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Sammanfattning   
Studien syftar till att undersöka fiollärares upplevelse av fiolelevers motivation samt hur olika 
former av motivation determinerar motivation till att öva mer och att fortsätta spela. Detta görs 
med forskningsfrågorna: Hur upplever fiollärare att de befrämjar elevernas motivation att öva 
fiol? Hur anser fiollärare få sina elever motiverade att vilja fortsätta spela fiol? Studiens teore-
tiska utgångspunkt är Self determination theory och dess syn på motivation och övning. Den 
forskningsmetod som används är semistrukturerad intervju och det är tre fiollärare som inter-
vjuats. Intervjuerna har transkriberats och bearbetats med tematisk analys. Hur informanterna 
erfar motivation och deras arbetssätt har belysts och sedan ställts bredvid varandra och jämförts. 
Studiens resultat utgörs av de svar som informanterna gett. Resultatet är uppdelat i tre huvud-
teman: Lärarens möte med eleven, Lärarens syn på sin roll att stimulera elever att öva och 
Miljöns betydelse för elevens motivation. I det avslutande kapitlet i studien diskuteras resultatets 
teman i relation till studiens tidigare forskning, vetenskapliga utgångspunkt och teoretiska per-
spektiv.  
  
Nyckelord: motivation, fiolundervisning, övning, self-determination theory, intervjuer 
  
	  
	  

Abstract 
The aim of the study is to explore and compare the ways in which violin pupils experience 
motivation and how different forms of motivation determinates motivation to practice and to 
continue playing the violin. The study has two research questions: How do violin teachers ex-
perience that they promote student´s motivation to practice violin? How do violin teachers think 
their students are motivated to continue playing the violin? The theoretical foundation is Self 
Determination Theory concerning motivation and practicing. The research method is semi-
structured interviews and three violin teachers have been interviewed. The interviews were 
transcribed and processed using thematic analysis and the results presents the phenomenon of 
motivation. The results are divided into three themes: The teachers encounter with the pupil, 
The teachers view of how to stimulate pupils to practice and The environments effect on the 
motivation of the pupil. The result is discussed in relation to former research and the theoretical 
perspectives of the study in the final chapter of the study. 
  
Keywords: motivation, violin studying, music practice, self-determination theory, interviews  
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1 Inledning  
I detta kapitel presenteras först en inledande text där mitt valda intresseområde beskrivs. Där-
efter presenteras studiens problemområde samt dispositionen i arbetet.  
  

1.1 Inledande text  
Jag har valt att skriva om motivation i violinundervisningen därför att det är relevant för min 
framtida karriär som fiollärare. Jag är intresserad av hur man kan motivera fiolelever och få 
dem att fortsätta spela fiol. Det är intressant att undersöka vilka olika metoder andra fiollärare 
har som gör deras undervisning rolig, intresseväckande och motiverande. Jag har även funderat 
på hur lärarens relation till eleven påverkar inlärningen samt hur mycket orkesterspelet betyder 
för elevernas motivation. När jag själv lärde mig spela fiol var nämligen orkestern det roligaste 
jag visste. Personkemin med min fiollärare var viktig för att jag skulle trivas. Det finns en all-
män uppfattning att vissa barn har mer talang än andra. Många människor anser att det bara är 
en del barn som är begåvade i musik. Det finns dock studier som visar på det motsatta, nämligen 
att det är ansträngningen som räknas. Ju hårdare ett barn arbetar i skolan desto bättre lyckas 
han/hon i skolan. Duckworth (2016) skriver om det i sin bok, nämligen att ansträngning räknas 
dubbelt i jämförelse med talang. I min studie vill jag undersöka lärares syn på om det stämmer. 
Jag vill undersöka lärares syn på om det stämmer att det verkligen är så att de elever som övar 
mest kommer längst på sitt instrument eller om det är de som är mest begåvade och inte övar 
så mycket som kommer längst på sitt instrument. 
	  

1.2 Problemområde   
Under min praktik på kulturskolor har jag stött på ett problem, nämligen att elever inte övar alls 
eller inte övar tillräckligt mycket. I denna studie vill jag undersöka lärares syn på om vissa 
metoder, till exempel att olika motivationsfaktorer skulle hjälpa elever att utvecklas mer på fiol. 
I Kulturskolan är lektionerna korta. Lindberg och Ersson (2017) skriver om tidens betydelse i 
deras jämförande studie av Lilla Akademien och Kulturskolan. Det står även att läsa om vad 
det är som gör elever motiverade att öva och på så vis få progression på instrumentet. På vilket 
sätt fiollärare kan planera motiverande och intressanta fiollektioner som ska inrymmas på korta 
lektioner vill jag ta reda på. Jag vill veta vad det är som gör att vissa elever övar mer än andra. 
Evans (2015) menar att motivation i stort sett definieras som processen med vilken måloriente-
rade aktiviteter bibehålls. Enligt Evans (2015) har forskningen om musikutbildning antagit 
några av de teoretiska traditioner och perspektiv som finns inom motivation. Däribland finns 
förväntningsvärdesteorin (expectancy-value theory), teorin om självförmåga (self-efficacy the-
ory), attributionsteorin samt identity development theory med flera.  
 

1.3 Arbetets disposition  
Arbetet inleds med kapitel 1, där studiens intresseområde lyfts fram, vilket följs av kapitel 2, 
ett bakgrundskapitel som ger en översikt av tidigare forskning inom området och en områdes-
orientering. Efter det kommer kapitel 3, där arbetets teoretiska utgångspunkter presenteras. Där-
efter följer kapitel 4, metodkapitlet där studiens metodologiska utgångspunkter och valda metod 
som .är semistrukturerad intervju presenteras. Sedan kommer kapitel 5 där studiens resultat med 
sammanställningar av intervjusvar presenteras. Avslutningsvis kommer kapitel 6 med en dis-
kussion där studiens resultat sätts i relation till tidigare forskning samt till det teoretiska per-
spektivet Self-determination theory. Slutligen förs en diskussion kring metodval, arbetes bety-
delse samt framtida forskning. 
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2 Områdesorientering  
I detta kapitel presenteras relevanta aspekter inom det valda området. Det görs under rubrikerna, 
Motivation - historiska rötter och Motivation - centrala samtida perspektiv. Sedan presenteras 
tidigare forskning samt studiens problemformulering, syfte och forskningsfrågor.  
 
  
2.1 Olika aspekter av motivation 
I detta avsnitt står det att läsa om motivationens historiska rötter och centrala samtida perspektiv 
på motivation. 
 
2.1.1 Motivation – historiska rötter 
Termen motivation härstammar från det latinska verbet ”movere”, att flytta (Schunk, Meece & 
Pintrich, 2014). Tanken med rörelse återspeglas i sådana gemensamma idéer om motivation 
som något som får oss att gå, håller oss till arbetet och hjälper oss att slutföra uppgifter. Ändå 
finns det många definitioner av motivation och mycket oenighet om dess natur. Schunck et al. 
skriver att motivation har blivit betraktad som en grund av inre krafter, belöningar, påverkan 
och tro. 
 
En av de mest framträdande riktningarna inom psykologi under förste hälften av 1900-talet var 
behaviorismen. Särskilt B. F. Skinners radikala behaviorism var framträdande (Schunk et al. 
2014). Operant betingning betyder instrumentell betingning. Ett enkelt exempel på det är ett 
experiment på en hund. Om man antar att man vill att en hund ska lära sig att sitta ned på 
befallning, kan man åstadkomma detta beteende genom att varje gång hunden spontant sätter 
sig ned, så belönar man den med någon form av godis. På det sättet förstärker man det beteendet 
(Säljö, 2012). Detta kallas även för positiv förstärkning. Det innebär att man uppvisar en positiv 
förstärkning efter ett svar (Schunk et al. 2014). Studerande som arbetar produktivt i klassen kan 
prövas av läraren. Om eleverna då är mer benägna att arbeta produktivt eller hålla sina ansträng-
ningar på en hög nivå, drar vi slutsatsen att beröm är en positiv förstärkning. Schunk et al. 
skriver att en annan central inriktning inom motivation under samma period var Freuds psyko-
dynamiska perspektiv. Freud är känd för sin teori om personlighet och för den psykoanalytiska 
metoden av psykologi. Freud såg på motivation som en psykisk energi. Han trodde att krafter 
inom individen var ansvariga för beteenden. Freud hävdade att människor representerar stängda 
energisystem och att varje person har en ständig mängd energi, även om dess form kan föränd-
ras. Freud ansåg att den fysiska energin bygger upp en ”id”, en personlighetsstruktur som syftar 
till att uppnå grundläggande behov (ibid.). Energi utvecklas när grundläggande behov finns och 
behoven är tillfredsställda genom att kanalisera energi i beteenden som minskar behoven. Be-
hoven av reduktion är glädjande eftersom uppbyggnaden av energi är obehaglig. Till exempel 
har ett barn som försummats hemma ett behov av uppmärksamhet. Syftet med energin är att 
tillgodose behovet, så att uppmärksamhet från objektet (till exempel läraren) är angenämt och 
behagligt samt minskar källan till energin. Så småningom kan andra källor som vänner tillgo-
dose behovet av uppmärksamhet, eller så kan energin bli fixerad vid ett visst objekt till vem 
barnet alltid vänder sig för uppmärksamhet. Energi kan också förtryckas, vilket innebär att in-
divider motstår det till den punkt där det inte är känt. Vi motstår energi när aktiviteter relaterade 
till dem orsakar mer smärta än nöje. Förtryck eliminerar inte energi, snarare uppträder under-
tryckt energi på förvrängda sätt (t.ex. neurotiskt beteende). Schunk et al. skriver att många av 
Freuds idéer är vaga och svåra att bevisa i forskning. Genom att anta att motivation härrör 
inifrån fokus som ofta är omedvetna, karaktäriserar teorin vikten av personliga erkännanden 
och miljöfaktorer.  
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Schunk et al. (2014) skriver att för att förbättra elevernas motivation behöver lärare veta ele-
vernas mål, intressen och värderingar. De behöver även veta hur eleverna påverkas av lärare 
och andra studenter samt hur man utformar instruktioner (metoder i pedagogik) som motiverar. 
Enligt Schunk et al. är detta frågor som i större grad är relaterade till individnivå. Liksom egen-
skapsteorierna utmanade de humanistiska teorierna behaviorismens principer. Två av de mest 
centrala humanistiska teoretikerna var Abraham Maslow och Carl Rogers, menar Schunk et al. 
Humanistisk psykologi betonar människors förmåga och möjligheter. Som den tredje kraften i 
psykologi (psykoanalysen är den första och behaviorismen den andra) betonar humanistisk psy-
kologi att individer har val och söker kontroll över sina liv. Detta är ett viktigt antagande för 
inre motivation menar Schunk et al. Humanistisk psykologi förklarar inte beteendet när det 
gäller omedvetna, kraftfulla inre krafter, och fokuserar inte på miljöstimuli och svar som be-
stämmande av beteende (Schunk et al.). Ett av de mest framträdande perspektiven inom denna 
inriktning är Maslows behovshierarki (Klingberg, 2016), som är något jag i denna studie utgår 
från. Behovshierarkin beskriver hur människans behov, och också därmed hens motivation, kan 
ordnas i olika trappsteg eller nivåer. Behov såsom sömn och mat ingår i den första nivån. Behov 
såsom kärlek och tillhörighet finns på den andra nivån. Behov som aktning och anseende finns 
på den tredje nivån. På den översta nivån finns behovet av självförverkligande. 
 
2.1.2 Motivation - centrala samtida perspektiv  
I kölvattnet av den ovannämnda humanistiska rörelsen, finns det ett antal perspektiv som har 
fått en central betydelse i dagens motivationspsykologi. Det finns ett flertal teorier om motivat-
ion till exempel Goal Theory och Self determination Theory. Goal Theory handlar om att sätta 
mål (Dweck, 2016). I föreliggande studie undersöker jag vad det är som gör att barn blir moti-
verade att öva. Schunk et al. (2014) nämner att det inom Goal Theory finns en rad olika typer 
av mål. Det finns olika orsaker varför människor har olika motiv såsom Active-reactive, appro-
ach-avoidance, maintenance-change. När en person är active är personen aktiv och reagerar. 
Om en person är reactive reagerar personen på situationen. Studenter med en reactive stil är 
passiva och väntar på att lärare ska säga någonting. Studenter med en active stil tar mer initiativ 
och är pro-aktiva med att lära sig. Maintenance handlar om att upprätthålla sina mål och bete-
enden, medan change handlar om att personer förändrar sina mål och förbättrar sina mål och 
sig själva. Vidare nämner Schunk et al. att det finns olika typer av mål så som social goals, 
mastery goals, performance goals och lärandemål. Social goals handlar om att man söker ac-
ceptans från andra till exempel. Mastery goals handlar om att man försöker utföra något utma-
nande samt försöker få insikt eller förståelse. Det handlar om självförbättring. Ett mästerskaps-
mål definieras som ett fokus på lärande, bemästrande av uppgiften, enligt självvalda standarder 
eller självförbättring samt utveckling av nya färdigheter. Däremot så handlar ett performance 
mål om ett fokus på att visa upp kompetens eller en förmåga och på vilket sätt förmågan ska bli 
bedömd i relation till andra. Till exempel försöker man överträffa normativa prestationsstan-
darder, och försöker vara bättre än andra samt sträva efter att vara bäst i gruppen eller på en 
uppgift, och undvika misslyckanden och bedömas som någon med låg förmåga eller som in-
kompetent. 
 
En annan inriktning inom humanistisk psykologi som har fått stor betydelse de senaste fyrtio 
åren är självbestämmelseteorin. Enligt Evans (2015) är SBT (självbestämmelseteorin) det vill 
säga teorin om självbestämmelse en motivationsteori som inte bara fokuserar på en enda roll 
av sociala sammanhang. Deci och Ryan (2004) har utformat en teori om självbestämmelse som 
består av tre komponenter: autonomi, kompetens och sammanhang. När det gäller autonomi 
menas att individen är oberoende och bestämmer själv. Att vara autonom som elev kan till 
exempel vara att individen själv bestämmer när och var hen ska öva. Vad gäller kompetens ökar 
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motivationen om man är bättre på något. Sammanhang handlar om att en person blir mer moti-
verad om denne ser ett högre syfte och en mening med det denne gör. En annan aspekt är att 
man med sin utbildning och kunskap kan göra världen till ett bättre ställe.	Enligt Evans (2015) 
är motivation en nyckel till forskningsområden att undersöka för forskare och musikstudenter. 
Han menar att det är viktigt att förstå motivation för att ta itu med frågor om hur människor 
börjar lära sig ett musikinstrument, hur det håller ut genom motgångar och hur de blir fram-
gångsrika eller varför de slutar. Evans menar att motivation i stort sett definieras som processen 
med vilken målorienterade aktiviteter bibehålls. Inom motivation finns många teoretiska trad-
itioner och perspektiv menar Evans. Forskningen om musikutbildning har antagit några av 
dessa perspektiv, inklusive förväntningsvärdesteorin (expectancy-value theory), teorin om 
självförmåga (self-efficacy theory), attributionsteorin och identity development theory med 
flera. 
	
Det var psykologen Deci och Ryan (2004) som var en av de första som visade hur yttre belö-
ningar kan minska det personliga intresset. Yttre belöningar kan även handla om att ge upp-
muntrande kommentarer Deci och Ryan menar att den inre motivationen som driver en person 
anses som något som visar vad den ser som mest intressant men också meningsfullt nog att 
sträva efter. Enligt Klingberg (2016) fungerar yttre motivation inte i alla situationer. I synnerhet 
verkar den inte vara vägen till bättre skolprestationer menar han. 
	
Ett närliggande tema till inre motivation är uthållighet. Frågor som, ”vad får studenter till att 
fortsätta spela fiol?” är relevant i detta sammanhang. Uthållighet och tålamod i undervisningen 
beskrivs av Duckworth (2016) som har skrivit om grit, och det innebär följande: ”Att ha grit är 
att falla omkull sju gånger och resa sig åtta”. Klingberg (2016) skriver att:  

 
Duckworth har lyckats med vad många innan henne har misslyckats med nämligen 
att identifiera en psykologisk faktor som förutsäger vem som når sina mål. Hon kal-
lar denna aspekt av personligheten för ”grit”, ”ihärdighet” eller ”jävlar anamma”. 
Det är förmågan att hålla fast vid långsiktiga mål istället för att bli distraherad, för-
mågan att inte ge upp vid motgångar, utan fortsätta kämpa. Det är en sorts motivat-
ion, men handlar inte om att få belöningar, utan om att hålla fast vid sin målsättning. 
(Klingberg, 2016, s. 11) 

 
När det gäller två personer som hade tränat lika många dagar förbättrades inte den mer motive-
rade personen mer än den som var mindre motiverad (Klingberg, 2016). Klingberg menar att 
forskningen visar att inre motivation inte är tillräckligt för att prestera väl i skolan. Det krävs 
något extra. Detta extra kallas grit. Enligt Klingberg skulle vi på svenska kunna översätta grit 
till gry. Vi kan vi säga ”det är gott gry i tjejen”, kämparanda, kurage, karaktärsstyrka, eller driv 
(s. 138). Enligt Klingberg mäter grit en persons förmåga att hålla fast vid långsiktiga mål, trots 
motgångar. Grit reflekterar en ny aspekt av motivation som inte enbart handlar om att drivas av 
att man tycker något är roligt utan tvärtom kämpa i motgångar, trots att det inte är roligt. Grit 
skulle också, enligt Klingberg, kunna vara ett av svaren på varför barnen lär sig i olika takt. 
 
När det gäller motivation i undervisning menar Klingberg (2016) att barn inte är bra eller dåliga 
utan de lär sig snabbt eller långsamt. En person kan kompensera för snabbhet genom att lägga 
ner mer tid. Enligt Klingberg är nyckeln till utveckling träning/övning. Istället för att säga att 
barn är bra eller dåliga inom ett visst område är det mer precist att säga att de lär sig långsamt 
eller snabbt. De behöver mer eller mindre tid. Det finns en formel som lyder: Nivå = hastighet 
* tid (Klingberg, 2016, s. 54). Vi antar att den kompetensnivå ett barn når är en funktion av 
med vilken hastighet det lär sig samt hur mycket tid det lägger på att studera eller öva. 
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2.2 Tidigare forskning  
Här följer ett avsnitt om tidigare forskning inom området som kan anses vara av intresse i ut-
forskandet av motivation i musikundervisning. I likhet med Lindbergs och Erssons studie 
(2017) är mitt intresse att studera om motivation för fiolelevers övning. Lindberg och Ersson 
(2017) kartlade genom etnografiska metoder olika motivationskällor för övning bland tre elever 
från Lilla Akademien och Kulturskolan. Studiens resultat indikerar att det är viktigt att elever 
lär sig hur de ska öva för att få progression i sitt spel, utveckla sitt lärande och få motivation. 
Det som även spelar stor roll i motivationen är det sociala klimatet och den positiva upplevelsen 
av att spela. Studien visar på att för att nå ett professionellt spel, behövs det ett tydligt mål. 
Liksom i min egen studie undersöks här motivationen för musikelever. 
 
Även Karlssons (2002) studie handlar om motivation för musikelever. Studien syftar till att 
beskriva bakgrunden och skolgången för de elever som går på gymnasiets estetiska programs 
musikprofil och dels att mäta den motivation de har för sina musikstudier. Motivation betraktas 
i avhandlingen som de tankeprocesser hos individen som rör hennes/hans styrning av lärandet 
utifrån information om jaget och jaget i relation till uppgiften eller problemet. Dessa motivat-
ionsprocesser anses påverka lärandet genom ”prestationsbeteenden”, en beteckning för beteen-
den i situationer där prestationer ska utföras. Studien baseras på en enkätundersökning och sva-
ren har analyserats med statistiska metoder, bland annat i strukturekvationsmodeller. Detta är 
en teknik där information i enkätsvaren används för att härleda bakomliggande faktorer och 
egenskaper, och för att studera påverkan och samband mellan dessa egenskaper. Resultaten 
visar bland annat att ju mer autonoma elever är, desto mer villiga är de att göra egna val, att 
arbeta mer och att höja sin kompetens. Autonoma elever visar också ett mer aktivt förhållnings-
sätt och en mer positiv attityd till musikundervisningen. 
 
Hatfields (2017) artikel handlar om motivation till att öva och har beröringspunkter med min 
studie. Hatfield (2017) har skrivit en artikel där han tillämpar ett träningsprogram i psykolo-
giska färdigheter som används inom sport bland musikstudenter. Syftet med studien är att un-
dersöka personliga fördelar, uppfattningar och effekten av ett femton veckor långt sport-psyko-
logiskt träningsprogram anpassat för musiker. När det gäller designen av studien är det både en 
kvalitativ och kvantitativ studie. Studien baserades på en pilotstudie. Vad gäller analysen var 
det en analys av kvalitativa intervjuer med transkribering samt analys av enkäterna som skick-
ades ut. I resultatet framkom det att användningen av psykologiska färdigheter underlättade 
cykliskt självreglerat lärande för deltagarna. Dessutom fann interventionen att de psykologiska 
färdigheterna gjorde det möjligt för deltagarna att hantera oro på mer anpassningsbara sätt än 
vad de hade gjort tidigare i programmet.  
 
Även Mikszas (2011) studie handlar om motivation och på motsvarande sätt finns även här 
beröringspunkter med min studie. Miksza (2011) undersöker förhållanden mellan observerade 
övningsbeteenden i överrensstämmelse med uppfattningar om avsiktlig övning och prestation 
uppnådda av blåsmusiker. Det sekundära syftet var att undersöka relationen mellan observerade 
övningsbeteenden, prestation och individuella skillnader i impulsivitet och målmedveten pre-
station. Deltagarna fullbordade: (1) ett 23-minuter långt övningspass, (2) åtgärder före och efter 
framförandet, (3) en forsknings-anpassning av Elliot-McGregors (2001) prestationsmåls-for-
mulär. Resultaten indikerade signifikanta positiva korrelationer mellan prestation och de obser-
verade övningsbeteenden. I likhet med Mikszas studie om motivation, handlar Evans (2015) 
artikel också om motivation i musikutbildning. Evans artikel om självbestämmelse-teorin 
(SDT) ger en konceptuell översikt över en självbestämmande teoriinriktning gentemot motivat-
ion i musikutbildning. Han menar att forskning om motivation i musikinlärning har påverkat 
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fältet avsevärt men det finns en svårighet då ett stort antal teoretiska perspektiv är frånkopplade 
från varandra. Självbestämmelseteorin erbjuder ett sätt att ta itu med denna fråga eftersom det 
är en vid motivationsteori som granskar källorna till kvalitén av motivationen. Artikeln beskri-
ver två komponenter av självbestämmelseteorin. För det första stöds tendensen mot personlig 
tillväxt och en mer enhetlig känsla av jag genom uppfyllandet av de grundläggande psykolo-
giska behoven av kompetens, släktskap och autonomi. För det andra är beteendet roligare och 
bidrar till personligt välbefinnande när motivationen är internaliserad och närmare anpassad till 
en själv. Dessa två funktioner i självbestämmelseteorin är relaterade, så att motivationen inter-
naliseras i den utsträckning som grundläggande psykologiska behov uppfylls. 
 
Liksom Evans studie har Persson och Larsson (2012) gjort en studie om självbestämmande och 
motivation. Pettersson och Larsson (2012) har skrivit en uppsats om passion, självbestämmande 
motivation och hälsa. Syftet med studien var att på svenska akademifotbollsspelare undersöka 
självbestämmande motivations samt passions inverkan på upplevd hälsa mellan högt harmo-
niskt passionerade spelare och spelare med hög tvångsmässig passion. Resultatet visade att 
självbestämmande hade en negativ indirekt effekt på upplevd hälsa genom variabeln tvångs-
mässig passion. Ett till resultat visade att individer med en hög harmonisk passion upplevde en 
bättre hälsa än personer med tvångsmässig passion.  
	
På motsvarande sätt med Persson och Larssons (2012) studie har Reeve (2012) gjort en studie 
om självbestämmelse-teorin (SDT), där han har undersökt studenter och lärares relation inom 
SDT för att förklara hur klassrumsförhållanden ibland stöder men andra gånger försummar och 
är frustrerande för elevernas motivation, engagemang och positiva klassrumsuppgifter. Det Re-
eve skriver om är hur viktigt det är med studenters deltagande. Enligt Reeve övervinner den 
därigenom de senaste klassrumsbaserade longitudinellt utformade forskningen. Detta för att 
avslöja tre nya och viktiga uppgifter för studenters engagemang. Den första uppgiften innebär 
att studentengagemanget helt och hållet medierar och förklarar motivation. Den andra uppgiften 
innebär att prestationsförhållandet, att förändringar i engagemang ger förändringar i lärande-
miljö. Uppgift nummer tre innebär att förändringar i engagemang ger upphov till förändringar 
i motivation, eftersom studenters beteende och engagemang representerar åtgärder som vidtas 
inte bara för att lära sig utan även för att möta psykologiska behov. 
 
Det finns likheter mellan Reeves (2012) studie och Ekströms (2014) studie då båda handlar om 
självbestämmande, men här i kontexten på arbetet hos personal på äldreboende. Syftet med 
studien var att undersöka om det fanns någon skillnad i upplevt allmänt välbefinnande och väl-
befinnande på arbetet hos personalen beroende på styrningsform och personalinflytande på ar-
betsplatsen. Det var en enkätstudie som lämnades ut till personalen på fyra kommunala äldre-
boenden varav ett så kallat intraprenad, med stort personalinflytande. Studien visade att perso-
nalen på intraprenaden upplevde mer allmänt välbefinnande och även mer välbefinnande på 
arbetet än traditionellt styrda äldreboenden. 
 
På motsvarande sätt som Hatfields (2017) studie handlar Nielsens (2008) studie om motivation. 
Nielsen (2008) har gjort en studie om mål för prestation för musikstuderande och sättet på vilka 
strategierna och instrumentala framföranden relaterar till dessa mål. I kontext av avancerad in-
strumentalinlärning var motiveringen till denna studie att bidra till litteraturen av musikstuden-
ters motivation, och på så vis hjälpa lärare att stötta studenter att engagera sig i effektivare 
övning. Deltagarna var 130 förstaårsstudenter (71 kvinnor och 59 män), från sex musikhögsko-
lor. Faktoranalys avslöjade tre faktorer: tillvägagångssätt-förmåga, undvikande-mål-förmåga, 
uppgiftsmål och inlärningsstrategier samt mellan förmåga att undvika mål och lärandestrate-
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gier. Variablerna för mål-prestationsorientering var inte korrelerade med instrumental prestat-
ion. När det gäller utbildning innebär resultaten som beskrivs i den här artikeln att avancerade 
studenter har potential att förbättra och reglera deras målinriktningar för prestation under in-
strumentalt lärande. 
 

2.3 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor   
Som	framgår	av	avsnittet	2.2	finns det olika faktorer som påverkar elevers lärande. Som bli-
vande musiklärare vill jag undersöka fiollärares syn på hur man kan motivera elever att öva. 
Evan (2015) menar att motivation i stort sett definieras som processen med vilken måloriente-
rade aktiviteter bibehålls. Enligt Evans (2015) har forskningen om musikutbildning antagit 
några av de teoretiska perspektiv som finns inom motivation. Däribland finns Self determinat-
ion Theory. Genom att utgå från denna teori och genom att intervjua tre fiollärare hoppas jag 
kunna få kunskap om lärares syn på vad det är som motiverar elever att öva och fortsätta spela 
fiol. Jag är också intresserad av att studera lärares syn på om det är de mest begåvade eleverna 
som kommer längst på sina instrument eller om det är de som arbetar hårdast som utvecklas 
mest. Enligt Duckworth (2016) är det ansträngning som räknas. Miksza (2011) har skrivit om 
förhållandet mellan mål-prestationsorienterad motivation, impulsivitet och musikövning. Jag 
skulle även vilja veta mer om vilken form av övning som är motiverande och hoppas att andra 
musiklärare ska få kunskap om hur de kan motivera elever. För att kunna motivera mina fiole-
lever att öva i min framtida undervisning hoppas jag kunna få de verktyg jag behöver och att 
andra musiklärare kommer kunna dra nytta av denna studie genom att få tips på hur de kan 
motivera sina elever att öva mer.	Syftet	med	föreliggande	studie	är	att	undersöka	fiollärares	
upplevelser	av	fiolelevers	motivation	samt	hur	olika	former	av	motivation	påverkar	ele-
vens	intresse	att	öva	och	fortsätta	utveckla	sitt	fiolspel.	För	att	uppnå	detta	syfte	är	föl-
jande	två	forskningsfrågor	formulerade:	
	

- Hur	upplever	fiollärare	att	de	befrämjar	elevernas	motivation	att	öva	fiol?	
	

- Hur	anser	fiollärare	få	sina	elever	motiverade	att	vilja	fortsätta	spela	fiol?	
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter, vilket innebär Self-determination 
som teoretisk utgångspunkt, konstruktionism som vetenskapsteoretiskt perspektiv och interpre-
tativism som kunskapsteoretiskt perspektiv. 
 
  
3.1 Vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv 
Enligt Bryman (2011) är interpretativism ett kunskapsteoretiskt perspektiv som uppkommit ur 
ett kritiskt förhållningssätt till positivistisk syn på kunskap inom samhällsvetenskap. Samhälls-
vetenskapliga studieobjekt, såsom människor och deras sociala sammanhang, betraktas som 
något som i grunden skiljer sig från naturvetenskapens studieobjekt inom detta tolkande per-
spektiv. Enligt Bryman behöver forskare inom samhällsvetenskap en strategi som tar hänsyn 
till skillnader mellan människor och kan fånga den subjektiva innebörden av social handling. 
Tolkningssynen interpretativism bygger enligt Bryman på en förståelse och tolkning av hur 
kunskap och människors beteende kan betraktas. Den ontologiska ståndpunkt jag har valt i 
denna studie är konstruktionism. Enligt Bryman handlar konstruktionism om att sociala förete-
elser och kategorier inte bara skapas via socialt samspel utan att de också befinner sig i ett 
tillstånd av ständig revidering. Denna ståndpunkt passar väl in i min studie om hur man som 
lärare kan motivera elever att spela fiol. Föreliggande studie utgår från att det är samspelet 
mellan människor som skapar den mening och verklighet som studeras. En anledning varför 
jag väljer att intervjua tre musiklärare och inte tre fiolelever är för att jag själv ska bli musiklä-
rare och finner det mer intressant hur musiklärarna hanterar elever och deras sätt att motivera 
eleverna. I denna studie undersöker jag samspelet mellan lärare och elever. Bryman förklarar 
att den sociala verkligheten är beroende av aktörerna som finns i den. Verkligheten ses som 
något som byggs upp, skapas och konstitueras i och genom individer i det sociala samspelet 
enligt Bryman. 
  
Föreliggande studie utgår från ett abduktivt analysperspektiv. Alvesson och Sköldberg (2008) 
menar att abduktion har drag av både deduktion och induktion. Att forskaren skapar hypoteser 
utifrån givna teorier menar Bryman (2011) att ett deduktivt förhållningssätt innebär. Det induk-
tiva perspektivet innebär i motsats till det deduktiva förhållningssättet att resultatet leder till 
teorin. I föreliggande studie innebär det induktiva angreppssättet att slutledningar dras utifrån 
resultatet, utan att de bildar en teori. Studien är således en blandning av deduktiv och induktiv 
teori eftersom den utgår från self determination theory. 
 
 
3.2 Self determination theory 
Self determination theory är enligt Deci och Ryan (2004) en teori som är inriktad på motivation 
och ämnar förklara motivationsprocesser gällande människors psykologiska behov. Teorins 
grundläggande psykologiska behov och teorins beskrivning av kontrollerad och icke-kontrolle-
rad motivation är relevant för denna studie. Self determination theory omfattar enligt Deci tre 
psykologiska behov, det vill säga autonomi, tillhörighet och kompetens. Teorin utgår enligt 
Deci och Ryan (2004) från att människor har en medfödd uppsättning psykologiska behov. Om 
dessa behov tillgodoses kommer individen uppleva välmående enligt Deci och Ryan, dock sker 
motsatsen om behoven ej tillfredsställs. Inom Self determination theory syftar autonomi på 
uppfattningen om en själv som person menar Reeve (2012). I motsats till ett kontrollerat bete-
ende, står ett autonomt beteende och på så vis en självständighet där personen bestämmer över 
sitt eget agerande. Att fatta egna beslut, att vilja utföra saker är innebörden av autonomi. Att 
individen vill passa in i sin omgivning samt att uppnå de resultat hen förutsatts att göra syftar 
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kompetens på enligt Deci och Ryan (2004). Av tidigare erfarenheter kan till exempel känslan 
av kompetens komma ifrån gjorda prestationer samt från den sociala omgivningen och själva 
förmågan individen besitter. Kompetens innebär att känna sig effektiv i sin interaktion med sin 
sociala miljö och ha möjligheter att utöva och uttrycka sina förmågor. Det återspeglar också en 
inneboende önskan om att utöva sin fulla kapacitet och på så vis söka och erövra nya utma-
ningar. Tillörighet innebär enligt Deci och Ryan att känna gemenskap med andra, att bry sig 
om och att känna att andra bryr sig om en samt att känna gemenskap både med andra individer 
och grupper i samhället. Tillhörighet innebär även att känna sig accepterad av andra samt att 
känna sig trygg med andra, menar Deci och Ryan. 
 
Deci och Ryan (2004) har delat in motivation i två delar, självbestämmande och icke självbe-
stämmande. SDT fokuserar nämligen på varför människor deltar i aktiviteter. Enligt Ryan och 
Deci deltar människor i aktiviteter beroende på om de vill eller om de måste. Beroende på 
omfattningen som individer känner sig kontrollerade av yttre krafter, bestäms skillnaden mellan 
dessa anledningar till motivation. Ett exempel på det är att en fiolelev övar på sin läxa bara för 
att läraren har sagt det eller så övar eleven för att hen känner lust att spela fiol och utvecklas. 
Inom SDT klassas den första anledningen som icke självbestämmande motivation och den 
andra associeras med självbestämmande motivation. 
 
Enligt Deci och Ryan (2004) delas spännvidden mellan icke-självbestämmande och självbe-
stämmande i sin tur vidare in i tre olika delar, vilka är amotivation, yttre motivation och inre 
motivation. Självbestämmande motivation innehåller både inre motivation och den typ av yttre 
motivation som människor kan identifiera sig med och integrera. Den andra hälften av yttre 
motivation som tillhör den delen som är icke-självbestämmande styrs av yttre påverkan eller 
belöningar.  
 
Deci och Ryan (2004) förklarar att inre motiverade beteenden baseras på inre tillfredsställelse 
med beteende, snarare än omständigheter eller förstärkningar som är separerade från dessa ak-
tiviteter. När en person har en inre motivation drivs hen av tillfredsställelsen i handlingen, me-
dan yttre motivation fokuseras på och är beroende av resultat som är åtskilda från handlingen. 
Vid yttre motivation uppfattar hen att det som initierar och reglerar beteendet ligger utanför en 
själv, vid inre motivation ligger kontrollen hos individen själv. 
 
Hur påverkar då yttre belöningar människors inre motivation för en intressant aktivitet? Om en 
person engagerade sig i en aktivitet av fri vilja utan att bli belönad och finner det utomordentligt 
intressant och njutbart, då skulle personen helt klart drivas av inre motivation menar Deci och 
Ryan (2004). Om sedan personen ifråga erbjöds en yttre belöning för att göra aktiviteter, vad 
skulle då hända med personens inre motivation? Man har funnit att konkreta belöningar som 
pengar hade effekten att minska den inre motivationen så länge som de var förväntade och 
krävde att man engagerade sig i aktiviteten. Man fann emellertid att positiv feedback till exem-
pel beröm snarare stärkte än försvagade den inre motivationen enligt Ryan och Deci. 
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Figur 1. Självbestämmande-teorins uppdelning av motivation och självreglering. Figuren är på allmän 
grund godkänd för vidare användning av E. Deci (Deci & Ryan, 2004, s. 237). 

Till vänster på bilden finns amotivation, vilket är då en person inte har för avsikt att agera. 
Enligt Deci och Ryan (2004) gör människor ingenting när de är amotiverade eller agerar de 
passivt. Till höger på bilden finns inre motivation, vilket betyder att en person gör någonting 
utifrån ett inre intresse och en inre tillfredställelse. Det är prototypen för självständigt beteende. 
Yttre motiverade beteenden som kännetecknas av fyra typer av reglering finns i mitten av bil-
den, mellan amotivation och inre motivation. Yttre reglerade beteenden är den minst självstän-
diga formen av yttre motivation.  
 
3.2.1 Cognitive evaluation theory - Uppfattat orsakssammanhang 
och uppfattad kompetens 
Enligt CET (cognitive evaluation theory) är behovet av kompetens och autonomi integrerad i 
inre motivation, vilket innebär att en belöning, positiv feedback eller en deadline påverkar inre 
motivation i den utsträckning de upplevs som stödjande eller hindrande för tillfredsställelse av 
dessa behov (Ryan & Deci, 2000). Det finns två primära kognitiva processer genom vilka mil-
jöfaktorer påverkar inre motivation. Ryan och Deci förklarar att förändring i uppfattat orsaks-
sammanhang relaterar till behovet av autonomi när en händelse utlöser en förändring i percept-
ionen mot en mer extern kontrollerande faktor. Då ökar den inre motivationen.  
 
Enligt Ryan och Deci (2000) är den andra processen förändring i uppfattad kompetens. När en 
händelse ökar den upplevda kompetensen stärks den inre motivationen.  Enligt CET så ökar 
positiv feedback den inre motivationen endast när folk känner autonomi rörande den aktivitet 
som de upplevde sig kompetenta för. Enligt CET innefattar miljöhändelser både en kontrolle-
rande aspekt och en informationsaspekt och det är den relativa betydelsen av dessa två aspekter 
i den sociala miljön som avgör effekterna på hur orsakssammanhangen uppfattas och hur kom-
petensen påverkas och därmed hur inre motivationen påverkas. De kontrollerande aspekterna 



 

  16  

av den sociala miljön representerar påverkan mot specificerade utfall och bidrar till en förskjut-
ning mot en mer extern kontroll. Förhållanden i den sociala miljön som har en kontrollerande 
effekt underminerar inre motivation.  
 
Enligt Ryan och Deci (2000) tillhör den informationsmässiga aspekten av den sociala miljön 
effektivitetens relevanta input. Enligt Ryan och Deci underminerar konkreta belöningar inre 
motivation i många sammanhang medan positiv feedback stärker inre motivation. Förutom för-
väntade konkreta belöningar har hot om straff, deadlines, påtvingade mål, övervakning, kon-
kurrens och utvärdering alla bidragit till minskad inre motivation, förmodligen för att de upp-
levdes som kontroller. Att ge möjlighet att välja vad att göra eller hur göra det ökar den inre 
motivationen, likaså empati och icke styrning. Enligt Ryan och Deci underminerar negativ feed-
back inre motivation genom att man uppfattar sig som mindre kompetent. 
 
3.2.2 Socialt sammanhang och inre händelser 
Vad gäller belöningar, deadlines och positiv feedback, så påverkar den relationsmässiga miljön 
i hög grad hur de påverkar individerna, menar Ryan och Deci (2000). Om det är ett pressande 
klimat som signalerar att folk borde fungera bra tenderar den positiva feedbacken att upplevas 
som kontrollerande. Även om konkreta belöningar tenderar att upplevas som styrande, så ten-
derar de inte att vara underminerande om de administreras i ett icke bedömande sammanhang 
som stöder autonomi. Gränssättande har signifikant andra effekter beroende på om den relat-
ionsmässiga miljön är informationsmässig eller kontrollerande. Enligt Ryan och Deci kan kon-
kurrens också upplevas som antingen informationsmässig eller kontrollerande beroende på det 
relationsmässiga klimatet. 
 
Enligt Ryan och Deci (2000) kan människan initiera och reglera sina handlingar på olika sätt 
som är relativt oberoende av det sociala sammanhanget. Folk kan till exempel bli egoinvolve-
rade i en aktivitet och dess utfall. Deras självkänsla blir beroende av deras prestation och de gör 
aktiviteterna för att bevisa för sig själva att de är bra på en aktivitet och därför värdefulla som 
individer. Uppgiftsinvolvering däremot innebär att man är engagerad i uppgiften snarare än i 
konsekvenserna för sin egen självkänsla. När initieringen och regleringen är egoinvolverad blir 
den funktionella signifikansen kontrollerande men när initieringen och regleringen är uppgifts-
involverad kommer resultaten att bekräfta detta.  
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4 Metod  
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och val av metod. Här redo-
görs också för studiens design beträffande urval av informanter, studiens genomförande samt 
dess trovärdighet och giltighet.  
 

4.1 Metodologiska utgångspunkter  
I detta avsnitt redogörs för valet av forskningsansats samt den metod och det analyssätt som 
ligger till grund för studien. 
 
4.1.1 Kvalitativ forskning 
En kvalitativ forskningsansats karaktäriseras enligt Bryman (2011) av att den tar sin utgångs-
punkt i ett intresse för hur individer eller grupper upplever eller tänker om saker och fenomen. 
Kvalitativ forskning tar sin utgångspunkt från en kunskapsteoretisk syn där den sociala verk-
ligheten kan förklaras på flera olika sätt vilket lämpar sig för denna studie. Denna studie har 
som syfte att undersöka fiollärares syn på fiolelevers motivation samt hur olika former av mo-
tivation determinerar motivation till att öva och att fortsätta spela. Enligt Bryman är olika typer 
av intervjuer vanliga för att fånga upp sådana upplevelser. En intervju möjliggör nämligen för 
en forskare att skapa förståelse för hur olika individer upplever och tänker om olika saker. Ge-
nom kvalitativa intervjuer med fiollärare fångas deras uppfattningar, erfarenheter och tankar 
om motivation i fiolundervisning upp. Kvantitativ forskning kännetecknas däremot av kvanti-
fierbara och generaliserbara resultat. I jämförelse med kvantitativ forskning är den kvalitativa 
forskningens grund att få förståelse för den sociala verklighet som studeras.  
 
4.1.2 Semistrukturerad intervju 
I denna studie använder jag mig av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med tre personer 
vid vardera ett bestämt tillfälle. Det finns två kvalitativa intervjuformer som är vanliga enligt 
Bryman (2011): ostrukturerade och semistrukturerade. I föreliggande studie används den semi-
strukturerade intervjun därför att den passar bättre på grund av sin uppbyggnad och struktur. 
Om studien skulle bygga på ostrukturerade intervjuer som liknar samtal där informanten kan 
associera mer fritt, kan svaren bli svåra att hantera då ett jämförande resultat eftersöks i dessa. 
En nackdel med semistrukturerad intervju är att samtalet kan bli konstlat då informanten inte 
får prata fritt utan måste förhålla sig till en intervjuguide. Det kan medfölja att informanten 
svarar på det sätt som hen tror att forskaren vill. Därför måste forskaren förhålla sig öppen mot 
informanterna och frågorna får inte vara alltför ledande. Kvale och Brinkmann (2014) poäng-
terar vikten av ett fungerande samspel mellan intervjuaren och informanten, då informantens 
svar ofta bygger på intervjuarens skicklighet. Att forskaren kan leda intervjun, besitter termi-
nologisk kunskap och är beläst på ämnet ser de som viktigt. Det gör intervjun mer strukturerad 
och att följdfrågorna blir mer relevanta.   
 
4.1.3 Tematisk analys 
Jag använder mig av tematisk analys i denna forskningsdesign. Bryman (2011) menar att tema-
tisk analys har en framträdande plats som tillvägagångssätt vid kvalitativ dataanalys. Den går 
ut på att analysera den ihopsamlade datan samt hitta koder och teman som är centrala i inter-
vjuerna. I sökandet efter teman menar Bryman att likheter och skillnader, repetitioner av ord 
som återkommer gång på gång, uttryck som är främmande eller används på ett speciellt sätt och 
metaforer som informanterna använder är teman som forskaren kan använda. Braun och Clarke 
(2006) har skrivit om tematisk analys och strukturerat upp olika faser av analysen som forskare 
kan använda sig av. Fas ett går ut på att forskaren läser igenom all data innan kodningen börjar 
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och sedan markerar idéer för kodning.  Därefter kan forskaren börja en formell kodning där hen 
hittar initialkoder från insamlade data. Det är viktigt att forskaren kodar för så många teman 
som möjligt samt tar med allt intressant material för att därefter organisera datan i grupper som 
är meningsfulla. I följande fas analyserar forskaren på en bredare nivå och skapar teman, det 
vill säga att sortera in de olika koderna i teman. Enligt Braun och Clarke borde forskaren ana-
lysera koderna och pröva hur olika koder kan kombineras för att bilda övergripande teman. För 
att underlätta en överblick av teman bör forskaren ta hjälp av en tankekarta. 
 
  
4.2 Design av studien  
I detta avsnitt redogörs för studiens urval av informanter, studiens genomförande samt dess 
trovärdighet och giltighet.  

4.2.1 Urval av respondenter  
Utifrån studiens syfte att utforska och beskriva några fiollärares syn på motivation i undervis-
ningen, användes ett målstyrt urval av intervjupersoner i föreliggande studie. Ett målstyrt urval 
är enligt Bryman (2011) baserat på att en forskare söker upp relevanta personer utifrån det ämne 
eller område som ska undersökas. Tre aktiva fiollärare har valts ut utifrån att jag haft kunskap 
om att dessa lärare har kunskap inom ämnesområdet motivation i violinundervisningen. Samt-
liga intervjupersoner har varit kända av mig som forskare sedan tidigare och alla har verkat 
över trettio år som violinlärare. Antalet intervjupersoner en studie behöver ha, skriver Kvale 
och Brinkmann (2009) följande om: ”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda 
på det du behöver veta” (s. 129). Tre intervjupersoner som verkar i olika miljöer och som var 
och en har en lång erfarenhet som violinpedagog bedömde jag kunna tillföra olika perspektiv 
på motivation i undervisningen. Genom att intervjua fler violinpedagoger hade jag förmodligen 
kunnat få ta del av ytterligare perspektiv och insikter. Detta var dock inte möjligt inom ramen 
för den begränsade tid jag har haft för att genomföra denna studie. Vidare följer en översikt 
över intervjupersonerna. Namnen är fingerade: 
 
Fingerat namn: Karl 
Utbildning: Musiklärarutbildning 
Ålder: 63 år 
Instrument: violin och viola 
Antal år som verksam lärare: 40 år 
 
Fingerat namn: Anita 
Utbildning: Musiker- och musiklärarutbildning 
Ålder: 68 år 
Instrument: violin 
Antal år som verksam lärare: 50 år 
 
Fingerat namn: Sarah 
Utbildning: Musiker- och musiklärarutbildning 
Ålder: 60 år 
Instrument: violin 
Antal år som verksam lärare: 40 år 
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4.2.2 Datainsamling  
Den första kontakten med intervjupersonerna togs via epost. Information till intervjupersonerna 
innehöll en kortare beskrivning av studien och dess syfte. Fem personer kontaktades varav en 
svarade inte och en hade slutat som fiollärare. Övriga tre var villiga att låta sig intervjuas.  Där-
efter skedde fortsatt kontakt via mail och telefon. Tid och plats för intervjuerna bestämdes. 
Intervjupersonerna fick ytterligare skriftlig information om studien och ett samtyckesformulär 
om medverkan i studien att fylla i och underteckna. Platsen där intervjuerna utfördes var på 
intervjupersonernas respektive hemorter på deras arbetsplatser och de tog mellan 25 och 50 
minuter att genomföra. Intervjuerna spelades in på mobiltelefonen, och jag gjorde även vissa 
anteckningar. Intervjufrågor ställdes utifrån en intervjuguide som finns som bilaga i detta arbete 
(bilaga 1). Jag har utformat en intervjuguide där frågorna möjliggör för forskaren att få svar på 
studiens forskningsfrågor. Intervjuguiden innehåller ett antal huvudfrågor med tillhörande 
följdfrågor, vilka ställdes vid behov för mer utvecklande svar. Jag upplevde intervjupersonerna 
som nyfikna och positiva vad gäller det valda ämnet, motivation. De gav genomtänkta svar och 
förstod ämnet väl. 

4.2.3 Bearbetning och analys  
Direkt efter intervjun skrev jag ned anteckningar kring intervjun och sedan började analysen. 
På så sätt fångades reflektioner och tankar från intervjun upp. Enligt Kvale och Brinkmann 
(2014) innebär transkribering att transformera, i det här fallet från muntligt språk till datorskrift.  
Transkriptionen skedde från min mobiltelefon och intervjuerna spelades upp med hjälp av röst-
memo. Ljudfilen spelades upp i normaltempo och stoppades för att få tid till att skriva ner det 
som sades. Det var framförallt talet som transkriberades, men även vissa anteckningar gjordes 
när det gäller gester och ansiktsuttryck. Transkriptionen tog mellan 6-8 timmar per intervju och 
skrevs ner i ett Word-dokument. Språkliga ändringar gjordes för läsbarhetens skull. Talspråk 
korrigerades, upprepningar togs bort för att deras uttalanden skulle bli mer lättlästa. Anteck-
ningar gjordes även i ett separat Word-dokument vid sidan av transkriptionen. För att senare 
kunna användas som stöd i analysen, sparades dessa anteckningar. Det transkriberade materialet 
skrevs ut från en dator till pappersform, sedan lästes intervjuerna igenom en första gång och jag 
kodade innehållet samt satte ett nummer för varje informationsbit (citat) på papprets marginal, 
i enlighet med Braun och Clarke´s (2006) instruktioner. Antalet informationsbitar är 116.  Där-
efter lästes intervjuerna igenom en andra gång och de informationsbitar som inte hade någon 
kod på, sattes på kategorin `övrigt´. I nästa steg av analysen gjordes steg 1 igen men vissa 
omkodningar gjordes och jag bearbetade data. Det var ett intensivt arbete för att upptäcka möns-
ter (teman). Jag satte även namn på data som tidigare inte namngivits. Nästa steg var att få en 
visuell kontroll på data. Jag kopierade intervjuprotokollen och jobbade vidare med att upptäcka 
mönster genom att klippa och klistra. Till det användes både sax, papper och tejp. Alla data 
som hade givits samma kodning eller rubrik exempelvis autonomi och kompetens sattes på ett 
A4-papper. Sedan tejpades dessa sidor upp med citat på blädderblocksblad.  På så sätt skapades 
koder som till exempel autonomi, kompetens och relation. Blädderblocksbladen sattes därefter 
upp på väggen. I nästa steg tog jag en ny omgång och flyttade en del omkodade data till en 
annan temagrupp. Vissa citat passade in både under kompetens och autonomi till exempel. För-
delen med detta var ett stöd för att hålla all information i arbetsminnet, för då kunde jag tydligt 
se all information framför mig. Jag satte alltså alla citat som handlade om autonomi på ett bläd-
derblocksblad och alla citat som handlade om kompetens på ett annat blädderblocksblad.  
 
4.2.4 Etiska överväganden  
Genom intervjuer med tre fiollärare undersöks hur dessa ser på fenomenet motivation i violin-
undervisningen. Enligt Vetenskapsrådet (2017) är det viktigt att forskning som involverar män-
niskor följer några principer för att skydda de medverkande. Informerat samtycke är den första 
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av dessa principer. Det innebär att de medverkande själva ska välja om de vill deltaga i studien 
eller ej. Det är viktigt för denna princip att deltagarna innan de beslutar sig om de vill vara med 
i studien eller ej, får information om studien. Intervjupersonerna i denna studie har före studiens 
genomförande informerats om studiens syfte, tillvägagångssätt, vad deras medverkan innebär 
samt i vilket sammanhang som insamlad information kommer användas. Detta i enighet med 
Vetenskapsrådets riktlinjer om information inför samtycke. De har även informerats om att 
medverkan i studien är frivillig och att det har rätt att avbryta sitt deltagande om de så önskar. 
Intervjupersonerna har skriftligen samtyckt till medverkan i studien (se bilaga 2). 

4.2.5 Reliabilitet och validitet 
Enligt Bryman (2011) handlar validitet om ”huruvida man observerar, identifierar, eller mäter 
det man säger sig mäta” (s. 352). När det gäller reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning 
anser Bryman att ”en ståndpunkt går ut på att man assimilerar reliabilitet och validitet i den 
kvalitativa forskningen utan att i grunden ändra begreppens betydelse men däremot lägga 
mindre vikt vid frågor som rör mätning ” (s. 351). 
 
När det gäller äkthet nämner Bryman (2011) ett antal kriterier (med hänvisning till Guba och 
Lincoln) på äkthet eller autenticitet vilka i sin tur väcker ett antal mer generella frågor som rör 
forskningspolitiska konsekvenser i allmänhet. Det första kriteriet är rättvis bild. Detta kriterium 
handlar om ifall undersökningen ger en rättvis bild av de olika åsikter och uppfattningar som 
finns i den grupp av människor som studeras. Genom detaljrik och noggrann transkribering av 
intervjuerna tycks studien ge en rättvis bild av fiollärares olika åsikter och uppfattningar. Det 
femte kriteriet är taktisk autenticitet och handlar om hur undersökningen har gjort att de lärare 
som tar del av detta får bättre möjligheter att vidta de åtgärder som krävs. I min studie finns det 
en autenticitet av metodval då kvalitativa intervjuer har gjorts med tre personer. Det de säger 
spelades in och sedan transkriberades det. En fördel med att göra kvalitativa intervjuer är att 
jag får höra informanternas personliga tolkningar av motivation. En begränsning är att jag bara 
intervjuar några få fiollärare. Om jag hade haft en kvantitativ studie kunde jag ha fått fler fiol-
lärares åsikter och syn på motivation.  
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5 Resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet av de analyser som har gjorts av insamlat material från de 
tre intervjuerna med violinlärare. Resultatet kretsar kring lärarnas möten med eleverna, hur lä-
rarna påverkar elevernas motivation att öva samt miljöns påverkan på elevernas motivation. De 
teman som presenteras handlar därför om Lärarens möte med eleven, Lärarens syn på sin roll 
att stimulera elever att öva och Miljöns betydelse för elevens motivation. 
 
 
5.1 Lärarens möte med eleven 
I detta avsnitt behandlas fiollärares möten med elever och på vilket sätt det inverkar på elever-
nas motivation att öva. Temat belyser när kommunikationen fungerar bra och när den inte fun-
gerar bra samt hur läraren jobbar med eleverna under lektionerna. Här besvaras forskningsfrå-
gan: ”Hur upplever fiollärare att de befrämjar elevernas motivation att öva fiol?”. De underte-
man som presenteras är Relationen mellan lärare och elever, Att läsa av eleven och Lektions-
planering. 
 
5.1.1 Relationen mellan lärare och elev 
I detta avsnitt beskrivs relationen mellan lärare och elever och hur det inverkar på lärandet. I 
analysen av intervjun med Anita framkommer det att hon ser det som viktigt att läraren kom-
municerar med eleven som två människor i olika åldrar, där en kan mindre och en kan mer. Att 
den professionella relationen består av förståelse och respekt är viktigt. Sedan kan man bygga 
vidare på det. Anita menar att det är viktigt att ställa frågor till eleven för att väcka det intellek-
tuella arbetet under lektionen så att eleven inte blir en ”mekanisk docka”. Kommunikationen 
bör vara mänsklig, fysisk och psykisk enligt Anita. Om eleven har problem i själva spelet eller 
hållningen ska man också våga ge den hjälp som eleven behöver. Det är därför viktigt enligt 
Anita att också kunna fysiologi, psykologi, ergonomi och ha kunskaper om kroppen, och inte 
bara säga ”spela som mig”. Att läraren jobbar med hela människan, både psykiskt och fysiskt, 
på så sätt att hen hjälper eleven att stå rätt, ser till att eleven är avslappnad, masserar elevens 
axlar och rättar till fiolhanden till exempel, bidrar till att ett förtroende skapas mellan läraren 
och eleven. I likhet med Anita berättar Karl om att det är viktigt på vilket sätt läraren bemöter 
eleven:  
 

Ja, alltså för det första som jag sa innan, så gäller det att prata samma språk, det 
gäller ju att vara på rätt nivå och det är ju många gånger som man ser lektioner där 
läraren är här uppe och eleven där nere liksom. (Karl) 

Nuförtiden fungerar det inte om läraren sätter sig i en hög position över eleven, utan det är 
viktigt att läraren anpassar undervisningen efter eleven menar Karl:  

Javisst, oh ja, det är inte så lätt, det är så många som tycker att läraren ska 
vara den store diktatorn och sen så `ja nu min lille gubbe så ska vi spela några 
toner´. Men sånt där köper ju inte en elev nu, det gjorde de inte förr heller tror 
jag (Karl). 
 

Om kommunikation mellan lärare och elev inte fungerar bra berättar Anita att hon prövar sig 
fram och om det går en väg, finns det en omväg. Går det från vänster sida kanske det går från 
höger sida. Om det inte går med ett moment, då går man till ett annat moment. Anita menar att 
det är viktigt att inte fastna i något negativt utan hitta en väg ut. 
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En skillnad mellan Anitas sätt att kommunicera med eleven och Karls sätt att kommunicera 
med eleven är att Anita sätter sig mer över eleven och Karl är mer på samma nivå som eleven. 
Anita bestämmer mer, vad gäller repertoar till exempel, och Karl låter eleverna bestämma mer 
själva. Ytterligare en skillnad mellan lärarna är att Karl vill att eleverna ska ha det kul och 
lägger tyngdpunkten på att de motiveras av repertoar och av kompisarna för att gå framåt. Anita 
lägger mest vikt på elevens utveckling. En likhet är att båda lärarna ser repertoarvalet som vik-
tigt för elevernas motivation. Ytterligare en likhet mellan lärarna är att de alla tre bemöter ele-
verna med respekt och kärlek. Enligt Anita handlar det om att ge rätt upplevelse vid rätt tid-
punkt. Därför gäller det för läraren att själv vara i form och förberedd för mötet. Även Sarah 
menar att det är lärarens uppgift att ge eleven rätt upplevelse vid rätt tidpunkt. Sarah anser att 
det viktigaste med mötet med eleven är att se individen: 
 

It is very important that it is people to people, person to person, and it is a life phi-
losophy, not just a music philosophy and that it encompass the flexible mindset (…) 
That is important, because that is what motivates. (Sarah) 
 

Sarah anser att det är viktigt att utbyta information med eleverna och hon berättar att hon under 
det senaste året lärt sig något från varje elev och i sin tur lärt eleverna något. ”Exchange in-
formation, learn something from the student and give something back, because that´s what ma-
kes the connection where their learning can happen.” Det första Sarah tittar på är elevens håll-
ning och hur eleven tar instrumentet. Hon menar att instrument nummer ett är kroppen. Nästa 
steg är att förbereda kroppens position för att ta upp instrumentet: 
 

Instrument number one is the body. Then the next thing is preparing the instrument 
position. And then absolutely without a doubt, the sound. Then the melody, the in-
tonation, the creation of the music and then in the end of that is expression. (Sarah) 
 

Kroppens hållning och hur avslappnad eleven är påverkar fiolens klang och ljudet när eleven 
spelar. 
 
5.1.2 Att läsa av eleven 
Detta tema handlar om att som lärare läsa av eleven och anpassa undervisningen därefter. Karl 
anser att det är viktigt att eleven får bestämma repertoar själv: 
 

Ja, det är om jag bestämmer själv eller oftast frågar jag dem om de vill ha klassiskt 
eller om de vill ha folkmusik, irländskt, filmmusik. Man får då återigen läsa av vil-
ken nivå eleven är på och hitta stycken efter det. (Karl) 

 
Karl anser att läraren ska läsa av elevens dagsform. Han menar att det inte alltid går att följa 
planeringen som han skrivit ner i sitt block. Om eleven kommer in i rummet, likblek och har 
haft flera prov kan han inte kräva för mycket av eleven utan ser om eleven är mottaglig för 
alltihop. Karl menar att man inte bara kan köra sitt race utan man måste läsa av eleven och 
anpassa lektionen därefter: 
 

Man kan inte bara köra sitt race utan man måste läsa av aha likblek, lite halv-
hängig, haft arton prov och inte sovit någonting. Då kan man inte köra ´Jaha, 
då ska vi börja med spiccato i åtta oktaver, och sen skalor och sen stråkety-
der´, det liksom fungerar inte (Karl).  

 
Karl läser av eleverna i början av lektionen för att sedan veta vilken nivå han ska lägga under-
visningen på:  
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Så man måste ju faktiskt ha den här kommunikationen innan man börjar. Man måste 
läsa av personen, och det tror jag faktiskt att det är många som inte riktigt gör, utan 
de kör sitt race. Det tror jag inte går (Karl). 

 
Det är viktigt att förbereda lektionerna men nödvändigt att läsa den aktuella situationen och 
anpassa sig till denna när så krävs. Ur analysen framkommer det att Anita har en klar modell, 
med en struktur där repertoaren är uppdelad i svårighetsgrader. I likhet med Karl anser Anita 
att läraren måste anpassa undervisningen till eleven varje dag och se hur eleven mår. Om dörren 
till lektionssalen öppnas och man ser på eleven att något har hänt i klassrummet eller på gården, 
måste läraren snabbt ändra planeringen anser hon. 
 
I likhet med Karl och Anita anser Sarah att det är viktigt att inte bara lägga tyngdpunkten på en 
kvalité så som progression i boken eller notläsning eller klangen. Det viktigaste enligt Sarah är 
att se hur varje elev reagerar på att spela fiol: 
 

I think it is important as a teacher not to put emphasis only on one quality like pro-
gression in the book or whether they can read music or not, or whether they have a 
beautiful tone. I think the most important thing is to go in and take the basic child 
and see how they are reacting to play the violin and what they do. So still the person 
rather than the instrument. (Sarah)  
 

Det är viktigt att se individen och anpassa undervisning efter det enligt Sarah. 
 
5.1.3 Lektionsplanering 
Detta tema handlar om hur lärarna förbereder sina lektioner för att få eleven att öva. Det som 
de tre informanterna har gemensamt är att de alla har en noggrann planering för varje lektion. 
Anita beskriver att hennes lektioner är väl genomtänkta. Läraren fördelar teknik i vissa moment 
där till exempel alla stråkarter finns med, arbetar med motoriken och sedan förklarar hon även 
för att eleven ska förstå intellektuellt, inte bara känna. Läraren berättar att det hjälper mycket 
att visa dem med sina händer och bygga upp den känslan i handen när de spelar, inte bara säga 
att fingrarna ska vara runda. 
 
I likhet med Anita förbereder Sarah sina lektioner noggrant. Speciellt för henne är att hon för-
bereder sig varje morgon genom att själv spela fiol en halvtimme. Det är hennes sätt att komma 
i kontakt med instrumentets ton. Här berättar hon hur hon förbereder sina lektioner: 
 

I prepare my lessons by thinking and looking at each child and when they come in 
the room I try to ask them some questions what they feel they are good at and give 
them some choices just to start. I prepare my lessons by opening up myself to where 
they are. (Sarah) 

 
Sarah säger också att: 
 

And of course I have a part of a long term plan for each student. So I don´t just 
assume that if I take it from week to week they progress, they don´t. I know pretty 
much where I want them to be. (Sarah) 

 
Sarah anser att det inte är elevernas ansvar att de utvecklas på fiolen utan att det är hennes 
ansvar som lärare: ” I don´t assume it´s their job to progress, that´s important I think to prepare 
your lessons.” Sarah visade mig övningsscheman hon har till eleverna. Hon har även en mapp 



 

  24  

för varje elev där det står vilket stycke eleven spelar, vilka teknikövningar de lär sig och vilket 
mål läraren har för eleven för det här året. 
 
Karl antecknar sin lektionsplanering i ett block och har en bred repertoar han systematiserat till 
eleverna. Enligt honom ska en lektion innehålla lite prat, det vill säga lite kommunikation män-
niskor emellan, uppvärmning, lite skalor eller teknik och sedan uppspel av läxan. Därefter ger 
han en ny läxa och övar orkesterstycken med eleven. Till skillnad från de andra lärarna anser 
han att elevens utveckling ligger mycket på deras eget ansvar. 
 
 
5.2 Lärarens syn på sin roll att stimulera elever att öva 
I detta avsnitt behandlas fiollärarnas syn på sin roll att stimulera elever att öva. Här besvaras 
forskningsfrågorna: ”Hur befrämjar fiollärare elevernas motivation att öva fiol?” och ”Hur får 
fiollärare sina elever motiverade att vilja fortsätta spela fiol?”. 
 
5.2.1 Kommunikation 
Sättet att kommunicera beror på om eleverna är små eller stora berättar Anita. För de små bas-
eras det på förtroende och kärlek mellan läraren och eleven. Med stora elever baseras det på 
förståelse att utan den kommunikationen och de kunskaperna kan man inte gå framåt. Infor-
manten pekar på betydelsen av att tala samma språk som eleven. Det är lärarens skyldighet att 
anpassa sig till eleven och elevens nivå. Kommunikationen med en femåring är annorlunda än 
med en tonåring. Ett sätt att få till en bra kommunikation är att ställa frågor och att ge eleven 
möjlighet att bestämma lite vad det är den ska göra. 
 
Det är enligt Anita av största betydelse att läraren är positiv. Att istället för att säga något ne-
gativt uttrycker man det positivt trots att innehållet är detsamma. Det är inte fantastiskt men det 
kan vara fantastiskt och då behåller man den glädjen. Om man hela tiden säger ”nej, det går 
inte” då går det inte till slut.  
 
Den största utmaningen enligt Anita är att inte stanna på vägen oavsett hur svårt det är. Nummer 
två är att ha stort tålamod, och att vänta med klara hopp att en vacker dag så kommer det att bli 
bra. Då kommer den dagen tillslut. Anita säger att om en person har tålamod men samtidigt är 
mycket irriterad inom sig, då kommer det ingenstans. Karl berättar att i särskilda fall när relation 
mellan lärare och elev inte fungerar kan eleven byta lärare. Karl anser att han har ganska rik 
kommunikation med eleverna:  
 

Det här med kommunikation och vara på rätt nivå och skapa en stämning eleven i 
mellan tror jag är jätteviktigt. Det ska vara roligt och det blir väl roligt om man 
känner att man har en kommunikation och att de inte bara är som jag säger utan att 
de får bestämma lite själva också. (Karl) 
 

Karl anser att det är viktigt att anpassa kommunikationen till elevens nivå och att ele-
ven får bestämma mycket själv. Han betonar att om eleven och läraren har en god 
kommunikation blir det roligt. 
 
5.2.2 Övningsstrategier 
Detta tema handlar om betydelsen av att ha övningsstrategier för att få motivation att öva. För 
att eleverna ska tycka om att spela fiol och att öva, måste läraren ge eleven övningsstrategier 
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enligt Anita under intervjun. Anita berättar om betydelsen att öva och menar att övning är nöd-
vändigt för att utvecklas som musiker. Den som övar lite, går långsamt fram. När en elev går 
mycket långsamt fram tappar hen först och främst motivationen. Anita menar att läraren kan 
bygga upp motivationen och viljan att öva hos eleverna. Hon säger också att varje individ går 
sin egen väg och ibland går det långsamt fram och det känns som om man står fast och att det 
aldrig kommer bli bättre. Sedan händer det något och utvecklingen tar fart. Läraren måste då 
orka vänta tills den punkten när det händer. Inte lägga ner och inte lägga av, för ibland kan man 
förvänta sig att det ska hända något mycket tidigare än det kanske gör. En elev kan behöva mer 
tid ibland. 
 
Om elevens övning inte fungerar bra anser Anita att hon måste inspirera samt försöka hitta en 
väg som är mer intressant och spännande. Om en elev inte är intresserad av en konsert av Bach 
då kan hen istället spela Harry Potter-musik. Istället för att spela solo på konsert så kan man 
spela duo. Det är viktigt att hitta olika former för att det negativa ska vändas till något positivt 
enligt Anita. Informanten är noga med att varje dag förbereda sig inför sina lektioner med ele-
verna. 
 
Om en elev övar på en låt i ett halvår och det fortfarande låter dåligt, minskar elevens motivation 
menar Anita. Därför är det viktigt att lära eleven övningsteknik så att de förstår hur de ska öva, 
för att det ska ge resultat. Hon menar att öva inte är någon enkel process. Det är också viktigt 
att lära ut hur eleverna kan planera livet så att de hittar den stunden för musiken och övningen 
dagligen. När de känner att övningen gör att de utvecklas och spelar bättre och bättre blir det 
också roligt att se fram emot möjligheter att spela och framträda för publik, säger hon. Det 
spelar inte så stor roll om det handlar om att spela för mormor eller för 2000 personer i ett 
konserthus. Att känna att det finns sätt att låta upplevelsen komma in i hjärtat och i huvudet och 
att eleverna vill göra det igen är det viktigaste enligt Anita. En motivationsfaktor är att eleverna 
gör framsteg.  
 
Anita rapporterar att det finns olika begåvade barn och att alla barn behöver musik: ”Och sen 
är det vissa som har begåvning, förutsättningar och möjligheter att utveckla det och vissa kanske 
inte har fått det, men alla behöver musik.” Hon pratar även om hur man övar dagligen: ”Och 
sen kommer man neråt, hur man kan göra det dagligen. Och det är att inte bara ge vanlig läxa 
och säga `den ska vara bra´, för att det som är viktigt är att inte tappa motivation.” 
 
Genom analysen framkommer det också att Karl lägger vikt vid att få eleverna glada och att de 
ska tycka att det är kul att spela. Han menar att många barn lyssnar mycket på musik i sina 
mobiltelefoner på YouTube och därför får de själva ibland tipsa om låtar de skulle vilja spela, 
vilket stimulerar dem att öva. Viktigt för att motivera eleverna att öva är också att ge dem 
stycken att öva på som är på rätt nivå för dem, enligt Karl. Är det för lätt övar de inte och då 
blir det tråkigt. Är det däremot för svårt är det inte heller bra, säger han. Enligt Karl är en nyckel 
för att stimulera elever att öva att hitta en bra låt som är kul att spela och som är lagom svår. 
Därför brukar han ofta fråga vad de skulle vilja spela, eller vilken musikstil de skulle vilja spela. 
Då kan det komma något från Melodifestivalen, något de har hört på TV eller på radio eller hört 
en kompis spela. Karl säger att det är väldigt mycket kompisval och att de får välja det som han 
ser som viktigt. Han säger att det är viktigt att eleven är involverad i lektionen. Genom att 
eleven får välja låtar och kanske även bestämma fingersättning och stråkföring får eleven vara 
aktiv i lektionen. 
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Karl har också övningsscheman som han ger till sina elever: ”Till de yngre har jag övnings-
scheman. Alltså för de som har spelat fiol 1 år och uppåt.” Han anpassar utdelningen av öv-
ningsscheman efter ålder:  

Inte så mycket högstadiet, för de brukar väl ändå öva, för de har kommit så långt. 
Men de där som går i årskurs två och uppåt så har de övningsscheman där de skri-
ver in hur många minuter de har övat varje dag, och vad de övar på och sen sum-
merar de och då kan de tävla mot sig själva, vilka veckor de har övat mest. (Karl)  

Det är viktigt att ha ett mål att jobba mot. Sarah har också mål för sina elever. Hon har en pärm 
där det står ”motivation övning” på. I den finns det 100 dagars diplom. Dessa används om en 
elev har övat 100 dagar i rad, då får de en medalj av Sarah. Sarah visade mig övningsscheman 
hon har till eleverna. Hon har även en mapp för varje elev där det står vilket stycke eleven 
spelar, vilka teknikövningar de lär sig och vilket mål läraren har för eleven för det här året. 
 
Sarah berättar att det som skiljer de elever åt som övar från de som inte övar är att det som övar 
är i regel gladare och mer självsäkra: ”It is very simple, it is not necessarily that they are better 
players, they are, but not necessarily but they are happier. They are more confident.” Hon menar 
att det är det dagliga arbetet som är viktigt och berättar att om det den dagliga övningen inte 
finns där i början så når eleverna oftast inte över en viss nivå i sitt fiolspel. Sarah berättar även 
att det oftast inte är den mest begåvade eleven som går längst, men den mest hängivna eleven.  
 
 
5.3 Miljöns betydelse för elevens motivation 
I detta avsnitt belyses miljöns betydelse för elevens motivation. Här besvaras de två forsknings-
frågorna: ”Hur befrämjar fiollärare elevers motivation att öva fiol?” och ”Hur får fiollärare sina 
elever motiverade att vilja fortsätta spela fiol?” 
 
5.3.1 Hemmamiljö 
Från intervjuerna framkom det från samtliga respondenter att det är en fördel för eleverna att 
ha stödjande föräldrar, eftersom eleven då kan öva ostört hemma, utan att föräldrarna klagar på 
att de blir störda. Det hjälper även om föräldrarna ställer upp och skjutsar eleverna till lektion-
erna. I intervjun med Sarah framkommer detta:  
 

Their families make a small part of their home life in every day for the practicing 
and I really think that it is not that they have a lot of talent but that they just do every 
day, a little bit until it becomes so natural for them to that, it is not something that 
they don´t even know the opposite of, they don´t know what it is to stop and not do 
some days or practice once a week. So I think this is very important, and plus I think 
it´s important that the parents make the environment so that music, if the parents feel 
that music study is important the children will also, at least up to a certain age. (Sa-
rah) 

Anita menar att hon anser att det är en fördel när föräldrarna är intresserade och hjälper till. Om 
föräldrarna är för mycket involverade och inte förstår hur viktiga alla moment är och inte har 
förståelse för det som läraren gör och bara pressar fram då är det enligt Anita inte någon positiv 
hjälp. Dock finns det föräldrar som förstår och som kan öva med eleverna, som kan planera och 
köra och få glädje av den här processen och då är det en extra inspiration för barnen. Anita 
berättar att när föräldrarna är positiva då barnen övar och inte säger ”stänger dörren du stör” är 
det positivt för eleverna. En förälder som säger ”stäng dörren för jag orkar inte lyssna på det du 
gör” gör att det inte blir så mycket inspiration för barnen hemma. I likhet med både Sarah och 
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Anita rapporterar även Karl att föräldrarnas engagemang har en inverkan på elevernas utveckl-
ing. 
 
5.3.2 Social miljö 
I samtliga tre intervjuer framkom det att elevernas motivation också handlar om gruppkänsla 
och tillhörighet. Om eleven är med i en orkester till exempel och spelar på konserter, åker på 
turnéer och resor tillsammans samt har det roligt, bildas det en gemenskap och en positiv miljö 
för eleven att utvecklas i. I intervju med Karl framkommer det följande: ”Ja, det gäller ju att få 
dem glada och tycka att det är kul. Det är egentligen samma sak som förut, att de inte är en-
samma utan att de känner att de är med i en grupp.” Han säger också att eleverna då blir glada, 
och då har man fått in den sociala biten och då övar de mer. Karl menar att det även finns en 
del ensamma som också övar mycket, för på något sätt tycker de också att det är roligt. Karl 
anser att rolighetsfaktorn är hög samt att repertoaren och kompisar är A och O.  
 
Anita betonar också att det är viktigt för elevernas motivation att göra roliga saker tillsammans 
som en grupp, exempelvis att resa. Informanten startade för drygt tjugofem år sedan en skola 
för musikintresserade barn. Skolan erbjuder dels enskild musikundervisning med en eller flera 
musiklektioner i veckan, dels har skolan skapat en miljö som på olika sätt stimulerar eleverna 
och ger dem olika möjligheter att utvecklas. Förutom skickliga lärare ger skolan eleverna möj-
lighet att uppträda på konsert ett antal gånger varje termin. Det handlar just om konserter i 
skolan där föräldrarna är den viktigaste publiken men också om konserter i sammanhang utan-
för skolan i företag och på olika musikscener. Utöver detta organiserar skolan också musikläger 
på sommaren och konsertturnéer till andra länder. Alla dessa aktiviteter bidrar till att motivera 
eleverna i sin utveckling som musiker: 

 
Att spela tillsammans, göra resor, göra sommarkurs, göra sommarskolan, göra att 
det inte bara blir att varje elev bara står i sitt rum och försöker kämpa mot fiolen eller 
mot pianot, utan att man upplever musiken som något positivt, först och främst. 
(Anita) 
 

I citatet ovan ser vi hur viktigt det är med gruppkänsla samt hur resor och musikläger bidrar till 
det. 
 
5.3.3 Miljön i samhället 
Gemensamt för alla tre informanter är att de alla belyser hur stressigt dagens samhälle är och 
hur det påverkar eleverna. Sarah belyser detta på följande sätt: 
 

Right now the biggest challenges are keeping the children happy in this culture that 
we live in now, because everything is very busy and we have no time and there is a 
lot of technology, and it is like finding ways of using enough time and concentration 
on music. (Sarah)   

 
Sarah berättar vidare att det finns elever från andra kulturer. Då måste hon anpassa undervis-
ningen till elevens kulturella kontext: 
 

Violin is an important instrument but it´s not by westerly standards and their learning 
is different and they don´t have a high level, and their idea is to use it in a social 
something, so they don´t have a strive for a high level of playing, but that doesn´t 
mean that it´s not important for them. And some of them achieve very high levels 
and maybe that social model for that person is what they achieve. (Sarah) 
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I citatet ovan kan vi se att elever från andra länder kan använda musiken i sina sociala samman-
hang, men strävar inte efter en hög nivå i sitt musicerande. Karl berättar att i den kommunen 
han jobbar i är det vanligt att eleverna har flera aktiviteter: 
 

Det är inte samma krav i en liten by, men här finns så fruktansvärt mycket att välja 
på och det är också tyvärr lite fint att ha mycket att göra här ute. Därför har många 
elever fem aktiviteter. (Karl) 
 

Eleverna har så många andra aktiviteter som konkurrerar med fiolen i den kommun som Karl 
jobbar i. 
 
 
5.4 Sammanfattning 
I resultatet framkommer hur lärare bemöter elever, lärares syn på hur de ska motivera elever att 
öva samt hur miljön påverkar elevernas motivation. De teman som resultatet består av är Lära-
rens möte med eleven, Lärarens syn på sin roll att stimulera elever att öva och Miljöns betydelse 
för elevens motivation. I det första temat presenteras vilken central betydelse relationen mellan 
lärare och elever har. Det framkommer att det är av stor betydelse att läraren kommunicerar på 
samma nivå som eleven samt att kommunikationen bygger på förståelse och respekt. En intres-
sant skillnad mellan lärarna är att en av lärarna är mer dominant än de andra och ställer mer 
krav på eleverna. I dennes undervisning finns fokus på elevens utveckling och hen ger mer 
teknikövningar än de andra lärarna. Eleverna utvecklas också snabbt. Gemensamt för lärarna är 
att de strävar efter att anpassa undervisningen efter elevernas dagsform. Genom att ställa frågor 
till eleverna anser lärarna att elevernas intellektuella arbete väcks och eleverna blir aktiva i 
undervisningen. Det framkommer även att lärarna försöker känna in eleven som person och 
anpassa sitt bemötande. En slutledning är att det är motiverande för eleverna att få välja sin 
repertoar själva. Enligt två av lärarna är det deras ansvar att eleven utvecklas medan en av 
lärarna lägger över ansvaret på eleverna. Det framkommer i resultatet att det är motiverande 
när eleven gör framsteg samt att det är viktigt att ha mål att jobba mot. Att det är viktigt att ha 
ett mål att jobba mot är alla tre lärarna överens om. 
 
Det är även motiverande när eleverna upplever att de är roligt att spela fiol. En slutledning är 
att föräldrarnas engagemang har en påverkan på elevernas övning hemma och det är en fördel 
om eleverna har stödjande föräldrar. En till slutledning är att för det mesta är föräldrars enga-
gemang en fördel för eleverna, men det har också visat sig i analysen att ibland kan föräldrars 
engagemang ha motsatt effekt. Även att spela orkester fungerar som en motivationsfaktor för 
eleverna då de har det roligt tillsammans och känner gemenskap. Det framkommer av resultatet 
att det inte är de mest begåvade eleverna som går längst, utan de mest dedikerade. En slutsats 
är att konserter och musikläger är motiverande för elevernas övning. Det framkommer också 
att det är viktigt att bibehålla glädjen genom hela arbetsprocessen och att läraren är positiv även 
när det går långsamt framåt.   
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6 Diskussion  
I detta kapitel belyses resultatet i relation till tidigare presenterad litteratur. Därefter förs en 
diskussion över studiens valda metod. Slutligen diskuteras arbetets betydelse och värde för 
yrkesområdet samt behovet av framtida forsknings- och utvecklingsarbeten.  
 
 
6.1 Resultatdiskussion  
Föreliggande studie har som syfte att	undersöka	fiollärares	upplevelse	av	fiolelevers	moti-
vation	samt	hur	olika	former	av	motivation	determinerar	motivation	till	att	öva	mer	samt	
att	 fortsätta	 spela.	De teman som lyfts fram är: Motivationens betydelse, Framgång föder 
framgång, Betydelsen av att få välja själv samt att ha mål och Miljöns betydelse. 
 
6.1.1 Motivationens betydelse 
Enligt resultatet framkom det att intervjupersonerna uppfattar att det är motiverande för en elev 
när läraren ställer frågor. När läraren bemöter eleven med förståelse och respekt kan en pro-
fessionell relation mellan lärare och elev ta form. För att eleverna ska tycka om att spela fiol 
och att öva, måste läraren ge eleven övningsstrategier enligt vad som framkommit i resultatet. 
Betydelsen att öva är nödvändigt för att utvecklas som musiker. Den som övar lite, går långsamt 
fram. När en elev går mycket långsamt fram tappar hen först och främst motivationen. Anita 
menar att läraren kan bygga upp motivationen och viljan att öva hos eleverna. Enligt Deci och 
Ryan (2004) ökade den inre motivationen när en elev fick möjlighet att välja vad hen skulle 
göra eller hur hen skulle göra det, likaså ökades empati och icke styrning. 
 
I resultatet visade det sig att det är en fördel för eleverna att ha stödjande föräldrar, eftersom 
eleverna då kan öva ostört hemma utan att föräldrarna klagar på att de blir störda. Det hjälper 
även om föräldrarna ställer upp och skjutsar eleverna till lektionerna. I Karlssons (2002) studie 
tar hon upp hur viktigt det är med föräldrars påverkan för musikelever på gymnasiet. För det 
mesta leder föräldrars engagemang i elevernas fiolspel till att de lyckas bättre, men i vissa fall 
kan föräldrars engagemang förhindra barnens utveckling. Det handlar om när föräldrarna pres-
sar barnen för hårt eller på fel sätt. Enligt Ryan och Deci (2000) drivs en elev med inre moti-
vation av tillfredsställelsen i handlingen, medan yttre motivation fokuseras på och är beroende 
av resultat som är åtskilda från handlingen. Vid yttre motivation uppfattar man att det som 
initierar och reglerar beteendet ligger utanför en själv, vid inre motivation ligger kontrollen hos 
individen själv menar Deci och Ryan (2004). 
 
Ett tema som uppkommit i resultatet är relationens betydelse mellan läraren och eleven. Enligt 
Klingberg (2016) finns behov såsom kärlek och tillhörighet på den andra nivån i Maslows be-
hovshierarki. En elev måste få sina basala behov uppfyllda först och främst enligt samtliga 
informanter i föreliggande studie. I Maslows behovshierarki verkar det som behovet av själv-
förverkligande ligger överst i hierarkin. En person måste först uppfylla fysiska behov, känna 
trygghet och grupptillhörighet samt ha god självkänsla för att nå dit. Att ha läraren som förebild 
och att läraren visar är också viktigt. Att läraren möter elevens behov och att den professionella 
relationen mellan dem fungerar är väsentligt enligt resultatet. 
 
I resultatet framkom det att en av lärarna var mer dominant och ställde högre krav på eleverna 
och att denne i högre utsträckning bestämde över vilken repertoar eleverna skulle spela. Ibland 
fick eleverna valfrihet när det gäller repertoarval. Denna lärare var även mycket skicklig på att 
kommunicera med eleverna och det framkom att eleverna verkade gilla läraren och därför 
gjorde vad läraren instruerade dem att göra. Läraren inspirerade eleverna med sin passion, enligt 
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resultatet. Enligt Ryan och Deci (2000) har man funnit att konkreta belöningar som pengar eller 
välja musik hade effekten att minska den inre motivationen så länge som det var förväntade och 
krävde att man engagerade sig i aktiviteten. Det är intressant att se att det är den inre motivat-
ionen som driver eleverna och inte främst yttre belöningar. Utifrån resultatet kan vi se att det 
måste finnas en balans mellan elevens autonomi det vill säga självständighet att välja och krav 
från läraren, för bästa möjliga utveckling. 
 
6.1.2 Framgång föder framgång 
En motiverande faktor för elever är när de gör framsteg och märker att de går framåt. Ryan och 
Deci (2000) förklarar att när en händelse ökar den upplevda kompetensen stärks den inre moti-
vationen. Enligt resultatet framkom det att en av lärarnas elever utvecklades snabbt. Hens 
undervisning var också mer kravfylld men läraren bemötte eleverna med respekt och kärlek.	
Att	individen	vill	passa	in	i	sin	omgivning	och	uppnå	de	resultat	hen	förutsätts	att	göra	
har	med	kompetens	att	göra	enligt	Ryan	och	Deci. En annan lärare lade större vikt vid att 
eleverna skulle ha det roligt och att de fick bestämma mycket själva vad de ville spela.	Att	fatta	
egna	beslut,	att	vilja	utföra	saker	är	innebörden	av	autonomi	enligt	Ryan	och	Deci.	
	
Det framkommer också av resultatet att det är viktigt att bibehålla glädjen genom hela arbets-
processen och att läraren är positiv även när det går långsamt framåt. Det har visat sig att kon-
kreta belöningar underminerar inre motivation i många sammanhang, men att positiv feedback 
stärker den inre motivationen skriver Ryan och Deci (2000). Enligt CET är kompetens och 
autonomi integrerad i inre motivation, vilket innebär att en belöning, positiv feedback eller en 
deadline påverkar inre motivation i den utsträckning de upplevs som stödjande eller hindrande 
för tillfredsställelse av dessa behov. 
 
6.1.3 Betydelsen av att få välja själv samt att ha mål 
I resultatet framkommer det att för att elever ska bli motiverade att spela fiol och öva finns det 
flera olika faktorer som påverkar som till exempel att läraren ser till att anpassa repertoaren till 
rätt nivå för eleverna. Det krävs att läraren är bra på att systematisera repertoar och är kreativ. 
En annan aspekt är att eleven får bestämma mycket själv. Deci och Ryan (2004) har utformat 
en teori om självbestämmelse som består av tre komponenter: autonomi, kompetens och sam-
manhang. Att vara autonom som elev kan till exempel vara att individen själv bestämmer när 
och var hen ska öva. I resultatet framkommer det att en informant anser att det är viktigt att 
eleven får bestämma en del av repertoaren själv. En annan faktor för elevers motivation tycks 
vara att läraren har en god förståelse för elevers individuella situation och anpassar sig till den. 
Enligt Schunk et al. (2014) behöver lärare veta elevernas mål, intressen och värderingar för att 
förbättra elevernas motivation. Resultatet visar att elever blir motiverade av att spela på kon-
serter samt åka på turnéer. Ytterligare en aspekt är att läraren får eleverna motiverade genom 
att lyssna på musik.  
 
Det framkom i resultatet att en aspekt i informanternas arbete med elever bygger på att skapa 
mening med musiken genom att sätta upp tydliga mål som till exempel att spela på konserter 
regelbundet. Om eleven har något att öva till, blir det i sig en motivationsfaktor. Schunk et al. 
(2014) menar att det finns olika typer av mål såsom: social goals, mastery goals, performance 
goals och lärandemål. Mastery goals handlar om att man försöker utföra något utmanande samt 
försöker få insikt eller förståelse. Det framkommer i resultatet av denna studie att spela på kon-
sert är en positiv upplevelse då eleven spelar upp musikstycken, får applåder och uppskattning 
i form av blommor vanligtvis. Schunk et al. menar att performance goals handlar om ett fokus 
på att visa upp kompetens eller en förmåga och på vilket sätt förmågan ska bli bedömd i relation 
till andra. Till exempel försöker man överträffa normativa prestationsstandarder och försöker 
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vara bättre än andra samt strävar efter att vara bäst i gruppen. Det är viktigt att få uppleva hur 
andra människor gläds av musiken. Schunk et al. menar att social goals handlar om att söka 
acceptans från andra. 
 
6.1.4 Miljöns betydelse 
I resultatet framgår det att elevernas motivation innefattar gruppkänsla och tillhörighet. Enligt 
Schunk, et al. (2014) finns det social goals som handlar om att man söker acceptans från andra. 
I resultatet framkom det att även lärarens motivation, vad som motiverar läraren, spelar in på 
elevernas motivation. Eleverna märker om läraren har en inre motivation för ämnet och då 
smittar det av sig på eleverna. Klingberg (2016) menar att det som driver en person visar vad 
den ser som mest intressant men också meningsfullt nog att sträva efter. I resultatet framkom 
det att läraren måste vara uthållig och ha en förväntan på att eleven en dag ska bli bättre.  
 
I resultatet framkommer det att det som befrämjar elevernas motivation handlar om gruppkänsla 
och tillhörighet. Om eleven är med i en orkester till exempel och spelar på konserter, åker på 
turnéer och resor tillsammans samt har det roligt, bildas det en gemenskap och en positiv miljö 
för eleven att utvecklas i. Enligt Säljö (2012) är belöning en form av positiv förstärkning, och i 
detta fall kan en konsert vara en belöning för eleverna. 
 
Det har även framkommit från resultatet att det inte är de elever med störst begåvning som 
utvecklas mest på fiol utan de som jobbar kontinuerligt och övar regelbundet. I överrensstäm-
melse med Klingbergs formel att nivå = hastighet * tid (s. 54) antar vi att den kompetensnivå 
ett barn når är en funktion av med vilken hastighet det lär sig samt hur mycket tid hen lägger 
ner på att studera eller öva. Att öva kontinuerligt ger stora framsteg. Enligt Duckworth (2016) 
handlar uthållighet om att inte ge upp, och hen menar på att ha ”grit”, ”ihärdighet” eller jävlar 
anamma” bidrar till att hålla fast vid långsiktiga mål och inte ge upp vid motgångar utan istället 
fortsätta kämpa. Det är därför av vikt för elevers motivation att läraren tror och hoppas på eleven 
och att läraren har en positiv förväntan. I motgångar och i de perioder när det inte går framåt så 
snabbt, gäller det att ha tålamod och visa uthållighet. 
 
 
6.2 Metoddiskussion 
I denna kvalitativa studie var olika typer av metoder möjliga för att få fram data. Enligt Bryman 
(2011) karaktäriseras en kvalitativ forskningsansats av att den tar sin utgångspunkt i ett intresse 
för hur individer eller grupper tänker om ett ämne. Flest fördelar ansåg jag att semistrukturerad 
intervju hade. Eftersom jag ville att informanterna skulle få prata till punkt passade den inter-
vjuformen bra. Även att ge dem möjlighet att tänka högt samtidigt som de svar de gav skulle 
kunna jämföras var viktigt. Ramen för föreliggande arbetes intervju var en intervjuguide som 
jag hade skapat utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Intervjuerna höll sig inom de ramar 
jag satt upp med hjälp av intervjuguiden. Även fast informanternas svar ibland gick utanför 
studiens syfte gjorde intervjuguiden att det även gick att hålla en röd tråd i intervjun. Stundtals 
var min insats under intervjuerna bristfällig och det medförde att samtalet inte alltid flöt på som 
det kanske borde ha gjort. 
 
Det var utifrån ett målstyrt urval som informanterna valdes ut. Jag kunde hitta informanter som 
redan var insatta i studiens ämne genom att använda ett målstyrt urval. Ett par av informanterna 
önskade att delta anonymt i studien vilket resulterade i att alla tre informanter avidentifierades. 
Den information som lämnades ut om informanterna i uppsatsen blev på grund av detta spar-
smakad. Jag försökte uppge information som var sann men som inte gör så att informanterna 
kan identifieras. De kunde välja att medverka anonymt därför att det finns som alternativt val i 
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dokumentet som informanterna fick fylla i innan intervjuerna och detta bygger på Vetenskaps-
rådets (2018) riktlinjer. I samma dokument fick de också ta ställning till att bli intervjuade.  
 

	
6.3 Arbetets betydelse  
I arbetet med denna undersökning har jag fått ökad kunskap om motivation i violinundervisning 
och hur lärare kan motivera fiolelever genom bland annat god kommunikation, övningsstrate-
gier, förväntan och positivitet. Det har varit intressant att intervjua de tre fiollärarna och ta del 
av deras kunskap och sedan sätta den kunskapen i ett stort sammanhang. I resultatet framkom 
det att för att violinundervisningen ska vara rolig och intressant för elever krävs det att läraren 
är motiverande. Resultatet i föreliggande studie har gett mig större insikt i hur andra fiollärare 
kommunicerar med sina elever och motiverar dem att fortsätta spela fiol. Deras intervjuer har 
berikat min syn på hur lärare kan motivera elever att öva. I och med detta arbete hoppas jag att 
andra musiklärare ska börja intressera sig för motivation och bli mer medvetna om vad det är 
som är motiverande för elever. Den undersökning om motivation i violinundervisningen som 
gjorts i denna studie kan förhoppningsvis verksamma musiklärare ta del av. Förhoppningsvis 
kan denna studie ge ett bidrag till forskningen när det gäller motivation i undervisningen. 
 
 
6.4 Fortsatt forskning 
Föreliggande studie är gjord med en kvalitativ ansats vilket endast ger en bild av ett antal violin-
pedagogers syn på motivation i undervisningen. Resultatet i studien visar att för att violinun-
dervisningen ska vara rolig och intressant för elever krävs det att läraren är motiverande. Det 
skulle i framtida forskning vara intressant att intervjua några fiolelever om deras upplevelse av 
motivation. Genom att få med elevernas perspektiv kan en annan dimension av vad som är mest 
betydelsefullt i elevers motivation tillföras. I framtida forskning hade det varit intressant med 
en kombination av fler metoder som till exempel videoobservation och fokusgruppsintervju. 
Flera metoder kan troligen bidra till ett mer djupgående resultat och ett bredare perspektiv.   
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Bilagor  
Här bifogas en intervjuguide (bilaga 1) samt  en blankett med information om forskningsstudie 
(bilaga 2). 
 
 
Bilaga 1. Intervjuguide 
 
 
Tack för din tid. Min studie handlar om motivation i fiolundervisningen och om övning. Det 
finns inga svar som är fel utan det är öppet. 
 
 
Hur länge har du jobbat som fiollärare? Vilka åldrar är dina elever i? Hur mycket undervis-
ningstid får dina elever? Deltar de i någon form av gruppundervisning? 
 

1. Får	jag	be	dig	beskriva	din	filosofi	som	fiollärare?	(Ta	med	fiolläraren	på	en	resa)	
Tänka	sig	tillbaka	till	en	bra	fiollektion	och	berätta	vad	som	skedde	i	den	fiollekt-
ionen)	
Uppföljningsfrågor:	Vad	är	det	som	motiverar	i	den	lektionen?	Ex.	Hur	man	får	
igång	eleven	efter	en	distraktion.	
Minne-	Om	läraren	minns	en	bra	lektion?	Och	motsatt,	om	läraren	minns	en	dålig	
lektion?	(Efteråt	kan	man	jämföra	lektionerna)	

 
2. Vad	upplever	du	som	stimulerande	i	ditt	arbete	som	fiollärare?	Vad	är	det	du	gör	

som	stimulerar	
3. Vad	är	det	du	gör	som	fiollärare	som	gör	att	elever	får	framsteg?	

	
4. Har	du	elever	som	gör	stora	framsteg?	Vad	utmärker	dem?	

 
5. Vad	upplever	du	som	de	största	utmaningar	du	har	som	fiollärare?	

	
6. Vad	skiljer	de	elever	som	inte	övar	från	de	som	övar?	Uppföljningsfråga:	Hur	lä-

rare	motiverar	elever	vad	de	gör	för	att	få	elever	motiverade	att	öva?	Är	det	inre	
motivation	eller	yttre	motivation?	(Om	de	själva	är	en	drivkfraft).	
	

7. Har	du	exempel	på	elever	som	under	en	tid	förbättrat	sitt	fiolspel	i	långsam	takt	
för	att	sedan	i	relativt	snabb	takt	förbättrats?	–	Vad	bidrog	till	denna	förändring?	
(vad	var	det	som	plötsligt	fick	eleven	att	öva?)	–	Vad	är	det	som	gör	att	det	

 
8. Är	det	stora	individuella	variationer	avseende	vilka	framsteg	dina	elever	gör?	

Varför	det?	Hur?	
            Beskriv gärna. 

	
9. Vilka	är	de	viktigaste	orsakerna	till	variationerna?	(Ge	exempel,	kan	vara	övning	

med	mera	men	låt	informanten	svara	utan	min	hjälp)	
 
Lektioner: 
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10. Kommunikation:	Vad	är	det	som	är	viktigt	i	din	kommunikation	med	dina	elever?	
Hur	kommunicerar	du	med	dina	elever?	Vilken	typ	av	kommunikation	är	det	som	
motiverar	dina	elever?	

11. Hur	involverad	är	eleven	i	undervisningen?	Brukar	du	ställa	frågor	till	eleven?	
12. Kan	du	ge	exempel	på	hur	du	förklarar	olika	moment	till	dina	elever?	

Uppföljningsfråga:	Vad	är	viktigt	när	du	ska	förklara	saker?	Hur	brukar	du	för-
klara	teknik	i	fiolspel?	Hur	responderar	eleven	på	det?	Fungerar	den	kommuni-
kationen	bra?	Kan	du	ge	exempel	på	den	typ	av	ting?	(intresse	för	elever	är	vik-
tigt)	Hur	gör	lärare	rent	konkret?	Kan	du	ge	exempel	på	att	elever	responderar	
negativt	på	det	du	sa?	Vad	är	det	som	sker	då?	Hur	löser	du	det?	

 
- Hur	lägger	du	upp	repertoar	för	dina	elever?	
- I	vilken	grad	är	eleverna	involverade	i	att	välja	repertoar?	
- Hur	involverade	är	elever	vid	val	av	repertoar?	

 
13. Vad	är	de	största	utmaningarna	när	det	gäller	motivation?	Uppföljningsfråga:	Har	

du	någon	god	lösning	på	detta?	Hur	möter	du	de	utmaningarna?	Hur	löser	du	de	
utmaningarna?	

14. Hur	förbereder	du	dina	lektioner?	
	

15. Hur	gör	läraren	rent	konkret?	Tar	du	anteckningar?	
16. Vilka	är	dina	viktigaste	lärdomar	det	senaste	året?	
17. Vad	är	dina	största	utmaningar?	
18. Vad	är	det	som	gör	att	en	del	elever	övar	mer	än	andra	elever?	Uppföljningsfråga:	

Varför	är	det	de	elever	som	inte	övar?	Hur	involverade	är	de	föräldrar	till	de	ele-
ver	som	övar	mer?	Hur	involverade	är	de	föräldrar	till	de	elever	som	övar	
mindre?	
	

19. På	vilket	sätt	bidrar	du	till	att	dina	elever	övar	mer?	
	

- Vad	har	läraren	gjort	annorlunda	med	elever	som	fått	stora	framsteg?		
- Tänk	dig	tillbaka	på	en	elev	som	haft	lite	framsteg,	vad	var	det	du	gjorde	olikt/an-

norlunda?	
- Vad	är	skillnaden	mellan	eleverna?	
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Bilaga 2 Information om forskningsstudie! 
 
Motivation i violinundervisningen. En studie om hur violinlärare motiverar 
sina elever att öva. 
 
Jag heter Andrea och är musiklärarstuderande på Musikhögskolan Ingesund och mitt huvud-
ämne är fiol. Jag ska skriva ett examensarbete i vår om motivation i violinundervisningen.  
 
Syftet med studien är att undersöka hur fiollärare motiverar sina elever att fortsätta spela fiol 
samt hur de kan få dem att öva mer. 
 
Jag vill med studien undersöka om vissa knep, till exempel att sätta upp mål skulle hjälpa elever 
att utvecklas mer på fiol. Jag vill veta vad det är som gör att vissa elever övar mer än andra? 
Jag hoppas att jag ska kunna få de verktyg jag behöver för att kunna motivera mina fiolelever 
att öva och spela fiol i min framtida undervisning. 
 
För att studera detta kommer jag att använda mig av kvalitativa fokusintervjuer vid ett bestämt 
tillfälle. Det innebär att göra kvalitativa innehållsanalyser av en uppsättning källor/ dokument 
som rör en enda tidsperiod. Jag kommer använda mig av semi-strukturerade intervjuer. 
 
Din medverkan kommer innebära att jag får information i intervjun jag spelar in, som används 
som forskningsmaterial i min uppsats. Intervjuerna kommer endast användas för det aktuella 
examensarbetet och de kommer att försvaras så att ingen obehörig kan komma åt dem.  
 
Du kommer att garanteras anonymitet i studien. Deltagandet är frivilligt och du kan om så öns-
kas avbryta ditt deltagande i studien när du vill 
 
Jag vill att du som informant ger ditt samtycke till att bli intervjuad, ger tillåtelse till i vilka 
sammanhang intervjuuttalanden får redovisas samt tar ställning till om uttalanden och beskrivna 
handlingar i intervjuerna bör vara anonyma eller ej. 
 
 
 
Andrea Öman 
Musikstuderande 
Musikhögskolan Ingesund 
Karlstads universitet 
671 91 Arvika 
Mobil: 073-767 46 29 
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Bilaga 3 Samtycke till medverkan i forskningsstudie 
 
Jag samtycker till att bli intervjuad 
 
☐   JA                              
 
Jag anser att den information jag har fått om studien är tillräcklig. 
 
☐ JA ☐ Nej 
 
Jag vill att mina beskrivna handlingar och mina uttalanden i intervjuerna ska vara ano-
nyma om de redovisas.  
 
☐ JA ☐ Nej 
 
 
Namn:______________________________________________________________________
________________________ 
 
Lärare/elev/student i 
(ämne):___________________________________________________________________ 
 
Lärare elev/student på 
(skola):__________________________________________________________________ 
 
Ålder:__________________  Antal år som verksam lärare/stu-
dent/elev:___________________ 
 
Instru-
ment:_______________________________________________________________________
_________________ 
 
Huvudsaklig hemvist inom (genreom-
råde):____________________________________________________ 
 
Datum, ort och 
namn:______________________________________________________________________
______ 

 

 
 
 
 
 


