar dels studera hur musiken kan leda till förändring, men även 
musikskapandets betydelse i motivationsstrategier. För den senare delen förekommer inte 
mycket forskning, vilket gör att det finns förhoppningar om att denna studie ska kunna bringa 
ljus till fortsatt forskning på området. Vidare tillhandhöll den tidigare forskningen viktiga 
begreppsliga ingångar som kommer införlivas i såväl den teoretiska utgångspunkten som i 
studiens analys. På så sätt är förhoppningen att studien kan jämföras utifrån likheter och 
skillnader med den tidigare forskningen. 
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4. Teoretisk utgångspunkt 
I nedanstående avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Inledningsvis beskrivs 
Self-determination theory (Deci & Ryan, 2000) övergripande för att sedan koncentreras ner till 
tre psykologiska basbehov kompetens, självbestämmande och relation med stöd av Evans 
(2015) musikpedagogiska förslag för utformning av musikutbildning. Även kritiska röster 
kommer att belysas. Slutligen förs ett resonemang kring hur teorin avses att användas i studiens 
analysdel. Valet av Self-determination theory som motivationsteori är sprunget ur tidigare 
forskning som visar på betydelsen för att vara bland annat kompetent, självbestämmande och 
ingå i en gemenskap. 

Self-determination theory 
Studien lutar sig på Edward L. Deci och Richard M. Ryan’s (2000) Self-determination theory, 
i fortsättningen benämnt som SDT. Deci och Ryan är psykologiprofessorer verksamma vid 
universitetet i Rochester, USA, och har tillsammans grundat motivationsteorin SDT som har 
appliceras inom en rad olika verksamheter och arenor. I denna studie kommer teorin appliceras 
på ett musikskapande med stöd av Paul Evans (2015) föreslagna tillvägagångssätt. Paul Evans 
är fil. dr, i musikpedagogik vid humaniora- och samhällsvetenskapliga fakulteten vid University 
of New South Wales, Australien, och forskar framför allt inom musikutbildning. Genom att 
införa Evans förklaringar till hur studenter kan motiveras till att skapa musik kommer SDT’s 
tre grundläggande behov att förtydligas.  

SDT utvecklades från motivationsteorier som fokuserade på sambandet mellan inre och yttre 
motivation som förklaring till förändring. Deci och Ryan (2000) menar att SDT bygger på att 
länken mellan vilja och självbestämmande är konstant. För att vara självbestämmande måste 
individen göra ett aktivt val i hur den ska agera i sin omgivning. En individ som agerar och 
handlar utan att få valmöjligheter och själv få bestämma över hur de valen ska uppnås är inte 
tillfreds. Motivation härleder på så sätt från tron på att individer har en kapacitet och vilja till 
att själva kontrollera sin omgivning. Innebörden är således att behov är en inneboende medfödd 
kraft hos varje individ, och här är det viktigt att individen är medveten om, och accepterar, sina 
styrkor och begränsningar som kan förstärka eller försvaga ens möjligheter att nå sitt mål. Med 
andra ord, en handling med ett högt självbestämmande är fritt från yttre påverkningar som tvång 
och sanktioner. Ett högt självbestämmande vid mänskliga handlingar och beteenden 
kännetecknas alltså som en effekt av de inre psykologiska behoven.  

Studien kommer istället att lägga sin tyngd kring de av Deci och Ryan’s (2000) föreslagna 
grundläggande inneboende psykologiska behov som förklarar ett självbestämmande mänskligt 
beteende och handling: behov av kompetens, behov av självbestämmande och behov av 
relationer. 

Behov av kompetens  
Individer har ett behov av att känna sig kompetenta i olika sammanhang. Såväl i aktiviteter och 
uppgifter som i sina interaktioner med andra. Kompetens kan i detta fall förklaras som 
behärskning, ett behov av att behärska omgivningen och de aktiviteter, uppgifter och relationer 
som inbegrips. För att förstå sin egen kompetens och utveckling är det av yttersta vikt att det 
finns någon typ av feedback. Får en individ höra att den klarar av att genomföra uppgifter så 
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stärks självförtroendet och genom att känna sin utveckling kan individen enklare behärska 
omgivningen (Deci & Ryan, 2000). Det förutsätter att synen på lärande utgår från ett 
utvecklingsperspektiv, det vill säga pedagoger och lärare uppfattar elevers potential till att 
utveckla förmågor och kunskaper. Genom att ständigt utmana elever i aktiviteter och uppgifter 
på nivåer ovanför elevens kunskapsnivå ökar elevens kompetensbehov. Blir eleven istället 
utmanad på en nivå som skiljer sig markant ifrån kunskapsnivån finns det risk att eleven 
avbryter sina ansträngningar (Evans, 2015). I kontexten musik och musikskapande kan 
utmaningar vara av praktiskt som av social natur. Utmana elever att lägga en basslinga, ett 
trumsolo eller skriva en text, precis som i att genomföra aktiviteter och uppgifter i grupper med 
andra elever. Vidare kan inte elevers kompetenser och förmågor ställas mot varandra, det 
medför press att leverera och kan skapa ångest och uppgivelse. För att eleven ska känna sig 
kompetent måste feedback återkopplas till eleven från pedagoger. Det är av yttersta vikt att 
feedbacken är i positiva ordalag som signalerar effektivitet. Även om eleven inte lyckas fullt ut 
med uppgiften måste ansträngningarna berömmas för att öka kompetensbehovet, vilket är minst 
lika viktigt. Får elever istället höra att de inte lyckas genomföra en uppgift på önskat sätt så 
kommer med andra ord en upplevelse av okunnighet och bristande kompetens att uppstå inom 
eleven. Evans menar att perfektionism och att vinna tävlingar inte är en måttstock för ett 
framgångsrikt musicerande, det är utvecklingen som är det centrala (Evans, 2015). 

Behov av självbestämmande  
Behovet av självbestämmande inbegriper känslan av att ha kontroll i och med sin omgivning. 
Kontroll ska inte förväxlas med makt, utan ses som ett introvert behov till att stärka individens 
kontroll och frihet i att välja och handla. Handlingar och beteenden grundas på att inre 
motivation ska byggas på individens möjlighet till att få vara självbestämmande, att få 
möjligheter och utrymme för att ta egna beslut utan yttre påverkningar (Deci & Ryan, 2000). 
När yttre motivatorer som styrningar, hot, övervakning, belöningar, utvärdering och deadlines 
är en del av omgivningen finns det risk att individen upplever en minskad kontroll över sin egen 
situation. Dessa yttre faktorer underminerar individens självbestämmande och leder till en 
minskad inre motivation. Tvärtom så ökar individers känsla av kontroll över sin egen situation 
om den erbjuds olika val, både i mål och medel. Kontroll innebär inte i regel att elever ska få 
vara helt och hållet självbestämmande, det är inte heller helt möjligt i en skolmiljö med riktlinjer 
och mål krav. Däremot är det av vikt att elever får känna sig delaktiga i val och beslut samt är 
engagerad i en aktivitet utan att yttre motivationer påverkar.  

Inom skola och musikskapande kan självbestämmande behovet tillfredsställas när elever blir 
inkluderade till att vara med och besluta om vilka instrument eller sånger de vill spela utan att 
känna tvång eller skuld över att göra det. Pedagogerna tillhandahåller material som instrument, 
text- och musikstycken, repertoarer och liknande om eleverna själva inte kommer med idéer. 
Vid instruktioner från pedagogerna är det viktigt med syftningsförankring, att eleven förstår 
varför den ska lära sig något. Framförallt ska pedagoger uppmana till spontanitet och kreativitet. 
Elever som får improvisera och komponera egna stycken och texter har en större chans att känna 
sig självständiga. Den hjälp pedagoger kan bistå med är att utveckla meningsfulla praktiska mål 
som leder till vidare utveckling, exempelvis klara en basslinga eller ackord inom en viss period. 
Vidare ska pedagoger kunna se och erkänna elevers känslor som viktiga och sanna. Om en elev 
inte vill genomföra en uppgift så ska det finnas alternativ (Evans, 2015).   
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Behov av relationer 
Med behov av relationer menas det att individer har ett behov av att ha meningsfulla relationer 
till andra i sin omgivning. När en individ älskar, bryr sig och vårdar någon annan, samt upplever 
det omvända så blir behovet av relationer tillfredsställt. Ju mer behovet är tillfredsställt desto 
mer ökar den inre motivationen. Behovet av relationer har en mer flyktig roll för den inre 
motivationen än behoven för kompetens och självbestämmande, då det finns tillfällen då elever 
utövar aktivitet efter en inre motivation utan att relationer spelar någon roll. Huvudsaken är att 
trygga relationer har fundamental roll i bakgrunden, som ett yttre stöd för den inre motivationen 
Trygghetskänslan gör att denna inneboende kraft kan växa och bli mer robust (Deci & Ryan, 
2000). Inom skola och musikskapande kan relationsbehovet tillfredsställas genom att 
pedagoger underlättar för samarbete mellan eleverna genom uppmaningar och grupparbeten. 
Det pedagogiska förhållningssättet bör präglas av ett informellt lärande, den ska vara personlig 
och icke-auktoritär. För att elever ska känna tillhörighet, inte bara med andra utan även med 
pedagogerna, bör relation mellan pedagoger och elever karaktäriseras av jämlikhet i så stor 
utsträckning som möjligt. Relationen från pedagogerna ska vara varm och omtänksam. Vidare 
bör pedagoger uppmuntra till tillgivenhet och glädje och erkänna elevers känslor och humör 
som riktiga. Vidare bör pedagoger ha en förståelse för att elevers motivation kan återhållas av 
yttre omständigheter utanför skolans kontroll. Det finns tillfällen då elever känner att andra 
aktiviteter och vänner är viktigare än musik och att pedagoger då inte ger eleverna skuld- och 
skamkänslor för det (Evans, 2015). 

Deci och Ryan (2000) menar att en person som är omotiverad saknar tillfredsställelse inom ett 
eller flera av de tre behoven. Ett pedagogiskt arbetssätt under lämpliga förhållanden som arbetar 
utefter att uppfylla och tillfredsställa dessa tre psykologiska behov leder individen till en 
förändring. Förändringarna kan sammanfattas till tre aspekter: Individen blir mer kompetenta 
och förstående för sin egen kapacitet och potential; lär sig hantera och reglera sina känslor; samt 
blir kapabel till att bortse från yttre påverkningar. 

Resonemang kring användandet av teorin i studien 
I inledning problematiserades Introduktionsprogrammens upplevda problematik kring särskilda 
insatser för enskilda elever. Musikalternativet är i grunden en motivationsinsats för skoltrötta 
och omotiverade elever på Introduktionsprogrammets individuella alternativ.  Därför finns det 
anledning att teoretisera kring motivation som begrepp och process. Den insamlade empirin 
kommer att analyseras utifrån Deci och Ryans (2000) tre presenterade grundläggande behoven 
kompetens; självbestämmande; samt relationer. Vidare tillämpas Evans (2015) 
musikpedagogiska förslag som underkategorier till de grundläggande behoven: feedback och 
utmaningar (kompetens); delaktighet och kreativitet (självbestämmande); relation till 
pedagoger och relation till andra elever (relation). 

Kritik mot Self-determination theory 
Kritik mot den inre- och yttre motivationsteorin som SDT bygger på återfinns hos flera 
meningsmotståndare. Framför allt hos forskare hängivna åt operanta teorier. De menar på att 
det inte alls existerar någon typ av inre motivation, utan att individers motivation istället 
förklaras genom betingning och stimulus (Cameron & Pierce, 1996). Det finns även mer 
specifik kritik mot delar av inre motivationsteori. Merparten av kritiken är riktad mot 
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argumenten att yttre motivatorer som pengar och betyg skulle underminera en sann motivation. 
Hoppe (1975) menar på att inre och yttre motivatorer inte nödvändigtvis måste separeras. 
Istället kan en yttre motivation inkluderas i den inre motivationen. Hoppe använder belöning 
som exempel för att rättfärdiga kritiken och menar att en individ kan engagera sig i en aktivitet 
eller genomföra en uppgift dels för att individen har ett intresse i det (inre motivation) och dels 
för att belöningen (yttre motivation) lockar. Yttre motivation kan existera i samma kontext som 
en inre motivation och kan såldes inte bortses som sann motivation.  

Avgränsning 
Studiens övergripande syfte är att studera musikens betydelse för elevers skolmotivation, därför 
kommer studien att fokusera på de inre psykologiska behoven som motivationsstrategier. Yttre 
motivatorer syftar inte alltid till att få individer motiverade, utan ses vanligtvis som en 
bidragande faktor till att individer blir omotiverade (Schunk, m.fl., 2010). Deci och Ryan (2000) 
har dock utvecklat en teori inom SDT som syftar till att förklara hur yttre motivation kan 
internaliseras i individen, kallat Organismic Integration Theory. Här gör studien dock en 
teoretisk avgränsning där yttre faktorer exkluderas från studien.  
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5. Metod 
I följande kapitel beskrivs studiens metodologiska tillvägagångssätt. Studien har ett intresse för 
människors erfarenhet och uppfattning av sociala fenomen. Författarna har under intervjuer 
lyhört lyssnat på respondenters berättelser för att efteråt analysera och tolka dessa till en mer 
omfattande betydelse. Studiens övergripande syfte är att studera musikens betydelse för elevers 
skolmotivation. Genom kvalitativa intervjuer vill författarna skapa förståelse och tolka 
deltagarnas uppfattningar och erfarenheter kring studiens syfte. 

Metodologisk ansats 
För att förstå och beskriva kontextbundna fenomen används metoder som är kvalitativa. Genom 
kvalitativa studier kan en mer ökad förståelse av fenomenet presenteras (Justesen & Mik-
Meyer, 2011, s. 13). I en kvalitativ studie lever synen om att det alltid finns något att lära i 
inställningar och i sociala grupper. Alla människor, situationer och inställningar ses unika 
(Taylor & Bogdan, 1998, s. 10). Relationen mellan empiri och teori har arbetats ut genom 
abduktion vilket är ett sätt att relatera och analysera empiri med grund i teori. Att vetenskapligt 
arbeta abduktivt innebär en växlande process mellan att arbeta induktivt och deduktivt. 
Abduktionen innebär att en hypotes kan framställas genom förförståelse eller utifrån ett enskilt 
fall. Hypotesen prövas mot en teoretisk grund för att sedan testa den teoretiska grunden på nya 
fall, empiri skall samlas in. Efter att empiri har samlats in är det möjligt att fortsätta utveckla 
eller bredda teorin. Fördelen med att arbeta abduktivt är att forskaren inte lika lätt låser sig. En 
risk är dock att forskaren omedvetet väljer studieobjekt efter förförståelse och erfarenhet och 
väljer hypotes och teoretisk grund därefter (Patel & Davidson, 2011, s. 24). Studieobjekt har 
valts dels efter författarnas eget intresse i arbetet med elever, men också utefter den 
tillgänglighet som funnits gällande urval. Det fanns innan studiens start ett önskemål från 
Musikalternativet att studera deras verksamhet, dock utan någon styrning om innehåll. På grund 
av den aktuella diskurs som förs gällande bristande behörighet, skoltrötta elever och brister i 
behovsinsatser kändes studieobjektet som lämpligt även ur ett samhälleligt och 
socialpedagogiskt perspektiv. Studiens teoretiska utgångspunkt har breddats utefter den empiri 
som samlats in. Under processen har teori, begrepp och syfte ändrats trots samma urval.  

Litteratur anskaffning 
Forskning har sökts via databaserna Primo, SwePub, Google Scholar, DiVA, ProQuest, 
PsycArticles, PsycInfo och Sociological Abstracts samt från avhandlingar.se. Litteratur har 
sökts via Primo och på Högskolan Väst bibliotek.  

Music eller Music-making, motivation och school var dem första sökorden vilket gav ett fåtal 
träffar utan någon större relevans för studien. Change, development, youth och adolescens blev 
fyra nya begrepp som infördes i sökningen för att försöka hitta forskning med liknande 
målgrupp, vilket också resulterade i ett större utbud av forskning som sågs relevant för studien. 
Många av sökorden har internationellt flera olika begrepp som förklarar samma fenomen. I den 
nationella forskningen har ovanstående begrepp översatt till svenska. Sökorden har använts i 
olika kombinationer samt med och utan trunkering.  

Det har varit svårt att finna forskning kring ämnet. Detta kan dels tolkas till att musik som 
motivationsstrategi är en så pass modern pedagogisk metod och därför har inte någon större 
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forskning gjorts. Det går dock att finna forskning om andra liknande metoder inom exempelvis 
andra estetiska verksamheter eller trädgårdsarbete vilket i vissa avseenden också går att sätta i 
relation till studiens fokus. Den forskning som valts ut har omfattande varit relevant för studien 
både som forskning men även som teoretisk grund, den har också varit ny i publicering och haft 
internationell och nationellt tillgång. 

Urval 
Då studiens övergripande syfte är att studera musikens betydelse för elevers skolmotivation var 
Musikalternativet en lämplig verksamhet att hämta deltagande respondenter från. Genom 
Musikalternativet fick vi tag på sex elever i åldern 16-19 år som ville ställa upp som 
respondenter i studien. Urvalet hade en jämn könsfördelning och samtliga har deltagit i 
Musikalternativet minst en termin. Gruppen som studerats är inte stor och har ingen direkt tyngd 
i ett generaliserbart resultat. Däremot tror vi att ett urval på sex elever i liknande situationer 
ändå kan ge resultat som kan användas som en förstudie till större sammanhang. Den empiri 
som respondenterna bringat genom sina personliga berättelser och erfarenheter skapar bra 
möjligheter till att studera deras uppfattningar om musik som pedagogiskt verktyg (Bryman, 
1997, ss. 121-122). I och med det unga urvalet så har en viss försiktighet beaktats. De ungdomar 
som var tveksamma eller inte ville vara med behövde inte ställa upp. Även om det kan 
förekomma viss stigmatisering att ingå i en studie, så bedömdes det att riskerna att delta i 
studien var små. Respondenterna har i studien tilldelats fiktiva namn för att avidentifiera dem. 
Deltagande elever har getts namnen Sara, Klara, Matilda, Oskar, Jesper och Andreas.  

Intervju som metod  
I studien har kvalitativa halvstrukturerade intervjuer valts som metod för att samla in värdefull 
empiri som ska svara på studiens syfte. Observation som metod övervägdes, men efter noggrant 
reflekterande, bestämdes det att observationer inte skulle ge lika meningsfull empiri som 
intervjuer. Kvale och Brinkmann (2009, s. 19) skriver om hur intervju som forskningsmetod 
fungerar som ett samtal, ett samtal med ett syfte och som har en struktur. Skillnad mellan det 
vardagliga samtalet och en forskningsintervju är att samtalet inte sker mellan två likvärdiga 
parter, eftersom det är intervjuaren och forskaren som kontrollerar, styr och definierar 
situationen och samtalet. Intervjun är ett sätt för forskaren att genom omsorgsfullt ställda frågor 
och ett lyhört lyssnande på intervjupersonens berättelser skaffa sig kunskap. 

Datainsamlingen skedde genom halvstrukturerade intervjuer med frågor som har en låg 
standardisering, detta eftersom vi såg det värdefullt med elevernas eget perspektiv och deras 
egen tolkning om musiken frambringar förändringar i studiemotivationen. Patel och Davidson 
(2011, ss. 75-76) förklarar hur struktur och standardisering används i intervjumetoder. 
Strukturen innebär vilken grad av möjlighet i sitt svarsutrymme intervjupersonen har. En 
intervju med hög struktur innebär för intervjupersonen ett väldigt litet svarsutrymme, svaren 
kan förutsägas och skall endast vara begränsade till den specifika frågan. Intervjupersonen kan 
alltså inte ”sväva” ut i sina svar, sker det kommer intervjuaren att dra tillbaka fokus till själva 
frågan igen. Med en låg struktur, en ostrukturerad intervju, får respondenten i stället en total 
rymlighet för sina svar. I den ostrukturerade intervjun bortser intervjuaren från att hålla sig 
inom ramen och det ses värdefullt med stora, djupa svar.  Standardiseringen handlar om 
intervjuarens frågor. Till exempel en hög standardisering där ett antal frågor ställs i samma 
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ordning till alla deltagande, eller en låg standardisering där intervjuaren under tiden kommer på 
individuella frågor till deltagande och ställer frågorna när det känns som mest lämpligt under 
intervjun. De olika sätten att ställa intervjufrågor samt hur vi vill ha svaren är användbart inom 
olika områden. Det går också att pendla i dessa olika typer, en fråga kan vara öppen för ett 
större svarsutrymme beroende på hur du ställer den och huruvida du anser vilken betydelse 
svaret kan ha. Räcker det med ett ”ja” eller är det mer betydelsefullt med ett mer berättande, 
djupare svar (Patel & Davidson, 2011, s. 77). Intervjuaren behöver vara lyhörd och snabb i sin 
tolkning av de svar som respondenten ger, ett svar kan öppna upp för nya frågor och nya 
metoder under intervjun. Tystnad kan också vara ett bra sätt att låta intervjupersonen få en paus 
och tid till att reflektera över samtalet (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 151). Formella och/eller 
informella intervjuer används för att i samtalet fånga respondentens tankar och erfarenheter. 
Formella intervjuer kräver mer förarbete än informella eftersom det skall finnas en mer 
strukturerad intervjuguide samt tid och plats skall vara förbestämt. Likheterna och olikheterna 
i dessa intervjuformer kompletterar varandra och är bra till olika slags forskningsmaterial vilket 
gör dem till en bra kombination (Erlandsson & Sjöberg, 2013, s. 182). Om intervjun är för styrd 
finns risken att respondenter inte får sitt utrymme till att berätta och uttrycka sina egna 
upplevelser (Lalander & Johansson, 2012, s.265). 

Forskaren behöver också ur etisk synvinkel vara uppmärksam på ungdomens reaktioner under 
intervjun. Märks det en förändring i kroppsspråk eller tonfall i rösten om frågorna verkar svåra 
och jobbiga, eller har intervjun gjort respondenten trött och uttråkad så bör intervjuaren läsa 
dessa signaler och avsluta intervjun (Erlandsson & Sjöberg, 2013, s. 173).  

Konstruerandet av intervjuguiden 
Som en följd av studiens syfte så konstruerades en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 3). 
Detta för att frågornas öppenhet ger respondenterna större möjlighet att svara fritt och 
beskrivande.  Första steget i konstruerandet av intervjuguiden bestod av att skriva ner många 
frågor och därefter bearbeta varje fråga samt ta bort dem som inte var relevanta eller begripliga. 
I intervjuer med unga är det bra att undvika så kallade ”falska frågor”, en frågetyp som oftast 
finns i undervisningssammanhang och frågesporter. Dessa frågor kan ge en känsla av att det 
finns ett rätt svar som den unge testas på. Unga är ofta väl bekanta med denna typ av frågor 
vilket kan få dem att omtolka intervjusituationen och välja att inte svara och släppa in 
intervjuaren. Det är mer positivt att använda berättande frågor -”Vill du berätta hur din relation 
till skolan tidigare sett ut?” (Erlandsson & Sjöberg, 2013, ss. 172-173). Frågorna som 
uppmanar till berättande kan skapa en mer spontan och öppen dialog där nyckelord kan ringas 
in och återkopplas till genom följdfrågor. I intervjuguidens inledning konstruerades det ett antal 
mjuka indelningsfrågor för att få eleverna att känna trygghet och tillit. Enligt Kvale och 
Brinkmann (2009, s. 144) är de första minuterna av en intervju viktiga för hur deltagande ser 
på intervjuaren och hur intervjun kommer att genomföras.  

Utifrån frågeställningarna delades intervjuguiden upp i två teman - musikskapande och 
skolmotivation. Efter tematisering så kortades intervjuguidens frågor ner till färre och mer 
öppna och berättande frågor för att svara upp på frågeställningarna. Även eventuella följdfrågor 
till intervjuguiden förbereddes. En kritisk granskning av intervju guiden genomfördes vid flera 
tillfällen, vilket resulterade i att den reviderades flertalet gånger. Detta för den eventuella 
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empirin ska vara så tydlig som möjlig och applicerbar med studiens syfte, frågeställningar och 
teoretiska utgångspunkter. Intervjuguiden har pilotkörts på två personer för att testa frågornas 
begriplighet och syfte.  Efter pilotintervjun erhölls kritiska reflektioner som var behjälplig till 
den grad att flera frågor omformulerade eller ströks helt (Lantz, 2013, ss. 77-78).  

Intervjugenomförandet  
Det fanns möjlighet att ha intervjuerna både i deltagande elevernas skola eller på 
Musikalternativet. Även platser utanför dessa övervägdes, men med risk för ett mer begränsat 
urval avfärdades de alternativen. Därför bestämdes det att intervjuerna skulle inträffa i 
Musikalternativets lokaler under tre tillfällen då eleverna redan befann sig där. Det kändes 
lämpligt med projektets egna lokaler eftersom eleverna då befinner sig i en trygg miljö, och på 
så sätt skulle kunna känna sig mer bekväma. Att ha intervjuerna på Musikalternativet tog heller 
ingen tid från respondenters skollektioner. Sex stycken enskilda kvalitativa intervjuer bokades 
därefter in. Hänsyn har tagits till deltagares ålder och respekt för ungdomarnas egen takt och 
vilja om vad dem vill berätta fanns genomgående under intervjun. Intervjufrågor kan också 
behöva läggas på en mer lättsam nivå för att undvika missförstånd mellan intervjuaren och 
ungdomen (Erlandsson & Sjöberg, 2013, ss. 172-173). Trots pilot-genomförande av 
intervjuguide och en noggrann bearbetning av frågorna så blev det under intervjuerna 
missuppfattningar eller att respondenterna såg frågorna som svårförståeliga och intervjuaren 
fick förklara och definiera om frågan. Intervjun genomfördes med en låg standardisering på 
frågorna för att låta deltagande elever kunna berätta öppet och för att intervjun skulle få ett 
naturligt flyt. En låg standardisering öppnar för förändringar i intervjuguiden då det inte finns 
någon given ordning för frågorna, utan de kommer ställas i den ordning som fungerar bäst i de 
olika samtalen. Det är heller inte uteslutet för att under intervjun upptäcka nya frågor som för 
stunden passar bra. 

När det är olika personer som genomför intervjuerna kan det ofta resultera i att tonvikt läggs på 
olika frågor. Ju mer öppen intervjun är desto större risk är det att sammanhanget beskrivs och 
tolkas olika av intervjuarna. Sammanhanget måste reflekteras över och belysas noga för att 
kunna vara en grund för tolkning av svaren. Varje situation kan i tid och rum vara avgränsat 
och påverkas av större sammanhang vilket innebär att det kan påverka upplevelsen och 
uppfattningen av intervjun. Skillnad i svaren kan således bero på intervjuarnas olika tolkningar. 
Alla sådana faktorer måste kritiskt analyseras i den kvalitativa studien (Lantz, 2013, ss. 68-69). 
Reflektioner för betydelsen av den kontext som råder för intervjustunden har förekommit. Det 
finns en uppfattning om att respondenters berättelser och svar har påverkats av deras 
dagsmående men även av den situation dem befann sig i just under intervjun. Flera av 
respondenterna hade nyligen gjort sina nationella prov i skolan vilket kan innebära både lättnad, 
stress, glädje och frustration som speglas i deras intervjusvar. I Musikalternativets arbetsprocess 
hade dem precis avslutat sina låtinspelningar vilket också kan skapa glädje och lugn.  

Med varje deltagare inleddes intervjun med att presentera studiens syfte för att ge dem chans 
att ställa frågor kring sin egen roll i studien etc. Information om att intervjun kommer spelas in 
och hur anteckningar och ljudfiler skulle användas av intervjuaren. Det kändes viktigt att få ta 
information om anonymitet och frivilligheten i deltagandet med varje elev var för sig eftersom 
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det lätt faller på dem vuxna att ta sådana beslut för dem. När samtycke från respondenterna 
erhållits startades själva intervjun med mjukare inledande frågor.  

Svår och personlig information är sådant som kan uppkomma ur respondenten berättelser, vilket 
kan göra det svårt för intervjuaren att behärska känslor och tankar till att försöka förändra och 
bekräfta respondentens tankar. Det behöver nödvändigtvis inte vara ett problem om reaktioner 
väcks och ibland ageras ut men det kan bli problematik om intervjuaren inte reflekterar kring 
sina egna känslor och agerande. Det professionella förhållningssättet utvecklas genom att aktivt 
reflektera över vad som sägs, görs och sker under intervjun (Lantz, 2013, s. 108). Då 
intervjuguiden innehöll frågor om respondenters tidigare skolrelation kom det också upp en del 
svår, tung och personlig information i deras berättelser. 

I en kvalitativ studie kan en utgångspunkt i en intervjustudie vara att avsluta frågorna när 
följdfrågor inte ger någon ny, annorlunda information från respondenten. Då är 
fördjupningsgraden stark. När intervjuaren fått tillräckligt med information för att ha en 
begriplig helhetsbild, ett tydligt mönster, så kan intervjun avslutas (Lantz, 2013, s. 70). Det kan 
vara nödvändigt att stänga av bandspelare för att sedan fråga ytterligare om intervjupersonen 
har några frågor och tankar kring intervjun. Vidare är det bra om intervjun avslutas med en 
uppföljning av den inledande intervjudelen. Detta på grund av att det ibland finns en viss 
spänning och oro hos respondenten om intervjupersonen delat med sig av personliga berättelser 
och inte riktigt vet hur sitt deltagande påverkar studien (Kvale & Brinkmann, 2009, ss. 144-
145). Varje intervju tog ca 30-40 minuter och avslutades genom att tacka respondenten, stänga 
av diktafonens inspelning och avrunda med att fråga om allt kändes okej, om det finns några 
funderingar och om det fortfarande är okej att använda sig av materialet i studien. Samtliga 
respondenter var positiva efter intervjuerna och berättade att allt kändes bra.  

Analysmetod 
I kvalitativa metoder där empiri samlats in genom exempelvis intervjuer eller observationer 
behövs en transkribering göras innan själva analysen kan påbörjas. En transkribering innebär 
att ljudinspelningar och fältanteckningar görs om till en mer analysbar text (Hjerm & Lindgren 
, 2010, ss. 84-85). Vi har i analysen valt att arbeta med en modell där analysprocessen görs efter 
tre nivåer. Den första nivån skall datamaterialet ordnas efter kodning, för att sedan gå vidare till 
andra nivån där en tematisering görs (kodningen ordnas lite mer noggrant). I den sista nivån 
skall kodningen och tematiseringen kunna summeras, alltså fungera som en utgångspunkt för 
resultat och analys. Analysprocessen kan ses som en spiral där tolkningar och förklaringar växer 
fram växelvis och vill utvecklas genom att göra flera genomgångar av den insamlade empirin 
(Hjerm & Lindgren , 2010, s. 88). 

Hjerm och Lindgren (2010, s.91) förklarar vidare kodningsarbetets process som kortfattat 
innebär att den samling text som finns genom transkribering skall göras mer hanterbar samt 
hitta mönster. Vi valde att koda insamlad data genom att gå igenom varje intervjus 
transkribering gemensamt och tillsammans skriva ner nyckelord ur varje mening från 
respondenten. Genom att identifiera nyckelord (koder) i texterna reduceras empiri gradvis till 
olika kategorier (Hjerm & Lindgren , 2010, s. 91). Vidare fortsatte vi att ytterligare en gång gå 
igenom kodningen för att försöka utveckla och förfina nyckelorden så att de blir mer hanterbart 
och speglar materialets huvudinnehåll på ett rättvist sätt (Hjerm & Lindgren , 2010, s. 92). Nästa 
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steg i analysen skulle det bli ordning på nyckelorden och en tolkning av dem olika koderna 
skulle bli till teman. Det är detta steget, eller nivån, som kallas för tematisering. Vilka relationer 
har dem olika koderna till varandra (Hjerm & Lindgren , 2010, s. 94). De teman vi bestämde 
oss för var motivation och musik på grund av studiens syfte, frågeställningar samt teoretiska 
utgångspunkt. Vi sorterade alla nyckelord till de teman där dem bäst passade in och märkte 
ganska snabbt vilken slutsats och koppling vi snart skulle komma att se genom olika koder och 
teman. Hjerm och Lindgren (2010, ss.94-95) menar att i spriralprocessen mellan kodning och 
tematisering så kommer texten att allt mer bli teoretisk. Koder och teman kommer i början vara 
ganska textnära och specifikt kopplad till intervjuerna men det växlande analysarbete mellan 
dessa två nivåer kommer tillslut skapa en viss distans till den empiri som från början behandlats, 
här blir empirin lite mer generalliserbar och kan belysa mer allomfattande problem och 
samhällsmönster. Efter att ha arbetet med kodning och tematisering kunde motivations- och 
musikbegreppen summeras till förändring. Respondenters berättelser om hur dem har 
förändrats personligt, musikaliskt och i skolan blev en viktig del för studiens resulat. I andra 
delen av resultat och analys kapilet behandlas endast tre respondenters berättelser om deras 
upplevelser av förändring. Detta för att på så sätt tydliggöra olikheter dels i deras tidigare 
erfarenheter av skolgång samt olika behov av självbestämmande, relationer och kompetens. 
Valet till varför endast tre respondenter presenteras i resultat och analys kapitlets andra del är 
dels på grund av avsaknad av empiri gällande skolrelation hos vissa respondenter, samt en vilja 
till att kvalitetssäkra den analys som vi haft möjlighet att göra i förhållande till studiens 
tidsaspekt.  

Studiens tillförlitlighet 
Validitet 
I studien finns en god validitet där intervjuer gjorts utefter syfte och frågeställningar. Frågor 
om motivation, musikintresse och förändring genom musiken är frågor som behandlats genom 
intervjuer med skoltrötta elever. För en god validitet krävs det att forskaren undersöker det som 
studien faktiskt avser att undersöka, samt att forskaren har kunskap om hur sin egen 
förförståelse används under hela forskningsprocessen. En hög validitet i datainsamlingen 
innebär att forskaren lyckats skaffa underlag för en trovärdig tolkning av det fenomen som 
studerats (Patel & Davidson, 2011, ss. 102,106).  

Reliabilitet 
I studien har tillförlitligheten tagits till hänsyn genom en medvetenhet om den förförståelse som 
finns vilket kan prägla de frågor som ställts. Genom att beakta detta har vi ställt tydliga och 
öppna frågor som skall vara lättförståeliga och som skall låta eleverna själva berätta fritt kring 
sina upplevelser. En perfekt och maximal reliabilitet är dock inte möjlig att nå om studierna 
skall bli meningsfulla för de sociala fenomenen (Taylor & Bogdan, 1998, s. 9).  

Generaliserbarhet  
Generaliserbarhet handlar om möjligheten till att kunna dra generella slutsatser, överföra ny 
kunskap samt överföra den nya kunskapen så den blir giltig för alla. För att kunna generalisera 
resultat krävs en stark validitet och reliabilitet i forskningen (Erlandsson & Sjöberg, 2013, s. 
133). I ungdomsvetenskaplig forskning kan studerade fenomen vara komplexa och ha en mängd 
faktorer som spelar roll och är meningsfulla vilket kan göra det problematiskt och svårt att 
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fastställa orsakssamband (Erlandsson & Sjöberg, 2013, ss. 40,133). I denna studie vill vi ge en 
chans att skapa en ökad förståelse för andra människor på deras villkor, förmågan att ta den 
andres perspektiv och se ur dennes glasögon. Det är ett avgränsat antal respondenter som skall 
skapa förståelse samt ge verktyg till att ta reda på tolkningar och uppfattningar som kan ligga 
till grund för kommande generering av hypoteser till ny forskning. 

Etiska ställningstaganden 
I en intervjustudie förekommer det etiska problem under hela studieprocessen. Potentiell etisk 
problematik bör beaktas redan från början av studien. Syfte med att samla in data genom 
intervjuer bör varsamt och noga tänkas igenom. Under planeringen av intervjun samt under 
själva intervjusituationen behöver det ske en aktiv reflektion kring intervjudeltagandes 
samtycke under hela studien, säkra deras konfidentialitet och överväga om det finns risk för 
personliga konsekvenser för deltagande, till exempel stress under intervjun eller förändringar i 
självuppfattning (Kvale & Brinkmann, 2009, ss. 78-79). Studien syftar till att studera musikens 
betydelse för skolelevers motivation. Av studiens författare har förförståelsen sett olika ut. En 
kommer med en stor förförståelse både när det gäller skolan och Introduktionsprogrammet samt 
för några av de respondenter som deltagit i studien. Den andra författaren har ingen mer 
förförståelse än egna erfarenheter av skolan och ungdomsåren. Musiken som arbete är nytt för 
båda två däremot finns det förståelse för hur estetisk eller idrottsaktiviteter kan främja 
motivation och energi då både författarna har varit aktiva med detta.  

Det finns fyra huvudkrav i de etiska regler som en forskare bör ta hänsyn till. 
Informationskravet som innebär att forskaren skall ge information om forskningens syfte till 
deltagande och berörda i studien (Patel & Davidson, 2011, s. 63). I början av studien bokades 
en träff in med pedagoger och elever på Musikalternativet. Under träffen var tanken att 
författarna skulle få en möjlighet till en förförstående uppfattning om projektets arbete och mål 
samt ge en bild till eleverna om vilka vi var och vad vi vill studera hos dem. Efter träffen sändes 
ett informationsbrev ut till Musikalternativets pedagoger som vidarebefordra detta till eleverna. 
Detta gav eleverna en möjlighet att fråga, visa eller neka intresse för deltagande i studien till 
pedagogerna i första hand.  

Samtyckeskravet som bygger på att respondenter har fått en tydlig förklaring om studiens syfte 
och innebörden att delta. Ett informerat samtycke innebär att deltagaren har en egen rätt att 
bestämma över sin medverkan (Patel & Davidson, 2011, s. 63). Även om den unge ses kunna 
förstå syftet med studien kan det vara svårt att välja att inte delta eller avbryta sitt deltagande. 
Det ligger på forskaren att respektfullt och med hänsyn till respondentens ålder bedöma om 
respondenten visar tvekan i sitt samtycke och deltagande i intervjuprocessen (Erlandsson & 
Sjöberg, 2013, s. 68). När det är ungdomar som agerar respondenter är det viktigt att dem själva 
får en chans att få uttrycka sitt medgivande. Ofta glöms ungdomens eget medgivande av och 
beslut om deltagande tas ofta av vuxna vilket är viktigt för forskaren att ha i åtanke (Erlandsson 
& Sjöberg, 2013, ss. 164-165). Under en intervju upplevdes det av intervjuaren efter en stund 
att respondenten inte kände sig helt bekväm vilket kan tolkas till att respondenten inte var okej 
i sitt samtycke. Intervjun avrundades därför av med ett fåtal frågor som aldrig ställdes.  

Konfidentialitetskravet, de uppgifter som kommer finnas om deltagare i studien skall behandlas 
med största möjliga konfidentialitet. Uppgifter skall behandlas och förvaras så obehöriga inte 
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kan ta del av dem (Patel & Davidson, 2011, s. 63). I studien har all empiriskt material behandlats 
konfidentiellt och ingen obehörig har tagit del av anteckningar eller ljudinspelningar. I resultat 
delen har respondenters namn avidentifierats och bytts ut mot fiktiva namn. 

Nyttjandekravet, de insamlade uppgifter som finns får endast användas för forskningsändamål 
(Patel & Davidson, 2011, s. 63). All insamlad empiri har enbart nyttjats för studiens 
forskningsändamål. Datamaterial kommer efter studiens publikation att förstöras. I 
transkriberingar har visst material valts att inte tas med då det inte varit relevant för studiens 
ändamål. Detta har även tagits hänsyn till under konstruerandet av intervjuguiden och frågorna 
skall endast vara relevanta för studiens syfte. Därför har privata frågor om boende, familj etc. 
valts bort och dem inledande frågorna har riktats mot musiken och Musikalternativets 
betydelse. 

Det är också i forskning viktigt att reflektera och ta hänsyn till de konsekvenser som en 
kvalitativ studie kan medföra för deltagarna. En konsekvens i studien skulle vara som frågor 
om tidigare skola drar upp gamla traumatiska och jobbiga situationer för respondenter då vissa 
blivit utsatta för mobbning. Det blev viktigt att inte ha frågor av terapeutisk karaktär samt vara 
noga med att jobbiga, svåra frågor inte behöver besvaras om så är fallet (Kvale & Brinkmann, 
2009, ss. 89-90). Forskarens roll är en annan viktig etisk aspekt att ta hänsyn till. Här handlar 
det om att under studiens gång ha en ärlighet inför moraliska frågor, att aktivt reflektera över 
hur förförstålesen kan påverka analys. I en kvalitativ och öppen intervju där samspelet hamnar 
i fokus kan detta till  exempel göra att intervjuaren identifierar sig med respondenten och går 
ur sin professionella roll som forskare (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 91).  

Under hela studiens process har en genomgående etisk reflektion utförts. I urvalet nämn en etisk 
problematik där några av respondenter sen tidigare har kännedom kring en av författarna. Detta 
är något som reflekterats och analyserats fram och tillbaka och det går att finna både positiva 
och negativa aspekter med detta. Känner sig deltagande elever mer trygg med att ha en bekant 
som intervjuare eller skapar det en situation där respondenten deltar fastän hen inte vill. De 
respondenter som intervjuats av den andra författaren kanske hellre ville bli intervjuad av den 
intervjuaren som dem faktiskt känner igen. Detta är något som går att se ur många olika vinklar 
men i helhet tolkades situation som positiv oavsett intervjuare. En annan etisk diskussion som 
förts i urvalet är deltagarnas ålder där ett medvetet val har gjorts om att intervjua elever i åldern 
16-19 år. Detta på grund av att vidta en försiktighet kring de etiska dilemman som kan uppstå 
vid forskning av unga som är 15 år och yngre.   
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6. Resultat och Analys 
I följande kapitel presenteras studiens empiri som med stöd av teoretiska utgångspunkter och 
tidigare forskning analyserats. Kapitlet är indelad och utgår från analysens två centrala teman 
som svarar upp på studiens syfte och frågeställningar: ”Motivationsstrategier i ett 
musikskapande”; samt ”Musikens betydelse för förändring”. Samtliga respondenter har givits 
fiktiva namn. Vi har förbehållit oss rätten att justera citat där pedagogers namn förekommer för 
att anonymisera dem.   

Motivationsstrategier i ett musikskapande 
Kompetensens betydelse för motivation 

”Man lär ju sig hela tiden också. Lär sig något nytt varenda jävla dag man 
kommer hit.” – Oskar 

Deci och Ryan (2000) hävdar att människor har behov att känna sig kompetenta. Det kan ske i 
såväl utförande av aktiviteter som i interaktioner till andra personer. Att ha en förmåga, eller en 
upplevelse av att kunna behärska sin omgivning och det individen faktiskt gör resulterar i att 
individen känner sig tillfreds. I arbete med unga musiker är det ett måste att pedagoger eller 
vuxna har en syn på lärandet som pågående. Tro på att människor alltid lär sig och att det finns 
nya färdigheter och kompetenser att erhålla. För att musikelever ska få möjligheter till att känna 
sig kompetenta förespråkar Evans (2015) att de behöver utmanas. Utmaningar gör att det finns 
en strävan av att vilja lära sig och utvecklas.  

”Då vet man att man har gjort någonting rätt och känner att jag kunde inte göra 
detta för någon månad sedan, men nu kan jag det. Och då kan man bara fortsätta 
utöka det liksom. Så man blir ju mer peppad av det och det blir roligare i längden.” 
– Klara 

”I musiken har jag förändrats mycket, kunde inte ett ackord innan jag kom hit. 
Kunde typ bara e moll, och nu kan jag allt nästan. Vissa saker, kan ju inte spela 
som Jimi Hendrix direkt, de går inte. Men annars kan ja de mesta. När jag kom hit 
kunde jag ingenting och nu kan jag de mesta. Jag lärde mig gitarr, och nu kan jag 
de mesta. Och sen piano, det kan jag mest.” – Oskar 

”Musikaliskt har jag verkligen utvecklas. Alltså i början var de typ så här att jag 
ville lära mig spela gitarr så kunde jag typ ett ackord och kunde inte hålla kontakt 
eller någonting. Eller alltså, spela överhuvudtaget. Och jag har alltid velat lära 
mig det men så har jag aldrig tagit tag i det. Så det har blivit mycket bättre.” – Sara  

Utifrån de svaren vi fått av respondenterna uppfattar vi det som att eleverna känner att de är 
involverade i en lärandeprocess där de ständigt utvecklas. Flera av respondenterna hade ingen 
kunskap om att hantera eller spela instrument eller sjunga innan de började på 
Musikalternativet. Ett drygt halvår senare har eleverna utvecklats till den grad att de skriver och 
spelar in egenkomponerade låtar. Sernhede (2009) kopplade samman musikskapande i grupp 
till att innebära lärande. Han menar att i en musikskapande gemenskap så följer det ett lärande, 
där ungdomar kommer att utveckla kunskap och färdigheter. Den erhållna kunskapen gäller inte 
bara färdigheter som behövs för att fortsätta utvecklas musikaliskt, utan även insikter om sin 
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egen förmåga. Det stämmer överens med hur Andreas uttrycker det när han berättar om hur 
hans nya musikaliska färdigheter medför en tro på sin potential att utvecklas. 

”Med tanke på att jag har lärt mig att spela så bra så tänker jag att jag kan ju lära 
mig saker. Och då kan jag lära mig i skolarbetet också.” – Andreas 

Evans (2015) menar att det ligger i pedagogernas ansvar att följa elevernas utveckling och 
anpassa utmaningarna utefter elevernas behov. Mest effektivt görs det genom att låta 
utmaningarna vara just utmanande, att de ligger i nivåer strax ovanför elevernas rådande 
kunskapsnivå. Det leder till att när väl utmaningen är genomförd, så får eleven en känsla av 
kompetens och eleven får en uppfattning om att den har potential till att utvecklas och fortsätter 
att anta de utmaningarna som ställs. Elever som får utmaningar som är för enkla eller alldeles 
för svåra, tenderera till att inte genomföra uppgiften utmaningen.  

”…eller när jag ska göra slingor och de ber mig sätta mig och komma på ett eget. 
Då får jag ju alltid damp för jag vill ju veta hur den ska vara.” – Matilda 

” När jag frågar: ’Hur gör jag det?’ Då säger de bara att ’men det löser du’. Har 
jag inte löst det inom en vecka så säger de ’nu får du börja lösa detta’. Men det går 
ju inte, jag tappar ju bort mig liksom. Men då säger de bara att jag får lösa det och 
testa mig fram. Då blir jag lite irriterad.” – Klara 

Matilda och Klara berättar om att vissa utmaningar har lett till svårigheter och irritation. Vi 
uppfattar det som att de önskar mer styrning och direktiv från pedagogerna. Evans (2015) menar 
att uppgifter som genomförs godtyckligt ofta resulterar i misslyckade ansträngningar och 
resultat. Pedagoger behöver vara mer uttrycksfulla för att eleverna ska kunna anta utmaningen 
och genomföra den. 

”Har man svårt för någonting så är de skit samma typ för då löser vi det. Och när 
vi har spelat in låtar och sådär så är det alltid dom som har något positivt att säga 
liksom. Dom ger ju oss motivation genom det tycker jag.” – Sara 

”Alltså, de säger ju att man aldrig ska ge upp utan man ska försöka tills man klarar 
det. Det är typ det de säger, de stöttar oss liksom.” – Matilda 

Även om elever inte lyckas med att genomföra uppgifter så tolkar vi det som att det finns en 
kultur i Musikalternativet där det är tillåtet att misslyckas. Evans (2015) trycker på att eleverna 
inte alltid kommer att kunna genomföra alla uppgifter och utmaningar på första försöket. Därför 
är det viktigt att det finns utrymme för elever att misslyckas utan att de ska känna sig 
inkompetenta. Om pedagogerna fokuserar på elevernas försök och ansträngningar samt ger 
eleven tid, istället för att notera misslyckandet i sig, så får eleven i längden ett bättre 
självförtroende och blir mer tillfreds.  

För att elever ska uppfatta sin egen kompentens behövs det att andra bekräftar utvecklingen och 
de nya färdigheterna. Deci och Ryan (2000) menar att utmaning utan feedback är verkningslös. 
Feedback bör i så stor utsträckning också vara individuell för att undvika att ställa individers 
utveckling och förmågor mot varandra. 
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De ger beröm och säger att du var bra på det och du gjorde det jättebra och sådär. 
Du höll en bra takt hela vägen ut och då blir man ju jätteglad. Man har klarat av 
det och de säger att det är bra. Det är bra, jag blir jätteglad av att höra det. Så jag 
säger liksom tack så mycket och ses imorgon. För det är alltid på slutet som vi går 
igenom vad vi gjort under dagen.  Det blir mycket lättare och man vet att man har 
gjort rätt. Det är en skön känsla att känna.” – Klara  

”Om man spelar så säger de alltid till alla vad man gjorde bra och så. Sen så är de 
alltid så glada, de är ju aldrig sura eller så.” – Matilda  

Respondenterna berättar här om hur det känns att få feedback och vi tolkar det som att eleverna 
får ett bättre självförtroende genom glädjen av att deras framsteg och försök uppmärksammas 
av pedagogerna. Deci och Ryan (2000) menar på att det är av yttersta vikt att feedbacken är av 
positiv karaktär. Positiv feedback främjar motivation med negativ feedback med fokus på 
misslyckanden kväver motivationen och gör att eleven inte känner kontroll över sin förmåga 
och omgivning. Den positiva feedbacken uppmärksammas även av Krüger och Stige (2015) om 
än med andra effekter, där en positiv feedback istället kopplas till behovet av relationer. Genom 
att få feedback av en pedagog i sitt musikskapande så utvecklas också en relation mellan 
musiker och pedagog. Deci och Ryan (2000) betonar att kompetens även handlar om att kunna 
behärska sin omgivning och de personerna som ingår däri. Andreas berättar om hur feedback 
inte nödvändigtvis uttryckas i ord. Vi uppfattar det som att Andres känner sig kompetent och 
kan behärska sin omgivning, i detta fall pedagogerna, genom att läsa av deras ansiktsuttryck för 
att kunna erhålla feedback. 

”Om någon säger att det blir skitbra så… jag vet inte om jag fungerar lite 
annorlunda än andra, men jag tänker liksom, vad bra. För då kan jag göra det ännu 
bättre liksom. Det är en väldigt trevlig känsla. Särskilt om det är man själv som har 
improviserat fram den. Och det bästa är när man ser det i deras ansikten och ögon 
liksom. Man ser att de verkligen gillar det och då känns det riktigt bra.” – Andreas 

Relationers betydelse för motivation  
Deci och Ryan (2000) menar att en förutsättning för att skapa inre motivation krävs 
meningsfulla relationer till andra i sin omgivning. Relationerna fungerar som ett yttre stöd för 
den inre motivationen och skapar trygghet. För många av studiens deltagande elever har 
Musikalternativet skapat nya relationer och gemenskap. Eftersom det är en liten grupp elever 
och pedagoger som samarbetar stärks gruppidentitet och den egna självkänslan. 
Respondenterna lyfter flertal gånger fram i sina berättelser betydelsen av att få arbeta 
tillsammans och träffa vänner med samma intresse. Vi tolkar det som att det kan vara svårt och 
pinsamt att inte vara behörig till de nationella gymnasieprogrammen och istället gå på 
Introduktionsprogrammen vilket skapar ännu mer skoltrötthet och motivationen blir allt svårare 
att hitta. Att finna gemenskap med ungdomar i liknande situation och med samma intresse 
skapar det en känsla av lättsamhet och accepterande. Relationerna eleverna sinsemellan lyfts 
fram som positiva och lättsamma av respondenterna. Det är lättare att vara vän med andra elever 
som delar samma intresse. Av eleverna på Musikalternativet är musiken betydelsefull vilket 
alla tycks vara överens om. Sara, Matilda, Jesper och Oskar är överens om att Musikalternativet 
för dem är bra socialt och ses som en vänskaplig gemenskap.   
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”Och det är de som ja tycker är så bra med Musikalternativet, det är de att de är 
ju så lätt att vara vän med alla här för vi har ju samma intresse. Och många av oss 
är ju skoltrötta och de är ju också en anledning till varför många går här tror jag.” 
– Sara  

”Alltså, när vi sitter där uppe och dricker kaffe och så, så sitter ju alla och pratar 
med alla. Inte så att man stänger ute någon.” – Matilda  

”Det är gemenskap och musik i en stor hög liksom.” – Andreas   

”De är bara kul att spela med polarna. Man känner ju alla här uppe.” – Oskar  

I en pedagogisk verksamhet kan pedagogen underlätta elevers relationsbehov genom att utmana 
eleverna i grupparbeten och finnas till som stöd i deras samarbete (Evans 2015). I 
respondenternas berättelser framkommer det att deras eget lärande utvecklas när dem spelar 
med andra, det krävs träning för att kunna skapa musik tillsammans och samarbeta. Känslan att 
våga skapar ett bättre självförtroende.  

”Det tycker jag är lite sådär träning faktiskt. I stället för att sitta typ ensam med 
en musiklärare så är det ändå att man får lite bättre självförtroende. Så som ja 
tycker det är de jobbigare att spela inför typ tre personer än för typ hundra för 
då fokuserar dom mer på en.” – Sara 

”Ja, första gången var det så här lite pinsamt. Men man vänjer ju sig sen.”               
– Oskar 

”Innan när jag spelade så spelade jag inte ihop med folk. Det var ju inte jobbigt, 
men det kändes ändå konstigt i början. Men nu känns det väldigt bra.” – Matilda 

Musik har betydelse för ungdomars socialisation genom exempelvis musikstil. Genom att 
lyssna på en viss genre tillfredsställer ungdomarna nya och gamla vänskaper. Musiken 
underlättar alltså för att stärka relationer (Miranda, 2013; Krüger & Stige, 2015). Sara och 
Oskar berättar om deras känsla inför att spela musik med andra elever i början, vilket var svårt 
och lite pinsamt. De bägge upplever dock att det har blivit till något bra och något som de vant 
sig vid. Självförtroendet höjs genom att skapa musik med andra. I samarbetet mellan eleverna 
ingår det också att komma överens om vad och vilken musik som dem skall spela. Andreas 
berättar om hur alla kommer med olika idéer och tankar vilket gruppen tar hänsyn till.  

”Det som jag tycker är bäst är att alla är… det finns ingen som gillar exakt samma 
saker. Alla är olika i musiksmaken, även om det långt inne finns liknande saker. 
Så man kan ju spela i stort sett vad som helst och alla är ändå nöjda. Man kan 
spela många olika saker.” – Andreas  

Vi tolkar det som att det finns en förståelse för varandras musiksmaker- och stilar. Miranda 
(2013) argumenterade för att ungdomar vet vilken musik som kan användas och spelas för att 
kunna skapa och stärka relationer. Att vara ömsesidiga och bestämma med andra uppfyller 
relationsbehovet. Vidar är det inte bara relationer elever sinsemellan som är viktigt utan även 
relationen mellan elev och pedagog. Pedagogens förhållningssätt bör vara icke-auktoritär och 
till viss mån personlig. Det är viktigt att den existerade relationella ansvarsfördelningen mellan 
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elev och pedagog är jämlik i så stor utsträckning som möjligt (Evans 2015). Respondenternas 
upplevelser av en jämställdhet mellan elever och pedagoger ses som motivationsberikande och 
utvecklande där eleverna i stor utsträckning själva har ett inflytande i arbetet som görs på 
Musikalternativet. Och där pedagogerna är med eleverna på en mer vänskaplig och jämn nivå.  

”Det fungerar bra tycker jag. Men lärarna har också en stor roll i det. Det hade 
blivit svårare att göra det här ensamma i grupp utan en lärare som håller det 
samman.” – Andreas  

”Det är dom som hjälper till typ, dom kommer på, ja men typ gitarr och sen ökar 
vi det med trummor och bas. Nej men lärarna är viktiga tycker jag.”                     – 
Jesper  

Krüger och Stige (2015)anser att musikskapande fungerar som en brygga mellan elever och 
pedagoger ur ett relationellt perspektiv. Genom musik och musikskapande finns det ingångar 
till relationer som annars är svåra att finna vilket kan leda till att stärka en relation sinsemellan. 
Pedagogerna arbetar med att själva vara med i musikspelandet och vägleda deltagande elever i 
deras utvecklingsprocess. Dem skapar en struktur i dagarna och hjälper till att hitta nya 
utmaningar i form av spelningar på olika evenemang. Oskar berättar hur han också känner att 
det är dem som får honom till att komma till Musikalternativet. Det framkommer också i 
intervjuerna en trivsamhet mellan pedagoger och elever. Matilda förklarar hur hon känner att 
pedagogerna är där för deras, elevers, skull samt att man ser hur pedagogerna trivs med sitt 
arbete och har roligt med eleverna.  

”… de lär ju oss och är trevliga, får oss att komma hit. Och så, dom hittar sådana 
evenemang vi kan spela på och är med i låtarna och de är roligt.”         – Oskar  

”De är ju verkligen här för vår skulle, inte för de själva liksom. Alltså, de spelar 
ju mycket och så själva så det syns ju att de har kul också.” – Matilda   

Pedagogerna skall vara omtänksamma, uppmuntrande och erkänna elevers känslor som riktiga 
(Evans 2015). I relationen mellan pedagoger och elever är det viktigt med en genuin 
omtänksamhet från pedagogernas sida för att elever ska få sina relationsbehov tillfredsställda. 
Klara berättar om hur hon lätt kan bli frustrerad och hur skönt det är på Musikalternativet 
eftersom det är okej att bli det där. Alla visar förståelse.  

”Blir det för mycket kan man ju gå iväg. Har det hänt något speciellt följer ju 
läraren med och kollar hur det är och så. Jag kanske bara behöver fem minuter 
själv och då är det lugnt, så kan jag bara komma tillbaka sen och köra igen.”     – 
Klara  

Självbestämmandets betydelse för motivation  
Att få vara självbestämmande handlar om att ha kontroll i och med sin omgivning genom att ha 
frihet i att välja och handla. Människors beteenden och handlingar grundas på en inre 
motivation som skapar möjlighet till att få vara autonom, med andra ord känslan av 
självbestämmande (Deci & Ryan, 2000) Elevers behov av självbestämmande kan tillfredsställas 
inom ett musikskapande när elever blir inkluderade i beslut och val om vilken musik genre, 
sånger eller vilka instrument som skall spelas. Delaktighet i sådana beslut skall ske utan tvång, 
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om elever inte vill är det pedagogers uppgift att tillföra vad som behövs för att fortsätta arbetet 
(Evans 2015).   

”Det är helt och hållet oss. De har väldigt lite makt i det. De har ju makt, men de 
väljer bort den makten liksom. Det är vi som väljer helt och hållet. Var och en kan 
säga varsin låt, det behöver inte betyda att vi kör de, men det betyder att vi kan enas 
om den låten vi väljer blir bra eller så.” – Andreas 

”Alltså de brukar ju typ lägga upp det, att nu ska vi spela covers men då är de oftast 
att de har valt typ någon låt men sen är de oftast vi som röstat och gett förslag 
liksom. Så ja, vi behöver inte spela något vi inte vill spela typ. Så de är väl ändå 
lite makt där.”– Sara 

Vi uppfattar att elevernas självbestämmande på Musikalternativet upplevs framför allt på det 
sätt att de har inflytande till att påverka arbetets utformning och innehåll. Delaktigheten sträcker 
sig från att bestämma vilka covers de ska träna på och involvering av musiker i låtarna till vilket 
text- eller musikstycke de vill arbeta med. Det råder en förståelse bland respondenterna om att 
delaktigheten är något som tillhandahålls genom pedagogernas förhållningssätt. Även om både 
Andreas och Sara menar att makten ligger hos eleverna så tolkar vi det som att maktbalansen 
har överförts från pedagogerna till eleverna. Om Andreas och Sara uppfattar delaktigheten som 
ett totalt självbestämmande så menar Jesper istället på beslut tas gemensamt mellan pedagoger 
och elever. 

”Nej men de är väl både och tror jag. Vi tar en diskussion vilka låtar vi ska spela 
så säger någon pedagog den och någon ungdom säger den. Typ så, men så 
bestämmer vi liksom, tillsammans.”– Jesper 

För elever kan behovet av självbestämmande stärkas genom att bli erbjuden olika val i den mån 
det är lämpligt. Evans (2013) menar att även om behovet av självbestämmande uppfylls genom 
att eleverna får vara delaktiga i beslut, så måste det finnas en rimlighet i hur pass stort inflytande 
eleverna ska tillåtas att ha. Detta innebär att eleverna inte kan ha fullständig bestämmanderätt i 
en verksamhet utan mer om en känsla av att få vara delaktiga i val och beslut, samt ha möjlighet 
till engagemang i aktiviteter utan att yttre motivationer som betyg och hårda styrningar 
påverkar. Deci och Ryan (2000) menar att individer måste ha en förståelse för sina svagheter 
och styrkor för att kunna bli självbestämmande. Vår uppfattning är att eleverna är i en 
utvecklingsfas, en process där pedagogers närvaro behövs i form av feedback, styrning och 
uppmuntran. Därför vore det inte heller möjligt för eleverna att vara fullständigt 
självbestämmande i Musikalternativet. Det märks däremot på eleverna att det finns en 
överensstämmande känsla över självbestämmande.   

”Det är ju vi som bestämmer alla låtar och så. Det är vi som kommer med förslag 
och då tar de ju de förslagen så att vi kan spela in de typ. Vi spelar ju inte alla men 
vissa låtar. Alltså alla låtar vi repar och spelar och så har ju inte pedagogerna valt. 
De har ju vi valt.”– Klara 

Det är viktigt med tydliggörande, instruktioner och syfte med varför eleverna skall göra ett visst 
arbete. Eleverna behöver förstå vad dem gör och varför dem gör det för att skapa en 
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meningsfullhet (Evans 2015). När eleverna själva vet varför samt bestämmer sig för att 
engagera sig i en aktivitet så blir arbetet hanterbart och begripligt vilket kommer stärka 
elevernas livstillfredsställelse (Miranda 2013). Oavsett var i terminen eller processen eleverna 
befinner sig, så har delaktigheten där eleverna får känna att de gör något de själva vill en stor 
betydelse. Samtliga respondenter anser att de har inflytande till att bestämma och att det är 
viktigt för dem. Att få vara autonom anses främst som att det gör nytta för eleverna. Oskar hade 
under sin skolgång upplevt att han ständigt blev tilldelad uppgifter han inte ville göra vilket 
resulterade i att han inte gjorde uppgifterna. Han jämförde hur Musikalternativet skiljer sig från 
en vanlig skolgång.  

”Det betyder mycket. Om man kommer hit och typ blir tillsagd hela tiden, finns ju 
sådana, det är inte kul alltså. Man ska vara delaktig i allt. /…/ Man spelar massa 
instrument i låtarna så, man får sina ord sagt alltså. De gör så jävla mycket. I 
skolan sitter du och någon ger dig ett papper.” – Oskar 

Ungdomar har ett behov av att bli sedda och uppmärksammade. För att ungdomar ska kunna 
göra det så behövs det finnas utrymme för eleverna att visa sig (Scheid 2009). Likt Oskar har 
andra lyft fram att delaktighet gör någonting med dem. Sara och Andreas känner att det medför 
ett ansvar av att vara delaktig och ha inflytande. De beskriver det som att genom delaktigheten 
får de en känsla av seriositet och att de kan genomföra uppgifter.  

”Det blev ett ansvar, men ett väldigt trevligt ansvar så där. Få ha koll. Kunna säga 
nej, säga jag och så vidare. På ett bra sätt alltså. Jag gillar det och känner att då 
har jag åstadkommit någonting.”– Andreas 

”Det jag tycker är som roligast för man får ta sådant ansvar här. Det bli mer 
seriöst.” – Sara 

Det finns ett samband mellan ett musikaliskt självbestämmande och livsglädje menar 
Morinville m.fl. (2013). Ungdomar som känner att de får ett ansvar över sitt eget musiklyssnade 
eller skapande upplever en tydligare utveckling och har lättare för att uttrycka känslor menar 
Miranda (2013). Liknande resultat får också Scheid (2009) vars studie visade på att ungdomar 
som har ett större individuellt ansvar också upplever att de har större chanser att utvecklas 
musikaliskt. En naturlig ingång till elevers individuella ansvar är att pedagoger uppmanar 
kreativitet och improvisation. Eleverna som får möjlighet till kreativitet har större chans att 
tillfredsställa känslan av att känna sig självständig. Evans (2015) menar att detta kan göras 
genom att låta eleverna själva improvisera i musiken och låta dem skriva egna låttexter och 
komponera musik. För Andreas var det speciellt viktigt att improvisera. Han anser att 
pedagogerna uppmanar till improvisation och att han utvecklas tack vare det. 

”Det finns mycket utrymme för improvisation. Det är väldigt fritt här. Och det är 
så att jag kör ju mycket mitt och så flyter det på. Improviserar mycket själv. Får 
inte så mycket instruktioner från dem. Antar att de tycker att jag klara mig ganska 
bra själv. Som basgångar och så kan jag komma på mycket eget själv så jag bara 
har en liten grund, lite ackord och så. Det känns väldigt bra när kreativiteten får 
flöda som fan här uppe.” – Andreas 
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Samtliga respondenter ansåg att musikskapandet speglades av väldigt mycket kreativitet och 
improvisation. Att skapa och klara av låtar och stycken som improviserade fram gav mer än att 
repa och spela covers. Matilda och Klara talar om hur pedagogerna arbetar med att låta eleverna 
själva få spela och utmana sig i sitt musikskapande. Pedagogerna finns där hela tiden och stöttar, 
men försöker också backa tillbaks så eleverna själva skall komma på lösningar och lära sig 
tillsammans. Musik som pedagogisk metod kan öppna upp för möjligheter för eleverna att bli 
sedda och hörda av vuxna (Krüger & Stige 2015). 

”Ja de stöttar ju oss. En av pedagogerna var med oss när vi skrev vår låt och hjälpte 
oss lite med texten. Men han försökte ju vara på sidan av så mycket som möjligt och 
låta oss sköta oss själva. Det är ju jättebra att de hjälper oss bara lite.” – Matilda  

”De är ju och hjälper till och så, men bara när vi verkligen behöver det. De vill ju 
att vi ska göra så mycket själva. Kommer med förslag och så.” – Klara  

Vinningarna av kreativitet är större än bara musikalisk utveckling. Daykin m.fl. (2013) har i sin 
studie sett kreativitet och improvisation i ungas musikskapande som ett sätt att hantera och 
uttrycka känslor på. Kreativitet är en förutsättning för att finna och utveckla identitet och 
självkänsla. Vi tolkar elevernas berättelser om kreativitet som ett viktigt inslag för den 
musikaliska utvecklingen men även att det hjälp de utveckla självförtroende och se sin potential. 

Elevers upplevelser av förändring genom musik  
Andra delen av analysen bearbetar studiens andra frågeställning om elevers upplevelser av 
förändring genom musik. I följande empiri och analys som presenteras har en avgränsning 
gjorts för att visa tre respondenters berättelser i en större omfattning. Detta har gjorts för att 
kunna analysera och tolka deras berättelser till en större dimension där deras upplevelser av 
förändring i skola och musiken ligger i fokus.  

Saras upplevelser av skolan innan Musikalternativet  
Saras relation till skolan var tidigare inte bra. Vi tolkar det som att Sara upplevde en avsaknad 
av beröm och bekräftelse. Vidare upplevde hon att en lärare var ute efter att uppmärksamma de 
fel och misstag hon gjorde. Det resulterade i att Sara kände sig ännu mer skoltrött. Hon berättar 
att om och när hon gick till skolan så var det bara för att träffa sina vänner. Hösten 2014 började 
Sara på Introduktionsprogrammet vilket hon först upplevde som lite pinsamt och jobbigt, 
tanken på att läsa ett år extra på gymnasiet och att inte få ta studenten med sina jämnåriga vänner 
kändes tråkigt. Skoltröttheten och avsaknad av motivation gjorde det inte lättare.  

”Alltså det har varit typ bara skit i princip. Det har vart såhär, har jag gått till 
skolan har det varit för att träffa vänner typ och så. Den tidigare skolan jag gick 
på då var de liksom, den där speciella läraren som bara var ute efter dig för att 
se vad du gjorde för fel typ sådär liksom. Nej, jag blev ännu mer skoltrött efter 
det typ. För att, man behöver liksom få också cred för vad man gör bra och att 
man faktiskt då har tagit sig till skolan om man har haft svårt för det. För att, nej 
jag vet inte, alltså jag hade ingen som helst motivation överhuvudtaget och hade 
jag det så var det två på natten typ.” – Sara  
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Ur ett SDT-perspektiv visar det på att Sara saknade tillfredsställelse av kompetensbehovet. I 
enlighet med Deci och Ryan (2000) så är det lärarens uppgift att hjälpa och lyfta Sara så att hon 
känner sig kompetent. Istället för att anmärka på de fel som hon gjort, så ska läraren lyfta fram 
det positiva. I detta fall anser Sara att läraren skulle kunna berömma henne för att hon faktiskt 
kommer till skolan, vilket i många avseenden kan vara ett stort steg för skoltrötta och 
omotiverade elever. Det stöds av bland annat Evans (2015) som argumenterar för att det framför 
allt är försöken som ska lyftas fram i ett motivationsarbete. Vi uppfattar det som att anledningen 
till att Sara ens gick till skolan var för att träffa hennes vänner och skolkamrater. Det visar sig 
att det finns en viss tillfredsställelse av relationsbehovet. Det är när en person kan känna sig 
trygg i sina relationer i omgivning som behovet till fullo tillfredsställs. I Sara fall skulle Evans 
(2015) hävda att relationen till läraren kväver tillfredsställelsen då Sara inte upplever att hon 
får någon uppskattning. 

Saras nuvarande skolgång och motivation 
När Sara började på Introduktionsprogrammet så träffade hon Musikalternativets pedagoger 
som berättade vilka de var och vad de arbetar med. Sara berättar i intervjun om hur hon 
omedelbart kände att Musikalternativet var något för henne. Redan från den stunden hade hon 
bestämt sig för att hon ville börja där.  

”Jag har ju velat gå musik innan men kom inte in på de så ja… det är väldigt bra 
faktiskt för att man är här halva tiden och sen är man i skolan så jag blir mer pigg 
av att vara i skolan då. Blir inte lika trött på det.” – Sara  

Sara berättar om sin kärlek till musik, både lyssna och spela, och om hur hon alltid haft ett 
musikintresse, som hon delar med sin familj. Intresse är en fundamental för att kunna inleda ett 
motivationsarbete. Människor behöver organisera sig i intressanta aktiveter för det förutsätter 
möjligheter till att få de tre behoven tillfredsställda (Deci & Ryan, 2000). Liknande resonemang 
för Daykin m.fl. (2013) gällande musikens betydelse för ungdomar i sin studie på unga i 
kriminell riskzon. De hävdar att ungdomar som har ett musikintresse och är en del av 
musikaliska insatser, upplever meningsfullhet i större utsträckning än de som inte har 
musikintresse. Att se meningsfullhet främjar ungdomars generella livsglädje.  

Under tiden på Musikalternativet har Sara lärt sig spela gitarr, hon spelar också bas, munspel 
och sjunger. Att börja sjunga inför gruppen på Musikalternativet var något som kändes ganska 
jobbigt till en början där Sara beskriver hur hon fick både handsvett och skakningar av 
nervositet. Sernhede (2009) diskuterar lärandets aspekter av ett musikskapande i grupp, vilket 
bekräftar Saras berättelse. Musikskapande i grupp leder bland annat till en snabbare utveckling 
av musikaliska färdigheter och Sara har på ett drygt halvår lärt sig spela gitarr och flera andra 
instrument. Idag känner Sara att det är roligt och att hon vågar mer, hon beskriver hur hennes 
självförtroende ökar när hon vågar sjunga och att det är en skön känsla efteråt. Samma sköna 
känsla kommer efter att dem spelat på en konsert.  

”...man blir ju lite sådär stolt över sig själv. Och då nervositeten bara släpper så 
blir man bara sådär jätte glad.” – Sara  

Det har varit utvecklande att börja på Musikalternativet och nu vågar hon mer och kan känna 
sig stolt över sitt engagemang. I intervjun ställs också frågan om musikens betydelse vilket för 
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Sara är stor. Hon upplever också att musiken kan hjälpa till att släppa ut jobbiga känslor och får 
en att må bättre, bli gladare.  

”Jag blir oftast jätte glad typ så fort vi börjar spela. Jag vet inte, jag får genast 
såhär bättre självförtroende som att nu gör jag någonting som jag tycker om och 
som ja till och med är bra på.” – Sara  

Musikens förmåga att användas som kanal för emotionella uttryck har flera forskningar visat 
på. Miranda (2013) menar att ungdomar vanligtvis lyssnar på musik för att tillfredsställa olika 
emotionella begär och framför allt för att lyfta upp humöret, vilket överensstämmer med Saras 
berättelse. 

Saras upplevelser av Introduktionsprogrammet är idag bra, hon trivs med lärarna på skolan och 
beskriver dem som trevliga och glada. En nackdel hon upplever är dock att lärarna kan uppfattas 
som lite veliga, något som hon också beskriver sig själv som. Hon beskriver det vidare att skolan 
kan kännas som dagis emellanåt och att lärarna är alldeles för snälla. Vi tolkar det som att 
relationen mellan Sara och pedagogerna till stor del uppfylls, men att relationen riskerar att 
inskränka på behovet av kompetens. När lärare blir osäkra och uppgifter blir godtyckliga kan 
det vara svårt att märka av syftet med uppgiften och fokus hamnar istället på annat (Evans, 
2015). 

Hon fortsätter också förklara hur hon bara tänker gå på IM ett år för att sedan börja på ett 
nationellt program i stället. Förberedelsen inför det tycker hon inte är speciellt stor på IM 
eftersom dem har så pass korta skoldagar med sovmorgon som man gärna vänjer sig vid. Hon 
uttrycker det som ”ett stort hopp” mellan Introduktionsprogrammet och nationella program. I 
intervjun berättar hon om hur hon kan se sina egna förändringar där hon fått en förståelse för 
skolans betydelse och att hon upplever sina förändringar som positiva och sporrande. Hon 
berättar också att lärarna på Introduktionsprogrammet ger beröm vilket skapar mer motivation 
till att orka jobba vidare. Men det är musiken och arbetet i Musikalternativet som hjälpt till 
mycket med skolmotivation samt en vilja till att fortsätta skapa musik och vara kvar i 
Musikalternativet. Det stärks av bland annat Sernhede (2009) som menar på att musikskapande 
genererar en omvärldskunskap som ungdomar kan ta med sig till andra arenor än musikaliska.  

Vi tolkar det som att även om Sara känner sig mer motiverad i skolan nu än tidigare, så finns 
det faktorer som gör att Sara känner en oro inför framtiden. Deci och Ryan (2000) menar att 
yttre omständigheter som individer inte riktigt kan påverka, i det här fallet skoldagars 
schemaläggning och innehåll, hämmar tillfredsställelsen av att känna sig självständig vilket i 
sin tur leder till att motivationen inte är fulländad.  

”Man får ju så mycket mer energi och ja, när man inte bara sitter och har tråkigt hela dagen.” 
– Sara  

Oskars upplevelser av skolan innan Musikalternativet 
I Oskars berättelser om relationen till sin tidigare skolgång berättar han om att skolan var bra 
och att han trivdes. Det var först i 9an som Oskar upplevde att han inte längre orkade med 
skolan, han började då istället att vara hemma hos en kompis på dagarna. Ibland gick dem till 
skolan för att träffa andra vänner eller äta, men gick inte på några lektioner.  
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”Nej det var trevligt där borta. Men jag orkade inte med 9an. Det var där jag 
sumpade det.” – Oskar 

Oskar berättar att han hade det svårt att koncentrera sig och när han fick neuropsykiatriska 
diagnos skämdes han. Med ADHD som diagnos blev det svårare att orka med dagarna i skolan 
och Oskar berättar också hur han skämdes inför sina klasskamrater. Vi tolkar Oskars berättelser 
om grundskolan som i stora drag var något som var bra, men att hans neuropsykiatriska diagnos 
skapade en typ av stigmatisering. Kopplat till SDT så fanns det här en avsaknad av 
relationstillfredsställelse. Individer måste tillåtas ges utrymme att få känna och uppleva sina 
känslor som riktiga. Får de inte känna det så kan skuld- och skamkänslor överta och då kväva 
individens relationsbehov (Evans, 2015). Oskar berättar vidare om hur det var att börja på 
Introduktionsprogrammet. Där kände han sig mer bekväm med gemenskapen, det var lättare att 
hitta vänner.  Vi tolkar det även som att det inte var lika skamset att ha en diagnos på 
Introduktionsprogrammet och det var lättare att bli accepterad. 

”När man kom till Introduktionsprogrammet var de så här att, den där jävel har 
problem där borta men man hitta polare snabbt alltså. Så man känner ju alla på 
Introduktionsprogrammet.  Alla känner alla, vissa är otrevliga och vissa är inte. 
Men alla känner alla, de är de som är gott där borta, därför gick jag dit.” – Oskar 

Oskars nuvarande skolgång och motivation 
Även om gemenskapen hjälper Oskar att uppfylla relationsbehovet så upplever Oskar inte att 
skolarbetet blev bra. Vi tolkar det som att Oskars upplevelser av Introduktionsprogrammet är 
att det är på en för lätt nivå för honom, han berättar om att han bland annat får för enkla 
mattefrågor vilket skapade en känsla av att vara ointelligent vilket inte hjälpte honom att 
utvecklas vidare. En känsla av att behöva gå om hela grundskolan trots att det bara var sista året 
som förlorades gjorde att Oskar valde att hoppa av Introduktionsprogrammet. Lärarna är snälla 
och han trivdes med dem, men deras lärosätt hjälpte inte honom att utvecklas.  

”Ja alltså, skolan där borta… den hoppade jag av. Hanna har tre äpplen och hon 
åt ett, hur många hade hon från början? Sådana frågor får man där borta liksom, 
kommer ju ingenstans med detta. Sen var de alfabetstrumman typ, nej alltså de går 
inte, man känner ju sig efterbliven där borta.” – Oskar 

Det Oskar berättar om visar på hur det finns ett behov av att vilja tillfredsställa sin kompetens. 
Vi tolkar det som om att Oskar tycker att uppgifterna han får av lärarna är på för låg nivå för 
honom. Deci och Ryan (2000) samt Evans (2015) menar att utmaningar måste ligga på en nivå 
så att det faktiskt utmanar personer. Uppgifter bör därför vara inom räckhåll för individen att 
sträva efter. Men om uppgifterna som i Oskars fall är alldeles för enkla, så finns det risk att de 
aldrig genomförs, vilket även skedde med Oskar. 

”Dom är trevliga, snällaste människorna man hittar. Men det dom lär ut är inte 
bra.” – Oskar 

Oskar är nu inne på sitt andra år i Musikalternativet vilket han trivs väldigt bra med. Han började 
på Musikalternativet på grund av sin skoltrötthet samt för att han hade svårt att koncentrera sig 
på lektionerna. Han berättar hur han upplever att han förstör för sina klasskamrater om han är i 
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skolan vilket också påverkar hans val att sluta skolan. Musikalternativet kommer han däremot 
att fortsätta med, för det är både roligt och lärande.  

Jag orkar ju inte sitta i skolan flera timmar, så har jag ju så svårt att koncentrera 
mig som jag sa, så de går inte. När jag sitter i klassrummet… de är mest jag som, 
om jag var där kan ingen annan jobba för när inte jag kan koncentrera mig så…”- 
Oskar 

”Man fortsätter ju komma hit du vet. Sen när man lär sig saker så är de ju lite mer 
kul. Musiken betyder jävligt mycket. Kul att komma bort lite. Alltså, det är roande 
att vara här, man finner en ro liksom. Det är roligt att bli klar och att spela med 
andra är en go känsla” - Oskar  

Även om Oskar inte utvecklat en skolmotivation under tiden på Musikalternativet så tolkar vi 
hans berättelse som att han har gjort en stor förändring i sin musikaliska och personliga 
utveckling. Innan musikalternativet kunde Oskar inte spela något instrument men har nu lärt 
sig spela både gitarr och piano. Scheid (2009) menar att estetiska aktiviteter som hjälper 
ungdomar att utvecklas musikaliskt även hjälper processen att skapa en identitet. Även om 
Oskar har hoppat av skolan, så har han tagit ett steg mot att bli en självbestämmande individ 
genom att han har skapat sig en förståelse för sina styrkor, vilket enligt Deci och Ryan (2000) 
är grundläggande för att individer ska agera självmant och efter egen vilja. Vidare tolkar vi det 
som att det finns en skillnad mellan Oskars upplevelser av Musikalternativet och hans 
upplevelser kring tidigare skolgång. På Musikalternativet får Oskar större tillfredsställelse av 
de tre behoven kompetens, självbestämmande och relation, något som Oskar tidigare saknat. 
Framför allt pratar Oskar sig varm om relationerna, både till pedagoger och elever. Sernhede 
(2009) menar på att musik har en effekt att stärka individen i relation till andra. Genom bland 
annat normer och symboler så skapas en tillhörighet för ungdomarna att relatera till. Men 
däremot skulle Deci och Ryan (2000) anse att de yttre omständigheterna har varit för stora och 
svåra för Oskar att hantera, vilket har lett till att han har hoppat av skolan. 

Klaras upplevelser av skolan innan Musikalternativet 
Under intervjun med Klara berättar hon om sina tidigare skolår där hon blev både mobbad och 
misshandlad i lågstadiet. Hennes familj valde att flytta och Klara startade om i en ny skola när 
hon började femteklass. Men på den nya skolan fortsatte mobbningen vilket slutade med att 
Klara själv började bli aggressiv. Hon slogs och mobbade andra elever vilket gjorde att Klara 
tillslut blev avstängd från skolan och fick istället ha praktik på heltid.  

Klara: ”Det är ju ingen bra egenskap, det är det ju inte. Det har jag förstått nu. 
Men det slutade med att jag började mobba folk istället, jag blev aggressiv, har 
misshandlat folk i skolan och blev avstängd. Så jag fick en praktikplats i två år 
och i slutet av nian fick jag min ADHD-medicin. Fick inte lov att bevisa för min 
skola att jag kunde ändra på mig, att jag har blivit en ny person. Mina tidigare 
skolår vill jag bara glömma.” 

Upplevelser av att bli missbedömd och att aldrig få en chans till att visa förändring har gjort att 
Klara helst bara vill glömma av grundskolan. Med hjälp av medicinering kunde Klara hitta sig 
själv och se sina styrkor och begränsningar, vilket behövs för att motivation och handlande skall 
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vara självbestämmande. Men när hon inte får en chans att visa upp sitt nya jag, så stryps 
tillgångar till alla tre behoven. Det leder till att Klaras tillfredsställelse inte alls uppfylls och att 
hon inte kan få en chans till förändring (Deci & Ryan, 2000). Hon berättar bland annat om sina 
relationer till lärarna som var så pass infekterad att de knappt kunde prata med varandra. Att 
Klara inte fick vara med och göra nationellt prov, trots att hon tillhörde skolan gjorde att 
möjligheterna att visa sig kompetent och duktig inte alls fanns.  

Klaras nuvarande skolgång och motivation 
”Min hjärna går igång på musik! Varför sitter jag här liksom. Man bara ”vad i 
helvete” typ och hjärnan går bara igång. Jag blir bara glad liksom. Man känner 
att en textrad kan säga så mycket och då börjar man fundera: är det något bra 
eller något dåligt? En textrad kan säga så mycket om en själv. När man märker 
det sitter man och lyssnar och bara väntar på den textraden. Musik betyder jävligt 
mycket. ” – Klara 

När Klara berättar om musik så handlar det om att hon oftast lyssnar på musik för att göra sig 
själv glad vilket vi tolkar det som att hon gör det av egen vilja. Morinville m.fl. (2013) 
argumenterar för att ungdomar som har ett självbestämt musiklyssnade också i större 
utsträckning har en större tillfredsställelse. Klara berättar vidare om att musiken alltid finns till 
hands och frustrationen som uppstår när hon inte kan lyssna på musik, hon behöver musiken 
för att reglera sina känslor (Morinville m.fl., 2013). På samma sätt berättar Klara att musiken 
hon skriver nästan uteslutande hämtas från hennes egna erfarenheter. Krüger och Stige (2015) 
hävdar att musiken fungerar som ett sätt för ungdomar att få sätta ord på sin egen berättelse. 
Det stöds av Daykin m.fl. (2013) som hävdade musikens reglerande funktion som en anledning 
till att skapa och lyssna på musik. Musiken fungerar som en kanal där ungdomar kan uttrycka 
sina känslor och upplevelser. 

På Introduktionsprogrammet har Klara haft både lektioner och praktik, dock berättar hon att 
praktiken tar för mycket tid från skolan och att hon inte trivdes där. Klara berättar att hon vill 
gå i skolan och ha betyg, men att hon är skoltrött. När hon började på Musikalternativet kändes 
det bättre än praktikplatsen. Upplevelsen av att Musikalternativet påminner mer om skolan än 
praktikplatsen samt att det inte tar bort lika mycket tid från skoldagarna gör att hon vill fortsätta. 
Musiken är både lärande och roligt, hon känner sig också piggare nu när hon börjat på 
Musikalternativet.  

”Det känns så jävla bra att vara tillbaka vid skolbänken igen. Det är riktigt 
underbart att sitta och hålla i pennan igen.” – Klara   

På Musikalternativet upplever Klara att hon får mycket beröm och bekräftelse, något som hon 
känner motiverar till att fortsätta arbeta vidare. Evans (2015) menar att det är pedagogernas 
uppgift i att bekräfta och berömma eleverna för att få dem att känna sig kompetenta och duktiga. 
Klara berättar att hon efter att ha börjat på Musikalternativets trivs okej på 
Introduktionsprogrammet. Hon går dit för hon vill och vet att hon behöver ha för att komma in 
på ett nationellt program. Klara berättar att hon snart har tillräckliga betyg vilket hon är glad 
över. Att vara tillbaka i skolbänken upplever hon som skönt och roligt vilket hon känner är tack 
vare Musikalternativet.  
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”Man hittar sig själ här på ett annat sätt. Jag har hittat mig själv på ett annat 
sätt. Nu står jag på benen och det är tack vare musik. Och jag är i skolan tack 
vare musiken. Det är roligt att hålla på med, speciellt när man har bra lärare.”   
– Klara  

Betyg är något som Deci och Ryan (2000) skulle klassificera som en yttre omständighet som 
av naturen inte motiverar ungdomar. Det de skulle hävda är att Klara fått sina behov så pass 
tillfredsställda under sin tid på Musikalternativet att hon har genomgått en stor förändring. Hon 
har sett sig själv som en utvecklande individ med potential som har fått så mycket från musiken 
att hon kan gå till skolan utan att undermineras av de yttre omständigheterna. 
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7. Diskussion 
Studiens övergripande syfte har varit att studera musikens betydelse för elevers skolmotivation. 
Syftet har konkretiseras ner i två frågeställningar som behandlas i följande kapitel. I detta 
kapitel diskuteras studiens resultat i förhållande till rådande syfte och frågeställningar samt i 
relation till det socialpedagogiska arbetet. Även en kortare diskussion om studiens 
begränsningar och hur de kan vara till gagn för framtida forskning presenteras.  

Vilka strategier används i ett musikskapande för att öka elevernas 
skolmotivation? 
Utifrån studiens teoretiska utgångspunkt Self-determination theory och dess tre psykologiska 
grundläggande behov har strategier i ett musikskapande synliggjorts. Studiens resultat och 
analys visar att det finns underlag för att förstå ett motivationsarbete inom musikskapande 
genom att tillämpa och arbeta efter att stärka elevers behov av kompetens, självbestämmande 
och relation. Även om dessa tre behov är grundläggande för att alla individer ska bli motiverade 
och handla självbestämt, så finns det olika individuella nivåer av tillfredsställelse. Det finns 
elever som har stort behov av att tillfredsställa självbestämmandet, likväl som det finns de 
elever som redan upplever det behovet som tillfredsställsställt. Detsamma gäller behoven för 
kompetens och relationer. Således är det av vikt att se elevers individuella behov och i den mån 
det är möjligt anpassa metoderna utefter elevers behov. 

På Musikalternativet arbetar pedagogerna aktivt med att stärka elevernas självförtroende och 
insikt om sina egenskaper och potentialer genom positiv feedback. Som en följd av berömmen 
så känner också eleverna på Musikalternativet att dem är i en process som involverar lärande 
och kunskap. Detta styrks av Deci och Ryans (2000) tankar om att den kompetenta individen 
behöver få bekräftelse för sin utveckling. Det är en kunskaps som kanske framför allt synliggörs 
i musikskapandet eftersom merparten av eleverna som går Musikalternativet inte spelat 
instrument eller sjungit tidigare. Efter en period på Musikalternativet behärskar många elever 
flera typer av instrument. För att eleverna ska kunna känna sig kompetenta så behöver de 
utmanas av pedagogerna. Genom att ge rimliga utmaningar i nivå strax ovanför elevernas 
kunskap så kommer det finnas en strävan efter att vilja genomföra uppgiften. De uppgifterna 
och utmaningar som blir godtyckliga och otydliga kan skapa frustation och uppgivenhet hos 
eleverna. Här syns det individuella behovet tydligt. Om utmaningarna är av kreativ och 
improvisatorisk karaktär så kan det vara av vikt att bistå de elever som inte har ett lika stort 
behov av att få vara självbestämmande med stöttning och styrning från pedagogerna. 

Även om relationsbehovet är det behov som enligt Deci och Ryan (2000) är mest flyktig så 
finns det tydliga tendenser till att det har en stor betydelse för eleverna på Musikalternativet. Få 
känna tillhörighet, samarbeta och bli bekräftad av jämnåriga elever är viktigt för många. 
Samtliga elever föredrog musikskapandet tillsammans med någon mer än att spela själv. 
Eleverna anser sig vara vänner och kommer väl överens, vilket de tror grundar sig i det 
gemensamma intresset för musik. Även om musiksmaken i mångt och mycket skiljer sig åt hos 
eleverna så bildar det en grund för samhörighet. Det stärks av Krüger och Stige (2015) som 
argumenterade för att musik kan vara relationsbyggande för ungdomar. Ur studiens empiri 
framkommer även betydelsen av pedagogers närvaro och stöd i elevernas musikarbete. Bland 
annat berättar flera elever att lärarna ingår i deras gemenskap, det syns att de har roligt och att 
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dem verkligen är där för elevernas skull. Huvudsaken här är att pedagogerna får eleverna att 
känna sig trygga och bekräftade för att relationsbehovet skall tillfredsställas.  

Från studiens resultat och analys framgår det att pedagogerna på Musikalternativet arbetar 
aktivt för att tillfredsställa elevernas behov av självbestämmande. Självbestämmandet på 
Musikalternativet kan förstås ur två aspekter: delaktighet och kreativitet. Delaktigheten syns på 
hur aktivt involverade eleverna är i beslutsprocessen gällande innehållet, oavsett om det handlar 
om att repa på covers, träna på ett visst instrument eller skapa egen musik. Elever upplever en 
känsla av makt och ansvar i positiv bemärkelse. Genom kreativitet får eleverna möjlighet att 
vara självbestämmande och självgående i så stor omfattning som möjligt. Det är eleverna som 
har beslutsrätten i hur deras egenkomponerade låtar och musikstycken ska utformas och ljuda. 
Genom att eleverna får känna sig självbestämmande tar de enligt Deci och Ryan (2000) kontroll 
över sig själva och sin omgivning, vilket leder till en ökad inre motivation. De flesta 
respondenterna har också fått en ökad motivation till att vara i skolan, vilket visar på att det 
finns en vinning av att arbeta efter SDT och dess tre grundläggande behov. 

För att effektivisera det pedagogiska arbetet så är vår tolkning att det är av yttersta vikt att förstå 
hur dessa tre behov har ett samband och påverkar varandra. SDT behandlar inte det i allt för 
stor utsträckning, men resultatet från studien visar bland annat på ett allt för stort försök till att 
tillfredsställa självbestämmande kan få negativa följder där kompetensbehovet istället kvävs. 
Detsamma kan tänkas gälla relation och självbestämmande. Även om studien inte visar upp 
något resultat för korrelationen mellan ett allt för stort relationsbehov så finns det anledning till 
att vara kritiskt till förhållandet de behoven mellan. SDT har fokus på den enskilde individen 
och dess vinning av relationer men saknar teoretiskt underlag för att förstå just gruppens 
betydelse i motivationsarbetet. Studiens resultat visar att grupper och gemenskap har en stor 
betydelse för arbetet, men vilka effekter får tillfredsställelsen av självbestämmandet när många 
beslut tas gemensamt? Vidare saknar SDT resonemang som framhäver viken av att få uttrycka 
sig emotionellt. Även om Evans (2015) menar att elever ska få uppleva sina känslor och uttryck 
som äkta och sanna, så finns det svagt med argument för att individer har behov av att få 
uttrycka sig. Elevernas berättelser handlade mycket om känslor och hur musiken används för 
att bekräfta eller reglera dessa. Då fleras tidigare studier stödjer ungdomars behov av att få 
uttrycka sig genom musiken, framför allt genom kreativitet (Miranda, 2013), så visar vår studie 
på att det kan finnas anledning för att införliva behov av emotionella uttryck till de tre redan 
existerande behoven för att effektivisera motivationsarbetet.  

Hur upplever elever förändring genom musik? 
Vi tolkar det som om att samtliga elever upplever att de genomgått en förändring eller är i 
processen genom sin deltagande i Musikalternativet. Förändringarna har olika spår, men 
gemensamt är att elevernas berättelser är fyllda av positiva tongångar. Förutsättningarna för 
elever att uppleva en förändring genom musik är att det finns ett grundläggande genuint intresse 
hos ungdomarna. Vår tolkning är att det genom att applicera Deci och Ryans (2000) SDT så får 
elever större möjlighet att utvecklas och förändras. De argumenterar för att slutmålet för att 
uppnå en sann inre motivation är att individen ser sig själv på ett nytt sätt. De tre föreslagna 
vinningarna av motivationsarbetet uppfylls också hos eleverna. Inte nödvändigtvis så att 
samtliga elever har förändrats ur alla tre aspekter, men på ur någon aspekt har varje elev upplevt 
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en förändring. Några elever berättar om att de har utvecklar kunskaper, såväl musikaliskt som 
personligt. Framför allt det senare visar på en förändring då de ser sig själva som individer som 
kan lära sig och att de har potential. Ett par av eleverna upplevde även förändring i det fallet att 
de har lärt sig att hantera de yttre påverkningarna som betyg och omdöme utger. Här behövs 
det dock en förståelse för att eleverna fortfarande är deltagare i Musikalternativet, med andra 
ord är de fortfarande inne i en förändringsprocess. 

Gemensamt för samtliga elever är att det finns ett genuint intresse för just musik. För flera av 
eleverna hade musiken funnits med sedan länge och intresset ärvts från föräldrar. Intresset gör 
att eleverna upplever att musik är något som tilltalar de, det är något som de vill syssla med. Vi 
tolkar det som att intresset för musik är grundläggande om musiken ska fungera som motivation 
för eleverna. Detta är något som stöttas av såväl Deci och Ryan (2000) men även Daykin m.fl. 
(2013) som belyste vikten av musikintresse för kriminella ungdomars förändringsprocess. 

Resultat visar att det finns olika upplevelser av hur musiken påverkar elevers 
förändringsprocesser. I Oskars fall hade han nu hoppat av skolan, vilket ses som ett underbetyg 
för relationen mellan musikskapande och skolmotivation. Å andra sidan finns det positiva 
aspekter i Oskars förändringsprocess som bör tas i beaktande. Han är fortfarande aktiv i 
Musikalternativet och vi tolkar det som att Oskar har funnit en omgivning där han trivs, ser sin 
utveckling och att han är kapabel till att lära sig. Nu har han i musiken och Musikalternativet 
en fast punkt att återvända till för att fortsätta utvecklas och förändras. Genom trygga relationer 
till lärare och elever har Oskar börjat lära sig sina styrkor och svagheter, vilket enligt Deci och 
Ryan (2000) är en förutsättning för en sann inre motivation. 

Studiens resultat visar att förändringen är som tydligast i kopplingen till känslor. Genom 
musiken kan eleverna både stärka sig själva och reglera känslor. Musiken uppfattas som en 
glädjebringare hos eleverna och något som följer med dem var de än befinner sig. Samtlig 
presenterad tidigare forskning lyfter fram just relationen mellan musik och känslor som ständig 
och ofrånkomlig. När musik och känslor är så nära sammankopplade behövs det att ett 
pedagogiskt musikprojekt tillåter och uppmanar elever till att använda sina känslor i 
skapandeprocessen. En omgivning där elever känner sig trygga bland pedagoger och elever att 
kunna uttrycka sig och inte bli belagda med skam- och skuldkänslor på grund av sina känslor. 
Respondenterna upplever att de tillåts att ha känslor på Musikalternativet och att de använder 
sig av känslor, dels i musikskapandet men även i musiklyssnandet. 

Slutsats 
Studiens resultat visar att musik kan ha en förmåga att påverka elevers skolmotivation positivt. 
Ett pedagogiskt förhållningssätt som tillfredsställer elevers behov av kompetens, 
självbestämmande, relation samt att uttrycka känslor främjar chanserna för att elever ska få 
motivation till att orka med skolan. Studiens resultat visar att ett arbete med musik har goda 
förutsättningar för att innehålla tillfredsställelse av dessa behov och på så sätt fungera utmärkt 
som motivationsarbete. 
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”De flesta behöver ett bemötande som hjälper dem att lösa ett problem 
som de ”egentligen” själva, kan lösa eller hantera. Den pedagogiska 
utmaningen ligger i att påverka inställning, medvetenhet och 
motivation. Utmaningen ligger också i att inge hopp och optimism inför 
möjligheterna till förändring.” – Stig-Arne Berglund (2004, s. 170) 

Studiens betydelse för det socialpedagogiska arbetet går att finna i förståelsen för hur en 
socialpedagog kan bistå med att motivera skoltrötta elever. Ett socialpedagogiskt arbetssätt 
innebär bland annat att skapa rätt förutsättningar för människor att växa i. Genom att utforma 
arbetssätt i enighet med resultatet studien presenterar och exempelvis Musikalternativet 
tillämpar, så finns möjlighet att fler skoltrötta elever kan bli motiverade till att fullfölja sin 
skolgång. Även om musik är ämnet studien ämnar att belysa, så kan metoderna vara 
applicerbara på andra praktiska eller estetiska ämnen. Grundläggande är att pedagogerna aktivt 
strävar efter att tillfredsställa nämnda behov och att intresset finns hos eleverna, annars riskerar 
arbetet att tappa den genomslagskraft den ämnar. Aktiviteten skall vara en frizon för deltagarna 
där dem slipper höga krav, betyg och där fokus från pedagogers sida ligger på beröm och 
bekräftelse. Ett filmprojekt för elever intresserade av rörlig bild; växthusodling för 
trädgårdsintresserade; modeutställning för elever med intresse av design; eller programmering 
för datorintresserade. Matlagning, snickeri, skulptering, idrottsutövningar, djurskötsel, 
bilreparationer. Det flesta av ungdomliga intressen kan användas som pedagogiska metoder för 
att stärka elevers motivation. Givetvis finns det yttre aspekter som måste tas hänsyn till. Tid, 
organisatoriska förutsättningar, elevers scheman och kunskapskrav samt finansiella resurser är 
några av de yttre omständigheterna som kan vara hindrande för att införliva fler pedagogiska 
metoder i skolverksamheter. Men studien visar, i enighet med tidigare forskning samt Deci och 
Ryan’s (2000) Self-determination theory, att det finns möjligheter för skolever att bli 
motiverade om de tillåts göra något de är intresserade av och får sina behov tillfredsställda. 
Skolan har av naturliga skäl andra strukturer och krav på såväl innehåll som elever än vad den 
här typen av motivationsprojekt kan ha. Yttre påverkningarna som betyg och omdömen har 
enligt Deci och Ryan (2000) en negativ påverkan på individer, men i skolan är det ofrånkomligt. 
Det är genom betyg och omdömen som elevers kunskaper mäts och bedöms vara kapabla och 
kunniga. Hugo (2014, s. 128) föreslår om hur lärare i undervisning emellanåt kan avvika från 
läroplaner för att i stället försöka fånga upp skoltrötta elever med arbete som intresserar dem 
personlig och införliva det i skolgången. Ett annat sätt att försöka införliva kreativitet och 
självbestämmande i skolan genom att skapa exempelvis ett rum för eleverna att utöva intressen 
på under egna initiativ på raster.  

Studiens titel, ”Musik som instrument” går att tolka på olika sätt. Enligt Nationalencyklopedin 
(2015) finns det flera betydelser av begreppet instrument. Dels kan det betyda ett fysiskt verktyg 
eller ett musikinstrument, men det går också att tolka begreppet instrument som ett pedagogiskt 
redskap. Studiens titel syftar till att förklara att musik kan användas som ett pedagogiskt 
verktyg.  

Metoddiskussion   
Validiten och reliabiliten stärks i studien eftersom vi tydligt visar hur val av teoretiska 
utgångspunkter är relevant i förhållande till syfte och frågeställningar. I metodkapitlet ges en 
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tydlig beskrivning av studiens process och i resultat och diskussion dras slutsatser som besvarar 
syfte och frågeställningar. Detta anser vi skapar en trovärdighet i studien. På grund av 
tidsapekten finns vissa metodologiska begränsningar som gör det svårt att dra stora generella 
slutsatser av resultaten. Med intervju ville vi fånga in elevernas egna erfarenheter och 
upplevelser kring musik, motivation och förändring. Genom att inte genomföra en observation 
missar vi om elevernas upplevelser stämmer överens med det vi som forskare fått ta del av i 
intervjuer. En blandning av observation och intervju hade kunnat säkehetsställa den 
begränsningen. Vidare intervjuades enbart elever som är involverade i Musikalternativet just 
nu, vid ett tillfälle. Intervjuer hade med fördel kunnat delats upp och genomföras vid 
startpunkten för elevers inträde i Musikalternativet och vid slutet av terminen. Intervjuer med 
avhoppare eller tidigare elever hade kunnt genomföras för att stärka det kritiska 
förhållningssättet. Urvalet i studien har varit begränsat till endast sex respondenter från samma 
pedagogiska musikprojekt. Om studien haft en bredare utgång där andra praktiska och estetiska 
verksamheter studerats hade resultatet också bli annorlunda och en bredare och mer generell 
bild hade kunnat framställas. I studien kunde även pedagoger inkluderas till att delta i studien. 
På sätt hade vi kunnat använda både pedagogers och elevers upplevelser och erfarenheter av 
musik och motivation. Vår förhoppning är att dessa begränsningar ses som möjligheter för 
framtida forskningsområden. Förslag på vidare forskning är exempelvis en jämförande studie 
mellan olika typer av pedagogiska projekt. Vi ser det även som angeläget för den framtida 
forskningen att studera elevers upplevelser av Introduktionsprogrammen, med exempelvis 
stigmatisering och psykisk ohälsa som ingångspunkter. På så sätt kan förståelsehorisonten för 
eleverna vidgas och förhoppningsvis vara behjälplig vid framtida motivationsarbeten. 
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Bilaga 1 
 
Institutionen för individ och samhälle  

Avd. för socialpedagogik  2015-04-13 
 

Musik som instrument 

Informationsbrev 

Vi heter Hanna och Bobby och läser Socialpedagogiska programmet vid Högskolan Väst. Just 
nu skriver vi vår kandidatuppsats om och hur ungdomar upplever en förändring i deras 
studiemotivation i arbetet med musik. Med detta brev vill vi tillfråga dig om du vill hjälpa oss 
med vår uppsats genom att delta i en enskild intervju. Det här brevet delas ut till samtliga 
ungdomar på Musikalternativet och av de som anmäler sig till intervju så väljs minst 6 deltagare 
ut slumpmässigt. 

Deltagande sker utan ersättning. Vi ser inte att det kommer uppstå några personliga risker eller 
fördelar med att delta i studien. Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt och du kan när som 
helst välja att avbryta intervjun utan förklaring.  

Intervjun tar ca 1 timma och samtalet kommer att spelas in. Detta görs för att underlätta 
efterkommande bearbetning och analys. 

Från intervjun kommer vi att citera dig, men ditt namn kommer inte att skrivas ut och du 
kommer att förbli helt anonym enligt de etiska riktlinjer som gäller vid forskning. 

Insamlad data kommer behandlas privat och inga utomstående skall ta del av materialet. De 
som främst kommer att ta del av inspelningen och anteckningarna är vi studenter och vår 
handledare. När uppsatsen är färdig och godkänd så kommer studien att publiceras i 
universitetsbibliotekets digitala arkiv (Diva), men endast ett urval av intervjuerna kommer 
finnas med. När uppsatsen är publicerad finns det möjlighet för dig att ta del av den. 

 

Vid frågor, hör av dig till Hanna eller Bobby. 

 

Hanna Johansson  Bobby Sundin 
Tel: xxxx-xxx xxx  Tel: xxxx-xxx xxx 
e-post: hajo0018@student.hv.se e-post: bosu0002@student.hv.se 

Johan Berlin (Handledare) 
e-post: johan.berlin@hv.se 
Universitetslektor i socialt arbete 
Fil Dr, Docent 
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Bilaga 2 

Institutionen för individ och samhälle  

Avd. för socialpedagogik  2015-04-13 
 

Musik som instrument  

Samtyckesformulär  

 

Jag godkänner den information jag fått om vad uppsatsen kommer handla om, och fått möjlighet 
till att ställa frågor om detta.  

 

Jag godkänner ett deltagande i intervju.  

Namn:  

………………………………………………………….. 

Datum:  

………………………………………………………….. 

 

 

 

 
  

 
 



 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

Inledande frågor 

• Hur länge har du gått i Musikalternativet?  
• Hur kommer det sig att du går på Musikalternativet?   
• Vilket/vilka instrument spelar du? 
• Vilka förväntningar hade du på Musikalternativet när du börja här? 

Musikskapande 

• Hur länge har du hållit på med musik?  
• Hur ser en vanlig dag på Musikalternativet ut?  
• Hur går det till när ni gör en låt?  
• Känner du att det ställs krav på dig här?  
• Vid vilka tillfällen tycker du bäst om att spela musik? 
• Hur är det att spela musik med andra? 
• Berätta vad betyder musik för dig?  
• Vad händer med dig när du spelar musik? 
• Upplever du att du kan påverka arbetet ni gör här?  (På vilket sätt?)  
• Vad innebär det för dig att vara delaktig?  
• Vad tycker du att dom vuxna har för roll i ditt musikskapande?  
• Känner du dig motiverad i Musikalternativet?  
• Hur kommer din framtida relation till musik se ut, tror du? 

Skolmotivation 

• Kan du berätta vad du tycker om skolan nu? (Vad och på vilket sätt bra/dåligt)  
• Kan du berätta hur din relation till skolan sett ut tidigare?  
• Upplever du någon skillnad i skolan sedan du började i Musikalternativet?  
• Hur känner du dig inför framtiden? 
• Skulle du rekommendera Musikalternativet till några andra ungdomar/elever?  

  

 
 



 

Bilaga 4 

Ansvarsfördelning 

Vi har valt att dela upp vissa delar av arbetet för att kunna vara mer effektiva och även för att 
kunna få en större kunskapsbredd. Även om vi har haft en viss ansvarsfördelning så vill vi noga 
påpeka att vi bägge har varit involverade i samtliga delar av studien.  
Hannas huvudansvar har varit metod-kapitlet samt bakgrunden, medan Bobbys huvudansvar 
har varit teori, tidigare forskning samt inledning. För resterande delar har ansvaret varit delat. 
Allt innehåll i vårt arbete har diskuterats tillsammans och båda har varit delaktiga i varandras 
områden. 
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