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Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  få	  ökad	  kunskap	  om	  och	  förståelse	  för	  vilka	  didaktiska	  
val	  fiolpedagoger	  kan	  göra	  för	  att	  främja	  elevers	  motivation	  till	  att	  spela	  och	  öva.	  För	  att	  
komma	  närmare	  ett	  svar	  på	  denna	  önskan	  har	  intervjuer	  med	  fyra	  fiolpedagoger	  
genomförts.	  Den	  teoretiska	  utgångspunkten	  för	  studien	  är	  det	  sociokulturella	  
perspektivet,	  det	  vill	  säga	  ett	  perspektiv	  där	  det	  sociala	  sammanhanget	  betonas	  och	  där	  
läraren	  ses	  som	  en	  viktig	  del	  i	  lärandet.	  Resultatet	  visar	  att	  de	  fyra	  intervjuade	  
fiolpedagogerna	  anser	  att	  det	  sociala	  sammanhanget	  är	  det	  viktigaste	  för	  elevers	  
motivation,	  eftersom	  det	  medför	  att	  undervisningen	  upplevs	  som	  meningsfull.	  De	  anser	  
även	  att	  föräldrar	  kan	  påverka	  elevers	  motivation	  och	  att	  övning	  är	  en	  viktig	  faktor	  för	  
att	  eleverna	  ska	  utvecklas.	  Utveckling	  anses	  därefter,	  skapa	  motivation	  och	  övningsrutin	  
vilket	  är	  något	  som	  föräldrarna	  kan	  hjälpa	  till	  att	  skapa.	  Ett	  biresultat	  är	  att	  de	  
intervjuade	  inte	  ser	  det	  som	  problematiskt	  om	  en	  elev	  inte	  alltid	  tycker	  att	  det	  är	  roligt	  
att	  spela	  i	  stunden,	  utan	  att	  musicerande	  i	  sig	  kan	  skapa	  glädje	  i	  framtiden.	  Vidare	  visar	  
resultatet	  att	  de	  intervjuade	  anser	  att	  det	  inte	  finns	  några	  enkla	  svar	  och	  inte	  endast	  ett	  
sätt	  att	  undervisa	  på.	  Alla	  elever	  och	  lärare	  ses	  som	  unika	  i	  sig,	  varför	  det	  är	  viktigt	  att	  
inta	  ett	  flexibelt	  förhållningssätt	  och	  vara	  öppen	  inför	  att	  skapa	  en	  motiverande	  
undervisningsmiljö.	  	  
	  
Nyckelord:	  motivation,	  fiolundervisning,	  didaktik,	  metodik,	  sociokulturellt	  per-‐
spektiv	  
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The	  purpose	  of	  this	  paper	  is	  to	  increase	  knowledge	  and	  understanding	  of	  the	  didactic	  
choices	  violin	  pedagogues	  can	  do	  to	  promote	  students’	  motivation	  to	  play	  and	  practice.	  
Apropos	  this	  end,	  I	  have	  conducted	  interviews	  with	  four	  violin	  pedagogues.	  The	  theoret-‐
ical	  basis	  is	  a	  socio-‐cultural	  perspective,	  taking	  a	  holistic	  approach	  to	  the	  students	  learn-‐
ing.	  It	  is	  a	  perspective	  in	  which	  the	  social	  aspect	  is	  emphasized,	  in	  which	  the	  tutor	  is	  re-‐
garded	  as	  a	  prime	  facilitator	  in	  learning.	  The	  result	  shows	  that	  the	  four	  violin	  peda-‐
gogues	  believe	  that	  the	  social	  aspect	  is	  most	  important	  for	  student	  motivation,	  so	  the	  
teaching	  is	  perceived	  as	  meaningful.	  They	  also	  believe	  that	  parents	  can	  influence	  stu-‐
dents'	  motivation	  and	  that	  practice	  is	  an	  important	  factor	  for	  students	  to	  develop.	  De-‐
velopment	  in	  turn,	  creates	  motivation	  and	  exercise	  routines	  with	  the	  help	  of	  parents.	  
However,	  interviewees	  do	  not	  see	  it	  as	  problematic	  if	  a	  student	  does	  not	  always	  find	  it	  
fun	  to	  play	  immediately,	  as	  learning	  to	  make	  music	  can	  create	  happiness	  in	  the	  future.	  
Furthermore,	  the	  results	  show	  that	  the	  interviewees	  think	  that	  there	  are	  no	  easy	  an-‐
swers	  and	  not	  just	  one	  way	  to	  teach.	  All	  students	  and	  teachers	  are	  unique	  and	  it	  is	  there-‐
for	  important	  to	  adopt	  a	  flexible	  approach	  and	  have	  an	  open	  mind	  about	  creating	  a	  mo-‐
tivating	  learning	  environment.	  
	  
Keywords:	  motivation,	  violin	  teaching,	  didactic,	  methodology,	  socio-‐cultural	  per-‐
spective	  	  
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Förord	  	  
Jag	  vill	  börja	  med	  att	  tacka	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  för	  den	  tydliga	  och	  pedagogiska	  
handledningen	  som	  jag	  fick	  i	  slutet	  av	  processen.	  Jag	  vill	  även	  tacka	  Mona	  Hallin	  som	  har	  
frivilligt	  hjälpt	  och	  stöttat	  mig	  under	  processen.	  Hon	  har	  fått	  mig	  att	  hitta	  min	  inre	  moti-‐
vation	  för	  att	  skriva	  denna	  uppsats.	  Jag	  vill	  även	  tacka	  alla	  fantastiska	  intervjupersoner	  
som	  har	  tagit	  sig	  tid	  och	  ställt	  upp	  och	  delat	  med	  sig	  av	  sina	  tankar	  och	  erfarenheter.	  Det	  
har	  blivit	  till	  intressanta	  diskussioner	  och	  ett	  bra	  underlag	  till	  min	  studie.	  Till	  sist	  vill	  jag	  
säga	  tack	  till	  min	  underbara	  familj	  och	  sambo	  som	  har	  stöttat	  mig	  på	  alla	  sätt	  och	  vis	  och	  
som	  har	  trott	  på	  mig	  och	  min	  uppsats.	  Utan	  er	  hade	  det	  aldrig	  gått.	  	  
	  

Nog	  finns	  det	  mål	  och	  mening	  på	  vår	  färd	  -‐	  	  
men	  det	  är	  vägen,	  som	  är	  mödan	  värd.	  

(Karin	  Boye,	  1927,	  s.	  66)	  
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1	  Inledning	  	  
Jag	  har	  vikarierat	  på	  en	  kulturskola	  i	  drygt	  ett	  år.	  Jag	  har	  redan	  mött	  det	  jag	  ser	  
som	  min	  största	  utmaning	  som	  fiollärare,	  nämligen	  omotiverade	  elever.	  I	  detta	  
arbete	  undersöks	  hur	  andra	  fiolpedagoger	  bemöter	  och	  arbetar	  med	  motivation.	  
Är	  det	  något	  vi	  som	  lärare	  kan	  påverka	  eller	  ska	  vi	  bara	  låta	  det	  ”bära	  eller	  
brista”?	  I	  detta	  kapitel	  redogör	  jag	  närmare	  för	  mina	  erfarenheter	  och	  presente-‐
rar	  mitt	  syfte	  och	  de	  forskningsfrågor	  jag	  valt	  att	  studera.	  	  

1.1	  Inledande	  text	  
Nu	  när	  jag	  precis	  klivit	  över	  tröskeln	  och	  börjat	  arbeta	  som	  fiolpedagog,	  blickar	  
jag	  tillbaka	  på	  min	  tid	  som	  student	  och	  ser	  hur	  det	  var	  när	  jag	  själv	  var	  elev.	  Jag	  
kan	  säga	  att	  det	  har	  varit	  en	  bergochdalbana.	  Jag	  minns	  hur	  jag	  som	  sjuåring	  med	  
iver	  ville	  lära	  mig	  spela	  fiol	  och	  jag	  har	  sett	  filmer	  på	  hur	  jag	  talangfullt	  spelade	  
konserter	  som	  nioåring.	  Jag	  minns	  också	  då	  jag	  blev	  äldre	  och	  mer	  medveten,	  
tappade	  lusten	  och	  inte	  tyckte	  det	  var	  lika	  roligt,	  och	  dessutom	  hade	  svårt	  att	  mo-‐
tivera	  mig	  till	  att	  öva.	  Av	  någon	  anledning	  fortsatte	  jag	  ändå	  att	  spela	  och	  det	  är	  
jag	  idag	  tacksam	  för.	  Jag	  hittade	  tillbaka	  till	  min	  lust	  och	  motivation	  och	  ju	  mer	  
jag	  lärde	  mig	  desto	  roligare	  blev	  det,	  så	  roligt	  att	  jag	  till	  och	  med	  valde	  musiken	  
som	  yrke.	  	  
	  
Eftersom	  att	  jag	  alltid	  har	  tyckt	  om	  att	  dela	  med	  mig	  av	  min	  kunskap	  till	  andra	  
valde	  jag	  att	  bli	  pedagog.	  Jag	  vet	  hur	  det	  är	  att	  vara	  elev,	  men	  hur	  gör	  jag	  som	  pe-‐
dagog	  för	  att	  bibehålla	  mina	  elevers	  lust?	  Under	  tonårstiden	  ställs	  vi	  inför	  många	  
val,	  såsom	  kompisar,	  medias	  påtryckningar,	  andra	  fritidsintressen	  med	  mera.	  
Under	  mina	  tonår	  hade	  jag	  svårt	  att	  motivera	  mig	  till	  att	  öva	  och	  helst	  av	  allt	  ville	  
jag	  sluta	  trots	  att	  jag	  hade	  kommit	  ganska	  långt	  i	  mitt	  fiolspel.	  Detta	  är	  något	  som	  
jag	  redan	  märkt	  hos	  några	  av	  mina	  elever	  under	  den	  korta	  tid	  jag	  arbetat.	  Ibland	  
känner	  jag	  en	  hopplöshet	  och	  jag	  vet	  inte	  hur	  jag	  ska	  kunna	  hinna	  fånga	  intresset	  
och	  ge	  eleverna	  den	  kunskap	  som	  de	  behöver.	  Alla	  kommer	  från	  olika	  hemförhål-‐
landen,	  de	  har	  andra	  aktiviteter	  som	  ibland	  känns	  konkurrerande.	  Att	  ha	  lektion-‐
er	  på	  20	  korta	  minuter	  känns	  inte	  långt	  nog	  för	  att	  hinna	  engagera	  och	  motivera.	  
Det	  krävs	  mycket	  från	  eleverna	  själva	  och	  mycket	  stöttning	  hemifrån	  om	  det	  ska	  
ge	  något.	  
	  
Sven	  Karpe	  (1908-‐1999)	  var	  en	  erkänd	  fiolpedagog	  som	  har	  många	  stora	  namn	  
på	  sin	  elevlista.	  Han	  säger	  i	  en	  intervju	  i	  Esta	  News,	  att	  man	  inte	  kan	  förvänta	  sig	  
att	  få	  något	  resultat	  av	  en	  lektion	  på	  20	  minuter	  då	  mycket	  av	  tiden	  går	  åt	  till	  att	  
packa	  upp	  och	  stämma	  instrumentet	  med	  mer.	  Han	  påpekar	  också	  alla	  de	  olika	  
moment	  som	  ska	  hinnas	  med	  under	  lektionen	  såsom	  intonation,	  hållning	  och	  
muskelkontroll.	  Det	  är	  tidskrävande	  att	  lära	  in	  alla	  momenten	  i	  fiolspelet	  som	  
inte	  är	  naturliga	  för	  eleven	  som	  till	  exempel	  en	  vriden	  underarm.	  Karpe	  säger:	  
”Undervisning	  är	  också	  en	  art	  av	  musikalisk	  uppfostran.	  Man	  behöver	  ju	  prata	  
kring	  verken	  och	  intressera	  sig	  för	  elevens	  eventuella	  problem.	  Det	  kan	  man	  inte	  
göra	  om	  man	  inte	  har	  tid	  på	  sig”	  (Petersén,	  2011,	  s.	  9).	  Trots	  det	  så	  tackar	  han	  
den	  kommunala	  musikskolan	  för	  att	  det	  är	  ett	  uppsamlingsställe	  där	  många	  får	  
chansen	  att	  lära	  sig	  spela.	  Karpe	  anser	  att	  det	  är	  många	  egenskaper	  som	  är	  vik-‐
tiga	  för	  att	  bli	  en	  god	  pedagog.	  Han	  säger	  att	  ”ska	  man	  undervisa	  barn	  så	  går	  det	  
inte	  utan	  att	  man	  är	  något	  av	  en	  barnpsykolog.	  Allting	  hänger	  ju	  på	  att	  man	  har	  
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förmågan	  att	  stimulera	  intresset.	  Och	  visa	  sig	  intresserad	  för	  vederbörande”	  (Pe-‐
tersén,	  2011,	  s.	  8).	  	  
	  
Fiol	  är	  ett	  komplicerat	  instrument	  och	  om	  utövaren	  ska	  få	  fiolen	  att	  låta	  bra	  så	  
måste	  man	  lära	  sig	  en	  viss	  teknik.	  Många	  tycker	  att	  det	  är	  tråkigt	  att	  öva	  skalor	  
och	  lära	  sig	  teknik	  men	  det	  är	  nödvändigt.	  Barn	  idag	  är	  nog	  också	  tack	  vare	  den	  
välutvecklade	  datatekniken	  mer	  vana	  vid	  att	  allt	  går	  så	  fort,	  men	  fiolspel	  är	  ett	  
hantverk	  som	  kräver	  både	  tid,	  övning	  och	  tålamod.	  Det	  vore	  ett	  önsketänkande	  
att	  bara	  genom	  en	  enkel	  knapptryckning	  kunna	  erövra	  fioltekniken.	  Så	  enkel	  är	  
inte	  verkligheten.	  Om	  elever	  inte	  får	  rätt	  kunskaper	  och	  instruktioner	  av	  läraren	  
från	  början	  om	  hur	  instrumentet	  ska	  hanteras	  och	  övas	  på	  är	  det	  ännu	  svårare	  att	  
behålla	  glädje	  och	  motivation	  till	  fortsatt	  lärande,	  anser	  jag.	  Sven	  Karpe	  säger:	  
”De	  nya	  idéerna	  inom	  fiolpedagogiken	  vill	  att	  man	  ska	  försöka	  'trycka	  in'	  så	  
mycket	  som	  möjligt	  före	  puberteten,	  även	  teori,	  för	  då	  ifrågasätter	  inte	  eleverna.	  
De	  tycker	  inte	  att	  det	  är	  tråkigt”	  (Petersén,	  2011,	  s.	  9).	  Det	  är	  just	  denna	  proble-‐
matik	  vi	  ställs	  inför	  som	  lärare.	  Särskilt	  på	  en	  kulturskola	  där	  eleverna	  får	  endast	  
en	  20-‐minuterslektion	  per	  vecka	  samt	  en	  timma	  orkesterundervisning.	  Det	  krävs	  
mycket	  övning	  och	  eget	  engagemang	  av	  den	  enskilda	  eleven	  om	  denne	  ska	  nå	  
resultat	  samt	  mycket	  stöd	  hemifrån.	  Detta	  är	  naturligtvis	  individuellt	  och	  alla	  ele-‐
ver	  är	  inte	  lika.	  Men	  med	  den	  situationen	  vi	  har	  idag	  med	  stram	  ekonomi	  och	  i	  
och	  med	  stor	  tidspress,	  är	  risken	  större	  att	  vi	  inte	  kan	  stötta	  alla	  elever	  tillräck-‐
ligt.	  I	  intervjun	  berättar	  Sven	  Karpe	  också	  att	  i	  Frankrike	  använder	  de	  sig	  av	  ett	  
system	  där	  pedagogerna	  undervisar	  nybörjarna	  i	  stor	  grupp	  den	  första	  månaden	  
för	  att	  sedan	  utifrån	  visat	  intresse	  skapa	  mindre	  grupper,	  där	  likasinnade	  stimu-‐
lerar	  varandra.	  Grupperna	  förändras	  allt	  utifrån	  elevernas	  olika	  framsteg.	  Karpe	  
anser	  att	  detta	  är	  ett	  effektivt	  sätt	  om	  en	  vill	  nå	  snabba	  resultat.	  För	  mig	  låter	  
detta	  som	  att	  de	  är	  ute	  efter	  talanger	  och	  vill	  skapa	  elitmusiker	  vilket	  inte	  är	  mitt	  
mål.	  Jag	  tror	  att	  elever	  som	  har	  det	  svårare	  i	  början	  kan	  komma	  ikapp	  och	  bli	  mo-‐
tiverade	  av	  ”duktigare”	  elever.	  Jag	  vill	  ge	  alla	  en	  chans	  att	  få	  ett	  verktyg	  att	  möta	  
människor	  med,	  vart	  man	  än	  är	  i	  världen.	  	  
	  
Konkurrensen	  från	  elevernas	  andra	  aktiviteter	  är	  också	  stor.	  Därför	  känner	  jag	  
press	  på	  att	  lektionerna	  måste	  blir	  ”roliga”	  för	  att	  kunna	  behålla	  mina	  elever.	  Hur	  
kan	  vi	  hitta	  en	  balansgång	  mellan	  att	  ställa	  alla	  nödvändiga	  krav	  som	  behövs	  för	  
att	  eleverna	  ska	  utvecklas	  och	  hur	  kan	  vi	  göra	  övningsrutinerna	  mer	  lustfyllda?	  
Just	  upplevelsen	  av	  att	  det	  är	  roligt	  påverkar	  också	  resultatet,	  menar	  Schenck	  
(2000):	  ”Ju	  roligare	  det	  är	  desto	  bättre	  går	  det.	  Ju	  bättre	  det	  går	  desto	  roligare	  
blir	  det”	  (s.167).	  Jag	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  ha	  möjlighet	  att	  fånga	  upp	  och	  be-‐
hålla	  motiverade	  elever	  och	  ha	  kunskap	  hur	  man	  ska	  leda	  dem	  vidare.	  Jag	  vill	  ge	  
alla	  en	  bra,	  kvalitativ	  fiolundervisning	  så	  de	  kan	  traktera	  fiolen	  så	  bra	  som	  möjligt	  
och	  få	  ett	  rikt	  musikliv.	  Hur	  påverkas	  motivationen	  av	  det	  arbete	  jag	  som	  lärare	  
gör	  och	  hur	  påverkar	  den	  yttre	  miljön?	  Vad	  är	  det	  som	  gör	  att	  vissa	  elever	  tappar	  
motivationen	  till	  att	  öva?	  Samtidigt	  vet	  vi	  att	  musik	  är	  det	  viktigaste	  fritidsintres-‐
set	  hos	  många	  unga.	  I	  en	  amerikansk	  attitydundersökning	  från	  1986	  med	  54	  
svarsalternativ	  ställdes	  frågan	  Vad	  betyder	  mest	  i	  ditt	  liv	  som	  tonåring?	  “Musik”	  
kom	  på	  första	  plats,	  “mor”	  på	  31:a,	  “far”	  på	  48:e.	  Sist	  kom	  ”lärare	  och	  skola”	  
(Bjørkvold,	  1991).	  Musiken	  kom	  på	  första	  plats	  i	  tonåringens	  liv,	  lärare	  kom	  på	  
plats	  54.	  Hur	  går	  denna	  ekvation	  ihop	  för	  musikläraren?	  
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1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  	  
Musik	  är	  ett	  stort	  intresse	  bland	  tonåringar,	  men	  motivationen	  att	  öva	  svalnar	  
oftast	  under	  tonåren.	  Hur	  ser	  fiolpedagoger	  på	  detta	  problem	  och	  hur	  arbetar	  de	  
för	  att	  bibehålla	  elevernas	  motivation	  och	  få	  dem	  att	  lägga	  ner	  tid	  på	  övning?	  
Finns	  det	  inom	  fiolundervisning	  någon	  plan	  på	  hur	  lärare	  kan	  arbeta	  med	  moti-‐
vationen?	  Det	  pratas	  mycket	  om	  hur	  lärare	  kan	  använda	  olika	  konstarter	  för	  att	  
främja	  inlärningen	  i	  andra	  ämnen	  och	  göra	  dem	  mer	  inspirerande,	  men	  hur	  går	  
man	  tillväga	  för	  att	  främja	  inlärandet	  i	  ett	  redan	  konstnärligt	  ämne?	  	  
	  
Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  få	  ökad	  kunskap	  om	  och	  förståelse	  för	  vilka	  di-‐
daktiska	  val	  fiolpedagoger	  kan	  göra	  för	  att	  främja	  elevers	  motivation	  till	  att	  spela	  
och	  öva.	  Undersökningen	  bygger	  på	  intervjuer	  med	  fyra	  fiolpedagoger.	  De	  två	  
forskningsfrågorna	  för	  denna	  studie	  är:	  	  
	  

• Vilka	  faktorer	  anser	  fiolpedagoger	  påverkar	  elevers	  motivation?	  
• På	  vilka	  sätt	  arbetar	  fiolpedagoger	  med	  sina	  elever	  för	  att	  bibehålla	  deras	  

motivation	  och	  lust	  till	  att	  öva	  och	  förkovra	  sig	  på	  sitt	  instrument?	  
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2	  Bakgrund	  
I	  det	  här	  kapitlet	  presenteras	  litteratur,	  tidigare	  forskning	  inom	  området	  samt	  
studiens	  teoretiska	  utgångspunkter.	  	  

2.1	  Litteratur	  och	  forskning	  om	  motivation	  
Här	  presenteras	  litteratur,	  tidigare	  forskning	  och	  texter	  om	  motivation.	  Även	  lä-‐
rarens	  roll	  i	  undervisningssammanhang	  och	  betydelsen	  av	  övning	  tas	  upp	  under	  
denna	  rubrik.	  	  

2.1.1	  Historiskt	  perspektiv	  på	  motivation	  	  
För	  att	  ge	  ett	  historiskt	  perspektiv	  på	  motivation	  hänvisar	  jag	  till	  Jenner	  (2004)	  
som	  tar	  upp	  att	  ”själva	  ordet	  motivation	  härstammar	  från	  ett	  latinskt	  ord	  –	  
’movere’	  -‐	  som	  betyder	  ’att	  röra	  sig’.	  Motivationsforskningens	  huvudfråga	  kan	  
alltså	  (om)formuleras	  som:	  ’Vad	  är	  det	  som	  får	  människor	  att	  röra	  sig?’	  ”	  (s.	  37).	  
De	  flesta	  teorier	  om	  motivation	  har	  sina	  rötter	  i	  hedonism,	  en	  teori	  inom	  psyko-‐
login	  som	  går	  ut	  på	  att	  ”det	  enda	  mål	  som	  människor	  ytterst	  har	  för	  sina	  hand-‐
lingar	  är	  att	  uppnå	  lust	  eller	  lycka	  (och	  att	  undvika	  olust	  och	  lidande)	  för	  egen	  del	  
”	  (NE	  2011).	  Den	  tanken	  formulerades	  redan	  i	  antikens	  Grekland,	  men	  under	  
1700-‐	  och	  1800-‐talet	  började	  begreppet	  användas	  som	  förklaringen	  till	  mänskligt	  
beteende.	  På	  1900-‐talet	  började	  motivationsteorin	  att	  förflyttas	  från	  filosofi	  till	  
psykologi	  och	  pedagogik.	  Nu	  började	  bristerna	  i	  hedonismprincipen	  upptäckas.	  
En	  av	  förgrundsfigurerna	  var	  Sigmund	  Freud	  som	  ansåg	  att	  alla	  individer	  är	  ut-‐
rustade	  med	  instinkter	  och	  drifter	  och	  det	  är	  dessa	  som	  ligger	  bakom	  allt	  bete-‐
ende.	  Kurt	  Levin,	  en	  av	  de	  tidigaste	  och	  främst	  framstående	  forskarna	  inom	  den	  
kognitiva	  motivationsteorin,	  menar	  att	  ”målets	  värde	  är	  lika	  med	  uppnåendets	  
värde	  gånger	  uppnåendets	  sannolikhet	  minus	  misslyckandets	  värde	  gånger	  miss-‐
lyckandets	  sannolikhet”	  (Jenner,	  2004,	  s.	  40).	  
	  
Jenner	  (2004)	  menar	  att	  de	  definitioner	  av	  motivation	  som	  har	  formulerats	  under	  
historiens	  gång	  kan	  sammanfattas	  i	  tre	  faktorer	  som	  han	  anser	  samspelar:	  Inre	  
motivation,	  målsträvan	  och	  självförtroende.	  Inre	  motivation	  handlar	  om	  drivkraf-‐
ten,	  viljan	  att	  göra	  någonting,	  nyfikenhet,	  energi	  med	  mera.	  Detta	  är	  något	  som	  
sätter	  igång	  ett	  handlande.	  Den	  andra	  faktorn	  av	  motivation	  är	  att	  det	  finns	  en	  
strävan	  efter	  ett	  mål	  hos	  individen.	  Drivkraften	  måste	  alltså	  ställas	  i	  relation	  till	  
något	  mål.	  Målsträvanden	  delas	  in	  i,	  inre	  mål,	  känslan	  av	  glädje	  och	  stolthet,	  eller	  
yttre	  mål	  såsom	  belöningar	  med	  mera.	  Den	  tredje	  aspekten	  är	  växelverkan	  mel-‐
lan	  individens	  drivkraft	  och	  mål,	  som	  hänger	  samman	  med	  självförtroende	  och	  
huruvida	  målen	  uppnås	  eller	  ej.	  Motivationen	  beror	  på	  yttre	  faktorer	  såsom	  tidi-‐
gare	  erfarenheter,	  förväntningar,	  bemötande	  med	  mera.	  Även	  personlighet	  och	  
värderingar,	  samt	  sociala	  faktorer	  spelar	  in,	  men	  Jenner	  menar	  att	  det	  inte	  går	  att	  
tro	  att	  motivation	  är	  ett	  personlighetsdrag.	  För	  att	  illustrera	  slutfasen	  i	  en	  moti-‐
vationsprocess	  har	  Jenner	  gjort	  ett	  schema	  där	  han	  visar	  att	  resultatet	  blir	  en	  
modifiering	  eller	  förstärkning	  av	  den	  inre	  drivkraften,	  även	  om	  målet	  uppnås	  el-‐
ler	  ej.	  Om	  resultatet	  blir	  en	  modifiering	  och	  målet	  uppnås,	  riktas	  intresset	  någon	  
annanstans.	  Om	  målet	  inte	  uppnås	  och	  personen	  har	  lågt	  självförtroende,	  leder	  
misslyckandet	  till	  att	  ambitionsnivån	  sänks.	  Om	  resultatet	  istället	  blir	  en	  för-‐
stärkning	  sporras	  människan	  till	  att	  ge	  sig	  på	  svårare	  uppgifter	  om	  målet	  uppnås.	  
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Om	  målet	  inte	  uppnås	  och	  personen	  har	  starkt	  självförtroende,	  så	  leder	  misslyck-‐
andet	  till	  nya	  tag	  och	  starkare	  satsning.	  	  	  
	  
Enligt	  Nationalencyklopedin	  från	  år	  2011	  betyder	  motivation	  följande:	  ”motivat-‐
ion	  (av	  motiv),	  psykologisk	  term	  för	  de	  faktorer	  hos	  individen	  som	  väcker,	  for-‐
mar	  och	  riktar	  beteendet	  mot	  olika	  mål.	  Teorier	  om	  motivationer	  förklarar	  varför	  
vi	  över	  huvud	  taget	  handlar	  och	  varför	  vi	  gör	  vissa	  saker	  snarare	  än	  andra”	  (NE,	  
2011).	  	  
	  
Inom	  forskningslitteraturen	  på	  2000-‐talet,	  skiljs	  det	  på	  inre	  och	  yttre	  motivation.	  
Den	  inre	  motivationen	  kommer	  från	  uppväxtvillkor,	  familjens	  normer	  och	  värde-‐
ringar,	  egna	  förvärvade	  normer,	  värderingar	  och	  attityder	  samt	  den	  egna	  själv-‐
bilden,	  självkänslan	  och	  självförtroendet.	  Den	  yttre	  motivationen	  kommer	  från	  
förvärvad	  kunskap	  såsom	  betydelsefulla	  personer,	  upplysningar	  och	  information	  
och	  andra	  människors	  erfarenheter	  och	  kunskaper	  (Börjesson,	  2012).	  

2.1.2	  Motivation	  i	  undervisningssammanhang	  
Hur	  fungerar	  då	  motivation	  i	  undervisningssammanhang?	  Jerlang	  (2009)	  presen-‐
terar	  psykologen	  A	  N	  Leontievs	  teori	  om	  individens	  utveckling	  inom	  lärande.	  Le-‐
ontiev	  menar	  att	  om	  läraren	  gör	  innehållet	  i	  undervisningen	  relevant	  och	  me-‐
ningsfullt	  får	  den	  också	  eleverna	  motiverade.	  Förhållandet	  mellan	  motiv	  och	  mål	  
är	  inte	  alltid	  statiskt	  utan	  det	  förändras	  och	  utvecklas	  under	  tiden	  verksamheten	  
utförs.	  Leontiev	  beskriver	  inlärningsmotivens	  utveckling	  i	  tre	  etapper.	  Hos	  barn	  i	  
första	  och	  andra	  klass	  ligger	  det	  i	  själva	  inlärningsprocessen	  att	  de	  är	  entusias-‐
tiska	  och	  kastar	  sig	  över	  allt	  nytt	  och	  att	  de	  blir	  besvikna	  om	  skolans	  verksamhet	  
är	  allt	  för	  lik	  verksamheten	  i	  förskolan.	  Barn	  i	  tredje	  och	  fjärde	  klass	  börjar	  välja	  
intresseområden	  och	  de	  utvecklar	  plikt-‐	  och	  ansvarskänsla	  inför	  skolarbeten.	  
Motiven	  ligger	  i	  skolan	  men	  lika	  mycket	  i	  de	  sociala	  relationerna	  till	  kamraterna.	  
Hos	  barn	  i	  femte	  och	  sjätte	  klass	  börjar	  motiven	  ligga	  i	  omvärlden	  och	  de	  blir	  
medvetna	  om	  vilka	  ämnesområden	  de	  intresserar	  sig	  för.	  	  
	  
Jerlang	  (2009)	  presenterar	  även	  Vygotskijs	  teori	  om	  människans	  utveckling.	  
Vygotskij	  har	  forskat	  om	  barns	  utveckling	  och	  utvecklingens	  kriser,	  barnens	  
språk	  och	  lek	  samt	  betydelsen	  av	  pedagogiska	  överväganden	  –	  framför	  allt	  be-‐
träffande	  inlärning.	  I	  utvecklingen	  sker	  alltså	  stabila	  perioder	  och	  krisperioder.	  
De	  stabila	  perioderna,	  även	  kallade	  ”skapande	  perioder”,	  är	  när	  utvecklingen	  är	  
lugnt	  framåtskridande.	  Små	  förändringar	  sker	  då	  som	  nästan	  omärkbart	  bygger	  
upp	  personen.	  	  
	  
Till	  skillnad	  från	  dessa	  perioder	  finns	  krisperioder	  där	  förändringar	  sker	  mer	  
våldsamt.	  Det	  kan	  bli	  konflikter	  med	  omvärlden,	  och	  inlärningen	  och	  arbetsför-‐
mågan	  blir	  nedsatt.	  Detta	  sker	  i	  den	  så	  kallade	  13-‐årskrisen	  där	  tidigare	  intressen	  
och	  arbetsförmågor	  försvagas	  och	  det	  blir	  en	  disharmoni	  i	  personligheten.	  Det	  
som	  utvecklas	  i	  krisperioden	  är	  en	  större	  självständighet	  och	  bättre	  förståelse	  för	  
det	  sociala	  samspelet.	  Människan	  utvecklar	  nya	  sätt	  att	  tänka	  på	  och	  skaffa	  kun-‐
skap.	  I	  13-‐årskrisen	  utvecklas	  också	  abstrakt	  tänkande.	  Enligt	  Vygotskij	  kan	  en	  
risk	  för	  försenad	  utveckling	  av	  känslor,	  vilja	  och	  självständighet	  ske	  om	  barn	  inte	  
genomlider	  kriserna.	  Han	  menar	  att	  pedagogiskt	  sätt	  läggs	  det	  för	  stor	  vikt	  på	  de	  
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stabila	  perioderna.	  Istället	  bör	  fokus	  läggas	  på	  det	  som	  är	  konstruktivt	  och	  krea-‐
tivt	  under	  krisperioderna	  (Jerlang,	  2009).	  
	  
Jane	  M.	  Healy	  (1993),	  skriver	  i	  sin	  bok	  Barns	  utveckling	  och	  inlärning	  om	  hur	  det	  
är	  att	  bli	  en	  tonåring,	  hur	  hjärnan	  och	  människan	  utvecklas	  och	  vilka	  konsekven-‐
ser	  detta	  får	  för	  uppfostran	  och	  undervisning.	  Hon	  skriver	  bland	  annat	  att	  tonå-‐
ringar	  behöver	  vila	  mer	  än	  under	  sin	  tonårsperiod	  än	  under	  någon	  annan	  period	  
av	  sitt	  liv	  sedan	  spädbarnstiden	  och	  att	  det	  är	  normalt	  att	  gränslös	  energi	  övergår	  
till	  trötthet.	  Tonåringen	  behöver	  också	  vara	  ifred	  mer	  än	  någonsin	  tidigare.	  Sam-‐
tidigt	  är	  det	  dock	  nödvändigt	  att	  vuxna	  finns	  tillhands	  och	  förstår	  att	  tonåringen	  
är	  mer	  förvirrad	  än	  de	  vuxna.	  Tonåringen	  ser	  sig	  själv	  som	  väldigt	  speciell	  och	  
normala	  regler	  gäller	  inte	  hen.	  Denna	  attityd	  kan	  ibland	  gå	  ut	  över	  skolan	  och	  
läxor.	  Tonåringens	  ombytlighet	  och	  plötsliga	  utbrott	  kan	  vara	  omtumlande	  för	  
alla	  runt	  omkring	  men	  ”kom	  ihåg	  att	  tonåringarnas	  förvirring	  är	  större	  än	  din,	  
även	  om	  de	  inte	  erkänner	  det”	  (Healy,	  1993,	  s.	  105).	  
	  
Oddbjørn	  Evenshaug	  och	  Dag	  Hallen	  (2001)	  beskriver	  människans	  utvecklingsförlopp	  
och	  de	  stadierna	  barn	  går	  igenom	  i	  olika	  åldrar.	  Mellan	  11-‐	  och	  16-‐årsåldern	  går	  barn	  in	  
i	  det	  formellt	  operationella	  stadiet,	  det	  vill	  säga	  de	  börjar	  kunna	  tänka	  mer	  abstrakt	  och	  
kritiskt.	  Det	  är	  nu	  barnet	  börjar	  kunna	  planera	  mer	  självständigt	  och	  därmed	  börjar	  
tänka	  mer	  som	  vuxna	  gör.	  De	  jämför	  tonåringens	  glädje	  att	  tänka	  kritiskt	  om	  allt	  och	  alla	  
med	  en	  ettårings	  glädje	  att	  praktisera	  nya	  färdigheter.	  Det	  kritiska	  tänkandet	  är	  karak-‐
täristiskt	  får	  tonåren.	  Tonåringen	  börjar	  förstå	  att	  saker	  skulle	  kunna	  vara	  annorlunda	  
och	  ”det	  formella	  tänkandet	  kräver	  bevis	  av	  både	  logisk	  och	  empiriskt	  slag.	  Det	  här	  ut-‐
gör	  en	  del	  av	  orsakerna	  bakom	  de	  konflikter	  och	  personliga	  kriser	  som	  en	  del	  unga	  upp-‐
lever	  i	  övergången	  från	  barn	  till	  vuxen”	  (Evenshaug	  &	  Hallen,	  2001,	  s.	  130).	  11-‐års	  kri-‐
sen	  är	  alltså	  ett	  naturligt	  steg	  i	  en	  människas	  liv	  då	  hen	  går	  bort	  från	  den	  egocentrism	  
som	  präglar	  barndomsåren.	  Det	  är	  nu	  barnet	  börjar	  se	  utanför	  sig	  själv.	  Dock	  leder	  detta	  
till	  en	  ny	  typ	  av	  egocentrism,	  tonåringen	  blir	  känslig	  för	  omgivningens	  reaktioner	  men	  
bara	  i	  förhållande	  till	  sig	  själv	  (Elkind,	  1978,	  refererad	  i	  Evenshaug	  &	  Hallen,	  2001).	  

2.1.3	  Motivation	  i	  musikundervisning	  
Här	  presenteras	  ett	  examensarbete	  som	  berör	  ämnet	  motivation	  i	  musikundervisning.	  
Även	  en	  uppsats	  och	  en	  artikel	  presenteras,	  vilka	  mer	  generellt	  tar	  upp	  ämnet	  motivat-‐
ion	  i	  musikundervisning.	  	  
	  
Kristina	  Holmberg	  (2004)	  har	  i	  sin	  D-‐uppsats	  Hur	  elever	  konstruerar	  sitt	  motiv	  i	  mu-‐
sik/kulturskola	  utifrån	  ett	  elevperspektiv	  forskat	  om	  motivation	  till	  instrumentalunder-‐
visning.	  Hon	  undersöker	  vem	  det	  är	  som	  bestämmer	  vad	  som	  ska	  spelas	  på	  lektionerna.	  
Läraren,	  eleven	  eller	  skolan?	  Oftast	  spelas	  en	  helt	  annan	  musik	  på	  lektionerna	  än	  vad	  
eleverna	  vanligtvis	  lyssnar	  på.	  Holmberg	  skriver	  att	  många	  lärare	  som	  är	  utbildade	  i	  den	  
klassiska	  skolan	  känner	  sig	  främmande	  för	  den	  musik	  som	  eleverna	  omger	  sig	  med	  i	  
vardagen	  och	  som	  de	  vill	  spela	  på	  instrumentet	  de	  lär	  sig.	  
	  
I	  resultatdelen	  av	  Holmbergs	  (2004)	  arbete	  nämner	  hon	  två	  olika	  diskurser	  om	  elevers	  
motivation,	  sociokulturella	  motiv	  (yttre	  motiv)	  och	  personlighetsutvecklande	  motiv	  
(inre	  motiv).	  I	  resultatdelen	  rörande	  det	  sociokulturella	  motivet	  skriver	  hon	  bland	  annat	  
om	  vikten	  av	  lärarens	  engagemang	  och	  påverkan.	  Hon	  nämner	  betydelsen	  av	  att	  läraren	  
sätter	  sig	  in	  i	  vad	  eleven	  lyssnar	  på	  i	  sin	  vardag	  och	  förhåller	  sig	  till	  det	  i	  sitt	  val	  av	  re-‐
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pertoar.	  Hon	  skriver	  också	  om	  vissa	  elever	  som	  har	  det	  abstrakta	  tänkandet	  och	  kan	  se	  
undervisningens	  framtida	  belöning.	  För	  dem	  är	  också	  yttre	  motiv	  så	  som	  föräldrar,	  ido-‐
ler	  och	  förebilder	  en	  större	  kraft	  till	  elevernas	  motivation,	  snarare	  än	  det	  personlighets-‐
utvecklande	  motivet	  som	  mer	  belönar	  i	  stunden.	  I	  det	  personlighetsutvecklande	  motivet	  
är	  det	  den	  inre	  drivkraften	  som	  motiverar	  elevernas	  deltagande.	  Det	  är	  det	  egna	  musik-‐
intresset,	  utmaningen	  och	  att	  de	  tycker	  om	  instrumentet	  som	  är	  motivet.	  	  
	  
Maria	  Becker	  Gruvstedt	  och	  Ann-‐Marie	  Wangin	  (2012)	  har	  skrivit	  en	  artikel	  där	  de	  uti-‐
från	  sina	  erfarenheter	  anser	  att	  det	  inte	  är	  svårt	  med	  rekrytering	  av	  instrumentalelever,	  
utan	  det	  är	  att	  behålla	  eleverna	  som	  är	  den	  stora	  konsten.	  Många	  vill	  prova	  att	  spela,	  
men	  de	  stannar	  bara	  en	  kortare	  tid.	  De	  menar	  att	  om	  undervisningen,	  miljön	  och	  sam-‐
manhanget	  är	  inspirerande	  är	  det	  lättare	  att	  få	  eleverna	  att	  stanna	  kvar	  längre.	  Artikeln	  
bygger	  på	  intervjuer	  med	  hornelever	  som	  precis	  hade	  tagit	  studenten.	  Syftet	  med	  inter-‐
vjuerna	  var	  att	  undersöka	  vad	  det	  var	  som	  gjorde	  att	  de	  hade	  valt	  att	  fortsätta	  spela.	  
Ungdomarna	  berättar	  att	  de	  tycker	  instrumentallektionerna	  har	  varit	  betydelsefulla,	  
men	  det	  är	  inte	  det	  enda	  som	  har	  motiverat	  dem.	  Det	  handlar	  mycket	  om	  gemenskap,	  
inspirerande	  möten	  och	  möjligheten	  att	  se	  hur	  musiken	  kan	  bli	  en	  del	  av	  deras	  liv.	  Gruv-‐
stedt	  och	  Wangin	  betonar	  att	  vi	  vuxna	  har	  ett	  ansvar	  för	  hur	  ungdomarnas	  musikutö-‐
vande	  ska	  utvecklas.	  Det	  är	  viktigt	  att	  vi	  är	  bra	  förebilder	  för	  våra	  elever	  då	  det	  i	  sin	  tur	  
skapar	  drivkraft.	  Vi	  vuxna	  behöver	  var	  tydliga	  på	  att	  synliggöra	  samband	  mellan	  hur	  en	  
elev	  blir	  bra	  på	  att	  spela,	  var	  den	  spelar	  och	  vilken	  musik	  som	  spelas.	  Uthållighet	  är	  en	  
annan	  punkt	  de	  belyser.	  De	  tillfällen	  som	  skapas	  måste	  vara	  återkommande	  och	  ha	  en	  
bra	  kvalitet.	  Det	  räcker	  inte	  att	  göra	  en	  insats,	  utan	  läraren	  måste	  arbeta	  med	  kontinui-‐
tet	  för	  att	  skapa	  ett	  gott	  rykte.	  Därför	  tycker	  de	  det	  är	  viktigt	  att	  det	  finns	  ett	  samarbete	  
mellan	  pedagogerna,	  inte	  bara	  på	  den	  egna	  arbetsplatsen	  utan	  också	  över	  kommungrän-‐
serna	  för	  att	  skapa	  tillfällen	  för	  ungdomarna	  att	  mötas	  i	  musiken,	  vilket	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  
god	  energi	  och	  vardagligt	  flyt.	  I	  samtalen	  med	  ungdomarna	  bekräftas	  deras	  behov	  av	  att	  
arbeta	  tillsammans	  i	  miljöer	  som	  är	  öppna	  och	  välkomnande,	  som	  erbjuder	  gemenskap	  
som	  en	  trygg	  grund	  för	  lärande	  och	  där	  det	  finns	  tid	  för	  att	  gå	  in	  på	  djupet	  på	  aktiviteten.	  	  

2.1.4	  Lärarens	  roll	  och	  betydelse	  	  
Vad	  har	  då	  läraren	  för	  roll	  och	  vad	  har	  läraren	  för	  betydelse	  för	  elevernas	  motivation?	  Vi	  
har	  nu	  sett	  att	  särskilt	  tonårstiden	  är	  en	  kritisk	  period	  för	  lärande.	  	  Hur	  ska	  läraren	  möta	  
barn	  och	  ungdomar	  på	  bästa	  sätt?	  
	  
Mia	  Börjesson	  (2012),	  som	  är	  socionom,	  författare	  och	  föreläsare	  och	  har	  arbetat	  med	  
ungdomar	  i	  25	  år,	  har	  skrivit	  boken	  Motivation	  och	  medkänsla	  som	  handlar	  om	  hur	  
vuxna	  kan	  samtala	  med	  tonåringar.	  Där	  skriver	  hon	  om	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  som	  ledare	  
ha	  en	  egen	  motivation	  och	  tro	  på	  sin	  förmåga	  och	  på	  metoden	  som	  används	  samt	  ha	  lust	  
att	  arbeta	  med	  förändring.	  Har	  den	  vuxne	  själv	  brist	  på	  motivation	  och	  engagemang	  så	  
kommer	  det	  bli	  svårt	  att	  få	  kontakt	  med	  ungdomarna.	  Hon	  påpekar	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  
fylla	  på	  sitt	  eget	  förråd	  och	  alltid	  utveckla	  sig	  själv	  som	  ledare.	  För	  att	  alltid	  orka	  vara	  en	  
så	  bra	  ledare	  som	  möjligt	  är	  det	  viktigt	  att	  ha	  kraft	  och	  energi.	  Konkreta	  exempel	  på	  hur	  
man	  kan	  få	  det,	  som	  Börjesson	  ger,	  är	  att	  skaffa	  sig	  en	  mentor,	  samtala	  med	  kollegor	  el-‐
ler	  läsa	  böcker	  och	  ta	  del	  av	  andras	  kunskap	  för	  att	  själv	  utveckla	  sig	  själv.	  Hon	  framhål-‐
ler	  även	  betydelsen	  av	  att	  vara	  planerad	  och	  förberedd	  inför	  en	  dialog	  för	  att	  skapa	  för-‐
troende	  och	  visa	  att	  personen	  är	  viktig.	  I	  avsnittet	  Samtal	  med	  motivation	  i	  fokus	  skriver	  
hon	  att	  steg	  ett	  är	  att	  skapa	  en	  vilja	  till	  förändring	  hos	  den	  man	  arbetar	  med.	  Hon	  menar	  
att	  motivation	  inte	  kan	  uppstå	  om	  uppgiften	  är	  betydelselös	  för	  tonåringen,	  men	  säger	  



 13 

samtidigt	  att	  det	  går	  att	  arbeta	  med	  motivation	  ändå,	  men	  det	  blir	  mycket	  svårare.	  Att	  
motivera	  en	  annan	  människa	  är	  att	  sätta	  denna	  människa	  i	  ”rörelse”.	  Det	  ska	  hända	  nå-‐
got	  i	  människans	  liv	  som	  förändrar	  tankar	  och	  handlingar.	  Samtalet	  ska	  leda	  till	  att	  lust	  
och	  intresse	  skapas,	  förstärka	  något	  som	  redan	  finns	  eller	  skapa	  något	  nytt.	  	  
	  
I	  en	  artikel	  i	  ur	  den	  elektroniska	  tidningen	  Skolvärlden	  skriver	  Thomas	  Reckman	  (2010)	  
om	  vad	  forskarna	  har	  kommit	  fram	  till	  om	  motivation.	  I	  artikeln	  står	  det	  att	  den	  senaste	  
forskningen	  pekar	  på	  framförallt	  två	  saker	  som	  ger	  elever	  motivation	  –	  meningsfullhet	  
och	  bekräftelse.	  Lars-‐Åke	  Kernell,	  som	  är	  didaktiklärare	  menar	  att	  ”en	  elev	  blir	  motive-‐
rad	  när	  hon	  ser	  en	  mening	  med	  vad	  hon	  gör	  och	  när	  hon	  blir	  sedd	  som	  den	  hon	  vill	  vara”	  
(Lars-‐Åke	  Kernell,	  2010,	  citerad	  i	  Reckman,	  2010).	  Kernell	  menar	  att	  lärare	  inte	  ska	  för-‐
lita	  sig	  på	  att	  det	  ska	  finnas	  någon	  didaktisk	  metod	  som	  ska	  lösa	  alla	  problem	  med	  moti-‐
vation	  i	  undervisningen.	  Han	  anser	  istället	  att	  motivation	  handlar	  om	  grundläggande	  
psykologi:	  ”En	  förutsättning	  för	  motivation	  är	  att	  man	  vet	  motivet	  /…/	  Eleven	  känner	  att	  
hon	  kan	  ha	  nytta	  av	  det	  hon	  lär	  sig”	  (Kernell,	  2010	  citerad	  i	  Reckman,	  2010).	  Kernell	  
understryker	  verkligen	  vikten	  av	  att	  eleven	  både	  känner	  till	  och	  förstår	  motivet	  med	  
undervisningen.	  	  
	  
I	  boken	  Spelrum	  av	  Robert	  Schenck	  (2000)	  reflekterar	  han	  över	  hur	  det	  skulle	  vara	  om	  
vi	  skulle	  se	  på	  våra	  elever	  med	  samma	  ögon	  som	  Michelangelo	  i	  sin	  berömda	  teori	  om	  
skulpturer:	  ”Statyn	  finns	  redan	  i	  stenen;	  den	  har	  varit	  där	  sedan	  tidens	  begynnelse.	  
Skulptörens	  uppgift	  är	  att	  se	  den	  och	  befria	  den	  genom	  att	  försiktigt	  skrapa	  bort	  över-‐
flödigt	  material”	  (Nachmanovitch,	  1990,	  s.	  4,	  citerad	  i	  Schenck,	  2000,	  s.	  69).	  Schenck	  
undrar	  ”hur	  det	  är	  med	  det	  konstnärskap	  som	  kallas	  undervisning?	  Hugger	  vi	  ut	  små	  
musikanter	  av	  barnen	  efter	  vårt	  eget	  mönster,	  eller	  ser	  vi	  en	  inneboende	  musikalisk	  
potential	  i	  vart	  och	  ett	  och	  ser	  till	  att	  den	  får	  komma	  fram”	  (s.	  70).	  Om	  vi	  mötte	  våra	  ele-‐
ver	  utan	  tvång	  men	  istället	  utifrån	  ursprungliga	  och	  naturliga	  förutsättningar	  skulle	  vi	  
enligt	  Schenck	  kunna	  möta	  och	  behålla	  fler	  elever.	  Även	  Vygotskij	  (1995)	  har	  i	  sin	  bok	  
Fantasi	  och	  kreativitet	  i	  barndomen	  betonat	  vikten	  av	  att	  utgå	  från	  barnets	  lust.	  Han	  me-‐
nar	  att	  det	  inte	  går	  att	  skapa	  något	  utifrån	  tvång	  eller	  obligatorium	  utan	  man	  måste	  
knyta	  an	  till	  den	  egna	  viljan.	  
	  
Giota	  (2002)	  skriver	  om	  lärarens	  förhållningssätt	  för	  att	  behålla	  elevens	  egen	  inre	  moti-‐
vation.	  Hon	  nämner	  forskning	  som	  pekar	  på	  att	  det	  som	  bidrar	  mest	  till	  att	  elever	  tappar	  
sin	  egen	  motivation	  att	  lära,	  är	  just	  krav	  från	  vuxna	  om	  att	  anpassa	  sin	  egen	  värld	  och	  
verklighet	  för	  att	  uppföra	  sig	  i	  enlighet	  med	  deras	  förväntningar,	  med	  andra	  ord,	  att	  lära	  
för	  någon	  annans	  skull	  än	  sin	  egen.	  Giota	  väljer	  i	  sin	  artikel	  att	  lyfta	  fram	  forskare	  som	  
ser	  på	  motivation	  ur	  ett	  interaktionistiskt	  perspektiv,	  det	  vill	  säga	  ett	  perspektiv	  vilket	  
innebär	  att	  fokus	  läggs	  på	  samspelet,	  interaktionen,	  mellan	  människor.	  För	  att	  främja	  
elevernas	  motivation	  finns,	  enligt	  Ford	  (1992,	  refererad	  i	  Giota,	  2002),	  ett	  antal	  princi-‐
per	  som	  läraren	  kan	  använda	  sig	  av	  för	  att	  påverka	  elevens	  inställning	  till	  lärande.	  Bland	  
annat	  tar	  Ford	  upp	  att	  läraren	  måste	  titta	  på	  elevens	  totala	  livssituation	  och	  rationalitet,	  
med	  vilket	  innebär	  att	  det	  kan	  vara	  viktigt	  att	  veta	  om	  de	  förväntningar	  och	  krav	  som	  
ställs	  på	  eleven	  från	  andra	  håll.	  Med	  hjälp	  av	  den	  kunskapen	  kan	  läraren	  tillsammans	  
med	  eleven	  arbeta	  mot	  gemensamma	  mål	  och	  hitta	  en	  balans	  mellan	  elevens	  egna	  motiv	  
och	  de	  generella	  mål	  som	  finns	  uppsatta	  för	  eleverna.	  Giota	  (2002)	  lägger	  vikt	  på	  att	  se	  
elevens	  syfte	  och	  inte	  lärarens	  eget	  syfte	  vad	  gäller	  lärandet,	  och	  läraren	  måste	  arbeta	  
utifrån	  det	  perspektivet	  för	  att	  inte	  elevens	  inre	  motivation	  ska	  gå	  förlorad.	  Enligt	  Ford	  
är	  den	  sista	  principen	  den	  viktigaste	  av	  alla.	  Han	  menar	  att	  alla	  människor	  alltid	  ska	  be-‐
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handlas	  med	  respekt	  som	  unika	  individer	  som	  besitter	  olika	  variationer	  av	  färdigheter,	  
kompetenser	  och	  mål.	  Enligt	  Ford	  har	  dagens	  skola	  för	  stora	  elevgrupper,	  vilket	  omöj-‐
liggör	  hans	  princip	  att	  tillgodose	  varje	  enskild	  elevs	  behov.	  Dessa	  idéer	  är	  också	  grunden	  
för	  andras	  forskning.	  Giota	  lyfter	  fram	  Maslow	  (1954)	  som	  ett	  exempel	  på	  en	  humanist-‐
isk	  psykolog	  som	  delar	  idén	  som	  en	  grundläggande	  princip.	  	  
	  
Giota	  (2002)	  skriver	  om	  vikten	  av	  att	  ha	  stimulerande	  undervisningsmaterial	  där	  upp-‐
gifterna	  är	  lagom	  svåra	  och	  utmanade	  för	  att	  eleven	  ska	  känna	  och	  uppleva	  utveckling	  
mot	  dennes	  lärandemål	  och	  inre	  motivation,	  att	  känna	  att	  materialet	  är	  meningsfullt	  och	  
för	  att	  förstå	  varför	  man	  gör	  det	  man	  gör.	  En	  annan	  motivationshöjande	  faktor	  är	  att	  
eleven	  får	  göra	  egna	  val,	  handla	  självständigt	  och	  på	  så	  sätt	  påverka	  undervisningen,	  
vilket	  uppnås	  om	  läraren	  involverar	  eleven	  i	  olika	  beslut	  som	  berör	  undervisningen.	  	  
	  
Att	  erhålla	  positiv	  återkoppling	  från	  läraren,	  något	  som	  ger	  elever	  mer	  positiv	  självupp-‐
fattning,	  har	  också	  visat	  sig	  främja	  elevernas	  inre	  motivation	  (Zuckerman,	  Porac,	  Lathin,	  
Smith	  &	  Deci	  1978,	  refererade	  i	  Giota,	  2002).	  På	  samma	  sätt	  menar	  Jenner	  (2004)	  att	  
pedagogen	  måste	  se	  bortom	  sina	  egna	  perspektiv	  och	  försöka	  se	  världen	  genom	  elevens	  
ögon.	  Läraren	  måste	  vara	  ärlig	  i	  sitt	  uppsåt	  och	  inte	  låtsas	  förstå	  elevens	  värld	  mer	  än	  
vad	  den	  gör.	  Det	  går	  inte	  att	  ha	  full	  kunskap	  om	  alla	  de	  olika	  världar	  man	  möter	  som	  pe-‐
dagog	  men	  det	  bör	  finnas	  en	  inlevelse	  och	  vilja	  till	  förståelse.	  Även	  Jenner	  påpekar	  bety-‐
delsen	  av	  att	  se	  eleven	  i	  sitt	  vardagliga	  sammanhang.	  Det	  ökar	  förståelsen	  för	  eleven.	  
Relationen	  mellan	  lärare	  och	  elev	  är	  ojämlik	  på	  så	  sätt	  att	  läraren	  har	  ett	  övertag	  och	  
som	  lärare	  får	  en	  inte	  använda	  det	  övertaget	  på	  ett	  oetiskt	  sätt.	  Pedagogen	  måste	  vara	  
uppmärksam	  så	  att	  denne	  aldrig	  kränker	  sin	  elev	  genom	  att	  till	  exempel	  ironisera	  den.	  
Mötet	  mellan	  lärare	  och	  elev	  ska	  alltid	  kännetecknas	  av	  respekt,	  hopp,	  tilltro	  och	  tillit.	  
Lärarförväntningar	  kan	  ha	  olika	  effekter	  på	  elevernas	  motivation	  och	  det	  gäller	  att	  vara	  
medveten	  om	  vilka	  konsekvenser	  det	  kan	  få.	  Ofta	  blir	  elevernas	  motivation	  en	  avspeg-‐
ling	  av	  vad	  lärarens	  egen	  motivation.	  Om	  läraren	  skapar	  positiva	  förväntningar	  kan	  det	  
vara	  en	  motivationshöjande	  faktor.	  Jenner	  skriver	  att:	  ”Med	  pedagogens	  positiva	  för-‐
väntningar	  blir	  det	  alltid	  goda	  resultat	  (det	  är	  mycket	  annat	  som	  också	  spelar	  in)	  men	  
utan	  pedagogens	  positiva	  förväntningar	  blir	  det	  nästan	  aldrig	  goda	  resultat”	  (s.	  85).	  

2.1.5	  Betydelsen	  av	  övning	  
Med	  tanke	  på	  studiens	  syfte	  att	  ta	  reda	  på	  olika	  faktorer	  som	  kan	  påverka	  motivationen	  
kan	  detta	  avsnitt	  om	  övningens	  betydelse	  vara	  relevant	  för	  studien.	  	  
	  
Enligt	  Jørgensen	  (2011)	  finns	  det	  två	  olika	  sorters	  övning.	  När	  man	  övar	  själv,	  till	  exem-‐
pel	  hemma	  och	  när	  man	  övar	  med	  andra,	  till	  exempel	  med	  sin	  lärare	  (Jørgensen	  1996).	  
Syftet	  med	  övning	  är	  att	  man	  ska	  lära	  sig	  de	  emotionella,	  motoriska	  och	  kognitiva	  pro-‐
cesserna	  som	  krävs	  för	  att	  förbättra	  och	  lära	  sig	  något,	  till	  exempel	  spela	  fiol.	  Jørgensen	  
tar	  också	  upp	  att	  båda	  musiker	  och	  pedagoger	  likställer	  övning	  med	  upprepning.	  Föru-‐
tom	  upprepning	  krävs	  dock	  även	  styrning,	  kontroll	  och	  ämneskunskap.	  	  
	  
I	  uppsatsen	  Övningsmetodik	  av	  Hjalmarsson	  (2013)	  har	  han	  fokuserat	  på	  hur	  pedagoger	  
undervisar	  elever	  i	  övning.	  Pedagogen	  säger	  ofta	  till	  eleven	  när	  lektionen	  är	  slut	  att	  de	  
ska	  gå	  hem	  och	  öva	  på	  läxan,	  men	  de	  berättar	  inte	  hur	  eleverna	  ska	  gå	  till	  väga	  för	  att	  
övningen	  ska	  ge	  resultat.	  I	  resultatet	  framkommer	  att	  det	  krävs	  en	  struktur	  för	  hur	  öv-‐
ning	  gå	  till	  för	  att	  det	  ska	  ske	  en	  utveckling.	  	  
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McPherson	  och	  Davidson	  (2006)	  tar	  upp	  några	  viktiga	  punkter	  att	  tänka	  på	  när	  man	  ska	  
lära	  elever	  att	  spela	  ett	  instrument.	  Uppmuntran	  genom	  att	  bl.a.	  lägga	  rätt	  nivå	  på	  
undervisningen	  för	  eleven,	  varken	  för	  lätt	  eller	  för	  svårt	  och	  att	  ha	  repertoar	  som	  eleven	  
själv	  har	  varit	  med	  och	  valt.	  Uppmuntra	  till	  en	  vidare	  utforskning	  av	  instrument	  och	  re-‐
pertoar	  kan	  motivera	  till	  att	  vilja	  lära	  sig	  mer.	  Det	  är	  viktigt	  att	  erbjuda	  olika	  metoder	  
och	  sätt	  att	  lära	  och	  lösa	  olika	  musikaliska	  problem.	  Enligt	  McPherson	  och	  Davidson	  har	  
de	  som	  mött	  en	  sådan	  undervisning	  utvecklats	  fortare	  och	  mer	  målinriktat.	  Hallam	  (re-‐
fererad	  i	  McPherson	  &	  Davidson,	  2006)	  menar	  att	  det	  finns	  tre	  olika	  nivåer	  av	  egen	  mu-‐
sikalisk	  övning.	  Det	  hänger	  nödvändigtvis	  inte	  ihop	  med	  vilken	  musikalisk	  nivå	  eleven	  är	  
på.	  Även	  om	  elevens	  musikaliska	  nivå	  är	  hög	  så	  kan	  övningen	  ligga	  på	  en	  låg	  nivå.	  På	  den	  
första	  nivån,	  som	  är	  den	  mest	  grundläggande,	  fokuserar	  eleven	  mest	  på	  början	  av	  styck-‐
et	  och	  kommer	  sällan	  till	  slutet.	  På	  nivå	  två	  tar	  eleven	  sig	  igenom	  hela	  stycket	  utan	  att	  
stanna	  och	  går	  sedan	  tillbaka	  och	  övar	  lite	  extra	  på	  de	  ställen	  som	  gick	  dåligt.	  På	  den	  
tredje	  nivån	  som	  är	  den	  mest	  utvecklade	  syftar	  genomspelningen	  till	  att	  hitta	  de	  svåra	  
ställena	  för	  att	  senare	  fokusera	  och	  öva	  på	  just	  dem.	  Det	  gäller	  som	  pedagog	  att	  ge	  ele-‐
verna	  rätt	  övningsinstruktioner	  för	  att	  de	  ska	  kunna	  klättra	  från	  nivå	  ett	  till	  tre,	  enligt	  
Hallam.	  Enligt	  Jørgensen	  (2011)	  är	  det	  viktigt	  att	  utvärdera	  och	  reflektera	  efter	  genom-‐
förd	  övning	  för	  att	  kunna	  planera	  nästa	  moment	  och	  mål.	  Konkreta	  mål	  är	  viktigt	  att	  ha	  
för	  att	  bygga	  upp	  motivation.	  	  	  
	  
Schenck	  (2000)	  tar	  fram	  tre	  olika	  hinder	  som	  kan	  stå	  i	  vägen	  för	  den	  musikaliska	  ut-‐
vecklingen.	  Dels	  nämner	  han	  externa	  hinder,	  emotionella	  och	  mentala	  hinder	  och	  till	  sist	  
fysiska	  hinder.	  Schenck	  beskriver	  externa	  hinder	  så	  som	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  ha	  ett	  bra	  
instrument	  från	  början	  och	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  skaffa	  goda	  övningsrutiner.	  Det	  är	  viktigt	  
att	  försöka	  undanröja	  så	  många	  yttre	  hinder	  som	  möjligt	  för	  att	  främja	  en	  motiverande	  
miljö	  från	  början.	  Annars	  kan	  det	  leda	  till	  minskat	  intresse	  och	  lite	  övning	  i	  onödan.	  
Emotionella	  och	  mentala	  hinder	  kan	  vara	  självtvivel,	  tankar	  eller	  musikaliska	  kunskaps-‐
luckor	  som	  ligger	  i	  vägen	  för	  ett	  flöde	  i	  progressionen.	  Fysiska	  hinder	  handlar	  om	  hur	  vi	  
använder	  vår	  kropp.	  Som	  lärare	  är	  det	  viktigt	  att	  se	  till	  att	  eleven	  inte	  har	  spänningar	  i	  
kroppen	  utan	  är	  så	  pass	  avspänd	  att	  den	  kan	  musicera	  fritt.	  Fysiska	  hinder	  i	  form	  av	  
spänningar	  är	  ett	  vanligt	  problem	  som	  kan	  sluta	  illa	  och	  göra	  att	  man	  aldrig	  mer	  kan	  
spela.	  Hur	  vi	  mår	  speglar	  sig	  i	  kroppsspråket	  så	  därför	  är	  det	  mentala	  och	  emotionella	  
tillståndet	  viktigt	  att	  hålla	  i	  balans.	  Tidigare	  trauman	  och	  negativa	  känslor	  kan	  sätta	  sig	  i	  
kroppen	  i	  form	  av	  spänningar,	  så	  därför	  är	  det	  även	  viktigt	  att	  ha	  en	  bra	  pedagogik	  som	  
främjar	  ett	  avspänt	  förhållande	  mellan	  kropp	  och	  instrument.	  Schenck	  tar	  upp	  proble-‐
met	  med	  övning	  och	  självmotivation.	  Han	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  läraren	  förstår	  de	  
grundläggande	  övningsprinciperna	  och	  kan	  överföra	  dem	  till	  elevernas	  egen	  övning.	  Det	  
måste	  dock	  komma	  från	  elevens	  egen	  vilja	  och	  lust.	  Straff	  och	  belöningar	  lönar	  sig	  inte	  
enligt	  Schenck.	  Han	  refererar	  till	  O'Connor	  (1987)	  som	  framhåller	  vikten	  av	  elevens	  
egen	  vilja	  att	  lära	  sig.	  Tycker	  inte	  eleven	  att	  det	  är	  meningsfullt	  eller	  intressant	  kommer	  
förmodligen	  motivationen	  att	  försvinna.	  Tvång	  är,	  enligt	  O’Connor,	  det	  sämsta	  skälet	  att	  
lära	  sig	  något.	  

2.1.6	  Motivationsklimat	  	  
Idrottspsykologen	  J.G.	  Nicholls	  (1984)	  redogör	  i	  artikeln	  Achievement	  motivation:	  Con-‐
ceptions	  of	  ability,	  subjective	  experience,	  task	  choice,	  and	  performance	  för	  begreppet	  mo-‐
tivationsklimat.	  Motivationsklimatet	  kan	  vara	  antingen	  uppgiftsorienterat	  eller	  resultat-‐
orienterat.	  Ett	  uppgiftsorienterat	  klimat	  fokuserar	  på	  individens	  egen	  utveckling	  och	  
ansträngning	  medan	  ett	  resultatinriktat	  klimat	  fokuserar	  på	  sociala	  jämförelser	  och	  täv-‐
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lingssammanhang.	  Motivationsklimatet	  är	  kopplat	  till	  prestationsbehovsteorin	  och	  har	  
en	  stark	  påverkan	  på	  hur	  individer	  känner	  inför	  olika	  uppgifter.	  Ett	  uppgiftsorienterat	  
intresse	  gör	  att	  individen	  bygger	  upp	  ett	  starkt	  självförtroende	  samtidigt	  som	  graden	  av	  
oro	  inför	  prestation	  minskar.	  Ett	  resultatorienterat	  motivationsklimat	  fodrar	  individer	  
med	  ett	  från	  början	  starkt	  självförtroende	  för	  att	  motivationen	  ska	  stärkas.	  	  

2.2	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
Denna	  studie	  utgår	  från	  ett	  sociokulturellt	  perspektiv.	  Detta	  perspektiv	  är	  valt	  på	  grund	  
av	  att	  jag	  ser	  det	  som	  relevant	  att	  beakta	  samspelet	  mellan	  omvärlden	  och	  lärandet	  med	  
tanke	  på	  studiens	  syfte.	  Det	  är	  det	  sociala	  helhetsperspektivet	  som	  står	  i	  fokus	  i	  studien.	  	  
	  
Ett	  sociokulturellt	  perspektiv	  innebär	  att	  människan	  lär	  och	  utvecklas	  i	  mötet	  med	  
andra	  människor.	  Kommunikation	  och	  språk	  är	  väsentligt	  för	  att	  lärandet	  och	  tänkandet	  
ska	  kunna	  ske.	  Individen	  är	  sin	  egen	  lärare	  och	  utvecklas	  inom	  de	  sociokulturella	  kon-‐
texterna	  som	  erbjuds	  (Säljö,	  2000).	  Säljö	  skriver	  att	  ”kunskap	  lever	  först	  i	  samspel	  mel-‐
lan	  människor	  och	  blir	  sedan	  en	  del	  av	  den	  enskilde	  individen	  och	  hans	  eller	  hennes	  
tänkande/handlande”	  (s.	  9).	  Det	  sociokulturella	  perspektivet	  som	  Säljö	  tar	  upp	  har	  en	  
tydlig	  utgångspunkt	  i	  den	  ryske	  psykologens,	  Lev	  S.	  Vygotskijs,	  idévärld.	  Enligt	  Vygotskij	  
befinner	  sig	  människan	  alltid	  under	  utveckling	  och	  förändring.	  Vi	  människor	  har	  alltid	  
en	  möjlighet	  att	  ta	  till	  oss	  kunskap	  i	  varje	  samspelssituation	  och	  möte	  med	  våra	  med-‐
människor.	  Det	  innebär	  att	  människan	  ses	  som	  ständigt	  på	  väg	  mot	  att	  ta	  till	  sig	  nya	  
kunskaper	  med	  hjälp	  av	  det	  den	  redan	  vet	  och	  kan.	  Vygotskij	  menar	  att	  det	  finns	  ett	  ”av-‐
stånd”	  mellan	  vad	  en	  individ	  kan	  prestera	  ensam	  utan	  stöd	  och	  vad	  eleven	  kan	  prestera	  
under	  handledning.	  Detta	  kallar	  han	  för	  utvecklingszon	  (Säljö,	  2000).	  Säljö	  menar	  att	  
”med	  litet	  handledning	  eller	  assistans	  i	  omgivningen	  kan	  vi	  ofta	  lösa	  problem	  som	  vi	  
skulle	  ha	  svårt	  att	  klara	  av	  helt	  på	  egen	  hand”	  (s.	  120).	  	  
	  
För	  Vygotskij	  är	  det	  viktigt	  att	  se	  möjligheter	  istället	  för	  begränsningar	  hos	  individer,	  det	  
vill	  säga	  inte	  döma	  elevens	  nuvarande	  kunskap	  och	  mognad,	  utan	  istället	  se	  till	  potentia-‐
len	  i	  vad	  eleven	  kan	  uppnå	  utifrån	  var	  den	  befinner	  sig.	  Med	  rätt	  hjälp	  och	  vägledning	  
ska	  eleverna	  bli	  självständiga.	  Läraren	  ska	  vägleda	  och	  uppmana	  till	  eget	  tänkande	  och	  
lärande	  (Säljö,	  2000).	  Vygotskij	  säger	  att	  eleven	  bör	  ha	  komplicerade	  och	  svårare	  upp-‐
gifter	  för	  en	  maximal	  utveckling.	  De	  behöver	  utmaningar	  och	  svårare	  uppgifter	  som	  de	  
tillsammans	  med	  läraren	  ska	  lösa.	  Vygotskij	  menar	  att	  lärares	  handledning	  kan	  ökar	  
elevens	  potential,	  jämfört	  om	  eleven	  arbetar	  på	  egen	  hand	  (Dysthe,	  1996).	  	  
	  
Kunskap	  är	  inte	  något	  en	  människa	  föds	  med,	  enligt	  Säljö	  (2000).	  Vilken	  kunskap	  en	  
människa	  har	  beror	  på	  den	  intellektuella	  miljö	  den	  växt	  upp	  i.	  Även	  om	  vår	  hjärna	  gör	  
vårt	  avancerade	  lärande	  möjligt	  så	  finns	  inte	  kunskapen	  där	  från	  börjar	  i	  hjärnans	  bio-‐
kemiska	  processer.	  Dock	  är	  processerna	  en	  förutsättning	  för	  vår	  förmåga	  att	  lösa	  ekvat-‐
ioner	  och	  skriva	  poesi,	  ”men	  begreppen,	  ekvationerna	  och	  de	  poetiska	  uttrycken	  finns	  
inte	  i	  hjärnan	  som	  sådan.	  De	  har	  istället	  med	  innebörd	  och	  mening	  att	  göra,	  och	  inne-‐
börd	  och	  mening	  är	  kommunikativa,	  och	  inte	  biologiska,	  företeelser”	  (Säljö,	  2000	  s.	  21).	  
Det	  är	  uppväxtmiljön	  och	  handledningen	  som	  avgör	  hur	  vi	  tar	  till	  oss	  tidigare	  generat-‐
ioners	  erfarenheter.	  Kommunikationen	  mellan	  människor	  är	  väsentlig	  inom	  det	  socio-‐
kulturella	  perspektivet	  (Säljö,	  2000).	  I	  min	  studie	  fokuserar	  jag	  på	  den	  kommunikativa	  
aspekten	  för	  att	  den	  sociala	  miljön	  kring	  eleven	  har	  en	  betydande	  roll	  för	  motivationen	  
och	  lärandet.	  
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3	  Metodologi	  och	  metod	  	  
Under	  denna	  rubrik	  presenteras	  metodologiska	  utgångspunkter	  och	  vilken	  metod	  som	  
används	  i	  denna	  forskningsstudie.	  Även	  urvalet	  av	  intervjupersoner,	  studiens	  genomfö-‐
rande	  samt	  dess	  trovärdighet	  och	  giltighet	  presenteras.	  

3.1	  Metodologiska	  utgångspunkter	  
Två	  vanliga	  forskningsstrategier	  är	  kvantitativa	  respektive	  kvalitativa	  ansats.	  Vilken	  
man	  väljer	  beror	  på	  vad	  man	  har	  valt	  för	  forskningsområde.	  Den	  kvantitativa	  vill	  ha	  
mätbara	  resultat,	  vilket	  kräver	  insamling	  av	  numeriska	  data	  vilket	  smalas	  in	  av	  vanligt-‐
vis	  strukturerade	  observationer	  med	  tillhörande	  observationsschema	  eller	  enkäter.	  Den	  
kvalitativa	  forskningen	  är	  mer	  verbal	  och	  tolkande.	  Man	  använder	  sig	  oftast	  av	  inter-‐
vjuer	  och	  ostrukturerade	  observationer	  (Bryman,	  2008).	  Syftet	  är	  att	  få	  en	  djupare	  kun-‐
skap	  än	  den	  vi	  får	  i	  kvantitativ	  forskning.	  Den	  kvalitativa	  forskningen	  kräver	  ständig	  
reflektion	  och	  kontinuerliga	  analyser	  av	  materialet	  medan	  den	  kvantitativa	  metoden	  
väntar	  tills	  all	  data	  är	  insamlad	  innan	  man	  bearbetar	  den	  (Patel	  &	  Davidson,	  2011).	  Det	  
finns,	  liksom	  med	  observationer	  både	  strukturerade	  och	  ostrukturerade	  intervjuer.	  Den	  
strukturerade	  metoden	  används	  i	  kvantitativ	  forskning	  och	  ostrukturerade	  används	  i	  
kvalitativ	  forskning	  (Bryman,	  2008).	  	  
	  
Svårigheterna	  med	  intervju	  som	  metod	  är	  att	  välja	  rätt	  frågor.	  Frågorna	  ska	  formuleras	  
på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  intervjupersonen	  ges	  möjlighet	  att	  uttrycka	  sin	  egen	  kunskap	  och	  
erfarenhet.	  Frågorna	  får	  inte	  vara	  ledande	  men	  de	  måste	  vara	  avgränsade	  på	  ett	  sådant	  
sätt	  att	  svaren	  är	  relevanta	  för	  forskningsfrågorna.	  Frågorna	  måste	  vara	  ställda	  på	  ett	  
sådant	  sätt	  att	  intervjupersonen	  känner	  tillit	  och	  triggas	  att	  berätta	  om	  sina	  erfarenheter	  
(Johansson	  och	  Svedner,	  2010).	  Anledningen	  att	  man	  använder	  intervjuer	  är	  att	  de	  ger	  
intressanta	  och	  djupgående	  analyser	  baserade	  på,	  i	  detta	  fall,	  lärares	  syn	  på	  sina	  egna	  
erfarenheter	  av	  yrket,	  skriver	  Johansson	  och	  Svedner.	  Att	  få	  ta	  del	  av	  dessa	  erfarenheter	  
ger	  mig	  användbar	  vägledning	  i	  mitt	  yrke.	  Jag	  har	  valt	  kvalitativ	  intervju	  eftersom	  jag	  vill	  
ta	  del	  av	  andras	  erfarenheter	  och	  få	  mer	  omfattande	  svar	  som	  kan	  ligga	  till	  grund	  för	  
studiens	  resultat.	  

3.2	  Metod	  och	  design	  av	  studien	  

3.2.1	  Val	  av	  metod	  
Eftersom	  jag	  i	  denna	  studie	  önskar	  få	  större	  insikt	  i	  hur	  fiolpedagoger	  tänker	  och	  arbetar	  
med	  motivation	  i	  fiolundervisning	  har	  jag	  valt	  en	  kvalitativ	  forskningsmetod.	  Jag	  har	  
använt	  mig	  av	  en	  intervjuguide	  som	  jag	  förhållit	  mig	  till	  så	  att	  samtalen	  inte	  ska	  sväva	  
iväg.	  Jag	  utgick	  alltså	  från	  den	  men	  följde	  den	  inte	  strikt	  och	  frågorna	  har	  ställts	  olika	  
beroende	  på	  vad	  den	  intervjuade	  sa	  innan.	  I	  denna	  studie	  vill	  jag	  undersöka	  vad	  pedago-‐
ger	  anser	  och	  då	  passar	  kvalitativ	  intervju,	  vars	  mål	  är	  att	  intervjupersonen	  ska	  mer	  öp-‐
pet	  och	  fritt	  prata	  om	  ämnet	  och	  att	  svaren	  ska	  kunna	  tolkas	  och	  reflekteras	  över	  (Bry-‐
man,	  2008).	  

3.2.2	  Urval	  
Jag	  har	  valt	  att	  intervjua	  fyra	  fiolpedagoger	  utifrån	  deras	  erfarenheter	  och	  olika	  arbetssi-‐
tuationer,	  för	  att	  få	  ta	  del	  av	  hur	  de	  arbetar	  med	  motivation.	  På	  så	  sätt	  hoppas	  jag	  få	  ett	  
material	  som	  kan	  ge	  ett	  lärarperspektiv	  kring	  ämnet	  motivation.	  Jag	  vände	  mig	  till	  sju	  
erfarna	  fiollärare	  runt	  om	  i	  Göteborg	  och	  fyra	  stycken	  kunde	  tänka	  sig	  att	  ställa	  upp	  på	  
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en	  intervju.	  Jag	  kontaktade	  dem	  via	  telefon	  och	  mejl,	  och	  bestämde	  sedan	  tid	  och	  plats	  
för	  en	  intervju	  samt	  bifogade	  intervjuguiden.	  	  
	  
Intervjuperson	  1	  tog	  musiklärarexamen	  med	  klassisk	  inriktning	  klassisk	  musik	  2008	  
med	  viola	  som	  huvudinstrument.	  Hen	  har	  arbetat	  som	  fiolpedagog	  i	  cirka	  tio	  år	  på	  kul-‐
turskola	  och	  studieförbund.	  Nu	  arbetar	  Intervjuperson	  1	  sedan	  hösten	  2010	  i	  en	  in-‐
vandrartät	  förort	  med	  El	  Sistema.	  El	  Sistema	  arbetar	  med	  integration	  och	  samhällsut-‐
veckling,	  i	  detta	  fall	  med	  musiken	  som	  verktyg,	  säger	  Intervjuperson	  1.	  Undervisningen	  
sker	  flera	  gånger	  i	  veckan,	  huvudsakligen	  i	  grupp	  och	  enskilda	  lektioner	  vid	  behov.	  
	  	  
Intervjuperson	  2	  har	  arbetat	  som	  fiolpedagog	  sedan	  1983.	  Idag	  är	  hen	  anställd	  på	  en	  
kulturskola.	  Hen	  träffar	  sina	  elever	  två	  gånger	  i	  veckan.	  När	  eleverna	  är	  nybörjare	  un-‐
dervisar	  hen	  dem	  i	  smågrupper	  och	  orkester,	  men	  när	  eleverna	  blir	  lite	  äldre	  övergår	  
det	  mer	  och	  mer	  till	  enskild	  eller	  parvis	  undervisning	  och	  orkester.	  Hen	  arbetar	  med	  
Suzukimetoden	  som	  en	  röd	  tråd	  i	  undervisningen,	  men	  blandar	  även	  in	  annan	  repertoar.	  	  
	  
Intervjuperson	  3	  är	  sedan	  25	  år	  anställd	  på	  en	  kulturskola	  i	  ett	  invandrartätt	  område.	  
Innan	  dess	  vikarierade	  hen	  på	  olika	  kulturskolor	  runt	  om	  i	  sin	  stad.	  Hen	  har	  ingen	  trad-‐
itionell	  musiklärarexamen	  utan	  är	  utbildad	  på	  folkhögskola	  och	  har	  tagit	  privatlektioner	  
på	  fiol	  och	  viola	  och	  har	  läst	  musikvetenskap.	  	  
	  
Intervjuperson	  4	  arbetar	  genom	  studieförbundet	  Bilda	  och	  har	  en	  gedigen	  utbildning	  
och	  bakgrund.	  Hen	  har	  studerat	  i	  både	  USA	  och	  Japan,	  bland	  annat	  för	  Suzuki.	  Hen	  har	  
utarbetat	  en	  egen	  fiolskola	  och	  föreläser	  runt	  om	  i	  Sverige	  och	  utbildar	  blivande	  peda-‐
goger	  i	  fiolmetodik.	  Hen	  samarbetar	  med	  många	  musiker	  och	  har	  många	  samarbetspro-‐
jekt	  men	  har	  inga	  arbetskamrater.	  	  

3.2.3	  Datainsamling	  
Jag	  använde	  en	  inspelningsapparat,	  ZoomH4,	  som	  jag	  spelade	  in	  intervjuerna	  med.	  Vi	  
gjorde	  intervjuerna	  på	  café	  i	  två	  av	  fallen	  och	  de	  två	  andra	  skedde	  hemma	  hos	  intervju-‐
personerna.	  Detta	  beror	  på	  att	  det	  var	  smidigast	  eftersom	  intervjuerna	  gjordes	  på	  tider	  
då	  de	  inte	  var	  på	  skolorna.	  I	  ett	  av	  fallen	  är	  hemmet	  också	  samma	  som	  arbetsplatsen.	  
Innan	  intervjuerna	  började	  informerade	  jag	  om	  de	  etiska	  principerna	  och	  sedan	  infor-‐
merade	  jag	  om	  arbetets	  syfte.	  Vi	  diskuterade	  och	  pratade	  kring	  motivation	  hos	  fiolele-‐
ver.	  De	  övergripande	  frågorna	  jag	  ställde	  handlade	  om	  erfarenheter	  att	  möta	  omotive-‐
rade	  elever,	  om	  didaktiska	  val	  och	  om	  faktorer	  som	  påverkar	  motivationen.	  Intervjuerna	  
varade	  mellan	  40	  och	  60	  minuter.	  	  

3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  
När	  alla	  intervjuer	  var	  genomförda	  transkriberade	  jag	  dem.	  Sedan	  skrev	  jag	  ut	  dem	  så	  
jag	  hade	  alla	  intervjuer	  framför	  mig	  i	  pappersform.	  I	  min	  läsning	  av	  texterna	  synlig-‐
gjorde	  jag	  olika	  teman	  som	  jag	  ansåg	  rörde	  arbetet	  med	  motivation	  och	  markerade	  de	  
texter	  som	  hade	  dessa	  teman	  att	  göra	  med	  en	  färg	  för	  varje	  tema	  i	  alla	  intervjuer.	  Efter	  
det	  sammanfattade	  och	  sammanförde	  alla	  texter	  från	  intervjuerna	  under	  de	  olika	  teman	  
jag	  såg	  som	  intressanta.	  Därefter	  såg	  jag	  tydligt	  vilka	  rubriker	  jag	  kunde	  skapa	  och	  som	  
var	  relevanta	  med	  tanke	  på	  studiens	  forskningsfrågor.	  Det	  fanns	  ett	  tydligt	  mönster	  i	  alla	  
intervjuer	  som	  berörde	  samma	  aspekter	  utan	  att	  jag	  styrde	  för	  mycket	  i	  samtalen.	  Det	  
gjorde	  det	  enkelt	  att	  analysera	  intervjuerna	  och	  samla	  information	  till	  de	  teman	  jag	  valt	  
att	  koncentrera	  mig	  på	  som	  var	  viktiga	  för	  studien.	  	  
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3.2.5	  Etiska	  överväganden	  	  
När	  det	  gäller	  etiska	  överväganden	  har	  jag	  utgått	  från	  CODEX,	  regler	  och	  principer	  för	  
forskning	  och	  lagen	  om	  etikprövning	  av	  forskning	  som	  avser	  människor.	  Enligt	  CODEX	  
innebär	  den	  etiska	  grundregeln	  i	  forskning	  som	  avser	  människor	  att	  forskning	  endast	  
får	  utföras	  om	  forskningspersonen	  har	  samtyckt	  till	  medverkan.	  Samtycket	  och	  medver-‐
kan	  skall	  vara	  frivilligt	  och	  skall	  dokumenteras	  enligt	  Lag	  (2003:460).	  Ett	  samtycke	  gäl-‐
ler	  endast	  om	  forskningspersonen	  först	  har	  fått	  god	  information	  om	  forskningens	  syfte	  
och	  mål.	  Informationen	  skall	  ges	  muntligt	  och	  skriftligt.	  Forskningspersonen	  har	  när	  
som	  helst	  rätt	  att	  avbryta	  sin	  medverkan	  och	  avsäga	  sig	  samtycket.	  ”Huvudprincipen	  är	  
att	  informationen	  bör	  innehålla	  allt	  som	  rimligtvis	  kan	  tänkas	  påverka	  försökspersonens	  
ställningstagande”	  står	  det	  på	  CODEX	  webbsida.	  Innan	  jag	  började	  med	  intervjuerna	  fick	  
alla	  deltagare	  läsa	  igenom	  dessa	  regler	  och	  principer.	  Mina	  intervjupersoner	  har	  blivit	  
informerade	  om	  att	  deras	  intervjuer	  kommer	  att	  raderas	  efter	  att	  arbetet	  är	  färdigt.	  
Detta	  görs	  enligt	  CODEX	  anvisningar	  där	  det	  står	  att	  forskaren	  skall	  ge	  information	  om	  
hur	  de	  data	  som	  insamlats	  inte	  kommer	  att	  hamna	  i	  obehörigas	  händer.	  Mina	  intervju-‐
personer	  har	  också	  fått	  information	  om	  att	  de	  skall	  få	  vara	  anonyma	  för	  att	  inte	  eventu-‐
ellt	  försätta	  dem	  i	  obehag.	  

3.2.6	  Giltighet	  och	  tillförlitlighet	  
Uppsatsens	  syfte	  är	  att	  ge	  ökad	  kunskap	  om	  och	  förståelse	  för	  vilka	  didaktiska	  val	  fiol-‐
pedagoger	  kan	  göra	  för	  att	  främja	  elevers	  motivation	  till	  att	  spela	  och	  öva.	  Det	  är	  fyra	  
pedagoger	  som	  har	  blivit	  intervjuade	  och	  bidragit	  med	  sina	  erfarenheter.	  Dessa	  pedago-‐
ger	  har	  gedigen	  erfarenhet	  och	  det	  torde	  kunna	  ge	  en	  bild	  av	  hur	  verkligheten	  i	  fiolun-‐
dervisning	  ser	  ut	  vid	  den	  tidpunkt	  som	  intervjuerna	  gjordes.	  	  
	  
För	  att	  kunna	  tala	  om	  reliabilitet	  krävs	  en	  hög	  grad	  av	  standardisering	  vid	  de	  olika	  in-‐
tervjuerna.	  Reliabilitet	  innebär	  att	  en	  mätning	  inte	  får	  utsättas	  för	  slumpinflytelser.	  Alla	  
intervjuer	  skall	  genomföras	  på	  samma	  sätt	  och	  samma	  frågor	  ska	  ställas	  på	  samma	  sätt.	  
Men	  i	  en	  kvalitativ	  intervju	  blir	  det	  problematiskt	  att	  tala	  om	  reliabilitet	  eftersom	  den	  
kvalitativa	  intervjun	  förutsätter	  en	  låg	  grad	  av	  standardisering.	  Som	  människa	  möter	  
man	  människor	  och	  nya	  situationer	  på	  olika	  sätt	  och	  svaren	  kan	  inte	  bli	  samma	  varje	  
gång	  samma	  fråga	  ställs	  (Trost,	  2005).	  Eftersom	  jag	  har	  mött	  olika	  människor	  med	  olika	  
erfarenheter	  och	  deras	  frågor	  har	  lett	  mig	  in	  på	  frågor	  med	  nya	  perspektiv	  och	  med	  
olika	  ingångar	  är	  det	  svårt	  att	  tala	  om	  reliabilitet	  i	  min	  uppsats.	  Det	  som	  dock	  säkrar	  
mina	  resultat	  är	  att	  jag	  har	  spelat	  in	  alla	  intervjuer	  och	  därefter	  skrivit	  ner	  dem	  som	  
dokumentation.	  Därefter	  har	  jag	  kunnat	  gå	  tillbaka	  och	  lyssna	  om	  igen	  ifall	  det	  skulle	  ha	  
varit	  några	  tveksamheter.	  Detta	  kan	  göras	  fortsättningsvis	  fram	  till	  att	  examinatorn	  har	  
godkänt	  uppsatsen	  för	  då	  raderas	  dokumentationen	  kring	  intervjuerna.	  Vid	  varje	  kvali-‐
tativ	  intervju	  skall	  forskaren	  kontrollera	  att	  intervjupersonerna	  har	  förstått	  frågorna,	  
menar	  Kvale	  och	  Brinkmann	  (2009).	  Detta	  har	  jag	  gjort	  genom	  att	  jag	  har	  skickat	  ut	  frå-‐
gorna	  i	  förväg	  till	  samtliga	  intervjupersoner.	  De	  har	  då	  haft	  tid	  på	  sig	  att	  fundera	  kring	  
frågorna	  och	  sedan	  har	  jag	  varit	  tydlig	  vid	  själva	  intervjun	  och	  bedömt	  att	  intervjuper-‐
sonerna	  har	  förstått	  frågorna.	  	  
	  
Validitet	  (giltighet)	  inom	  samhällsvetenskaplig	  forskning	  beskriver	  om	  en	  metod	  under-‐
söker	  vad	  den	  påstås	  undersöka.	  Validering	  är	  en	  process	  där	  man	  försöker	  utveckla	  de	  
tolkningar	  som	  har	  gjorts	  av	  observationerna	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009).	  Det	  är	  alltid	  
problematiskt	  att	  prata	  om	  validitet,	  reliabilitet	  och	  trovärdighet	  i	  kvalitativa	  forsk-‐
ningsintervjuer	  eftersom	  det	  härstammar	  från	  kvantitativ	  metodologi.	  Begreppen	  validi-‐
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tet	  och	  reliabilitet	  används	  ofta	  olämpligt	  och	  felaktigt.	  Forskaren	  får	  så	  gott	  hen	  kan	  
påvisa	  och	  övertyga	  att	  insamlandet	  av	  material	  är	  gjort	  på	  ett	  adekvat,	  seriöst	  och	  rele-‐
vant	  sätt	  för	  den	  aktuella	  problematiken	  (Trost,	  2005).	  Att	  intervjupersonerna	  hade	  fått	  
frågorna	  i	  förväg	  kan	  ha	  resulterat	  i	  att	  de	  redan	  innan	  intervjun	  kan	  ha	  funderat	  kring	  
ämnet	  motivation,	  rannsakat	  sig	  själva	  och	  reflekterat	  över	  hur	  det	  handlar	  för	  att	  moti-‐
vera	  sina	  elever.	  De	  svar	  jag	  har	  fått	  har	  motsvarat	  undersökningens	  syfte	  och	  jag	  tycker	  
därför	  att	  det	  tyder	  på	  en	  tillfredsställande	  validitet.	  
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4	  Resultat	  
För	  att	  belysa	  mina	  frågeställningar	  valde	  jag	  att	  intervjua	  fyra	  fiolpedagoger.	  Forsk-‐
ningsfrågorna	  var	  följande:	  Vilka	  faktorer	  anser	  fiolpedagoger	  påverkar	  elevers	  motivat-‐
ion?	  På	  vilka	  sätt	  arbetar	  fiolpedagoger	  med	  sina	  elever	  för	  att	  bibehålla	  deras	  motivat-‐
ion	  och	  lust	  till	  att	  öva	  och	  förkovra	  sig	  på	  sitt	  instrument?	  I	  detta	  kapitel	  presenteras	  de	  
teman	  som	  i	  analys	  av	  intervjuerna	  och	  i	  relation	  till	  forskningsfrågorna	  funnits	  intres-‐
santa.	  Det	  första	  temat	  belyser	  faktorer	  som	  påverkar	  motivationen	  hos	  fiolelever.	  Te-‐
mat	  har	  delats	  upp	  i	  olika	  underrubriker,	  vilka	  berör	  föräldrars	  påverkan,	  lärarens	  på-‐
verkan,	  det	  sociala	  sammanhangets	  påverkan,	  vikten	  av	  att	  skaffa	  övningsrutiner	  och	  
krav	  och	  förväntningar.	  Det	  andra	  temat	  som	  presenteras	  är	  lärarens	  didaktiska	  val.	  Un-‐
derrubrikerna	  till	  detta	  är	  att	  engagera	  omgivningen,	  val	  av	  repertoar	  och	  grupp	  eller	  
enskild	  undervisning.	  

4.1	  Faktorer	  som	  påverkar	  motivationen	  hos	  fiolelever	  
Hur	  ser	  då	  de	  intervjuade	  på	  motivation?	  I	  detta	  avsnitt	  tar	  jag	  upp	  de	  faktorer	  som	  de	  
intervjuade	  ser	  som	  viktigast:	  föräldrar,	  lärare	  och	  annan	  social	  påverkan.	  	  

4.1.1	  Föräldrars	  påverkan	  
Att	  hemförhållanden	  påverkar	  är	  något	  som	  kommit	  fram	  under	  samtalen.	  En	  viktig	  fak-‐
tor	  som	  påverkar	  motivationen	  hos	  fiolelever	  är	  föräldrarna,	  påpekar	  Intervjuperson	  4.	  
Hen	  menar	  att	  det	  nästan	  är	  viktigare	  att	  motivera	  föräldrarna,	  särskilt	  när	  eleverna	  är	  
yngre.	  Är	  föräldrarna	  motiverade	  bli	  barnen	  det	  också.	  Hen	  är	  noggrann	  med	  att	  skapa	  
en	  stark	  föräldragrupp	  som	  är	  med	  och	  hjälper	  till	  på	  grupplektioner	  och	  läger	  med	  
mera.	  Det	  är	  viktigt	  att	  föräldrarna	  är	  med	  och	  fixar	  och	  lär	  känna	  varandra	  så	  att	  det	  
blir	  trevligt	  att	  träffas	  och	  på	  så	  sätt	  tycker	  att	  det	  är	  en	  bra	  verksamhet.	  Föräldrarna	  är	  
också	  med	  på	  lektionerna.	  Därmed	  kan	  de	  även	  vara	  med	  hemma	  och	  hjälpa	  till	  att	  på-‐
minna	  om	  övningen.	  Om	  eleverna	  slutar	  menar	  hen	  att	  det	  ofta	  beror	  på	  att	  föräldrarnas	  
motivation	  falnar	  och	  att	  de	  inte	  har	  tid	  med	  sina	  barn	  och	  att	  eleverna	  har	  andra	  aktivi-‐
teter	  som	  tar	  tid.	  Ofta	  är	  det	  andra	  orsaker	  som	  gör	  att	  de	  blir	  så	  omotiverade	  att	  de	  slu-‐
tar	  än	  själva	  fiolspelet	  i	  sig:	  ”Jag	  har	  aldrig	  varit	  med	  om	  att	  någon	  elev	  har	  tyckt	  att	  det	  
är	  tråkigt	  att	  spela	  fiol”	  (Intervjuperson	  4).	  Intervjuperson	  4	  tror	  att	  det	  alltid	  går	  att	  
locka	  barn	  att	  tycka	  att	  någonting	  är	  roligt.	  Hen	  säger	  att	  det	  är	  klart	  att	  man	  inte	  kan	  
tvinga	  ett	  barn	  men	  att	  det	  är	  avgörande	  vilken	  inställning	  föräldrarna	  har.	  	  
	  
Även	  Intervjuperson	  2	  och	  Intervjuperson	  3	  involverar	  föräldrarna	  i	  början.	  Intervju-‐
person	  3	  försöker	  involvera	  dem	  genom	  att	  låta	  dem	  lära	  sig	  spela	  ett	  rytminstrument	  
som	  hjälper	  eleverna	  att	  hålla	  pulsen	  på	  en	  trumma	  hemma.	  Hen	  kan	  dock	  tycka	  att	  det	  
kan	  vara	  knepigt	  ibland	  när	  föräldrarna	  inte	  förstår	  sin	  roll	  på	  lektionerna	  och	  ibland	  
lägger	  sig	  i	  för	  mycket.	  Intervjuperson	  2	  låter	  föräldrarna	  lära	  sig	  spela	  fiol	  och	  vara	  med	  
på	  lektionerna	  det	  första	  året.	  Detta	  är	  mycket	  uppskattat	  då	  föräldrarna	  blir	  glada	  att	  
även	  de	  kan	  lära	  sig,	  säger	  Intervjuperson	  2.	  Hen	  tycker	  det	  är	  viktigt	  att	  föräldrarna	  
hjälper	  till	  och	  skapar	  en	  struktur	  hemma	  så	  att	  eleverna	  får	  in	  övningen	  som	  en	  rutin.	  
Särskilt	  i	  tonåren	  upplever	  Intervjuperson	  2	  att	  motivationen	  hos	  eleverna	  falnar.	  Detta	  
tror	  hen	  beror	  på	  att	  eleverna	  ofta	  kommer	  till	  punkt	  då	  de	  börjar	  få	  ta	  eget	  ansvar	  och	  
om	  de	  då	  inte	  hittar	  den	  inre	  drivkraften	  till	  att	  öva	  själv	  blir	  det	  svårt.	  Hur	  man	  som	  
pedagog	  gör	  för	  att	  hjälpa	  eleverna	  hitta	  den	  inre	  drivkraften	  finns	  det	  inget	  enkelt	  svar	  
på,	  enligt	  hen.	  I	  Intervjuperson	  4:s	  egen	  familj	  har	  de	  som	  regel	  att	  barnen	  måste	  spela	  
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ett	  valfritt	  instrument	  till	  dem	  är	  18	  år.	  När	  de	  har	  fyllt	  18	  år	  är	  de	  vuxna	  och	  får	  då	  be-‐
stämma	  själva	  om	  de	  vill	  fortsätta	  eller	  sluta.	  Fram	  till	  dess	  måste	  de	  spela	  ett	  instru-‐
ment	  och	  då	  får	  de	  göra	  det	  så	  roligt	  de	  kan	  under	  den	  tiden.	  Så	  länge	  föräldrarna	  finns	  
som	  stöd	  kan	  det	  underlätta	  att	  få	  dem	  till	  att	  öva,	  anser	  Intervjuperson	  4.	  	  
	  
Intervjuperson	  1	  berättar	  om	  en	  elev	  som	  ett	  tag	  verkade	  mycket	  motiverad	  och	  övade	  
hemma	  trots	  att	  detta	  ännu	  inte	  är	  ett	  krav.	  Plötsligt	  slocknade	  lågan	  och	  eleven	  var	  inte	  
lika	  motiverad	  som	  tidigare.	  Det	  kom	  då	  fram	  att	  när	  mamman	  bad	  henne	  spela	  och	  ville	  
lyssna	  ville	  flickan	  gärna	  visa	  vad	  hon	  kunde.	  Detta	  ledde	  till	  att	  hon	  alltid	  kunde	  sina	  
stämmor	  och	  gick	  framåt	  i	  utvecklingen.	  Då	  mamman	  inte	  hade	  lika	  mycket	  tid	  och	  
kanske	  tröttnade	  på	  att	  lyssna	  varje	  dag	  falnade	  även	  elevens	  motivation	  och	  eleven	  blev	  
till	  och	  med	  bråkig	  och	  stökig	  på	  lektionerna.	  När	  Intervjuperson	  1	  så	  småningom	  insåg	  
att	  elevens	  mamma	  påverkade	  hennes	  motivation	  upptäckte	  Intervjuperson	  1	  hur	  
mycket	  hemförhållanden	  och	  föräldrarna	  betyder	  för	  att	  eleven	  ska	  vara	  motiverad.	  In-‐
tervjuperson	  1	  har	  då	  fått	  berätta	  till	  mamman	  hur	  mycket	  det	  betyder	  att	  hon	  vill	  
lyssna.	  Det	  här	  var	  något	  som	  även	  Intervjuperson	  4	  hade	  som	  förklaring:	  Om	  eleverna	  
slutar	  är	  det	  oftast	  föräldrarna	  som	  inte	  är	  så	  motiverade	  längre.	  	  	  

4.1.2	  Lärarens	  påverkan	  
Hur	  läraren	  väljer	  att	  bemöta	  och	  motivera	  sina	  elevers	  lärande,	  var	  en	  annan	  faktor	  
som	  de	  intervjuade	  ansåg	  betydelsefull.	  I	  intervjuerna	  framkom	  att	  hur	  en	  lärare	  väljer	  
att	  agera	  påverkar	  eleverna	  och	  deras	  motivation.	  	  
	  
Intervjuperson	  1	  ser	  sin	  roll	  som	  pedagog	  mycket	  viktig	  och	  känner	  att	  hen	  kan	  påverka	  
elevens	  väg	  genom	  musiken	  och	  dess	  utveckling	  och	  uppväxt.	  Intervjuperson	  1	  försöker	  
vara	  en	  förebild	  för	  eleverna	  eftersom	  hen	  anser	  att	  det	  är	  främjande	  för	  motivationen.	  
Att	  vara	  den	  enda	  förebilden	  räcker	  dock	  inte.	  Hen	  ser	  en	  stor	  skillnad	  mellan	  hur	  det	  är	  
nu	  och	  hur	  det	  var	  förr	  när	  hen	  började	  undervisa	  i	  kulturskolan	  och	  när	  El	  Sistema	  star-‐
tade.	  Då	  fanns	  det	  inga	  äldre	  elever	  att	  se	  upp	  till	  och	  på	  kulturskolan	  som	  hen	  arbetade	  
på	  var	  en	  mer	  isolerad	  verksamhet	  där	  få	  fortsatte	  på	  grund	  av	  att	  de	  inte	  visste	  vad	  det	  
kunde	  leda	  till.	  När	  El	  Sistema	  växer	  ser	  hen	  vilken	  enormt	  positiv	  effekt	  de	  äldre	  ele-‐
verna	  har	  på	  de	  yngre.	  De	  yngre	  eleverna	  får	  de	  äldre	  eleverna	  som	  förebilder	  och	  på	  så	  
sätt	  skapas	  egna	  målbilder	  som	  motiverar	  dem	  till	  att	  öva,	  vilja	  lära	  sig	  mer	  och	  nå	  nästa	  
nivå	  i	  utvecklingen.	  Därför	  är	  förebildande	  något	  pedagogerna	  arbetar	  mycket	  med	  på	  El	  
Sistema.	  Det	  är	  pedagogen	  som	  skapar	  förutsättningar	  och	  möjligheter	  för	  förebildande	  
och	  övning.	  Det	  är	  också	  pedagogens	  ansvar	  att	  se	  till	  att	  de	  som	  ingår	  i	  gruppen	  trivs	  
genom	  att	  skapa	  rutiner	  och	  lugn	  som	  ger	  möjlighet	  att	  få	  arbetsro.	  Intervjuperson	  1	  
menar	  att	  pedagogen	  är	  viktig	  för	  motivationen.	  Pedagogen	  ska	  ta	  eleverna	  på	  allvar	  och	  
få	  dem	  att	  känna	  sig	  välkomna.	  Det	  är	  hens	  ansvar	  att	  skapa	  en	  fin	  grupp	  genom	  att	  göra	  
olika	  övningar	  och	  på	  så	  sätt	  är	  pedagogens	  roll	  mycket	  viktig.	  På	  detta	  sätt	  vill	  hen	  att	  
eleverna	  ska	  tas	  om	  hand:	  
	  

Vi i El Sistema ser att eleverna behöver tydliga ramar och kanske inte så mycket 
valfrihet. Så får de bara flyta med och känna sig trygga och omhändertagna och att 
eleverna faktiskt har en tydlig väg att gå mot. (Intervjuperson 1) 

	  
Även	  Intervjuperson	  2	  talar	  om	  vikten	  av	  att	  eleverna	  ska	  känna	  att	  de	  är	  en	  viktig	  del	  i	  
ett	  sammanhang.	  Något	  som	  skapar	  både	  motivation	  och	  sammanhållning	  är	  att	  peda-‐
gogerna	  ordnar	  läger.	  Det	  kan	  vara	  en	  ”morot”	  under	  året	  när	  motivationen	  tryter,	  en	  
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drivkraft	  till	  att	  fortsätta	  ett	  år	  till.	  Under	  det	  året	  hoppas	  Intervjuperson	  2	  att	  den	  inre	  
motivationen	  växer.	  Det	  är	  också	  viktigt	  att	  läraren	  ser	  till	  att	  bjuda	  in	  och	  ge	  eleverna	  
förebilder,	  som	  till	  exempel	  Alexander	  Rybak	  eller	  andra	  unga	  duktiga	  musiker	  som	  spe-‐
lar	  fiol.	  	  
	  
Hur	  man	  pratar	  med	  eleverna	  och	  bemöter	  dem	  är	  något	  som	  Intervjuperson	  4	  är	  nog-‐
grann	  med.	  Hen	  försöker	  aldrig	  säga	  nej	  och	  kritisera	  utan	  försöker	  lyfta	  fram	  det	  som	  är	  
bra	  och	  det	  som	  eleverna	  kan.	  Nya	  moment	  eller	  sådant	  som	  de	  inte	  kan,	  övar	  Intervju-‐
person	  4	  extra	  mycket	  med	  på	  lektionerna.	  Målet	  är	  att	  eleverna	  ska	  klara	  av	  momentet	  
innan	  de	  går	  hem.	  Eleverna	  ska	  inte	  behöva	  lära	  sig	  någonting	  på	  egen	  hand.	  Intervju-‐
person	  4	  försöker	  motverka	  konkurrens	  mellan	  eleverna	  genom	  att	  få	  dem	  att	  känna	  
samhörighet	  och	  att	  de	  ska	  samarbeta	  för	  att	  få	  ett	  bra	  gemensamt	  resultat	  i	  gruppen.	  
Hen	  vill	  att	  alla	  elever	  ska	  känna	  sig	  viktiga	  utifrån	  sina	  förutsättningar.	  Intervjuperson	  
4	  tycker	  det	  är	  viktigt	  att	  uppmuntra	  och	  lyfta	  fram	  det	  positiva	  hos	  eleven	  och	  tänka	  på	  
hur	  man	  som	  pedagog	  använder	  sitt	  språk.	  Hen	  ger	  några	  exempel:	  	  
	  

'Wow, vilken fin ton du har, tänk när du kan vibrato också.’ Istället för 'Va, kan du 
inte vibrato än? Det var ju tre veckor sen jag visade det.' Ge aldrig barnet skulden 
för något den ännu inte har lärt sig. Det är aldrig barnets fel när någonting inte går, 
utan det är mitt, pedagogens fel. 'Oj, titta nu har jag inte lärt dig hur du ska göra på 
det där stället. Då måste jag visa dig hur man ska göra. 'Oj, vilken busig fyra du har 
som inte spelar nu igen.' Det är bättre att skylla på de yttre faktorerna. 
(Intervjuperson 4) 
	  

Intervjuperson	  4	  säger	  också:	  ”Att	  jag	  ska	  ha	  roligt	  det	  är	  det	  viktigaste.	  För	  jag	  tror	  inte	  
jag	  kan	  förmedla	  så	  att	  någon	  annan	  tycker	  det	  är	  roligt	  om	  inte	  jag	  själv	  tycker	  det	  är	  
skoj”	  (Intervjuperson	  4).	  
	  
Alla	  fyra	  pedagoger	  poängterar	  också	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  man	  som	  lärare	  ser	  och	  re-‐
spekterar	  varje	  elev	  och	  att	  man	  kan	  deras	  namn,	  särskilt	  när	  det	  är	  gruppundervisning.	  
Eleverna	  ska	  känna	  att	  de	  är	  viktiga	  och	  välkomna.	  Pedagogerna	  anser	  att	  det	  är	  nöd-‐
vändigt	  att	  se	  till	  att	  eleverna	  trivs	  i	  gruppen	  och	  får	  vänner.	  Det	  är	  viktigt	  att	  ha	  för	  att	  
eleverna	  ska	  bli	  motiverade.	  

4.1.3	  Det	  sociala	  sammanhangets	  påverkan	  
Utöver	  föräldrarnas	  och	  lärarens	  påverkan	  finns	  en	  tredje	  viktig	  faktor	  som	  påverkar	  
motivationen.	  Alla	  intervjupersoner	  reflekterade	  kring	  vikten	  av	  att	  skapa	  ett	  socialt	  
sammanhang	  för	  eleverna.	  Det	  behövs	  för	  att	  fiolundervisningen	  ska	  kännas	  menings-‐
full.	  På	  så	  sätt	  kan	  eleven	  bli	  motiverad	  att	  öva	  och	  vilja	  fortsätta	  spela.	  Att	  någon	  elev	  
tycker	  att	  det	  är	  själva	  fiolspelet	  som	  är	  drivkraften	  att	  fortsätta	  år	  efter	  år	  är	  sällsynt,	  
menar	  Intervjuperson	  4.	  Det	  är	  det	  sociala	  sammanhanget	  som	  är	  det	  allra	  viktigaste.	  
Det	  är	  viktigt	  för	  eleven	  att	  ha	  kamrater	  att	  spela	  med	  och	  att	  det	  finns	  roliga	  aktiviteter	  
så	  som	  resor,	  konserter	  och	  läger	  med	  mera.	  
	  
Intervjuperson	  2	  ser	  till	  att	  ordna	  läger	  som	  hen	  ser	  som	  en	  viktig	  del	  i	  undervisningen	  
för	  att	  få	  dem	  mer	  motiverade.	  Vissa	  fortsätter	  spela	  under	  året	  endast	  för	  att	  få	  vara	  
med	  på	  lägret	  som	  oftast	  är	  roligt	  och	  då	  hoppas	  hen	  att	  de	  under	  året	  ska	  hitta	  någon	  
slags	  inre	  drivkraft	  som	  gör	  att	  de	  vill	  fortsätta	  spela.	  Det	  var	  själv	  anledningen	  till	  var-‐
för	  Intervjuperson	  4	  fortsatte	  att	  spela	  när	  hen	  var	  liten.	  
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Intervjuperson	  3	  ser	  att	  elever	  behöver	  social	  träning	  och	  att	  de	  behöver	  tillhöra	  fler	  
kamratgrupper.	  Den	  mest	  motiverade	  gruppen	  som	  Intervjuperson	  3	  har	  är	  en	  grupp	  
med	  blandade	  instrument	  där	  det	  även	  ingår	  vuxna	  kollegor	  och	  elever	  som	  har	  slutat	  
på	  musikskolan,	  men	  som	  ändå	  är	  med	  och	  spelar	  i	  ensemblen.	  Närvaron	  från	  eleverna	  
är	  långt	  i	  från	  hundra	  procent,	  men	  i	  och	  med	  att	  det	  är	  vuxna	  med	  och	  att	  det	  alltid	  är	  
tillräckligt	  många	  där	  så	  blir	  det	  en	  stabil	  och	  trygg	  grupp.	  Där	  finns	  spelglädjen	  och	  det	  
är	  roligt	  att	  komma	  dit.	  Den	  svåraste	  gruppen	  hen	  har	  att	  arbeta	  med	  är	  mellangruppen	  
där	  hen	  har	  varit	  tvungen	  att	  blanda	  olika	  åldrar.	  Hen	  tycker	  att	  det	  är	  för	  stora	  ålders-‐
skillnader.	  Elever	  mellan	  12	  och	  14	  år	  är	  blyga,	  är	  Intervjuperson	  3:s	  erfarenhet.	  Det	  är	  
en	  svår	  ålder	  och	  eleverna	  håller	  på	  att	  bygga	  upp	  sina	  identiteter	  och	  söker	  efter	  vilka	  
de	  är	  som	  personer.	  Om	  det	  inte	  finns	  någon	  som	  är	  speciellt	  framåt	  i	  gruppen	  är	  det	  en	  
större	  utmaning	  att	  skapa	  motivation	  för	  dem.	  Även	  Intervjuperson	  4	  har	  blandade	  åld-‐
rar	  i	  sina	  grupper	  men	  hen	  tycker	  det	  är	  positivt.	  Hen	  har	  ett	  utarbetat	  material	  för	  att	  
alla	  ska	  kunna	  spela	  samma	  låtar,	  men	  då	  med	  olika	  svårighetsgrader	  på	  stämmorna.	  Att	  
samarbeta	  med	  andra	  människor	  gör	  att	  man	  blir	  en	  bättre	  människa,	  enligt	  Intervju-‐
person	  4.	  En	  blir	  ödmjuk,	  generös,	  omtänksam	  och	  förlåtande	  vilket	  i	  sin	  tur	  gör	  att	  man	  
blir	  en	  bättre	  musiker.	  	  
	  
Intervjuperson	  1	  ser	  sin	  arbetsplats	  som	  en	  social	  plattform	  där	  uppdraget	  är	  att	  skapa	  
ett	  bättre	  samhälle	  genom	  musiken	  och	  då	  är	  det	  även	  viktigt	  att	  bry	  sig	  om	  hela	  famil-‐
jen	  för	  att	  nå	  detta	  mål.	  Personalen	  vill	  att	  hela	  familjen	  ska	  känna	  sig	  delaktiga	  i	  El	  Sis-‐
tema	  och	  att	  alla	  ska	  känna	  sig	  välkomna,	  bli	  en	  del	  av	  det	  svenska	  samhället	  och	  få	  fler	  
människor	  att	  vilja	  bo	  kvar	  i	  förorterna.	  Hela	  familjen	  bjuds	  in	  varje	  onsdag	  till	  en	  aktivi-‐
tet	  som	  heter	  VänsDay	  där	  de	  har	  konserter	  och	  fikar	  och	  umgås	  och	  bygger	  broar	  mel-‐
lan	  människor.	  Intervjuperson	  1:s	  mål	  är	  att	  ha	  en	  fungerande	  orkester	  men	  i	  det	  stora	  
hela	  är	  målet	  att	  eleverna	  ska	  bli	  goda	  samhällsmedborgare:	  	  
	  

Det här med social utveckling. Vi vill skapa ett bättre samhälle genom musiken 
som verktyg. Och då vill vi att de här barnen ska få växa och må bra och bli en god 
samhällsmedborgare. Och inte bli musiker i första hand utan att de ska ha en 
meningsfull fritidsverksamhet och att de ska känna sig delaktiga i vårt samhälle 
genom att känna sig delaktiga i en orkester. Känna att de har en plats och att de är 
viktiga och att de faktiskt lär sig någonting. Om man tramsar och stör 
repetitionerna förstör man för varandra vilket är osolidariskt och vi vill att eleverna 
ska lära sig ta ett kollektivt ansvar och känna solidaritet med varandra. 
(Intervjuperson 1)  

	  
Intervjuperson	  1	  känner	  inte	  att	  problemet	  med	  omotiverade	  elever	  är	  så	  stort	  på	  hens	  
arbetsplats.	  Undervisningen	  sker	  i	  grupp	  och	  det	  är	  orkestern	  som	  är	  huvuddelen	  i	  
undervisningen.	  Ofta	  kan	  eleverna	  få	  olika	  roller	  i	  gruppen.	  Någon	  kan	  vara	  den	  som	  
alltid	  suckar	  och	  på	  så	  sätt	  skapa	  en	  negativ	  stämning.	  Eleverna	  kan	  då	  verka	  omotive-‐
rade	  utan	  att	  egentligen	  vara	  det.	  Lika	  lätt	  är	  det	  åt	  andra	  hållet.	  Om	  det	  finns	  en	  elev	  i	  
gruppen	  som	  är	  positiv	  och	  entusiastisk	  smittar	  det	  av	  sig	  till	  de	  andra	  så	  de	  också	  blir	  
motiverade.	  Därför	  arbetar	  Intervjuperson	  1	  mycket	  med	  att	  skapa	  en	  bra	  gruppdyna-‐
mik	  med	  en	  god	  arbetsmiljö	  där	  hen	  försöker	  hålla	  lugn	  och	  ro	  och	  göra	  så	  att	  alla	  trivs.	  
Ofta	  när	  hen	  träffar	  eleverna	  enskilt,	  vilket	  händer	  vid	  behov,	  är	  de	  elever	  som	  verkar	  
omotiverade	  i	  gruppen	  mycket	  positiva	  och	  vill	  lära	  sig	  mer	  och	  då	  är	  det	  rollen	  de	  har	  i	  
gruppen	  som	  påverkar	  motivationen	  mer	  än	  från	  den	  inre	  känslan	  som	  egentligen	  är	  
tvärtom.	  	  
	  



 25 

Intervjuperson	  2	  förklarar	  hur	  otroligt	  viktigt	  det	  är	  att	  eleverna	  ingår	  i	  ett	  sammanhang	  
där	  de	  tycker	  det	  är	  roligt	  att	  komma	  och	  träffa	  sina	  kamrater.	  Det	  är	  särskilt	  i	  början	  
som	  det	  sociala	  är	  viktigt	  för	  att	  eleverna	  ska	  hitta	  sin	  inre	  drivkraft.	  När	  eleverna	  blir	  
lite	  äldre	  kan	  de	  uppskatta	  glädjen	  i	  att	  kunna	  spela	  just	  fiol	  och	  då	  glädjas	  åt	  att	  musi-‐
cera	  ihop	  med	  andra.	  Detta	  är	  Intervjuperson	  2:s	  mål;	  att	  lära	  eleverna	  ett	  hantverk,	  att	  
få	  dem	  att	  känna	  musikglädjen,	  att	  de	  ska	  få	  sitta	  i	  en	  orkester	  och	  känna	  att	  de	  kan	  nå-‐
got	  och	  att	  de	  ska	  kunna	  öppna	  upp	  öronen	  för	  att	  höra	  hur	  bra	  det	  låter.	  Intervjuperson	  
1	  undervisar	  i	  ett	  hus	  där	  det	  finns	  en	  korridor	  där	  eleverna	  kan	  umgås	  under	  eftermid-‐
dagarna.	  Den	  borde	  vara	  större	  men	  det	  är	  ändå	  en	  samlingsplats,	  och	  detta	  menar	  hen	  
främjar	  motivationen	  då	  de	  brukar	  öva	  där	  tillsammans	  och	  på	  så	  sätt	  motivera	  
varandra.	  Intervjuperson	  2	  önskar	  att	  det	  ska	  finnas	  plattformar	  och	  ställen	  där	  ungdo-‐
marna	  kan	  träffas	  och	  skapa	  kontakter	  och	  hitta	  likasinnade	  som	  de	  kan	  spela	  med.	  Det	  
kan	  öka	  motivationen	  och	  lusten	  att	  vilja	  lära	  sig	  nya	  saker	  och	  på	  så	  sätt	  kan	  det	  vara	  
lättare	  för	  eleverna	  att	  motivera	  sig	  själva	  till	  att	  öva	  hemma.	  	  

4.1.4	  Vikten	  av	  att	  skaffa	  övningsrutiner	  	  
Att	  öva	  är	  något	  som	  alla	  intervjupersoner	  är	  överens	  om	  behövs	  för	  att	  eleverna	  ska	  gå	  
framåt	  i	  utvecklingen	  och	  att	  det	  i	  sin	  tur	  kan	  leda	  till	  ökad	  motivation.	  Nedan	  beskrivs	  
hur	  de	  fyra	  pedagogerna	  arbetar	  med	  övning.	  
	  
Intervjuperson	  4	  har	  höga	  krav	  på	  att	  eleverna	  ska	  öva	  lite	  varje	  dag.	  Även	  om	  alla	  inte	  
gör	  det	  är	  hon	  tydlig	  med	  att	  informera	  eleverna	  och	  föräldrar	  om	  vikten	  av	  att	  öva	  när	  
man	  spelar	  fiol.	  Sedan	  är	  hen	  noggrann	  med	  att	  berätta	  om	  hur	  eleverna	  ska	  gå	  tillväga	  
och	  hur	  länge	  de	  ska	  öva.	  Eleverna	  behöver	  oftast	  inte	  lära	  sig	  någonting	  nytt	  och	  okänt	  
hemma	  utan	  de	  ska	  bara	  bekräfta	  och	  repetera	  det	  som	  de	  har	  gått	  igenom	  under	  lekt-‐
ionen.	  De	  elever	  som	  Intervjuperson	  4	  upplever	  är	  omotiverade	  att	  öva	  är	  de	  elever	  som	  
inte	  övar.	  De	  kommer	  in	  i	  en	  negativ	  spiral.	  Hen	  menar	  att	  övar	  en	  elev	  inte	  lär	  den	  sig	  
inte	  något	  nytt.	  Då	  blir	  det	  inte	  heller	  roligt,	  vilket	  leder	  till	  att	  det	  går	  sämre	  och	  sämre.	  
De	  elever	  som	  övar	  lär	  sig	  hela	  tiden	  nya	  saker	  och	  är	  inne	  i	  en	  positiv	  spiral	  som	  gör	  att	  
det	  blir	  kul	  och	  då	  vill	  de	  lära	  sig	  ännu	  mer	  nya	  saker	  och	  så	  vidare.	  Därför	  ställer	  Inter-‐
vjuperson	  4	  krav	  på	  föräldrarna	  att	  deras	  barn	  måste	  öva	  varje	  dag.	  Hen	  säger:	  
	  

Ifall jag skulle säga till mina elever: 'Ja men du behöver inte öva på det här.' Jamen 
då betyder det jag tror inte att du inte fixar detta. Men säger jag såhär: 'Det här 
kommer du klara, om du bara övar lite.' Och så ger jag dem lite lagom svåra 
uppgifter hela tiden så att de känner 'jamen jag fixade det.' Då blir det nästan som 
ett Tv-spel, att går upp i “level” och klarar mer och mer. Man motiverar sina elever 
genom att säga: 'Ja, det här är svårt men jag tror att du fixar det. För du är så duktig 
och du är så speciell, du har den här kämparglöden. (Intervjuperson 4)  

	  
Intervjuperson	  4	  beskriver	  ett	  moment	  där	  de	  övade	  intonation.	  Eftersom	  hen	  vet	  att	  
eleverna	  kan	  spela	  rent	  gav	  Intervjuperson	  4	  sig	  inte,	  utan	  lät	  dem	  ta	  om	  partiet	  de	  
övade	  gång	  på	  gång	  tills	  det	  lät	  bra.	  Sedan	  fick	  de	  prova	  att	  spela	  falskt	  en	  gång	  och	  se-‐
dan	  rent	  igen.	  Därefter	  fick	  de	  jämföra	  vilket	  som	  var	  lättast.	  Eleverna	  kom	  då	  fram	  till	  
att	  det	  inte	  var	  svårare	  att	  spela	  falskt	  än	  att	  spela	  rent.	  På	  så	  sätt	  lyfte	  Intervjuperson	  4	  
upp	  kravet	  och	  kan	  hädanefter	  alltid	  kräva	  att	  de	  ska	  spela	  rent.	  	  
	  
Intervjuperson	  2	  är	  också	  tydlig	  med	  att	  hens	  elever	  måste	  öva	  och	  ser	  till	  att	  föräldrar-‐
na	  är	  aktiva	  i	  början	  men	  ser	  problemet	  när	  eleverna	  blir	  lite	  äldre	  och	  ska	  ta	  eget	  an-‐
svar	  över	  sitt	  spel	  och	  övningen.	  Om	  de	  då	  inte	  har	  hittat	  rutiner	  och	  sin	  inre	  motivation	  
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är	  det	  svårt	  och	  det	  är	  något	  man	  måste	  förhålla	  sig	  till	  som	  pedagog.	  Några	  enkla	  lös-‐
ningar	  finns	  inte,	  anser	  Intervjuperson	  2.	  Även	  om	  man	  som	  pedagog	  vrider	  och	  vänder	  
ut	  och	  in	  på	  sig	  själv	  hjälper	  det	  inte	  alltid	  att	  få	  eleven	  att	  öva	  mer.	  Både	  Intervjuperson	  
2	  och	  Intervjuperson	  4	  tycker	  det	  är	  tråkigt	  att	  ha	  samma	  lektion	  om	  och	  om	  igen	  på	  
grund	  av	  att	  eleven	  inte	  har	  övat.	  Intervjuperson	  4	  blir	  då	  lite	  grinig	  och	  inte	  en	  sådan	  
bra	  lärare	  tycker	  hen	  själv.	  Intervjuperson	  2	  blir	  också	  lite	  butter	  och	  vill	  markera	  att	  
det	  inte	  är	  okej	  att	  komma	  till	  lektionen	  utan	  att	  ens	  ha	  öppnat	  fiollådan.	  Men	  om	  det	  
finns	  omständigheter	  som	  påverkar	  övningen	  negativt,	  såsom	  hemförhållanden	  eller	  
andra	  faktorer,	  är	  det	  lättare	  som	  pedagog	  att	  vara	  mer	  förberedd	  och	  den	  kan	  då	  möta	  
eleverna	  på	  ett	  mer	  rättvist	  sätt.	  Till	  exempel	  är	  det	  möjligt	  att,	  som	  Intervjuperson	  2,	  
göra	  en	  överenskommelse	  med	  eleven:	  ”Ja	  men	  visst,	  kom	  du	  till	  mig,	  vi	  kan	  öva	  här	  du	  
och	  jag	  och	  så	  gör	  vi	  samma	  sak	  en	  gång	  till”	  (Intervjuperson	  2).	  Intervjuperson	  4	  gör	  
också	  överenskommelser	  med	  sina	  elever	  om	  hen	  känner	  till	  omständigheterna	  och	  
brukar	  då	  arbeta	  med	  stycken	  som	  låter	  svåra	  men	  egentligen	  är	  lätta	  för	  att	  eleven	  ska	  
känna	  att	  den	  går	  framåt	  ändå	  och	  på	  så	  sätt	  få	  tillbaka	  eller	  skapa	  lusten	  att	  lära	  sig	  
mer.	  Om	  läraren	  höjer	  ribban	  efter	  vad	  varje	  barn	  klarar	  av	  så	  att	  de	  känner	  att	  de	  går	  
framåt,	  som	  att	  ”levla”	  i	  ett	  dataspel,	  är	  motivationshöjande,	  säger	  Intervjuperson	  4.	  Hen	  
menar	  att	  ”det	  här	  med	  inlärning	  ska	  vara	  enkelt	  och	  roligt	  hela	  tiden,	  lagom	  svårt”	  (In-‐
tervjuperson	  4).	  
	  
Trots	  att	  Intervjuperson	  2	  och	  Intervjuperson	  4	  trycker	  mycket	  på	  vikten	  av	  att	  öva	  
varje	  dag	  tycker	  de	  att	  den	  största	  utmaningen	  med	  motivationsarbetet	  är	  ”att	  få	  dem	  att	  
hitta	  glädjen	  och	  få	  dem	  att	  vilja	  öva”	  (Intervjuperson	  2).	  Om	  Intervjuperson	  4	  märker	  
att	  de	  inte	  övar	  och	  lever	  upp	  till	  hens	  förväntningar,	  förklarar	  hen	  varför	  det	  är	  så	  vik-‐
tigt	  med	  övning.	  Hen	  säger	  att:	  
	  

Då har vi ett snack om det och jag säger precis som det är. Jag vill att du ska tycka 
det här är roligt och man kan inte tycka någonting är roligt som man inte ägnar sig 
åt, någonting som man inte blir bra på liksom. Det är inte roligt att gå och göra 
något som man inte kan och inte behärskar. (Intervjuperson 4) 

	  
Även	  Intervjuperson	  2	  nämner	  vikten	  av	  att	  ha	  en	  god	  kommunikation	  med	  eleverna	  för	  
att	  få	  dem	  att	  förstå	  att	  det	  blir	  roligare	  att	  spela	  om	  man	  övar.	  Hen	  tycker	  att	  det	  är	  vik-‐
tigt	  att	  de	  vet	  att	  hen	  vill	  lära	  dem	  spela	  och	  att	  de	  gör	  det	  som	  ett	  lagarbete	  mellan	  elev	  
och	  lärare.	  Hen	  säger:	  ”Gör	  du	  din	  del	  så	  hjälper	  jag	  dig	  så	  mycket	  jag	  kan”	  (Intervjuper-‐
son	  2).	  
	  
Intervjuperson	  3	  har	  ett	  annat	  förhållningssätt.	  Utan	  att	  lägga	  någon	  värdering	  i	  
huruvida	  det	  är	  bra	  eller	  dåligt	  har	  hen	  inte	  så	  höga	  krav	  på	  sina	  elever.	  I	  vissa	  fall	  tän-‐
ker	  Intervjuperson	  3	  att	  hen	  kanske	  borde	  ha	  högre	  krav,	  men	  väljer	  istället	  att	  fokusera	  
på	  andra	  positiva	  effekter	  det	  ger	  att	  spela	  ett	  instrument.	  Exempel	  på	  det	  är	  hjärnans	  
utveckling	  och	  den	  sociala	  kompetensen	  som	  utvecklas.	  Hens	  intention	  är	  att	  uppmuntra	  
övandet	  och	  berätta	  hur	  man	  ska	  gå	  till	  väga	  och	  vikten	  av	  att	  öva	  lite	  varje	  dag.	  Men	  då	  
hen	  arbetar	  i	  ett	  område	  där	  många	  bor	  trångt	  kan	  det	  blir	  för	  mycket	  motstånd	  att	  
övervinna	  för	  att	  få	  övningsro.	  Eftersom	  hen	  vet	  vad	  hen	  kan	  förvänta	  sig	  anpassar	  hen	  
sina	  krav	  utefter	  det.	  Intervjuperson	  3	  försöker	  få	  eleverna	  att	  själva	  inse	  att	  de	  måste	  
öva	  genom	  att	  ofta	  ha	  uppspel	  och	  konserter.	  Om	  eleverna	  vet	  att	  ett	  stycke	  ska	  spelas	  
upp	  om	  en	  vecka	  så	  hoppas	  hen	  på	  att	  de	  ska	  inse	  att	  de	  måste	  öva.	  För	  det	  är	  roligare	  
att	  kunna	  stycket	  än	  att	  stå	  och	  spela	  fel.	  Några	  elever	  som	  intervjuperson	  4	  hade	  lektion	  
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med	  innan	  intervjun	  spelade	  på	  en	  hög	  nivå	  trots	  deras	  låga	  ålder.	  Intervjuperson	  4	  be-‐
rättade	  varför	  dessa	  elever	  kommit	  så	  långt	  i	  sitt	  spel:	  	  
	  

Hemligheten med dessa elever är ju att de övar varje dag. De behöver ju inte öva så 
länge men jag vill att de övar lika länge som de har lektion. Så har man en 15-
minuterslektion så vill jag att de övar 15 minuter varje dag, utom de minsta. Det 
räcker att de övar fem minuter varje dag för att få in vanan. (Intervjuperson 4) 

	  
Detta	  kan	  jämföras	  med	  Intervjuperson	  3	  som	  säger	  till	  sina	  elever	  och	  deras	  föräldrar:	  
”Att	  säga	  minst	  en	  timma,	  det	  kan	  vara	  ganska	  avskräckande,	  men	  säger	  man	  att	  de	  får	  
inte	  spela	  mer	  än	  10-‐15	  minuter	  så	  kan	  det	  vara	  lockande	  istället”	  (Intervjuperson	  3).	  	  
	  
Även	  intervjuperson	  1	  har	  låga	  krav	  på	  att	  de	  ska	  öva	  hemma.	  Dock	  vill	  hen	  ändra	  på	  det	  
i	  framtiden.	  Hen	  tror	  att	  motivation	  kan	  komma	  av	  själva	  lärandet	  i	  sig.	  Hen	  menar	  att	  
”har	  man	  lärt	  sig	  någonting	  så	  kan	  man	  också	  bli	  mer	  motiverad.	  Det	  är	  som	  en	  positiv	  
spiral,	  det	  ena	  ger	  det	  andra”.	  I	  El	  Sistema	  träffar	  de	  sina	  elever	  tre	  dagar	  i	  veckan,	  men	  
”om	  man	  räknar	  varje	  lektion	  så	  blir	  det	  fler	  tillfällen	  än	  tre	  om	  man	  räknar	  dagar	  …	  Det	  
är	  ju	  oftast	  hela	  eftermiddagar	  och	  minst	  två	  lektioner	  nästan	  varje	  gång	  med	  rast	  emel-‐
lan”	  (Intervjuperson	  1).	  Där	  ställs	  det	  krav	  på	  att	  eleverna	  ska	  sköta	  sig	  och	  vara	  aktiva	  
under	  lektionerna.	  Att	  öva	  hemma	  är	  ännu	  inte	  ett	  krav	  eftersom	  de	  inte	  har	  något	  tyd-‐
ligt	  och	  bra	  utarbetat	  övningsmaterial	  att	  arbeta	  med.	  Det	  är	  dock	  något	  som	  pedago-‐
gerna	  på	  El	  Sistema	  håller	  på	  att	  bygga	  upp.	  Det	  enda	  krav	  som	  ställs	  är	  att	  hens	  elever	  
på	  torsdagarna	  måste	  ta	  med	  sig	  instrumenten	  hem	  för	  att	  ha	  möjlighet	  att	  spela	  hemma	  
under	  helgen.	  Trots	  det	  övar	  de	  flesta	  inte	  hemma	  även	  om	  eleverna	  är	  motiverade	  på	  
lektionerna.	  Det	  har	  att	  göra	  med	  att	  Intervjuperson	  1	  heller	  inte	  har	  gett	  eleverna	  tyd-‐
liga	  instruktioner	  om	  hur	  de	  ska	  öva	  hemma.	  Hen	  ser	  istället	  sina	  lektioner	  som	  övnings-‐
tillfällen	  och	  tänker	  att	  eleverna	  går	  framåt	  även	  om	  de	  inte	  övar	  hemma.	  Hens	  erfaren-‐
het	  av	  elever	  på	  ”vanliga”	  kulturskolan	  är	  att	  de	  oftast	  inte	  övar	  så	  mycket	  i	  alla	  fall.	  	  

4.1.5	  Krav	  och	  förväntningar	  
Kan	  krav	  och	  förväntningar	  ha	  en	  negativ	  effekt	  eller	  är	  det	  bara	  positivt?	  Hur	  de	  fyra	  
intervjuade	  pedagogerna	  ställer	  krav	  och	  vilka	  förväntningar	  de	  har	  ser	  lite	  olika	  ut.	  
	  
Intervjuperson	  3	  säger,	  utan	  att	  lägga	  någon	  värdering	  i	  om	  det	  är	  bra	  eller	  dåligt,	  att	  
hen	  ställer	  låga	  krav	  på	  sina	  elever.	  I	  vissa	  fall	  tänker	  hen	  att	  det	  vore	  bra	  för	  en	  del	  om	  
hen	  ändå	  ställde	  lite	  högre	  krav,	  men	  det	  är	  inget	  hen	  brukar	  göra.	  Intervjuperson	  3	  tän-‐
ker	  att	  det	  kan	  ha	  att	  göra	  med	  att	  hen	  själv	  vuxit	  upp	  med	  lösa	  gränser	  och	  utan	  några	  
högre	  krav,	  vilket	  har	  präglat	  hen	  både	  som	  person	  och	  pedagog,	  på	  gott	  och	  ont.	  Hen	  
vill	  hellre	  att	  roligheten	  ska	  överväga.	  Hen	  säger	  att	  genom	  att	  låta	  eleverna	  spela	  kon-‐
serter,	  även	  om	  de	  inte	  kan	  stycket	  helt	  perfekt,	  hoppas	  hen	  det	  ska	  skapa	  en	  inre	  lust.	  
Intervjuperson	  3	  tror	  att	  motivationen	  till	  att	  öva	  och	  lära	  mer	  hos	  eleven	  ökar	  genom	  
insikten	  att	  ”det	  är	  klart	  det	  känns	  roligare	  att	  kunna	  det	  man	  spelar”	  (Intervjuperson	  
3).	  
	  
Intervjuperson	  2	  säger	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  vi	  som	  lärare	  visar	  att	  vi	  har	  förväntningar.	  
Hen	  menar	  att	  eleverna	  måste	  få	  känna	  att	  de	  är	  viktiga	  och	  att	  lärarna	  visar	  att	  de	  tyck-‐
er	  att	  det	  är	  kul	  att	  just	  de	  är	  här	  för	  att	  lära	  sig	  spela	  fiol.	  Hen	  försöker	  göra	  lektionerna	  
till	  ett	  positivt	  tillfälle	  där	  man	  tar	  eleverna	  från	  där	  de	  är	  och	  övar,	  oberoende	  om	  de	  
övat	  hemma	  eller	  inte.	  När	  eleverna	  blir	  lite	  äldre	  börjar	  hen	  ställa	  lite	  högre	  krav	  och	  
hoppas	  att	  eleverna	  ska	  förstå	  att	  det	  inte	  är	  okej	  att	  inte	  ens	  ha	  packat	  upp	  fiolen.	  	  
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I	  El	  Sistema,	  där	  Intervjuperson	  1	  arbetar,	  ställs	  det	  krav	  på	  att	  de	  ska	  sköta	  sig	  och	  vara	  
aktiva	  under	  lektionerna.	  Att	  öva	  hemma	  är	  ännu	  inte	  ett	  krav,	  det	  är	  dock	  något	  som	  
Intervjuperson	  4	  är	  mycket	  noggrann	  med.	  Intervjuperson	  4	  tror	  att	  barn	  mår	  bra	  om	  de	  
får	  lagom	  höga	  krav	  på	  sig.	  
	  
På	  samma	  sätt	  ställde	  Intervjuperson	  1	  krav	  på	  sina	  elever	  när	  gruppen	  blev	  pratig	  och	  
okoncentrerad	  och	  införde	  tysta	  lektioner.	  Det	  gjorde	  att	  lektionerna	  blev	  effektivare	  
och	  därmed	  roligare.	  Efter	  det	  kunde	  hen	  återkoppla	  och	  jämföra	  skillnaden	  när	  pratni-‐
vån	  ökade	  igen.	  Man	  ska	  inte	  vara	  rädd	  att	  ställa	  krav,	  säger	  Intervjuperson	  1.	  Barn	  mår	  
bra	  av	  tydliga	  ramar	  så	  att	  de	  vet	  vad	  de	  har	  att	  förhålla	  sig	  till.	  Det	  blir	  en	  effektivare	  
arbetsmiljö	  där	  de	  kan	  uppleva	  att	  de	  kan	  uppleva	  att	  de	  går	  framåt.	  	  
	  
Intervjuperson	  2	  tror	  att	  det	  är	  bra	  att	  eleverna	  känner	  att	  pedagogen	  har	  förväntningar	  
på	  dem	  och	  att	  pedagogens	  vilja	  är	  att	  de	  ska	  lära	  sig	  spela	  fiol.	  Det	  blir	  då	  viktigt	  att	  
kunna	  säga	  att	  ”nu	  jobbar	  vi	  ihop”	  (Intervjuperson	  2).	  När	  eleverna	  kommer	  upp	  i	  pu-‐
berteten	  börjar	  hen	  ställa	  högre	  krav.	  De	  som	  kommit	  upp	  till	  en	  högre	  nivå	  i	  spelet	  får	  
börja	  i	  en	  kammarorkester	  där	  kraven	  är	  högre	  vilket	  hen	  tydligt	  talar	  om	  för	  eleverna.	  
Om	  de	  inte	  övar	  och	  tar	  det	  på	  allvar	  ”då	  visar	  jag	  det	  lite	  grann	  att	  jag	  blir	  sur	  på	  det”	  
(Intervjuperson	  2).	  Hen	  försöker	  ändå	  alltid	  göra	  lektionerna	  till	  något	  positivt	  men	  
ibland	  måste	  man	  göra	  en	  markering	  och	  våga	  ställa	  krav.	  När	  frågan	  kom	  upp	  om	  inte	  
kraven	  gör	  att	  de	  spelar	  för	  lärarens	  skull	  mer	  än	  sin	  egen	  säger	  Intervjuperson	  2:	  	  
	  

Ja, visst kan det vara så att de inte gör det för sin egen skull, att de gör det för min 
skull. Då känner jag samtidigt att det ändå blir för deras skull för om de övar lite 
mer och sitter i orkestern och känner att de kan så blir det en större glädje. 
(Intervjuperson 2) 

	  
Intervjuperson	  4	  berättar	  om	  en	  elev	  vars	  mamma	  ”tvingade”	  henne	  i	  sex	  år	  att	  fortsätta	  
spela	  och	  efter	  så	  många	  år	  hittade	  hon	  till	  slut	  sin	  egen	  motivation:	  
	  

Idag är hon vuxen och säger ’min mamma tvingade mig att spela och det finns 
inget jag är så tacksam för som det. Att hon liksom inte gav upp under de sex åren 
som jag bara var anti.’ Så att det finns ju ingen som säger 'åh, jag lärde mig spela 
ett instrument när jag var liten' och 'åh, vad jag ångrar det.' Jag har aldrig hört 
någon säga 'åh, vad jag ångrar att jag övade.' Däremot har jag hört hundratals 
personer som har sagt att ’jag spelade när jag var liten. Åh vad tråkigt att jag 
slutade. Jag önskar jag kunde spela ett instrument'. (Intervjuperson 4)  

	  
Intervjuperson	  4	  ser	  en	  viss	  skillnad	  på	  hur	  hen	  har	  utvecklats	  som	  pedagog	  efter	  att	  fått	  
egna	  barn.	  Hen	  hade	  inte	  samma	  förståelse	  för	  hur	  det	  är	  att	  vara	  förälder	  och	  få	  ihop	  
vardagen	  och	  övandet.	  Förr	  ställde	  hen	  mycket	  hårdare	  krav	  och	  drev	  på	  mer	  än	  vad	  hen	  
gör	  idag.	  Å	  andra	  sidan	  är	  hen	  mer	  effektiv	  idag	  och	  vet	  precis	  hur	  hen	  ska	  undervisa	  för	  
att	  få	  barnen	  att	  spela	  lika	  bra	  ändå.	  Hen	  lär	  dem	  att	  öva	  mer	  effektivt	  så	  att	  det	  inte	  
krävs	  så	  mycket	  tid	  till	  övning	  hemma	  och	  att	  de	  gör	  lite	  varje	  dag:	  ”Hellre	  att	  de	  övar	  
fem	  eller	  tio	  minuter	  varje	  dag	  än	  att	  de	  övar	  en	  timma	  på	  helgen”	  (Intervjuperson	  4).	  

4.2	  Lärarens	  didaktiska	  val	  
Att	  läraren	  kan	  påverka	  genom	  att	  skapa	  sociala	  sammanhang	  för	  eleverna	  har	  kommit	  
fram	  i	  intervjuerna.	  Vad	  mer	  av	  lärarens	  didaktiska	  val	  påverkar	  elevernas	  motivation?	  	  
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4.2.1	  Att	  engagera	  omgivningen	  
”Motiverade	  elever	  är	  ingenting	  man	  får,	  det	  är	  något	  man	  måste	  skaffa	  sig”,	  säger	  Inter-‐
vjuperson	  4.	  Hur	  går	  då	  pedagogerna	  till	  väga	  för	  att	  ”skaffa”	  sig	  motiverade	  elever?	  
	  	  
Intervjuperson	  1	  upplever	  att	  de	  flesta	  elever	  är	  motiverade	  överlag.	  Det	  kan	  dock	  upp-‐
stå	  en	  viss	  attityd	  som	  stör	  lektionerna	  och	  motivationen.	  Då	  försöker	  Intervjuperson	  1	  
att	  använda	  hårdare	  regler	  genom	  tysta	  lektioner.	  Tyst	  lektion	  betyder	  att	  eleverna	  inte	  
får	  säga	  något	  utan	  bara	  spela.	  Efter	  den	  första	  tysta	  lektionen	  upptäckte	  eleverna	  hur	  
mycket	  de	  hann	  och	  vad	  kul	  det	  blev	  att	  spela.	  Det	  är	  svårt	  att	  hålla	  strama	  regler	  hela	  
tiden	  men	  då	  har	  ändå	  alla	  upplevt	  det	  positiva	  med	  ordning	  och	  reda	  och	  något	  man	  
alltid	  kan	  referera	  till,	  enligt	  Intervjuperson	  1.	  Även	  hen	  var	  tvungen	  att	  prata	  mindre	  
för	  att	  visa	  gott	  exempel	  och	  detta	  ledde	  till	  mer	  effektiva	  lektioner.	  Intervjuperson	  4	  
pratar	  inte	  heller	  så	  mycket	  på	  sina	  lektioner	  utan	  spelar	  så	  mycket	  som	  möjligt	  för	  att	  
eleverna	  ska	  lära	  sig	  nya	  saker	  och	  på	  så	  sätt	  skapa	  motivation.	  	  
	  
Att	  ordna	  konserter	  och	  tillfällen	  där	  eleverna	  spelar	  tillsammans	  och	  visar	  upp	  vad	  de	  
kan	  för	  föräldrarna	  nämner	  Intervjuperson	  2	  som	  en	  stor	  motivationsfaktor.	  Från	  att	  
spela	  små	  solon	  för	  varandra	  i	  den	  lilla	  gruppen	  till	  att	  övergå	  till	  större	  sammanhang	  
som	  att	  få	  stå	  i	  en	  fin	  sal	  och	  spela	  och	  göra	  det	  lite	  märkvärdigt	  och	  viktigt	  att	  eleven	  
ska	  få	  spela	  en	  konsert.	  	  
	  
Intervjuperson	  3	  försöker	  och	  tror	  att	  det	  är	  positivt	  att	  involvera	  föräldrarna	  i	  början.	  
De	  får	  vara	  med	  på	  lektionerna	  och	  lära	  sig	  hålla	  pulsen	  på	  en	  trumma	  och	  hen	  uppma-‐
nar	  föräldrarna	  att	  använda	  den	  när	  de	  spelar	  med	  sina	  barn	  hemma	  eftersom	  puls	  är	  en	  
av	  grundstenarna	  i	  spelandet.	  Intervjuperson	  3	  låter	  eleverna	  ofta	  ha	  konserter	  under	  
terminen,	  ibland	  bara	  för	  föräldrarna	  på	  grupplektionerna,	  men	  även	  små	  minikonserter	  
där	  de	  som	  vill	  spela	  solo	  får	  göra	  det.	  Hen	  säger	  att:	  
	  

Det är alltid frivilligt, inget tvång att spela solo men ganska många väljer att göra 
det. Det tror jag är väldigt bra i den lilla opretentiösa formen. Ett litet snabbt 
uppspel på några minuter och ta en vers själv. Det är bra för att övervinna det lilla 
motståndet att det är lite nervöst att spela solo, vilket är bra för självkänslan och 
motivationen. (Intervjuperson 3)  

	  
Vikten	  läggs	  inte	  vid	  att	  de	  ska	  spela	  rätt	  utan	  det	  ska	  alltid	  vara	  lustfyllt.	  Kan	  eleven	  inte	  
låten	  perfekt	  så	  får	  hen	  göra	  så	  gott	  hen	  kan	  och	  låtsas	  spela	  rätt.	  Även	  om	  eleverna	  inte	  
tycker	  att	  det	  är	  jättekul	  att	  spela	  fiol	  ser	  Intervjuperson	  3	  ändå	  all	  positiv	  effekt	  det	  har	  
för	  barnen	  och	  ungdomarna.	  Intervjuperson	  3	  nämner	  till	  exempel	  utvecklingen	  av	  hjär-‐
nan	  som	  en	  av	  de	  positiva	  effekter	  som	  kommer	  av	  att	  spela	  ett	  instrument.	  Hen	  skulle	  
vilja	  arbeta	  mer	  med	  att	  ta	  med	  eleverna	  på	  resor	  vilket	  hen	  vet	  har	  positiv	  effekt	  på	  mo-‐
tivationen.	  	  

4.2.2	  Val	  av	  repertoar	  
Något	  som	  framkommer	  i	  intervjuerna	  är	  vikten	  av	  att	  läraren	  själv	  tycker	  om	  repertoa-‐
ren	  som	  de	  lär	  ut.	  Detta	  för	  att	  pedagogerna	  ska	  kunna	  förmedla	  kunskap	  till	  eleverna	  
med	  glädje.	  Att	  tillmötesgå	  elevens	  önskemål	  är	  något	  som	  vissa	  gör	  vid	  enstaka	  till-‐
fällen	  men	  i	  de	  flesta	  fall	  är	  det	  pedagogerna	  själva	  som	  bestämmer.	  	  
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Hos	  Intervjuperson	  1	  fanns	  det	  inte	  så	  mycket	  utarbetat	  material	  som	  passade	  till	  deras	  
orkesterundervisning	  på	  den	  låga	  nivån	  som	  fanns	  i	  början	  av	  verksamheten	  2010.	  Ef-‐
tersom	  det	  var	  mycket	  orkesterspel	  direkt	  i	  början	  med	  alla	  blandade	  instrument	  var	  
det	  svårt	  att	  enas	  om	  tonarter	  och	  ge	  alla	  roliga	  och	  meningsfulla	  stämmor.	  Det	  var	  
många	  gånger	  besvärligt	  att	  det	  inte	  fanns	  någon	  självklar	  bok	  och	  CD	  som	  de	  kunde	  ta	  
med	  hem	  och	  ha	  som	  övningshjälp	  till	  orkesterlåtarna.	  Under	  dessa	  år	  har	  lärarna	  själva	  
arrangerat	  och	  gjort	  egna	  låtar	  som	  anpassats	  till	  deras	  sättning.	  Detta	  har	  varit	  tidskrä-‐
vande	  men	  i	  slutändan	  blivit	  väldig	  bra,	  kreativt	  och	  nyskapande.	  Elevernas	  egen	  övning	  
har	  inte	  varit	  något	  de	  kunnat	  prioritera,	  men	  något	  som	  Intervjuperson	  1	  håller	  på	  att	  
bygga	  upp	  genom	  att	  bland	  annat	  spela	  in	  en	  CD	  som	  de	  sedan	  ska	  kunna	  lyssna	  på	  och	  
spela	  till	  hemma.	  	  
	  
Att	  lyssna	  hemma	  på	  det	  man	  ska	  lära	  sig	  är	  något	  Intervjuperson	  4	  ser	  som	  en	  mycket	  
viktig	  del	  för	  motivationen.	  Hen	  jämför	  inlärningen	  med	  att	  lära	  sig	  ett	  språk,	  till	  exem-‐
pel	  ryska.	  Det	  är	  lättare	  att	  lära	  sig	  ett	  språk	  om	  den	  person	  som	  lär	  sig	  får	  höra	  hur	  det	  
låter	  och	  kan	  härma	  istället	  för	  att	  bara	  läsa	  till	  exempel	  ryska	  bokstäver.	  Hen	  säger:	  ”Jag	  
har	  Suzukimaterialet	  som	  ett	  skelett	  kan	  man	  säga	  för	  den	  tekniska	  utvecklingen”	  (In-‐
tervjuperson	  4).	  Om	  någon	  elev	  verkligen	  inte	  tycker	  om	  materialet	  så	  kompletterar	  hen	  
med	  annat.	  Hen	  menar	  att	  ”i	  grupp	  gör	  vi	  aldrig	  Suzuki1	  för	  jag	  vill	  inte	  att	  barnen	  ska	  
jämföra	  sig	  med	  varandra”	  (Intervjuperson	  4).	  Hen	  anser	  att	  för	  vissa	  kan	  det	  vara	  en	  
bra	  motivation,	  men	  säger	  att	  ”för	  en	  del	  dödar	  det	  motivationen	  totalt	  det	  där	  med	  täv-‐
lingen”	  (Intervjuperson	  4).	  Därför	  väljer	  hen	  att	  arbeta	  med	  annat	  utarbetat	  material	  på	  
grupplektionerna	  där	  alla	  kan	  spela	  tillsammans	  på	  en	  massa	  olika	  nivåer:	  ”De	  stora	  
kanske	  är	  uppe	  i	  femte	  läget	  och	  de	  små	  spelar	  på	  lösa	  strängar”,	  säger	  Intervjuperson	  4.	  
Vad	  man	  väljer	  för	  repertoar	  tror	  Intervjuperson	  4	  är	  jätteviktig	  men	  framhåller	  vikten	  
av	  att	  hen	  själv	  som	  lärare	  också	  måste	  tycka	  om	  stycket.	  Om	  en	  elev	  tar	  med	  något	  som	  
den	  hemskt	  gärna	  vill	  spela	  är	  det	  klart	  de	  gör	  det	  ”men	  tycker	  jag	  inte	  det	  är	  bra	  då	  fall-‐
ler	  det	  ändå	  på	  det”	  (Intervjuperson	  4).	  
	  
Intervjuperson	  3	  är	  öppen	  för	  att	  ta	  emot	  och	  fånga	  upp	  elevernas	  önskemål	  och	  har	  
gjort	  tappra	  försök	  med	  att	  lära	  sig	  och	  sedan	  lära	  ut	  de	  senaste	  poplåtarna,	  vilket	  är	  det	  
som	  eleverna	  lyssnar	  mest	  på.	  Hen	  tycker	  dock	  att	  den	  musiken	  kan	  vara	  ointressant,	  
lurig	  och	  att	  den	  ofta	  låter	  dåligt	  på	  fiolen	  eftersom	  den	  bygger	  mycket	  på	  text	  och	  ut-‐
tryck.	  Hen	  tycker	  ändå	  det	  kan	  vara	  ett	  bra	  sätt	  att	  möta	  eleverna	  på.	  För	  att	  öka	  moti-‐
vationen	  vill	  hen	  att	  de	  ska	  få	  smaka	  på	  flera	  olika	  genrer.	  Hen	  upplever	  att	  de	  flesta	  
tycker	  att	  det	  är	  kul	  att	  spela	  klassisk	  musik,	  men	  de	  spelar	  även	  mycket	  folkmusik	  och	  
lite	  åt	  pop-‐	  och	  jazzhållet	  då	  och	  då.	  Hen	  presenterar	  nya	  stycken	  genom	  att	  de	  gemen-‐
samt	  lyssnar	  på	  dem	  via	  Youtube	  eller	  Spotify.	  ”Ja,	  det	  är	  också	  ett	  sätt	  att	  visa	  att	  när	  de	  
kommer	  hem,	  då	  kan	  de	  gå	  in	  och	  lyssna	  på	  det.	  Det	  ska	  vara	  snabbt	  och	  enkelt	  och	  lät-‐
tillgängligt”,	  säger	  Intervjuperson	  3.	  
	  
Eleverna	  får	  inte	  vara	  med	  och	  bestämma	  vad	  som	  ska	  spelas	  på	  El	  Sistema	  eftersom	  
Intervjuperson	  1	  vet	  vad	  de	  klarar	  av	  och	  vill	  ha	  kontroll	  på	  vad	  som	  ska	  spelas.	  De	  arbe-‐
tar	  efter	  orkestermodellen	  och	  det	  är	  dirigenten	  som	  bestämmer.	  Ibland	  får	  eleverna	  
vara	  med	  och	  önska	  någon	  låt	  av	  det	  som	  för	  tillfället	  spelas	  och	  ibland	  får	  de	  prova	  att	  
vara	  dirigenter.	  Dock	  blir	  det	  ofta	  populärmusik	  som	  lärarna	  arrangerar	  till	  orkester	  
men	  även	  mycket	  omarrangerade	  klassiska	  orkesterstycken	  och	  folkmusik	  från	  hela	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Suzukimetoden	  är	  en	  musikalisk	  metodik	  som	  grundades	  av	  japanen	  Shinichi	  Suzuki	  1940.	  Metoden	  
bygger	  till	  stor	  del	  på	  gehörsspel	  och	  har	  en	  standardrepertoar	  som	  används	  (NE,	  2015).	  
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världen.	  En	  elev	  har	  föreslagit	  att	  El	  Sistema	  ska	  införa	  ett	  elevråd,	  vilket	  Intervjuperson	  
1	  ser	  mycket	  positivt	  på	  och	  där	  skulle	  de	  kunna	  få	  vara	  med	  att	  påverka	  repertoarvalet.	  
Det	  skulle	  kunna	  vara	  motivationshöjande	  om	  de	  får	  vara	  med	  och	  bestämma	  vad	  som	  
ska	  spelas,	  menar	  Intervjuperson	  1.	  Hen	  menar	  också	  att	  ”det	  är	  viktigt	  att	  det	  finns	  ett	  
arrangemang	  som	  passar	  eleverna	  eller	  möjligheten	  att	  göra	  ett	  bra	  arrangemang”.	  	  
	  
Även	  Intervjuperson	  2	  har	  Suzuki	  som	  grund	  i	  sin	  undervisning,	  men	  har	  alltid	  annat	  
material	  bredvid	  att	  arbeta	  med.	  Hen	  låter	  inte	  sina	  elever	  vara	  med	  och	  påverka	  så	  
mycket	  av	  låtvalen.	  Hen	  upplever	  det	  som	  ett	  ständigt	  dåligt	  samvete:	  ”Jag	  skulle	  vilja	  ha	  
mer	  tid	  för	  att	  hitta	  aktuella	  låtar	  och	  göra	  de	  möjliga	  att	  spela	  på	  fiol	  men	  jag	  känner	  att	  
jag	  varken	  har	  tid	  eller	  ork	  alla	  gånger	  även	  om	  jag	  försöker”	  (Intervjuperson	  2).	  Det	  
finns	  för-‐	  och	  nackdelar	  med	  Suzukimetoden.	  Fördelarna	  är	  att	  det	  finns	  böcker	  som	  
följer	  en	  progression	  och	  eleverna	  vet	  vilka	  låtar	  som	  finns	  i	  bok	  ett	  och	  så	  vidare.	  Det	  
ger	  dem	  motivation	  till	  att	  lära	  mer	  för	  att	  få	  komma	  fram	  till	  en	  speciell	  låt.	  Hen	  säger	  
att:	  ”Då	  fungerar	  Suzukimetoden	  som	  den	  är	  tänkt,	  det	  här	  att	  man	  strävar	  efter	  en	  låt”	  
(Intervjuperson	  2).	  Hen	  påpekar,	  liksom	  Intervjuperson	  4,	  att	  det	  negativa	  med	  Suzuki	  
är	  att	  det	  lätt	  blir	  konkurrens	  mellan	  eleverna	  som	  jämför	  sig	  var	  och	  i	  vilken	  bok	  de	  
spelar.	  Om	  pedagoger	  använder	  Suzuki	  som	  metod	  är	  det	  alltså	  viktigt,	  enligt	  både	  In-‐
tervjuperson	  2	  och	  Intervjuperson	  4,	  att	  eleverna	  inte	  ska	  jämföra	  sig	  med	  varandra	  om	  
var	  de	  är	  i	  boken.	  Detta	  ses	  som	  viktigt	  på	  grund	  av	  att	  de	  ser	  att	  jämförelsen	  i	  de	  flesta	  
fallen	  kan	  stjälpa	  motivationen.	  	  

4.2.3	  Grupp	  eller	  enskild	  undervisning	  
Intervjuerna	  visade	  att	  det	  både	  finns	  för-‐	  och	  nackdelar	  med	  både	  enskild	  undervisning	  
och	  gruppundervisning.	  De	  flesta	  av	  intervjupersonerna	  kombinerar	  undervisningsfor-‐
merna	  mer	  eller	  mindre	  och	  de	  som	  gör	  det	  är	  överens	  om	  att	  en	  lagom	  blandning	  är	  det	  
mest	  effektiva.	  Alla	  har	  någon	  form	  av	  gruppundervisning,	  vilket	  har	  många	  positiva	  
effekter,	  enligt	  samtliga	  intervjuade.	  	  
	  
Intervjuperson	  4	  har	  alltid	  haft	  en	  stor	  grupplektion	  en	  gång	  i	  veckan	  där	  hen	  samlar	  
alla	  sina	  elever	  på	  alla	  nivåer	  och	  åldrar.	  Förr	  hade	  Intervjuperson	  4	  större	  andel	  enskild	  
undervisning	  och	  ganska	  långa	  lektioner,	  men	  i	  år	  blev	  det	  en	  annan	  ekonomisk	  situat-‐
ion	  som	  gjorde	  att	  hen	  fick	  sätta	  ihop	  lektioner	  för	  att	  få	  mer	  tid	  med	  eleverna.	  Intervju-‐
person	  4	  har	  sett	  många	  positiva	  effekter	  av	  det.	  Att	  ha	  gruppundervisning	  är	  roligt	  och	  
en	  utmaning	  för	  läraren.	  I	  grupp	  får	  eleverna	  tränas	  tidigt	  i	  att	  spela	  i	  stämmor,	  de	  får	  
många	  vänner	  med	  samma	  intresse	  för	  musik	  och	  det	  finns	  fler	  tillfällen	  att	  ha	  konser-‐
ter,	  vilket	  ofta	  är	  motivationshöjande.	  Att	  ingå	  i	  en	  grupp	  skapar	  en	  kreativ	  inlärnings-‐
miljö.	  Det	  underlättar	  lärandeprocessen	  och	  det	  gör	  det	  möjligt	  för	  eleven	  att	  lära	  sig	  
mer	  och	  fördjupa	  inlärningen.	  I	  gruppundervisningen	  utvecklas	  både	  elevens	  musika-‐
liska,	  tekniska	  och	  sociala	  färdigheter	  och	  det	  motiverar	  eleverna	  att	  öva	  mer.	  Det	  stimu-‐
lerar	  eleverna	  även	  under	  motiga	  perioder,	  säger	  Intervjuperson	  4.	  	  
	  
Intervjuperson	  1	  säger	  att	  tiden	  lärare	  spenderar	  med	  eleven	  kan	  vara	  avgörande	  för	  
lärandeprocessen.	  Detta	  gäller	  både	  för	  enskild	  lektion	  och	  för	  grupplektionen.	  Om	  eko-‐
nomin	  är	  stram	  tjänar	  både	  eleverna	  och	  läraren	  också	  mer	  på	  att	  ha	  längre	  grupplekt-‐
ioner	  än	  korta	  enskilda	  så	  läraren	  hinner	  träffa	  eleverna	  en	  längre	  stund	  och	  kan	  nöta	  in	  
hållning,	  notläsning	  med	  mera.	  Däremot	  kan	  det	  bli	  för	  mycket	  av	  det	  goda,	  då	  särskilt	  
yngre	  elever	  har	  svårt	  att	  hålla	  koncentrationen	  uppe	  en	  längre	  stund.	  Det	  är	  viktigt	  att	  
anpassa	  grupper	  och	  lektionstid	  efter	  vad	  de	  klarar	  av	  åldersmässigt,	  säger	  Intervjuper-‐
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son	  1.	  Hen	  träffar	  sina	  elever	  i	  smågrupper	  två	  gånger	  i	  veckan	  och	  ser	  dessa	  lektioner	  
som	  övning	  och	  stämrepetition	  för	  att	  sedan	  klara	  av	  orkestern	  som	  är	  i	  slutet	  på	  veck-‐
an.	  Ibland	  träffas	  de	  till	  och	  med	  två	  gånger	  på	  en	  eftermiddag.	  Spelandet	  kan	  då	  ses	  mer	  
som	  en	  fritidsverksamhet	  med	  lektioner	  och	  raster.	  Lektionerna	  blir	  då	  längre	  och	  ele-‐
verna	  får	  ut	  mer	  av	  dessa	  lektioner	  än	  av	  en	  enskild	  lektion	  som	  bara	  varar	  i	  20	  minuter	  
en	  gång	  i	  veckan.	  Vid	  behov	  träffar	  hen	  sina	  elever	  enskilt	  på	  en	  tid	  som	  finns	  avsatt	  i	  
schemat.	  Dessa	  tider	  är	  till	  för	  om	  någon	  behöver	  eller	  vill	  ha	  extra	  hjälp	  eller	  har	  halkat	  
efter.	  Det	  ser	  hen	  som	  positivt	  eftersom	  hen	  tycker	  det	  är	  viktigt	  att	  kunna	  ge	  de	  elever	  
som	  vill	  och	  behöver	  hjälp	  med	  specifika	  saker.	  Hen	  säger	  att:	  
	  

Individuellt får de verkligen sitt personliga behov tillfredsställda. De blir sedda och 
får hjälp med det just de behöver men de får ju inte jämföra sig med någon annan, 
det behöver man ju inte alltid göra men att uppleva den här ’tillsammanskänslan’ 
och att musicera med andra. Men det får de om de ingår i en orkester. 
(Intervjuperson 1) 
	  

Intervjuperson	  2	  börjar	  alltid	  undervisa	  i	  grupp,	  men	  går	  över	  till	  enskild	  undervisning	  
när	  eleverna	  kommer	  upp	  till	  en	  viss	  nivå.	  Eftersom	  de	  då	  är	  med	  i	  en	  orkester	  och	  har	  
kamrater	  sedan	  den	  första	  gruppen	  är	  eleverna	  redan	  i	  ett	  socialt	  sammanhang	  plus	  att	  
de	  får	  enskild	  undervisning.	  Hen	  känner	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  kunna	  hjälpa	  elever	  på	  den	  
nivå	  de	  befinner	  sig.	  Dock	  tycker	  hen	  att	  hen	  tjänar	  på	  att	  ha	  eleverna	  två	  och	  två	  om	  de	  
passar	  bra	  ihop.	  På	  Intervjuperson	  3:s	  kulturskola	  har	  de	  som	  uppdrag	  att	  ha	  elever	  i	  
grupp	  för	  att	  få	  plats	  för	  så	  många	  som	  möjligt.	  Även	  hen	  ser	  den	  positiva	  effekten	  med	  
gruppundervisning	  vad	  gäller	  grupptillhörighet	  och	  social	  träning.	  	  
	  
Intervjuperson	  1	  säger	  att	  vissa	  elever	  som	  är	  extra	  motiverade	  ibland	  kan	  uppehållas	  
av	  gruppen	  när	  det	  inte	  finns	  tid	  och	  utrymme	  att	  ge	  dem	  extrauppgifter.	  Alla	  intervju-‐
personer	  vill	  ha	  en	  bra	  balans	  mellan	  grupp-‐	  och	  enskild	  undervisning	  för	  att	  kunna	  se	  
till	  allas	  individuella	  behov	  och	  samtidigt	  dra	  nytta	  av	  fördelarna	  med	  gruppundervis-‐
ning.	  Intervjuperson	  4	  säger	  att	  om	  en	  pedagog	  arbetar	  med	  gruppverksamhet	  är	  det	  
viktigt	  att	  barnen	  kommer	  samman	  med	  hjälp	  av	  lekar	  och	  övningar	  så	  de	  lär	  känna	  
varandra.	  Men	  läraren	  måste	  även	  se	  till	  att	  ge	  individuell	  uppmärksamhet.	  

4.3	  Sammanfattning	  
Under	  intervjuerna	  har	  det	  framkommit	  fyra	  tydliga	  faktorer	  som	  visar	  att	  fiolelever	  
behåller	  sin	  motivation	  till	  att	  vilja	  fortsätta	  att	  spela	  fiol.	  Den	  första	  handlar	  om	  föräld-‐
rarnas	  betydelse	  för	  motivationen	  hos	  sina	  fiolspelande	  barn.	  Om	  det	  finns	  stöttande	  
och	  motiverade	  föräldrar	  bakom	  fioleleverna	  fortsätter	  de	  spela.	  Det	  gäller	  att	  föräld-‐
rarna	  hjälper	  sina	  barn	  med	  övningsrutinerna	  hemma.	  När	  eleverna	  sedan	  kommer	  upp	  
i	  tonåren	  och	  förväntas	  ta	  mer	  eget	  ansvar	  kan	  det	  hända	  att	  övningsrutiner	  bryts	  och	  
eleven	  slutar	  spela.	  	  
	  
Lärarens	  roll	  ses,	  enligt	  intervjupersonerna,	  som	  viktig	  då	  det	  är	  läraren	  som	  kan	  se	  till	  
att	  skapa	  en	  grupp	  som	  fungerar	  och	  blir	  rolig	  att	  komma	  till.	  Det	  är	  viktigt	  att	  läraren	  är	  
en	  förebild	  för	  eleverna	  men	  även	  ger	  dem	  andra	  förebilder.	  Detta	  kan	  göras	  genom	  att	  
skapa	  möten	  med	  äldre	  elever	  och	  andra	  musiker.	  Det	  är	  även	  viktigt	  att	  pedagogen	  mö-‐
ter	  eleven	  med	  respekt	  och	  skapar	  en	  trygg	  atmosfär	  där	  pedagogen	  lyfter	  fram	  det	  posi-‐
tiva	  hos	  eleven.	  	  
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Den	  tredje	  viktiga	  framgångsfaktorn	  till	  en	  god	  motivation	  hos	  fiollever	  är	  att	  låta	  dem	  
ingå	  i	  ett	  socialt	  sammanhang.	  Det	  är	  i	  de	  flesta	  fall	  en	  väldigt	  viktig	  motivationsfaktor.	  
När	  eleven	  får	  vänner	  genom	  musik	  skapas	  också	  en	  känsla	  av	  meningsfullhet	  och	  
glädje.	  Att	  känna	  tillhörighet	  är	  viktigt.	  I	  en	  orkester	  sker	  ett	  musikaliskt	  utbyte	  och	  ele-‐
verna	  blir	  inspirerade	  och	  motiverade	  av	  varandra.	  Genom	  att	  ingå	  i	  en	  orkester	  eller	  
grupp	  lär	  eleverna	  sig	  att	  samarbeta	  och	  utveckla	  sina	  sociala	  förmågor.	  	  
	  
Alla	  intervjupersoner	  är	  överens	  om	  att	  övning	  är	  nödvändigt	  för	  att	  eleverna	  ska	  ut-‐
vecklas.	  Lite	  övning	  varje	  dag	  är	  det	  ultimata	  enligt	  samtliga.	  Att	  bli	  bättre	  på	  sitt	  in-‐
strument	  leder	  i	  sin	  tur	  till	  ökad	  motivation.	  Dock	  har	  alla	  intervjupersoner	  olika	  mycket	  
krav	  på	  eleverna	  angående	  övning.	  	  
	  
Krav	  och	  förväntningar	  mår	  barn	  bra	  av	  i	  lagom	  dos,	  enligt	  intervjupersonerna.	  Att	  ele-‐
verna	  inte	  alltid	  tycker	  att	  det	  är	  roligt	  att	  öva	  och	  spela	  är	  något	  som	  några	  av	  intervju-‐
personerna	  inte	  lägger	  så	  mycket	  energi	  på	  eftersom	  att	  de	  vet	  att	  i	  slutänden	  spelar	  de	  
för	  sin	  egen	  skull	  och	  eleverna	  får	  då	  med	  sig	  många	  fler	  kunskaper	  än	  bara	  att	  kunna	  
spela	  fiol.	  
	  
Didaktiska	  val	  som	  intervjupersonerna	  tar	  till	  för	  att	  öka	  motivationen	  hos	  sina	  elever	  är	  
bland	  annat	  att	  ta	  till	  stramare	  regler	  under	  grupplektionerna	  för	  att	  skapa	  arbetsro	  för	  
alla	  i	  gruppen,	  att	  skapa	  konserttillfällen	  som	  ger	  mål	  och	  motivation	  i	  undervisningen,	  
att	  fokusera	  på	  det	  positiva	  och	  att	  skapa	  ett	  lustfyllt	  lärande.	  Valet	  av	  repertoar	  påver-‐
kar	  till	  viss	  del	  elevernas	  motivation.	  Att	  läraren	  själv	  tycker	  om	  repertoaren	  lyser	  lätt	  
igenom	  och	  kan	  få	  eleverna	  att	  upptäcka	  ny	  musik.	  Men	  även	  fiolläraren	  får	  inspiration	  
av	  sina	  elevers	  önskelåtar.	  Att	  lära	  sig	  musik	  kan	  jämföras	  med	  att	  lära	  sig	  ett	  språk	  och	  
där	  är	  lyssnandet	  viktigt.	  Att	  eleverna	  får	  möjlighet	  att	  lyssna	  hemma	  är	  effektivt	  för	  
motivationen.	  Att	  ha	  grupplektion	  eller	  enskild	  undervisning	  påverkas	  ofta	  av	  den	  eko-‐
nomiska	  situationen,	  men	  att	  gruppundervisning	  endast	  medför	  positiva	  effekter	  är	  alla	  
intervjupersoner	  överens	  om.	  	  
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5	  Diskussion	  	  
I	  detta	  kapitel	  diskuteras	  resultatet	  i	  relation	  till	  den	  litteratur	  som	  presenterades	  i	  bak-‐
grundskapitlet.	  Vidare	  förs	  en	  diskussion	  kring	  metoden.	  Slutligen	  tas	  mina	  egna	  reflekt-‐
ioner	  över	  studien,	  arbetets	  betydelse	  samt	  idéer	  om	  framtida	  forsknings-‐och	  utveckl-‐
ingsarbeten	  upp.	  	  

5.1	  Resultatdiskussion	  	  
I	  resultatet	  har	  framkommit	  att	  det	  är	  främst	  några	  aspekter	  som	  verkar	  vara	  mest	  av-‐
görande	  för	  att	  skapa	  motivation	  hos	  fiolelever:	  det	  sociala	  sammanhanget,	  lärarens	  roll,	  
föräldrakontakten	  och	  övning.	  Dessa	  aspekter	  har	  jag	  valt	  att	  diskutera	  här.	  

5.1.1	  Kommunikation	  och	  sociala	  sammanhang	  
Om	  läraren	  vill	  motivera	  en	  elev	  är	  den	  främsta	  förutsättningen	  att	  läraren	  själv	  är	  mo-‐
tiverad	  och	  att	  lärare	  och	  elev	  arbetar	  gemensamt	  mot	  samma	  mål.	  Något	  som	  fram-‐
kommit	  både	  av	  litteraturen	  och	  min	  intervjuundersökning	  är	  vikten	  av	  lärarens	  egen	  
inre	  motivation	  och	  tro	  på	  sin	  egen	  förmåga	  och	  metoden	  de	  använder.	  De	  flesta	  tycks	  
vara	  överens	  om	  att	  detta	  är	  en	  viktig	  byggsten	  för	  att	  eleven	  själv	  ska	  kunna	  skapa	  och	  
bibehålla	  sin	  motivation.	  Enligt	  Säljö	  (2000)	  är	  läraren	  ett	  verktyg	  för	  eleven	  att,	  utifrån	  
sina	  förutsättningar,	  uppnå	  en	  högre	  kunskapsnivå	  än	  vad	  eleven	  kunnat	  göra	  på	  egen	  
hand.	  Säljö	  menar	  också	  att	  undervisning	  handlar	  om	  att	  kunskap	  ska	  föras	  vidare	  från	  
en	  generation	  till	  en	  annan.	  Kommunikationen	  mellan	  lärare	  och	  elev	  är	  således	  helt	  
väsentlig.	  Även	  Börjesson	  (2012)	  framhåller	  det	  som	  en	  mycket	  viktig	  aspekt.	  Hon	  på-‐
pekar	  också	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  alltid	  fortsätta	  utveckla	  sig	  själv	  som	  ledare	  och	  se	  till	  
att	  samla	  kraft	  och	  energi	  för	  att	  alltid	  vara	  en	  så	  bra	  ledare	  som	  möjligt.	  Även	  i	  intervju-‐
erna	  framkom	  vikten	  av	  att	  hitta	  en	  bra	  balans	  mellan	  fritid	  och	  arbete	  för	  att	  orka	  vara	  
en	  bra	  pedagog.	  	  

5.1.2	  Faktorer	  som	  leder	  till	  ökad	  motivation	  
Det	  framgår	  i	  studien	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  läraren	  ser	  till	  hela	  elevens	  livssituation,	  vil-‐
ket	  stämmer	  överens	  med	  det	  sociokulturella	  perspektivet	  (Säljö,	  2000).	  Om	  en	  lärare	  
ska	  arbeta	  med	  en	  elev	  är	  det	  viktigt	  att	  känna	  till	  hur	  eleven	  har	  det	  i	  skolan,	  i	  hemmet	  
och	  med	  andra	  fritidsaktiviteter.	  Vilka	  krav	  läraren	  kan	  ställa	  på	  eleven	  påverkas	  delvis	  
av	  de	  krav	  som	  ställs	  på	  eleven	  utifrån	  av	  ovan	  nämnda	  instanser.	  En	  pedagog	  bör	  ha	  en	  
förståelse	  och	  ett	  anpassat	  bemötande	  som	  gynnar	  elevens	  utveckling	  och	  möjlighet	  att	  
lära	  sig	  spela.	  Detta	  har	  framkommit	  under	  intervjuerna.	  Giota	  (2002)	  skriver	  om	  vikten	  
av	  lärarens	  förhållningssätt	  för	  att	  behålla	  elevernas	  inre	  motivation.	  Kraven	  måste	  an-‐
passas	  så	  att	  eleven	  upplever	  att	  den	  inte	  lär	  sig	  för	  någon	  annans	  skull	  än	  sin	  egen	  
(Ford,	  1992	  refererad	  i	  Giota,	  2002).	  Detta	  motsägs	  i	  intervjuerna	  då	  en	  del	  av	  intervju-‐
personerna	  uttrycker	  att	  ”det	  är	  inte	  så	  farligt”	  om	  eleverna	  inte	  alltid	  spelar	  för	  sin	  egen	  
skull.	  Det	  gör	  heller	  inget	  om	  de	  inte	  alltid	  tycker	  det	  är	  roligt	  att	  spela	  då	  det	  har	  så	  
många	  positiva	  överspillningseffekter.	  I	  slutänden	  blir	  det	  ändå	  belönande	  för	  eleven	  
eftersom	  det	  medför	  både	  kunskap	  och	  utveckling	  som	  de	  senare	  i	  livet	  kommer	  att	  
uppskatta	  och	  ha	  nytta	  av,	  även	  om	  det	  inte	  känns	  så	  i	  stunden.	  Dock	  måste	  det	  finnas	  en	  
balans	  där	  eleven	  känner	  spelglädje	  i	  nuet.	  I	  resultatet	  framgår	  att	  intervjupersonerna	  
medvetet	  arbetar	  med	  olika	  strategier	  för	  att	  öka	  och	  behålla	  sina	  elevers	  motivation.	  
Karpe	  (1986,	  refererad	  i	  Ström,	  2011)	  lägger	  vikt	  vid	  att	  se	  till	  varje	  elevs	  behov	  och	  
personlighet	  och	  att	  hjälpa	  dem	  att	  hitta	  sitt	  personliga	  uttryck	  i	  spelet.	  Den	  viktigaste	  
aspekten,	  menar	  Ford	  (1992,	  refererad	  i	  Giota	  2002),	  är	  att	  som	  lärare	  alltid	  visa	  eleven	  
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respekt.	  Han	  menar	  att	  alla	  människor	  ska	  behandlas	  med	  respekt	  och	  som	  unika	  indivi-‐
der	  som	  besitter	  olika	  variationer	  av	  färdigheter,	  kompetenser	  och	  mål.	  Då	  relationen	  
mellan	  lärare	  och	  elev	  är	  ojämlik,	  eftersom	  läraren	  på	  sätt	  och	  vis	  har	  ett	  övertag,	  bör	  
pedagogen	  vara	  varsam	  och	  inte	  använda	  det	  övertaget	  på	  ett	  oetiskt	  sätt.	  Pedagogen	  
måste	  vara	  uppmärksam	  så	  att	  man	  aldrig	  kränker	  sina	  elever	  genom	  att	  till	  exempel	  
ironisera.	  Jenner	  (2004)	  säger	  att	  mötet	  lärare	  -‐	  elev	  alltid	  ska	  kännetecknas	  av	  respekt,	  
hopp,	  tilltro	  och	  tillit.	  
	  
Studien	  visar	  att	  om	  det	  ska	  bli	  en	  bra	  arbetssituation	  krävs	  en	  ömsesidig	  respekt	  där	  
elev	  och	  lärare	  arbetar	  som	  ett	  lag	  där	  båda	  förstår	  vikten	  av	  att	  göra	  det	  de	  gör	  och	  att	  
de	  arbetar	  mot	  ett	  gemensamt	  mål.	  Det	  är	  viktigt	  att	  både	  lärare	  och	  elev	  kan	  motivera	  
varför	  de	  gör	  det	  de	  gör.	  För	  att	  detta	  ska	  vara	  möjligt,	  enligt	  Vygotskij,	  gäller	  det	  att	  lä-‐
rarna	  inte	  dömer	  elevens	  kunskapsnivå	  utan	  ser	  till	  potentialen	  utifrån	  var	  eleven	  be-‐
finner	  sig	  (Säljö,	  2000).	  Läraren	  ska	  vara	  tydlig	  i	  sin	  roll	  som	  ledare	  och	  vara	  den	  som	  
har	  ansvar	  för	  att	  skapa	  förutsättningar	  så	  att	  det	  finns	  ett	  gott	  arbetsklimat	  där	  eleven	  
kan	  känna	  tilltro	  och	  få	  utrymme	  till	  utveckling.	  En	  god	  balans	  mellan	  lärare	  och	  elev	  är	  
att	  läraren	  har	  en	  högre	  status	  än	  eleven,	  men	  att	  den	  används	  respektfullt	  för	  elevens	  
bästa	  (Giota,	  2002).	  

5.1.3	  Didaktiska	  val	  vid	  sviktande	  motivation	  
Vilka	  didaktiska	  val	  och	  strategier	  väljer	  pedagogerna	  när	  elevernas	  motivation	  avtar?	  I	  
intervjuerna	  framgår	  denna	  fråga	  som	  något	  alla	  tycker	  är	  svårt	  att	  besvara.	  Det	  finns	  
inga	  enkla	  lösningar.	  I	  resultatet	  framgår	  att	  pedagoger	  bör	  ta	  hänsyn	  till	  de	  yttre	  fak-‐
torerna	  i	  elevernas	  liv	  när	  det	  gäller	  krav	  och	  förväntningar,	  särskilt	  när	  eleverna	  befin-‐
ner	  sig	  i	  de	  tidiga	  tonåren.	  	  
	  
Angående	  bemötandet	  av	  elevers	  sviktande	  motivation	  i	  olika	  åldrar	  delar	  Vygotskij	  in	  
barns	  utvecklingsområden	  i	  den	  stabila	  perioden	  och	  krisperioden.	  Han	  kallar	  tonårspe-‐
rioden	  för	  13-‐årskrisen	  där	  tidigare	  intressen	  och	  arbetsförmågor	  försvagas	  och	  det	  blir	  
en	  disharmoni	  i	  personligheten	  (Jerlang,	  2009).	  Vygotskij	  menar	  att	  det	  pedagogiskt	  
läggs	  för	  stor	  vikt	  vid	  de	  stabila	  perioderna,	  det	  vill	  säga	  framför	  allt	  tiden	  innan	  13-‐
årskrisen.	  Istället	  bör	  fokus	  läggas	  på	  de	  konstruktiva	  krisperioderna.	  Evenshaug	  och	  
Hallen	  (2001)	  beskriver	  11-‐årsåldern	  som	  det	  formellt	  operationella	  stadiet	  då	  ungdo-‐
marna	  börjar	  kräva	  bevis	  av	  både	  logiskt	  och	  empiriskt	  slag,	  vilket	  utgör	  en	  del	  av	  de	  
uppstående	  konflikterna.	  Healy	  (1993)	  framhåller	  att	  tonåringen	  behöver	  vila	  mer	  un-‐
der	  denna	  period.	  Det	  är	  normalt	  att	  gränslös	  energi	  går	  över	  i	  trötthet,	  men	  hon	  anser	  
att	  det	  är	  nödvändigt	  att	  vuxna	  finns	  till	  hands	  även	  då.	  I	  studien	  visade	  det	  sig	  att	  inter-‐
vjupersonerna	  inte	  har	  någon	  särskild	  metod	  för	  att	  hantera	  13-‐årskrisen.	  Det	  är	  en	  
känslig	  period	  då	  eleverna	  utvecklas	  både	  kroppsligt	  och	  själsligt	  och	  de	  skapar	  sig	  en	  
egen	  identitet.	  När	  motivationen	  sviktar	  brukar	  de	  sociala	  delarna	  (kamrater,	  orkestern,	  
läger	  med	  mera)	  hjälpa	  för	  att	  få	  eleverna	  att	  fortsätta	  spela.	  Lärarna	  vill	  oftast	  veta	  om-‐
ständigheterna	  varför	  eleverna	  har	  en	  motig	  period	  för	  att	  kunna	  möta	  dem	  på	  bästa	  
sätt.	  Enligt	  Healy	  (1993)	  är	  det	  viktigt	  att	  under	  dessa	  perioder	  ställa	  lagom	  höga	  krav.	  	  

5.1.4	  Grupp	  och	  enskild	  undervisnings	  påverkan	  på	  motivation	  
Ett	  tydligt	  didaktiskt	  val	  som	  ger	  positiv	  effekt	  på	  motivationen	  är	  gruppundervisning,	  
enligt	  intervjupersonerna.	  Ford	  (1992)	  har	  en	  annan	  åsikt.	  Han	  menar	  att	  undervisning	  i	  
stora	  grupper	  kan	  vara	  ett	  hinder	  för	  att	  kunna	  se	  till	  att	  den	  enskilda	  eleven	  får	  tillräck-‐
lig	  stimulans	  och	  uppmärksamhet.	  I	  resultatet	  framgår	  det	  att	  gruppundervisning	  är	  
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något	  positivt.	  Ofta	  görs	  det	  på	  grund	  av	  ekonomiska	  skäl	  men	  intervjupersonerna	  tyck-‐
er	  att	  det	  ger	  många	  positiva	  effekter	  så	  som	  längre	  lektioner,	  förebilder	  i	  gruppen,	  att	  
de	  utvecklar	  en	  social	  kompetens	  -‐	  att	  samarbeta,	  vänta	  på	  sin	  tur,	  visa	  respekt	  och	  även	  
få	  kompisar	  att	  spela	  med.	  Alla	  dessa	  komponenter	  bidrar	  till	  ny	  och	  förhöjd	  motivation.	  
Det	  är	  dock	  viktigt	  att	  pedagogen	  ser	  till	  att	  alla	  elever	  känner	  sig	  sedda	  och	  viktiga.	  Pe-‐
dagogen	  bör,	  om	  möjlighet	  finns,	  anpassa	  sina	  grupper	  efter	  vars	  och	  ens	  förmåga	  att	  ge	  
alla	  den	  tid	  och	  respekt	  som	  krävs.	  Detta	  bekräftar	  även	  Schenck	  (2000),	  Vygotskij	  
(1995),	  Jenner	  (2004),	  och	  Becker	  (2012).	  	  
	  
I	  resultatet	  framkommer	  att	  ett	  socialt	  samspel	  kan	  gynna	  motivationen,	  vilket	  överens-‐
stämmer	  med	  det	  sociokulturella	  perspektivet	  där	  samspelet	  är	  en	  faktor	  som	  påverkar	  
lärandet	  (Säljö,	  2000).	  

5.1.5	  Föräldrar	  
En	  annan	  faktor	  till	  fortsatt	  motivation	  som	  kommit	  fram	  i	  resultatet,	  var	  föräldrarnas	  
roll,	  dvs.	  är	  föräldrarna	  motiverade	  blir	  eleverna	  det	  också.	  Intervjupersonerna	  anser	  att	  
en	  miljö	  hemma	  som	  främjar	  övning	  är	  väsentlig	  för	  att	  skapa	  övningsrutin	  hos	  eleverna.	  
Detta	  kan	  föräldrarna	  hjälpa	  till	  med,	  menar	  intervjupersonerna.	  Föräldrarna	  uppmanas	  
att	  engagera	  sig	  och	  göra	  övning	  till	  en	  naturlig	  del	  i	  vardagen,	  särskilt	  när	  pedagogerna	  
bara	  träffar	  eleverna	  två	  gånger	  i	  veckan.	  Eftersom	  det	  framgår	  i	  resultatet	  att	  utan	  öv-‐
ning	  går	  utvecklingen	  långsammare,	  ger	  brist	  på	  övningsrutin	  ökad	  risk	  för	  tappad	  mo-‐
tivation.	  När	  eleverna	  går	  in	  i	  tonåren	  börjar	  föräldrarna	  ofta	  släppa	  ansvaret	  och	  det	  är	  
då	  det	  framgår	  om	  någon	  rutin	  har	  skapats.	  Har	  inte	  detta	  skett	  blir	  resultatet	  ofta	  att	  
eleven	  tappar	  motivationen.	  Även	  Holmberg	  (2004)	  tar	  upp,	  att	  om	  elever	  har	  förmåga	  
till	  ett	  mer	  abstrakt	  tänkande	  har	  också	  de	  yttre	  motiven,	  så	  som	  föräldrar,	  större	  på-‐
verkan	  på	  motivationen.	  

5.1.6	  Övningens	  betydelse	  	  
I	  studien	  framkommer	  att	  eleverna	  hellre	  bör	  öva	  en	  liten	  stund	  varje	  dag	  än	  inte	  alls.	  
McPherson	  och	  Davidson	  (2006)	  nämner	  tips	  på	  hur	  elever	  kan	  öva	  ”rätt”.	  Hjalmarsson	  
(2013)	  kom	  i	  sin	  studie	  fram	  till	  att	  många	  förbiser	  det	  faktum	  att	  eleverna	  saknar	  för-‐
kunskaper	  i	  ämnet	  övning.	  Det	  läggs	  ner	  mycket	  arbete	  på	  hur	  ett	  instrument	  används,	  
men	  pedagogen	  glömmer	  bort	  att	  instruera	  eleven	  hur	  denne	  sedan	  ska	  öva.	  Oftast	  
handlar	  det	  bara	  om	  kvantitet	  och	  inte	  kvalitet.	  Uppmuntran	  och	  repertoar	  ska	  kännas	  
attraktiv	  för	  eleven	  och	  att	  de	  aktivt	  ska	  kunna	  vara	  med	  och	  påverka	  den.	  McPherson	  
och	  Davidson	  (2006)	  menar	  i	  sin	  forskning	  att	  eleverna	  på	  det	  sättet	  utvecklas	  fortare	  
och	  mer	  målinriktat	  om	  de	  får	  möta	  en	  sådan	  pedagogik.	  Schenck	  (2000)	  har	  dock	  en	  
annan	  åsikt.	  Han	  menar	  att	  den	  egna	  övningen	  alltid	  måste	  komma	  från	  elevens	  egen	  
vilja	  och	  lust.	  Straff	  och	  belöningar	  lönar	  sig	  inte.	  Tvång	  är	  det	  sämsta	  skälet	  till	  att	  lära	  
sig	  något.	  Det	  framkom	  dock	  i	  resultatet	  att	  det	  inte	  alltid	  är	  negativt	  att	  inte	  låta	  bar-‐
nens	  vilja	  få	  gå	  igenom	  utan	  låta	  sina	  barn	  fortsätta	  spela,	  även	  om	  de	  är	  inne	  i	  en	  motig	  
period.	  Jörgensen	  (2011)	  likställer	  övning	  med	  upprepning	  som	  kräver	  styrning,	  kon-‐
troll	  och	  ämneskunskap.	  Gruvstedt	  och	  Wangin	  (2012)	  betonar	  de	  vuxnas	  ansvar	  över	  
att	  vara	  bra	  förebilder	  för	  sina	  elever	  för	  att	  skapa	  drivkraft.	  Att	  även	  äldre	  ungdomar	  
kan	  var	  bra	  förebilder	  för	  de	  yngre	  eleverna	  framkommer	  i	  mitt	  resultat.	  Enligt	  Kernell	  
(2010)	  är	  det	  framförallt	  två	  faktorer	  som	  ger	  motivation;	  meningsfullhet	  och	  bekräf-‐
telse.	  I	  resultatet	  framkommer	  att	  det	  ses	  som	  viktigt	  att	  berömma	  och	  bekräfta	  elever-‐
nas	  framsteg.	  Det	  har	  även	  betydelse	  hur	  man	  pratar	  med	  sina	  elever,	  att	  fokusera	  på	  det	  
positiva	  och	  konstruktiva	  och	  undvika	  att	  skuldbelägga	  okunskap.	  Både	  Schenck	  (2000)	  
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och	  Vygotskij	  (1995)	  betonar	  vikten	  av	  att	  utgå	  från	  barnens	  lust	  och	  de	  hävdar	  att	  en	  
pedagog	  inte	  kan	  skapa	  något	  utifrån	  tvång	  utan	  det	  måste	  alltid	  komma	  från	  egna	  vil-‐
jan.	  Börjesson	  (2012)	  säger	  att	  det	  alltid	  ska	  hända	  något	  i	  individen.	  För	  att	  få	  någon	  
motiverad	  måste	  människan	  sättas	  i	  rörelse.	  Det	  måste	  hända	  något	  i	  dennes	  liv	  som	  
ändrar	  tankar	  och	  handlingar	  genom	  att	  förstärka	  något	  som	  redan	  finns	  eller	  skapa	  
något	  nytt.	  Det	  talas	  om	  två	  olika	  sorters	  motivation	  -‐	  den	  inre	  och	  den	  yttre.	  Den	  inre	  
kommer	  från	  uppväxtvillkor,	  egna	  värderingar	  och	  självbild,	  den	  yttre	  kommer	  från	  för-‐
värvad	  kunskap.	  	  

5.2	  Metoddiskussion	  	  
Den	  största	  svårigheten	  med	  detta	  arbete	  har	  varit	  att	  ensam	  forska	  kring	  detta	  breda,	  
viktiga	  och	  mycket	  intressanta	  ämne.	  Jag	  skulle	  vilja	  gå	  djupare	  in	  på	  ämnet	  och	  få	  fler	  
pedagogers	  synpunkter	  och	  erfarenheter	  och	  jag	  skulle	  vilja	  haft	  mer	  tid	  att	  läsa	  mer	  av	  
all	  intressant	  forskning	  i	  ämnet	  som	  jag	  på	  vägen	  endast	  skrapat	  på	  ytan	  av.	  Att	  samar-‐
beta	  med	  någon	  annan	  student	  hade	  passat	  mig	  bättre	  då	  det	  hade	  underlättat	  att	  ha	  
någon	  att	  diskutera	  och	  reflektera	  med	  och	  det	  hade	  även	  varit	  möjligt	  att	  intervjua	  fler	  
pedagoger.	  Av	  praktiska	  skäl	  var	  detta	  inte	  möjligt.	  Att	  intervjua	  var	  det	  bästa	  sättet	  för	  
att	  kunna	  få	  en	  djupare	  bild	  av	  hur	  pedagogerna	  verkligen	  tänker.	  Eftersom	  jag	  inte	  har	  
några	  tidigare	  erfarenheter	  av	  att	  intervjua	  upptäckte	  jag	  att	  det	  var	  svårt	  även	  om	  jag	  
hade	  en	  bra	  intervjuguide	  att	  gå	  efter.	  Trots	  det	  tyckte	  jag	  att	  samtalen	  gav	  intressant	  
information	  som	  har	  gett	  ett	  bra	  underlag	  för	  studien.	  	  

5.3	  Egna	  reflektioner	  
Det	  här	  arbetet	  har	  gett	  mig	  möjligheten	  att	  själv	  kunna	  sätta	  ord	  på	  mina	  egna	  tankar	  
och	  funderingar.	  Nu	  känner	  jag	  att	  jag	  har	  lättare	  att	  motivera	  för	  mig	  själv	  och	  andra	  
varför	  det	  kan	  vara	  positivt	  för	  en	  människa	  att	  få	  möjlighet	  att	  lära	  sig	  spela	  ett	  instru-‐
ment.	  Det	  ger	  så	  många	  positiva	  överspillningseffekter	  och	  livet	  får	  en	  större	  nyans	  när	  
en	  kan	  uttrycka	  känslor	  och	  det	  ger	  möjlighet	  till	  ett	  rikare	  socialt	  liv.	  Jag	  är	  själv	  tack-‐
sam	  över	  att	  jag	  inte	  brände	  upp	  min	  fiol	  utan	  fortsatte	  att	  traggla	  trots	  några	  motiga	  år	  
innan	  det	  vände	  och	  min	  egen	  inre	  motivation	  tog	  över.	  
	  
Intervjupersonerna	  påpekade	  alla	  positiva	  överspillningseffekter	  musicerandet	  har,	  
både	  socialt	  men	  också	  när	  det	  gäller	  hjärnans	  utveckling.	  Med	  tanke	  på	  det	  är	  det	  
kanske	  inte	  helt	  fel	  att	  få	  våra	  barn	  att	  spela	  ett	  instrument,	  vi	  ser	  ju	  t	  ex.	  till	  att	  våra	  
barn	  borstar	  tänderna	  varje	  dag	  för	  att	  må	  bra.	  Intervjuperson	  4	  sa	  i	  intervjun,	  att	  hen	  
sällan	  hört	  någon	  säga	  att	  de	  ångrade	  att	  de	  övade	  när	  de	  var	  yngre.	  Tvärtom	  säger	  
många	  människor	  att	  de	  ångrar	  att	  de	  slutade	  och	  att	  de	  önskar	  att	  de	  kunde	  spela	  ett	  
instrument.	  Trots	  att	  jag	  återfick	  min	  motivation	  när	  jag	  var	  yngre,	  har	  det	  senare	  ibland	  
gått	  i	  vågor	  eftersom	  jag	  inte	  alltid	  mött	  pedagoger	  som	  har	  gett	  mig	  konstruktiv	  kritik,	  
utan	  istället	  varit	  fördömande,	  och	  det	  har	  sänkt	  min	  motivation	  och	  mitt	  självförtro-‐
ende.	  Lyckligtvis	  har	  jag	  haft	  turen	  att	  även	  fått	  möta	  lärare	  som	  har	  kunnat	  ge	  kon-‐
struktiv	  kritik	  och	  då	  känt,	  och	  sett	  resultatet	  av,	  vilken	  skillnad	  det	  är	  att	  bli	  bemött	  
med	  respekt	  och	  tilltro.	  Detta	  tillsammans	  med	  den	  här	  studien	  har	  gjort	  att	  jag	  har	  in-‐
sett	  vilken	  oerhörd	  viktig	  roll	  läraren	  har	  och	  det	  har	  inspirerat	  mig	  till	  att	  vilja	  bli	  en	  
lärare	  som	  tar	  fram	  det	  bästa	  hos	  varje	  elev	  och	  ge	  dem	  möjlighet	  till	  utveckling.	  När	  vi	  
blir	  vuxna	  och	  går	  vidare	  till	  högre	  utbildningar	  och	  så	  småningom	  ut	  i	  ett	  yrkesliv	  för-‐
blir	  våra	  behov	  desamma.	  Vi	  behöver	  fortfarande	  få	  bekräftelse,	  bli	  sedda	  och	  ha	  me-‐
ningsfulla	  uppgifter.	  Att	  vara	  vuxen	  innebär	  att	  ha	  mer	  livserfarenhet,	  men	  de	  basala	  
behoven	  ser	  likadana	  ut	  för	  att	  hitta	  motivation	  i	  livet	  och	  vardagen.	  	  	  
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Skillnad	  mellan	  att	  tycka	  och	  tänka	  och	  sedan	  faktiskt	  sätta	  det	  i	  handling	  är	  svårt.	  Det	  är	  
lätt	  att	  hålla	  med,	  men	  hur	  många	  har	  verkligen	  tid,	  ork	  och	  ekonomisk	  möjlighet	  att	  
faktiskt	  genomföra	  och	  förverkliga	  sina	  ideal	  och	  goda	  intentioner	  i	  praktiken?	  Som	  pe-‐
dagog	  är	  det	  viktigt	  att	  hela	  tiden	  vara	  reflekterande	  och	  öppen	  för	  förändring	  och	  för-‐
bättring,	  alltid	  med	  elevens	  bästa	  i	  fokus.	  Intervjuperson	  1	  säger:	  ”Man	  lär	  så	  länge	  man	  
lever.	  Man	  lär	  så	  länge	  man	  har	  elever”	  (Intervjuperson	  1).	  

5.4	  Arbetets	  betydelse	  och	  fortsatt	  forskning	  
Detta	  arbete	  har	  varit	  oerhört	  intressant	  och	  har	  fått	  mig	  att	  verkligen	  fundera	  hur	  jag	  
vill	  lägga	  upp	  min	  undervisning.	  Studien	  har	  öppnat	  upp	  ögonen	  för	  mig	  hur	  mycket	  det	  
är	  möjligt	  att	  göra	  för	  att	  det	  ska	  bli	  en	  motiverande	  undervisning.	  Jag	  måste	  som	  peda-‐
gog	  se	  till	  att	  hålla	  min	  motivation	  vid	  liv	  och	  tycka	  om	  mitt	  arbete	  för	  att	  kunna	  över-‐
föra	  entusiasm	  till	  eleverna	  och	  se	  till	  att	  jag	  utvecklas	  för	  att	  hitta	  nya	  vägar	  att	  under-‐
visa.	  Det	  här	  arbetet	  kan	  vara	  en	  inspiration	  till	  att	  lyfta	  upp	  pedagogiska	  diskussioner	  i	  
ett	  kollegium	  men	  exempelvis	  frågor	  som	  har	  med	  motivation	  att	  göra.	  Jag	  har	  insett	  hur	  
viktigt	  det	  är	  att	  man	  pratar	  kring	  undervisningen,	  reflekterar	  och	  utvärderar	  tillsam-‐
mans	  om	  det	  arbete	  man	  gör	  för	  att	  alltid	  förbättra.	  För	  att	  på	  bästa	  sätt	  kunna	  ta	  emot	  
nästa	  generation	  och	  föra	  vidare	  den	  kunskap	  som	  jag	  bär	  på	  är	  det	  viktigt	  att	  dokumen-‐
tera	  den.	  Detta	  arbete	  är	  intressant	  för	  fiollärare,	  men	  även	  för	  andra	  instrumentallärare	  
och	  lärare	  inom	  andra	  ämnen.	  Motivation	  måste	  finnas	  i	  vad	  man	  än	  lär	  sig	  annars	  blir	  
kunskapen	  ”platt”.	  För	  att	  läraren	  ska	  kunna	  locka	  fram	  och	  behålla	  motivationen	  hos	  
elever	  kan	  detta	  arbete	  kanske	  vara	  en	  start	  på	  tankar	  som	  kan	  utveckla	  pedagogiken.	  
Jag	  har	  stött	  på	  många	  kollegor	  som	  ställt	  samma	  fråga	  som	  jag	  ställde	  mig	  i	  början	  av	  
arbetet	  och	  som	  jag	  även	  nu,	  så	  här	  i	  efterhand,	  känner	  att	  det	  finns	  mer	  att	  ta	  reda	  på	  
för	  att	  komma	  närmare	  ett	  svar	  på	  problemet.	  Värdet	  av	  arbetet	  känns	  stort	  och	  rätt	  i	  
tiden	  eftersom	  jag	  har	  stött	  på	  ett	  stort	  intresse	  för	  detta	  ämnesområde.	  Även	  i	  dagens	  
samhälle,	  där	  vi	  alltid	  möter	  en	  ny	  generation	  som	  har	  nya	  influenser	  och	  distraktioner	  
och	  som	  man	  som	  pedagog	  måste	  bemöta	  och	  se	  som	  tillgångar	  i	  stället	  för	  hinder,	  tycks	  
ämnesområdet	  vara	  intressant.	  Detta	  kan	  dock	  leda	  till	  att	  det	  inte	  alltid	  är	  möjligt	  att	  
arbeta	  på	  det	  sätt	  en	  själv	  har	  gjort	  eller	  blivit	  uppfostrad	  till	  utan	  måste	  hitta	  nya	  sätt	  
som	  gör	  att	  ens	  aktivitet	  är	  attraktiv	  för	  den	  nya	  generationen.	  Denna	  uppsats	  känns	  
viktig,	  dels	  för	  alla	  tankar	  som	  har	  satts	  igång	  hos	  mig	  själv,	  men	  även	  för	  att	  jag	  hoppas	  
att	  andra	  ska	  kunna	  ta	  del	  av	  och	  få	  igång	  diskussioner	  om	  det	  som	  framkommer	  i	  arbe-‐
tet.	  Att	  prata	  om	  hur	  vi	  ska	  förhålla	  oss	  till	  nya	  situationer	  vi	  stöter	  på	  ser	  jag	  som	  vik-‐
tigt,	  eftersom	  varje	  elev	  är	  unik	  och	  undervisningen	  alltid	  måste	  specialanpassas	  för	  att	  
kunna	  optimeras.	  Jag	  menar	  att	  det	  är	  ett	  måste	  att	  ha	  ett	  öppet	  sinne,	  men	  samtidigt	  
våga	  tro	  på	  sig	  själv	  och	  sin	  metod	  och	  vara	  trygg	  i	  att	  den	  hjälper	  eleverna	  framåt.	  Un-‐
der	  min	  korta	  tid	  som	  fiollärare	  har	  jag	  stött	  på	  många	  pedagoger	  som	  frågat	  sig	  hur	  de	  
ska	  arbeta	  med	  elever	  som	  inte	  har	  någon	  motivation.	  Jag	  hoppas	  att	  detta	  arbete	  kan	  
vara	  till	  hjälp	  och,	  om	  inte	  annat,	  en	  start	  till	  intressanta	  diskussioner	  på	  arbetsplatser	  
för	  det	  är	  ett	  ämne	  som	  är	  värt	  och	  viktigt	  att	  utveckla.	  	  
	  
I	  det	  har	  arbetet	  har	  jag	  ett	  lärarperspektiv	  på	  undersökningen.	  Vidare	  forskning	  skulle	  
kunna	  vara	  att	  plocka	  in	  elevperspektivet	  och	  intervjua	  fler	  pedagoger	  för	  att	  bredda	  
och	  få	  en	  fördjupning	  i	  ämnet.	  Det	  skulle	  även	  vara	  intressant	  att	  jämföra	  mellan	  olika	  
instrumentgrupper,	  genrer	  och	  discipliner	  med	  mera.	  Det	  skulle	  också	  vara	  intressant	  
att	  titta	  på	  om	  det	  finns	  någon	  skillnad	  mellan	  den	  kommunala	  kulturskolan	  och	  privata	  
aktörers	  syn	  på	  pedagogiska	  frågor	  som	  till	  exempel	  motivation.	  Den	  kommunala	  kul-‐
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turskolan	  drivs	  med	  skattefinansierade	  bidrag	  och	  är	  styrd	  av	  politiska	  intressen	  och	  
beslut.	  Den	  privata	  aktören	  är	  helt	  beroende	  av	  elevavgifter	  och	  bedriver	  sin	  verksam-‐
het	  efter	  egna	  mål.	  Gör	  detta	  att	  undervisningen	  ser	  olika	  ut	  och	  i	  så	  fall	  på	  vilket	  sätt?	  
Att	  göra	  observationer	  för	  att	  se	  hur	  lärare	  arbetar	  i	  förhållande	  till	  deras	  visioner	  och	  
sedan	  göra	  intervjuer	  med	  elever	  för	  att	  kunna	  jämföra	  deras	  uppfattningar	  med	  lära-‐
rens	  visioner	  skulle	  kunna	  vara	  ett	  sätt	  att	  komma	  djupare	  in	  i	  ämnesområdet	  om	  moti-‐
vation.	  Denna	  studie	  är	  förhoppningsvis	  inte	  slutet	  utan	  början	  på	  något	  större	  och	  mer	  
djupgående:	  	  
	  

”Detta	  är	  inte	  slutet.	  	  
Det	  är	  inte	  ens	  början	  på	  slutet.	  	  

Men	  det	  kanske	  är	  slutet	  på	  början”	  	  
(Winston	  Churchill,	  2015,	  23	  januari).	  
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Bilaga	  1	  
Intervjuguide	  

PEDAGOGENS	  BAKGRUND	  	  
-‐	  Hur	  länge	  har	  du	  arbetat	  som	  fiolpedagog?	  	  
-‐	  Hur	  ser	  ditt	  nuvarande	  tjänsteupplägg	  ut?	  	  

	  
ERFARENHETER	  AV	  ATT	  MÖTA	  ”OMOTIVERADE”	  ELEVER	  	  

-‐	  Hur	  vanligt	  är	  det?	  	  
-‐	  Hur	  tar	  det	  sig	  uttryck?	  	  
-‐	  Är	  det	  skillnad	  på	  tonåriga	  elever	  och	  yngre	  barn?	  	  
-‐	  Har	  du	  märkt	  några	  förändringar	  över	  tid?	  	  
-‐	  Hur	  tänker	  du	  allmänt	  kring	  motivationens	  betydelse	  för	  lärande?	  	  

	  
DIDAKTISKA	  VAL	  FÖR	  ATT	  ÖKA/BEHÅLLA	  MOTIVATION	  HOS	  ELEVERNA	  	  
Hur	  lägger	  du	  upp	  den	  individuella	  undervisningen	  för	  att	  öka/behålla	  elevernas	  motivation?	  	  

-‐	  Är	  det	  något	  i	  själva	  lektionsupplägget	  du	  tänker	  har	  betydelse?	  	  
-‐	  Hur	  tänker	  du	  kring	  hemuppgifterna	  du	  ger?	  	  
-‐	  Hur	  skiljer	  det	  sig	  från	  elev	  till	  elev?	  	  
-‐	  Vilket	  inflytande	  har	  eleven	  över	  upplägg	  och	  innehall	  i	  undervisningen?	  	  
	  	  

Vilka	  förväntningar	  har	  du	  kring	  övning?	  
-‐	  Hur	  mycket	  tycker	  du	  eleverna	  skall	  öva?	  	  
-‐	  Samtalar	  ni	  med	  varandra	  kring	  övning	  och	  hur	  man	  kan	  öva	  (övningsstrategier)?	  	  
-‐	  Hur	  tror	  du	  förväntningar	  och	  krav	  påverkar	  övning	  och	  övningsrutiner?	  (dina,	  elevens,	  
omgivningens)	  

	  
Om	  du	  ser	  till	  upplägget	  som	  helhet	  över	  en	  termin	  och	  i	  samarbetet	  med	  kolleger:	  	  

-‐	  Möjligheter	  att	  spela	  tillsammans	  med	  andra	  och	  att	  uppträda	  inför	  publik?	  	  
-‐	  Förväntningar	  och	  krav	  i	  dessa	  sammanhang?	  	  

	  
Elevperspektiv	  och	  rollen	  som	  pedagog:	  	  

-‐	  Vad	  tycker	  du	  är	  viktigt	  att	  känna	  till	  när	  det	  gäller	  elevens	  liv	  utanför	  undervisningen?	  	  
-‐	  Hur	  samtalar	  du	  och	  eleven	  om	  varför	  eleven	  valt	  att	  spela	  fiol?	  	  
-‐	  Hur	  samtalar	  du	  och	  eleven	  om	  vad	  eleven	  vill	  lära	  sig	  och	  varför?	  	  
-‐	  Är	  du	  och	  eleven	  överens	  om	  målen?	  	  
-‐	  Hur	  tror	  du	  din	  egen	  hållning	  som	  pedagog	  påverkar	  elevens	  motivation?	  	  
	  	  

HINDER	  OCH	  MÖJLIGHETER	  I	  ARBETET	  	  
-‐	  Vad	  ser	  du	  som	  den	  största	  utmaningen	  i	  motivationsarbete?	  	  
-‐	  för	  dig	  personligen	  som	  pedagog	  (när	  det	  gäller	  att	  t	  ex	  utveckla	  och	  fördjupa	  
kunskaper,	  färdigheter,	  hållning)	  	  
-‐	  i	  samarbete	  med	  kolleger	  och	  ledning	  	  
-‐	  sett	  ur	  elevens	  perspektiv	  i	  förhållande	  till	  fiolundervisningens	  traditioner	  


