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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som motiverar till pianospel under lektionstid 
samt vilken typ av motivation som framträder. Den undersöker även olika strategier för att som lärare 
kunna motivera sin elev i undervisningen. Undersökningen har genomförts med aktionsforskning och 
dokumenterats genom fältanteckningar och videoinspelningar. Insamlat material har observerats, 
analyserats och bearbetats och uppkomna förändringar har lett processen mot önskvärd riktning. 
Arbetet har drivits av teorin Self-Determination Theory och satt upptäckterna i relation till dess 
förespråkande inre och yttre motivation. Av resultatet framkom olika typer av motivation då faktorerna 
lek, egna val av material och erhållen beröm samt parametrarna att lyckas, känna igen material och 
spela utifrån rätt svårighetsgrad frambringade störst motivation och starkast vilja till deltagande och 
musicerande. Tillstånden av oförståelse, trötthet och påtvingande moment genererade i utesluten 
motivation. Reflektioner och lärdomar från upplevelserna samt nya förhållningssätt i praktiken har 
lyfts fram och tillskrivits uppsatsen. Upptäckten ger nytta och verktyg i att kunna tillgodose metoder 
och strategier för framtida bruk med avsikt att främja musikskapandet i undervisningen. 

Nyckelord: Aktionsforskning, motivation, Selt-Determination Theory, undervisning, musikpedagogik  
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1. Introduktion 

Detta examensarbete handlar om att jag analyserar motivation i pianoundervisning med hjälp 
av begrepp hämtade från motivationsteorin Self-Determination Theory (Ryan & Deci, 2000). 
Intresset av ämnesvalet uppstod när jag vid en tidpunkt blev trött på att eleven i 
undersökningen inte ville musicera under lektionstid och blev således i behov av att finna en 
lösning till situationen. För att uppnå spelmotivation har jag genomfört studien med en 
aktionsforskning i intention att finna tillvägagångssätt för att skapa motivation till pianospel.    

I skolan förekommer motivation ur den egna viljan att lära och ta sig an uppgifter som 
målmedvetet siktas mot att klaras av. Det är graden av motivation som påverkar individens 
drivkraft och som i sin tur påverkas av yttre faktorer i likhet med den infinnande läromiljön, 
välmåendet, självbilden och tron på sig själv. För att i undervisningen öka den inre 
motivationen hos elever är det viktigt att tro på deras förmåga, bemöta dem utifrån det 
stadium som de befinns i, involvera dem i gemenskap, få dem till utförande av egen 
självvärdering, göra uppgifter mer spännande och intressanta och berömma och 
uppmärksamma deras insatser (Lozic, 2016). 

Mitt syfte med detta arbete är att vidga kunskapen om vilka tillvägagångssätt som anses 
betydelsefulla i den egna undervisningen för att uppnå önskad motivation. Upptäckten kan ses 
som en fördel för framtida bruk då metoder kan återtas och tillämpas i andra sammanhang. 
Som pianolärare är det högst lovande att undervisa nybörjarelever under den egna 
jobbkarriären och målet är att ge dem en god inblick i pianospel samt en uppväckt lust till 
eget vidare pianobruk.           

1.1.Motivationsteori 
Ordet motivation heter på latin motivum och härstammar ur movere som innebär satt i rörelse, 
röra sig (Egidius, 2016). Definitionen är å andra sidan svårare att redogöra då det är 
mångtydigt och användas på många varierande sätt (Ahl, 2004 s. 20). 

I uppslagsverket ges motivation förklaringen 

Motivation, psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet 
mot olika mål (NE, 2016). 

Imsen (2006) uttalar motivation som 
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Motivation handlar om hur känslor, tankar och förnuft flätas samman och ger våra handlingar 
färg och glöd. En aktivitet föregås av känslor och förväntningar, och de följer med när vi utför 

handlingen och lägger sig som en slöja runt minnet av den utförda handlingen. 

Motivation definieras gärna som det som förorsakar aktivitet hos individen, det som håller 
aktiviteten igång och ger den mål och mening. Motivation är därför mycket central för 

förståelsen av mänskligt beteende (Imsen, 2006 s. 457). 

Madsen (1986) ser motivation vara inneboende och relaterat till handling 

Alla inre (psykiska) processer och strukturer samt yttre faktorer som driver, aktiverar och motiverar 
handlingar (Madsen, 1986 s. 27). 

Gellerman (1992) riktar motivation mot fokus och uthållighet 

I den verkliga världen är motivation konsten att skapa betingelser som tillåter var och en, med alla sina 
fel och frister, att utföra sitt arbete på toppen av sin förmåga (Gellerman, 1992 s. 12). 

Schwarts (1997) menar att motivation kommer ur det målinriktade beteendet   

Motivation refers to the determinants of goal-directed behavior, its initiation, direction, intensity and 
duration (Schwartz, 1997 s. 71). 

Till de äldsta motivationsteorierna hör den hedonistiska principen som grundades av den 
grekiske filosofen Epikuros (Schröder & Zimmermann, 2007 s. 20). Den förklarar lust och 
olust utifrån individens strävan att finnas i välbefinnande och behag och att undvika smärta 
och obehag. Med utgångspunkt från principens grundtanke har nyare motivationsteorier 
bildats som bland annat förklarar motivation utifrån tillfredsställelse av individuella behov 
(ibid. s. 19-20). Nedanstående teorier utgår från de mål som är viktiga för individen och att 
tillfredsställelsen av egna behoven styr motivationen (ibid. s. 21). 

Psykologen Abraham H. Maslow utformade en motivationsteori vid namn behovstrappa 
(Warberg & Larsson, 2012 s. 147). Modellen är indelad i fem trappsteg och grundar sig i 
tanken att det första steget behöver tillfredsställas innan det andra kan uppnås och så vidare 
(Maslow, 1970). Längst ner i trappan finns de basala behoven som föda, tröst, rörelse, samlag, 
sömn och undvikande av smärta. Vidare kommer behovet av säkerhet och trygghet då 
individen strävar mot en stabil vardag för att undkomma ångest och rädsla. Därefter är det 
viktigt att känna gemenskap och att vara älskad av andra. Vid nästa trappsteg strävas 
tillfredsställelsen av erkännande och uppskattning och det berör respekt, makt, kändisskap, 
kompetens och självförtroende. Den sista nivån är behovet av självförverkligande som 
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innebär att vara ens bästa själv (Hwang, P., Lundberg, I. & Smedler, A-C., 2012; Aroseus, 
2016).  

Psykologen Clayton Alderfer skapade en vidareutvecklad teori av Maslows behovstrappa som 
fick namn ERG-teorin. Den utgörs av tre grundläggande behov - existensbehov, 
relationsbehov och utvecklingsbehov och verkar genom att istället för att förflyttas uppåt efter 
att ha tillfredsställt underliggande trappsteg som i Maslows trappa kan behoven i Alderfers 
trappa innehas samtidigt (Maslow, 2013; Abrahamsson & Andersen, 2005). Existensbehovet 
motsvarar Maslows två första trappsteg och innefattar överlevnad, säkerhetsbehov och 
fysiologiska behov likt hunger, törst, sex och så vidare. Relationsbehovet motsvarar Maslows 
tredje och fjärde trappsteg och innefattar uppskattning från det yttre likt den sociala relationen 
mellan medarbetare, vänner och familj. Utvecklingsbehovet motsvarar Maslows fjärde och 
femte trappsteg och innefattar inre uppskattning och självförverkligande, den egna lusten att 
vara produktiv och kreativ (Maslow, 2013).   

Beteendepsykologen David C. McClelland forskade kring motivationsfaktorer och uppkom 
med sin teori Three needs Theory som behandlar behov avgörande för hur en individ lever sitt 
liv. Modellen bygger likt Alderfers teori på tre behov - makt, samhörighet och prestation och 
förklarar det infinnande behovstillståndet utifrån situation och sammanhang. Beroende på 
lägestillståndet förflyttas individen horisontellt mellan behoven. Behovet av makt innebär att 
andra styrs av den egna viljan genom egen påverkan, bestämmelse och kontroll, behovet av 
samhörighet innebär en strävan efter ömsesidig förståelse och relationer med ett högt 
förtroende och behovet av prestationer innebär att vilja uppnå framgång som endast kan ske 
på egen hand (Hansson, 2016).    

Psykologen Frederick Herzberg utformade en teori gjord i två delar som fokuserar på 
arbetsmotivation och beskriver en individs strävan av vad som önskas uppnås av det egna 
arbetet (Forslund, 2013 s. 180). Undersökningen som grundade teorin baserades på vilken 
inställning en individ har till det egna arbetet, vilka skäl som ligger till grund för den och 
vilka konsekvenser det ger (Hein, 2012). Av resultatet framkom att det fanns fjorton faktorer 
som påverkade en individs arbetsinställning då de kan relateras till tillfredställelse vid namn 
motivationsfaktorer och icke tillfredställelse vid namn hygienfaktorer. Under kategorin 
motivationsfaktorer hör erkännande, prestation, personlig utveckling, karriärutvecklare, eget 
ansvar och arbetet i sig och alla förhåller sig till en individs positiva inställning till givna 
arbetsuppgifter. De åtta resterande icke tillfredsställande faktorerna består av organisationens 
administration och policy, lön och andra förmåner, relationer, arbetsmiljö, privatliv, 
arbetstrygghet och status och ses utifrån en negativ inställning till arbetsmiljön. 
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Hygienfaktorer kan enligt Herzberg aldrig motivera en individ vilket innebär att bristande 
trivsel kommer råda om de inte behandlas av organisationen (ibid.; Forslund, 2013 s. 181).  

Hergbergs motivationsfaktorer kan relateras till inre och yttre motivation (Schröder & 
Zimmermann, 2007 s. 25). Ett koncept som utvecklades av Edward L. Deci och Richard M. 
Ryan på University of Rochester och framkom som motivationsteorin Self-Determination 
Theory (SDT). Inom SDT är det relevant att urskilja på inre motivation och yttre motivation 
(Norman & Sandh, 2011 s. 19). 

              (Hagger & Chatzsisarantis, 2007) 

Utifrån min tolkning hör de tre ovanstående rutorna Autonomi, Kompetens och Samhörighet 
till rutan Grundläggande psykologiska Behov och är relaterade till nedanstående högerspalt 
Inre Motivation. Vänsterspalten Amotivation visar på avvikande motivation, följs av en 
gradvis ordning av Yttre motivation och avslutas med Inre motivation längst till höger. Det 
innebär att motivation stiger i riktning mot höger. Under varje spalt uppges begrepp som 
beskriver den relaterade motivationsgraden utifrån ett känslo- och lägestillstånd samt skildrar 
uppfattningar som roligt, tråkigt, borde och måste. Pillinjen Självbestämmande ser jag ha en 
sidleds rörelse då motivation varierar och är således oberoende av varandra.      
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Inre motivation 
En inre motivation är framtagen ur den inre drivkraften och hör ihop med begäret av att 
tillfredsställa sina behov utifrån egen vilja, eget intresse och egna mål och värden. Den senare 
medför ett antal positiva egenskaper så som större uthållighet, högre engagemang, starkare 
vilja till förbättring och bättre instudering och framförande och värdesätts på så sätt högt 
(Comeau, Huta & Liu, 2015 s. 183). 

SDT baseras inte enbart på sociala, kognitiva och känslosamma aspekter utan även på 
människans beteende och integration i sociala sammanhang (Evans, 2015 s. 66). Den lyfter 
fram tre behov som utgörs av den inre drivkraften och som står till grund för välbefinnande 
och utveckling (Norman & Sandh, 2011 s. 19). Ryan och Deci belyser välbefinnande utifrån 
två termer, hedonic - välbefinnande sedd utifrån lycka och positiv sinnesstämning och 
eudaimonic - välbefinnande i form av en fullt fungerande människa och avser att SDT 
förklarar välbefinnande som en fullt fungerande människa (ibid. s. 20). Inom SDT finns det 
tre olika behov som tenderar till välmående och välbefinnande (ibid. s. 20). Behovet av att 
uppfylla självständighet, kompetens och samhörighet (Holmgren & Neumüller, 2012 s. 8).  
- Självständighet är ett behov som genom möjligheten att vara självständig bidrar till inre 

motivation då den inre tillfredsställelsen uppfylls. Till följd av förmågan ökas enligt SDT 
den egna stresståligheten och hanterandet av tyngre arbete och bör i sin tur noggrant 
omhändertas för att inte verka negativt på välbefinnandet (Norman & Sandh, 2011 s. 22). 
Behovet självständighet utgår från i vilken omfattning de yttre upplevelserna uppfattas och 
överensstämmer med de egna initiativen. Individen kan anpassa sig till de yttre krafterna 
från omgivningens krav eller likaväl använda de yttre kraven som stöd för eget antagande 
(Holmgren & Neumüller, 2012 s. 8).  

- Kompetens är ett behov som antyder på att individen är i samspel med omgivningen och att 
den kan påverka omgivningens samspel, det vill säga att känna sig kompetent. Känslan av 
att uppnå kompetens hör ofta ihop med att erhålla feedback i en situation. Positiv erhållen 
feedback som i nödvändighet behöver vara ärlig och detaljerad skapar högre engagemang 
men även negativ feedback kan stödja kompetensen (ibid. s. 9-10).  

- Samhörighet är ett behov som antyder på tillhörighet och gemenskap (ibid. s. 10). Inom 
SDT beskrivs släktskap som individens egna lust att infinna sig i samhörighet och 
gemenskap med andra samt att mer ingående älska och bli älskad (Norman & Sandh, 2011 
s.24). Behovet uppstår då individen känner nära relationer till medmänniskor omkring sig 
och uppnår en känsla av deltagande i grupp (Holmgren & Neumüller, 2012 s. 10). 
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Yttre motivation  
Motsatsen till en inre drivkraft är att vara motiverad utifrån en yttre kontroll. En kontroll som 
kan komma från en annan persons vilja eller mutor men även från eget förtryck, egna 
skuldkänslor och egen ångest. Yttre motivation leder till ett tillstånd av mindre intresse, 
ansträngning och vilja men har trots det en drivande kraft på grund av belöningens skull som 
kan tillgås genom berömmelse, tillgångar eller pengar (Comeau, Huta & Liu, 2015 s. 183; 
Norman & Sandh, 2011 s. 19).  

SDT visar på fyra grader av yttre motivation. Grader som yttre kontroll, introjicerad kontroll, 
identifierad kontroll och integrerad kontroll (Norman & Sandh, 2011 s. 25).  
- Yttre kontroll är det tillstånd då den yttre motivationen är som starkast. Den saknar total 

självständighet och utförs endast till följd av att få erhålla en yttre belöning och frångå 
bestraffning (ibid. s. 26).  

- Introjicerad kontroll grundar sig i att undgå dåligt samvete och istället höja sitt 
självförtroende. En individ kan i egoistisk syn utföra en handling i uteslutande syfte att 
förbättra sin självkänsla (ibid.).  

- Identifierad kontroll har sin utgångspunkt i förståelsen av en handlings nytta och värde. 
Den förkunskap som underlättar en lärdom accepteras av individen som en yttre kontroll 
(ibid. s. 27).  

- Integrerad kontroll liknar inre motivation men urskiljs på så sätt att en individ identifierar 
sig med yttre värderingar till den grad att de ses som egna (Lindbäck & Ekström, 2011 s. 
4). 

Amotivation namnger det lägestillstånd då en individ medvetet undviker eller avstår från ett 
görande (Eriksson & Kruse, 2009 s. 5). Anledningarna till det är att den varken infinner sig 
tillräckligt kompetent eller att görandet saknar trovärdighet av tillfredsställelse (Norman & 
Sandh, 2011 s. 26). 

Ovanstående teorigrundare ser motivation på sitt egna sätt. Maslow menar att motivation 
uppstår genom att tillfredsställa ett nuvarande behov för att därefter kunna tillgodose nästa 
behov medan Alderfer anser att flera behov kan verka på samma gång. I likhet med varandras 
teorier baseras behoven utifrån fysisk levnad och strävan efter en god självkänsla medan 
McClelland och Herzbergs lyfter härkomst av motivation ur sociala sammanhang. SDT står i 
mest likhet med Herzbergs teori om motivation i arbetslivet och känns således relevant att 
använda i pianoundervisning. Termerna inre och yttre motivation inom SDT kommer 
användas i studien.  
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1.2.Tidigare forskning 

I artikeln The influences of parents, teachers, peers and other factors on students' motivation 
in music lyfter Sichivitsa (2007) fram externa och interna variabler som har en inverkan på en 
elevs motivation i musikundervisning. Yttre faktorer berör föräldrastöd som i form av 
uppvisat engagemang har en stort inflytande på eleven, inte minst för yngre elever som 
baserar sina värderingar på egna åsikter och återkoppling från föräldrar. Musiklärare har 
likaså en viktig roll då de står för att skapa ett meningsfullt musikaliskt lärande och finnas till 
hjälp i undervisande situationer. Vidare har kamratstöd och -vägledning en verkan på att 
eleven ska våga känna trygghet och således bli motiverad till engagemang och prestation på 
lektioner. Slutligen har tidigare positiva erfarenheter en tendens att motivera till att åter 
närvara på liknande aktiviteter. Inre faktorer berör självuppfattning, ett viktigt element som 
påverkar elevens belåtenhet av läromiljön, intresse i inlärningsämnet och prestation i arbetet. 
Dessutom har det egna inflytandet och värdet som tillförs en uppgift betydelse för 
motivationen (Sichivitsa, 2007 s. 56-57).             

I artikeln Motivation and Achievement beskrivs motivation utifrån fyra mönster som 
gemensamt summerar en elevs motivation. De handlar om val, intensitet, ihärdighet och 
kvalitet. Under en klasslektion kan elever välja om de önskar att utföra en given uppgift eller 
inte. Vissa visar på engagemang genom att sätta igång med arbetet medan andra ses som 
omotiverade och börjar göra annat. Nästa motivationssteg berör graden av intensitet i att klara 
av en uppgift då motivation inte enbart handlar om vad eleven väljer utan även till vilken 
utsträckning engagemang tillförs i valet. Vidare undersöks hur pass ihärdig eleven är i att 
återupprepa görandet och slutligen till vilken kvalitet görandet utförs i (Maehr, Pintrich & 
Linnenbrink, 2002 s. 217-219). 

Blomberg (2003) genomförde en undersökning på tre elever och en pianopedagog angående 
vilka faktorer som anses betydelsefulla för att ungdomar ska känna motivation till att spela 
piano. Av resultatet uppkom att uppskattning från omgivningen, lärarens lyhördhet och 
kommunikations- och utlärningsförmåga, musikaliska förebilder samt val av repertoar är 
viktiga faktorer som påverkar ungdomars motivation (Blomberg, 2003 s. 21). 

Vidare genomförde Gunneng och Bäckvall (2010) en liknande undersökning på tre elever och 
tre lärare gällande hur de ser på motivation i pianoundervisning. De kom fram till att tid, 
lärare, förebilder, repertoarval, föräldrar, självförtroende och målsträvan är viktiga faktorer 
som ökar motivationen. Tiden i en elevs vardagssituation kan vara otillräcklig och orsaka att 
pianoövning bortprioriteras. Lösningen är att prioritera, planera och strukturera övningstid 

!  7



och införa en vana vilket i sin tur leder till att motivation inte behöver eftertraktas (Gunneng 
& Bäckvall, 2010 s. 19). Då övningsstrategier är betydelsefulla har läraren en viktig roll i att 
förespråka och agera som förebild för att eleven ska bli motiverad till fortsatt övning på egen 
hand. Det är nödvändigt att demonstrera på rätt nivå och använda lämplig repertoar för att 
inspirera till egna försök (ibid. s. 20). När det gäller yngre elever har läraren störst ansvar i att 
finna rimligt spelmaterial medan äldre elever med större medvetenhet om den egna 
svårighetsnivån kan påverka besluten. Motivationen är beroende av relationen till materialet 
och materialet är i sin tur beroende av svårighetsnivån. Föräldrar har likaså en viktig roll i 
elevens övningsmotivation då uppmuntran och stöttning ökar drivkraften i att uppnå krav, 
höjer medvetenheten om ett musikaliskt kunnande och stärker det egna självförtroendet. Med 
ett gott självförtroende och en stark känsla av att besitta lärdom blir eleven motiverad till att 
sikta mot högre mål (ibid. s. 21-22).     

Intentionen med detta arbete är att i likhet med ovanstående studier undersöka vilka element 
som frambringar motivation för pianospel under lektionstid, vilken typ av motivation som 
uppstår och vilka kopplingar som kan dras till Self-Determination Theory. 

1.3.Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka 

1. vilka faktorer under lektionen som bidrar till att skapa motivation samt vilken typ av 
motivation som uppstår.  

2. olika pedagogiska strategier för att som lärare kunna skapa en motiverande läromiljö för 
sin elev. 

2.Metod 

2.1.Metoder för lärarutveckling 

Förmågan att hantera situationer, handla efter rådande förutsättningar och kunna ha en 
framförhållning om kommande företeelser kan beskrivas med kompetens. Det används i 
dagens termer som en beskrivning av en individs kunskap och kunnande (Hånell & 
Söderberg, 3013 s. 7). En lärare är kompetent då den uppvisar på goda ämneskunskaper, har 
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en praktisk erfarenhet, är duktig i kommunikationsväg, kan se sig själv som sökande efter ny 
kunskap och så vidare (Atanassova, 2002 s. 6-7). Kompetensutveckling är i sin tur det 
fortsatta lärandet som bland annat avser metodikutveckling, ämnesfördjupning, 
utvecklingsarbete och social kommunikationsutveckling (ibid.). Lagstiftningen beskriver 
kompetensutveckling som följande 

Kompetensutveckling är ett vidare begrepp än fortbildning, och rymmer såväl ämnesbreddning som 
ämnesfördjupning, metodutveckling, arbetsutveckling, forskning och utvecklingsarbete samt annan 
verksamhetsutveckling av betydelse för förskolan, skolan och vuxenutbildningen (Persson, 2000 s. 

29). 

Kompetensutveckling kan utföras genom bland annat Lesson study, Learning study och 
aktionsforskning. Skillnaden dem emellan är att i en Lesson study är det fokus på 
undervisningen (Häggström, Bergqvist, Hansson, Kullberg & Magnusson, 2016). I 
gemenskap arbetar fler antal lärare med syfte att genom aktiviteter och undervisningsmaterial 
utveckla en lektion och göra den så bra som möjligt. En av lärarna genomför den planerade 
lektionen med en elevgrupp medan de andra lärarna filmar och/eller observerar och för 
dokumentation genom förutbestämda aspekter som i förväg har planerats att uppmärksammas. 
Vidare samlas lärarna efteråt för gemensam diskussion och tar upp uppkomna företeelser som 
i sin tur grundar nästkommande lektion utifrån förändringar och nya tillvägagångssätt. Nästa 
lektionstillfälle sker med en ny elevgrupp med antingen samma lärare eller en annan lärare i 
gruppen och genomför lektionen utifrån den nya planeringen. Processen avslutas därefter åter 
med diskussion och arbetet sammanfattas för att kunna tilldelas andra lärare (ibid.; Andrén, 
2010 s. 3). 

I en Learning study är det fokus på elevens lärande (Häggström, Bergqvist, Hansson, 
Kullberg & Magnusson, 2016). Lärare samarbetar tillsammans i grupp och planerar en lektion 
som utgår från att utveckla elevers lärande så mycket som möjligt. Blickfånget ligger i elevers 
förståelse av lärandet från den svårighet de upplever i undervisningen. I studien finns det 
vanligtvis forskare som sitter och iakttar eleverna och lärarna men det likväl förekommer att 
studien sker utan forskare. En lärare i gruppen genomför lektionen med en elevgrupp, lärarna 
träffas för diskussion med inslag från observation och videoinspelningar och lyfter upp 
elevers uppkomna och uteslutande lärdomar, en ny lektion planeras utifrån förändringar och 
nya tillvägagångssätt och den nya lektionen genomförs återigen med en ny elevgrupp. 
Avslutningsvis summeras och sammanfattas processen för vidaredelning av den etablerade 
kunskapen (ibid.; Andrén, 2010 s. 4)  
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I en aktionsforskning är det en prövning som skall ske. Det är praktikern/läraren själv som 
formulerar en ifrågasättning utifrån en situation som önskas förändras, utför forskningen, 
observerar praktiken genom observationer, förändrar processen utifrån nya tillvägagångssätt 
och fortsätter i riktning mot att uppnå svar (Rönnerman, 2004).  

Av kompetensutvecklingsmetoderna ovan är ändamålet ungefär densamma men processen 
någorlunda varierande. Metoderna utförs på liknande sätt genom planering, utförande, 
videoinspelningar, observation, förändringar och återtagning men urskiljs genom antalet 
deltagare. Dessutom medverkar forskare i vissa fall på Learning study och aktionsforskning 
medan en Lesson study enbart utförs av lärare. Då det i en Lesson study är fokus på 
undervisningen och i en Learning study på lärandet består aktionsforskning av båda delar. 
Den talar för att på egen hand utföra praktiken och vara forskaren i undersökningen.  

Anledningen till valet av aktionsforskning som metod har berott på min intention om att få 
vara delaktig i undersökningen och kunna påverka processen. Viljan om att få vara 
närvarande, erfara situationer ur ett lärarperspektiv och kunna tillta lärdomar ur praktiken har 
varit stark och ansetts gynnsam.  

2.2.Aktionsforskning   
Studien har genomförts med en aktionsforskning på en sjuårig pianoelev. Begreppet 
aktionsforskning är en forskningsmetod som kan delas upp i två kategorier, aktion och 
forskning. Aktion är detsamma som handling vilket innebär att en prövning behöver 
genomföras och forskning är det som sker under prövningen i strävan mot att söka svar till 
den drivande forskningsfrågan samt ny kunskap till konstant förbättring av den egna 
praktiken (Rönnerman, 2004 s. 14-15). Forskningsmetoden har varit relevant att använda då 
den har givit kunskap om nya tankebanor, föränderliga tillvägagångssätt, vidareutvecklade 
undervisningsmetoder och icke användbara strategier för pedagogiskt bruk.  

Det som utmärker en aktionsforskning är att forskaren börjar sin undersökning med en 
undersökningsfråga som driver arbetet från start till slutresultat (ibid. s. 13). Studien har 
drivits av att undersöka vilka tillvägagångssätt som är högst väsentliga för att skapa 
motivation till musicerande. Vägen till svaret har innefattat fyra pianolektioner på Kungl. 
Musikhögskolan vars innehåll har bestått av olika infallsvinklar för att variera 
lektionsinnehållen och intressera eleven till deltagande. Valet av elev har grundat sig i den 
egna önskningen om att vilja förändra den vanligt förekommande situationen av att han 
saknade engagemang och spelvilja under pianolektioner. Insikten om att vilja söka efter hur 
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en inre musikalisk drivkraft kan uppstå har genererat i en beslutsamhet om att välja honom 
som undersökningselev. Tankar och funderingar kring vilka tillvägagångssätt som känns 
relevant har utformat infallsvinklarna notläsning, improvisation, gehör och sång. De har 
baserats på utgångsläget av att inneha olika element för att ge stöd åt elevens musikaliska 
utveckling samt variera lektionerna i syfte att väcka motivation. Den första lektionen har 
utformats genom planering, utförts enligt planering och använts som grundpelare för 
nästkommande lektioner. De resterande lektionerna har blivit påverkade av föregående lektion 
genom att det under processens gång har skett förändringar i praktiken som i sin tur har 
medfört lektionsändringar med nya tankesätt.  

Rönnerman (2004) framhåller vikten av att konstant iaktta och observera vad som sker i 
aktionsforskningsprocessen och att lära sig utveckla och göra förändringar under dess gång 
(ibid.). Forskningsmetoden har varit relevant att använda då intentionen har varit att sträva 
efter förändringar för att uppnå undersökningsfrågan. Det som i praktiken har ansetts vara av 
stor betydelse och givit en positiv verkan har behållits medan metoder som har saknat effekt 
på motivation har ändrats eller tagits bort. Likt en röd tråd har målet varit att söka efter och 
försöka uppnå motivation hos eleven.  

För att kunna följa upp vad som är bra och mindre bra i praktiken under en forskarprocess är 
dokumentation av stor vikt. Det underlättar arbetet i att kunna spåra mönster av vad som sker 
i praktiken, se vad som ligger till grund för specifika fenomen, påverka situationer mot 
önskvärd riktning och leta efter upprepande händelser i syfte att göra förbättringar eller 
återskapa dem. Dokumentation kan föras genom dag- eller loggboksskrivningar, samtal och 
intervjuer med inblandade och diskussioner av den egna praktiken med medverkande 
(Andersson, 2016; Rönnerman, 2001 s. 12). Den kan även föras med videokamera då 
filminspelningar gör det möjligt att se händelser återupprepande gånger (Rönnerman, 2004 s. 
22) Studien har dokumenterats i form av fältanteckningar i skrivbok, videoinspelningar på 
iPad, observationer under lektionstid och av videoinspelningar, intervjuer med eleven 
angående huruvida den har känts vid de olika momenten samt egna tankar kring 
lektionsinnehåll och motivationsfrågor.  

Jag har arbetat med att få fram motivation genom att inneha variation i lektionerna, observerat 
och granskat situationerna i undervisningen, undersökt elevens reaktion och känslotillstånd 
samt tilltagit justeringar och förändringar i praktiken som har lett mot motivationsriktning. 
Undervisningen har skapats med ändamål att utgå från elevens musikaliska kunskapsnivå och 
främja en linjär och gradvis ökad utveckling. I planeringen och utformandet av lektionerna 
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har tidigare metodikkunskaper och lärarerfarenheter tilltagits och involverats av tankar att 
göra lektionsinnehållen spännande och nöjsamma.  

2.2.1. Analys av praktiken 

Analysen av arbetet har genomförts på två sätt. Den har innefattat direkt bearbetning av 
uppkomna händelser under pianolektionerna som i stunden har observerats, utforskats och 
ändrats utifrån iakttagelser av huruvida eleven har närvarat under lektionsmomenten, visat på 
intresse till utföranden, varit aktivt engagerad och förstått undervisningens innebörd.  

Den har även utförts genom noggrann granskning av videoinspelningarna med avsikt att 
undersöka hur eleven såg ut, vilka beteenden som uppstod, hur han förhöll sig till 
lektionsmomenten, vilken respons som gavs till frågeställningar och om det fanns upprepade 
mönster av olika slag. Det har dessutom varit möjligt att undersöka mitt förhållningssätt 
gentemot eleven, hur jag uttalade mig, när jag var tydlig i mitt lärarskap, vilken interaktion 
som fanns mellan mig och eleven samt vilka förändringar som behövde vidtas. 

3.Genomgång av pianoundervisningen    

I detta kapitel redogörs ett linjärt genomdrag av lektionerna med en text i två delar. Den  
indragna och förminskade texten behandlar händelseförloppen i undervisningstillfällena och 
innehar information som belyser använt arbetsmaterial, framhäver uppkomna känslostatus hos 
eleven och mig samt anger förhållnings- och tillvägagångssätt som uppstod i praktiken. 
Innehållet består av citerade uttal från mig respektive eleven och är skrivna i en indragen text 
med tillhörande referens från fältanteckningar. Jag kommer söka efter motivationshöjande 
faktorer och kursivera orden (lek), (eget ansvar) och (beröm) inom parentes vid relaterat 
tillfälle. De kopplas och diskuteras i kapitel 4.  

Den ordinära och normalstora texten analyserar händelseförloppen av lektionerna och uppger 
olika tillvägagångssätt som användes i undersökningen samt beskriver utifrån upplevelser och 
reflektioner vad och hur en lärare kan göra för att utveckla sin praktik. 

3.1.Första interventionen   
Den första pianolektionen var planerad att ha fokus på notläsning med tillhörande förövningar i syfte att 
underlätta förståelsen av notbilden. Lektionen hölls på Kungl. Musikhögskolan i övningsrum 1C406 och 
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bestod av gemensam gångpuls på golvet, sång på visans text, klapp i rytm av visans melodi, arbete med 
kroppsplaceringar av respektive tonhöjd och elevens egna försök till notläsning. Visan som användes 
heter Bim bam och finns i pianoskolan Lilla Pianoraketen av Margareta Strömblad (Lilla Pianoraketen, 
2010 s. 47).  

Lektionen startade med en gemensam gångpuls på öppet golv (lek) för att aktivera kropp och hålla ett 
stadigt tempo. Det var avsiktligt att momentet skulle ge eleven ett helhetsintryck och en känsla av visans 
struktur men dessvärre tycktes han ha svårt att röra sig i en tydlig puls och hålla ett jämnt tempo med 
fötterna vilket medförde att situationen för honom saknade en mening.  
  
 Jag förstår inte (elevens uttal ur fältanteckningar, 2016-09-17)  

Efter en snabb fundering i syfte att åtgärda lösning blev valet att fortsätta finnas i görandet och låta 
aktiviteten hända av sig självt. Eleven hann inte visa på förbättring innan sång på visans text Bim, bam, 
bi-ri bi-ri bam, bi-ri bi-ri bim bam, bi-ri bi-ri bam tillades och vidare förstärktes med handklapp till varje 
stavelse. Elevens sång var knappt hörbar då han endast sjöng vid enstaka fall.  

 Kanske saknar eleven uppfattning om sin egna sångkapacitet eller är visan svårsjungen? (egna tankar ur 
fältanteckningar, 2016-09-17) 

Vid uppmuntran till försök hördes några få sångmeningar innan de nästintill tystnade. Handklappsslagen 
blev inte heller någon succé utan visade sig ha samma öde som sången.  
  
 Den sökta motivationen kommer aldrig att blomstra om inte en förändring sker. Eller? (egna tankar ur 
fältanteckningar, 2016-09-17)  

Tanken var att momentet skulle sjunka in i den egna förståelsen genom att finnas i görandet och det 
visade sig att eleven gjorde små förbättringar i sitt utförande men kvarstod till stor del i samma 
utgångsläge. Resultatet blev att han gick i sitt egna tempo, sjöng och klappade när han blev påmind och 
sågs sakna koncentration då momentet inte var tilltalande. 

Syftet med gångpuls var att det skulle underlätta notinlärningen för eleven genom att 
involvera fler sinnen, närvara i musikaliska element och kunna få ett helhetsperspektiv av 
visan. Det finns flera studier som talar för att engagera kroppen i en inlärningsprocess. Sundin 
(1995) menar att utlärning av noter till ett barn skall ske efter att det har fått uppleva de 
musikaliska elementen och fått en förståelse för vilken innebörd de har (Sundin, 1995 s. 163). 
Nivbrant anser att gången är en väl automatiserad rörelse som sker naturligt och utförs 
omedvetet. Den bara finns. Det gäller dock att hitta rätt gångtempo för att den skall ske 
självverkande eftersom tempot skiljer sig bland människor. Gången för ett barn är naturligt 
snabbare då benen är kortare medan den för vuxna med längre kliv sker i en långsammare 
puls (Nivbrant, 2013 s. 75). Då eleven varken gick eller klappade i puls blev beslutet i 
stunden att fortsätta aktiviteten utan en djupgående förklaring till pulsens innebörd efter 
elevens konstaterande jag förstår inte. Anledningen var för att undersöka om han genom 
görandet kunde väcka en inre insikt och skapa en förståelse. Det är nödvändigt att vara 
uppmärksam på om information når elever för att tidigt kunna åtgärda situationen. 
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Nästkommande lektionsmoment handlade om tonhöjdslära. Eleven fick sätta sig på pianopallen och 
visuellt iaktta mina handplaceringar av tonernas lägen på min kropp. Omfånget bestod av de fem första 
tonerna i D-moll utspridda på kroppens övre halva. D ligger vid magen, E ligger vid bysten, F ligger vid 
munnen, G ligger vid pannan och A ligger i luften ovanför huvudet. Utifrån elevens följsamma blick och 
aktiva öron som lyssnade till de sjungande tonnamnen gjorde han försök till att härma företeelserna. 
Imitationerna utfördes väl (beröm) och han sågs vara självsäker och nöjd.  
  
 Jag tror det beror på att han tycktes förstå vad som pågick" (egna tankar ur fältanteckningar, 2016-09-17)  

Tonnamnen byttes ut mot visans sångtext och handplaceringarna föreföll likaså i motsvarande läge. 
Elevens uppgift var att klura ut och tala om vilka ord i visan som motsvarade de uppvisande 
handplaceringarna på kroppen och det visade sig att han vissa gånger svarade fort medan andra gånger 
krävde längre betänketid. Uppmuntrande och glädjehöjande ord kom till följd av elevens engagemang 
och det genererade i inspiration till nya försök.  

Det var nödvändigt att arbeta i ett långsamt tempo, använda stora och tydliga gester med 
handen och ha en klar röst som sjöng eller talade tonnamnen av respektive handplacering då 
det ökade chansen till förståelse och medförde att inlärningsprocessen blev lättsammare. 
Likaså blev beröm betydelsefullt då det efter elevens goda insatser stärkte hans drivkraft och 
höjde intresset till fortsatt utveckling. Metoden är relevant att använda innan notläsningstadiet 
då en elev genom det visuella sinnet kan koppla lägena till handens fingrar, placera dem på 
pianot, spela med varje finger på respektive tangent samt kunna se en förbindelse mellan 
handens fingrar, pianots tangenter och noternas placering på notsystemet. 

Resten av lektionen ägnades åt försök till notläsning. Visans noter sattes på notstället och eleven fick en 
kort beskrivning av vad pappret upplyste om. Korrekt sittposition på pianopallen illustrerades och rätt 
högerhandsposition på tangenterna tydliggjordes. Att läsa noter var inte en höjdpunkt då eleven 
mestadels sneglade på kroppsplaceringarna av tonerna i ögonvrån.  

 Jag pekade på en not och bad eleven säga notens namn. Svaret sades utan tydlig övertygelse. Med en 
osäkerhet (egna uttal ur fältanteckningar, 2016-09-17)  

Bim bam var okänd för honom och han hade således inte sett noterna vid tidigare skeden. Likt 
föregående momentet med det visuella sinnet som ledande hjälpmedel blev försöken till spel av visan 
tydligast framtagen ur imitationer på pianot. Ackompanjemang tillkom och musiken växte. Lektionen 
avslutades med att eleven fick i uppgift att på egen hand repetera visan hemma.  

 Eleven har ändå varit någorlunda engagerad under lektionstid men är han väl motiverad till att fortsätta 
hemma? (egna tankar ur fältanteckningar, 2016-09-17) 

Begreppet A prima vista är en musikalisk term som enligt Högquist (2014) förklaras med att 
noten ses vid första anblicken och att musikern spelar direkt från bladet utan betänketid 
(Högquist, 2014 s. 8). Det är väsentligt att förebygga svårigheter i notläsning genom att arbeta 
med faktorer som tonhöjdslära, rytmkännedom, tillvägagångssätt till att avkoda noten och 
olika tankevägar som underlättar den visuella iakttagelsen. Högquist (2014) menar att 
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grunden till notläsning ligger i den egna kunskapen om att kunna bemästra tonhöjd och rytm. 
Vidare har ett barn enligt honom vanligtvis lättare att ta sig an noters tonhöjd på en notbild då 
det utan nödvändig förkunskap av hur toner klingar vet vart på instrumentet de förekommer 
medan rytmiskt korrekt spel kan vara svårare att utföra då rytm kräver en tidsmässig 
förståelse och ett vetande av dess klang (Högquist, 2014 s. 10). Att Bim bam hade en högre 
svårighetsgrad som översteg elevens spelnivå medförde att motivationen förblev svag och 
notinlärningsförsöken besvärliga. Rytmen av visan var svår att bearbeta då den inte sjönk in i 
kroppen via görandet under aktiviteten gångpuls på golvet och kännedomen om melodin var 
okänd och bidrog således inte till igenkänning. Det märktes dessutom att uppmärksamheten 
under försöken att läsa noterna fanns på tonplatslägena på kroppen och på imitationerna av 
dem.     

3.2.Andra interventionen   
Den andra pianolektionen var tänkt att inledas med en uppvärmning på Bim bam för att få möjlighet att 
avgöra om eleven hade övat på den hemma eller inte. Om motivationen kvarstod eller inte. Resten av 
lektionen som hölls på Kungl. Musikhögskolan i övningsrum 1B407 bestod av gemensamt och spontant 
skapande av ljud, ackordsgenomgång av Beatles låt Let it be, genomgång och spel av C-dur skala och 
elevens egna försök till improvisation. 

Eleven berättade att han inte hade övat på Bim bam vilket gjorde att den till stor del hade blivit 
bortglömd.  

 Varför övade eleven inte på visan hemma? Var den för svår? Troligtvis hade motivation endast uppstått för  
stunden och därefter försvunnit vid egen hemmaövning. Men det var ju mitt syfte, att väcka motivation till  
att spela under lektionstid. Kan jag dra slutsatsen om att motivationen var en yttre motivation?  
(egna uttal ur fältanteckningar, 2016-09-24)  

Eleven blev tillfrågad om den ville återuppta gångpuls med klapp av melodins rytm men han skakade på 
huvudet och svarade nej. Istället för att tjata fram hans vilja övergick repetitionen till tonplaceringar på 
respektive kroppsläge som eleven utifrån iakttagelser fick imitera i spelförsök på pianot. Efter ett antal 
omtagningar började visan bli alltmer ihågkommen och medförde på så sätt ett säkrare spel. Vid hans 
egna försök till notläsning blev spelprocessen dessvärre långsam och tidsmässigt osammanhängande. 
Bim bam gav ingen större motivation då nivån kändes överstiga elevens musikaliska kapacitet och 
således övergick momentet till nästa lektionsmoment. 

Skälet till att åter gå i gångpuls var för att snabbt återkoppla till minnet av vilket tempo Bim 
bam hade, vilken rytm melodin bestod av samt hur visan genom den sjungande sången 
klingade. När det visade sig att eleven inte ville upprepa momentet kändes det inte tilltalande 
att tvinga honom till utförande. Beslutet av att istället vidta tonplatslägena på kroppen 
baserades på att momentet vid tidigare skeden hade lockat eleven till större engagemang. Då 
drivkraften någorlunda slocknade vid notläsningsförsöken blev insikten av att han blev mer 
motiverad utifrån den visuella aspekten med görandet i fokus genom imitation av tonlägena 
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på kroppen än att endast sitta still och klura ut vilken not som representerar respektive 
tangent. Det välkända citatet Learning by doing av John Dewey (Boström, 2004 s. 42) är ett 
uttal som beskriver situationen av att han intog lärdom snabbare med görandet i fokus. 
Ytterligare en aspekt i görandet var att eleven fanns i ett välbehag, en känsla som skapade 
trygghet och genererade till mer engagemang och ett starkare intresse.  

 Ska vi improvisera? Skapa musik av olika ljud? (egna uttal ur fältanteckningar, 2016-09-24) 

Det var dags att förflyttas från pianots tangenter och istället ägna en stund åt dess inre delar. Momentet 
var menat att ha en annorlunda och uppväckande utgångspunkt som frångår inlärning från yttre 
förevisning och istället ger plats åt att uppvisa innevarande kunskap och egna ställningstaganden. 
Flygellocket öppnades, instrumentets inre konstruktionerna började gemensamt betraktas och känslan av 
en spännande stämning tog vid (lek). Med en yttre kraft sattes strängar i svängning, ytor i ekande buller 
och klubbor som ljuddämpande inslag. Eleven sågs bli fascinerad av innehållet och vågade till en början 
inte slå på det. Han ifrågasatte delarnas verkan, lyssnade till det utsöndrade ljudet och sökte med ögonen 
efter nya ytor att sätta i klingande svängning. Det var tydligt att stunden av upplevelserna väckte ett 
intresse som tycktes öka den inre drivkraften. Ett intresse som högst troligast berodde på att eleven 
aldrig tidigare hade erfarit samma situation.  

 Nu önskar jag att samma motivation överförs som improvisation på pianot (egna uttal ur fältanteckningar, 
2016-09-24)    

Att komma ur ett undervisningsupplägg av att musicera vid pianot och göra ett annorlunda 
och spännande moment ledde till ett positivt samspel mellan mig och eleven. Han kändes 
bekväm och avslappnad, uppvisade på vilja och motivation och tog egna initiativ till frihet 
och musikskapande i stunden. Inga regler, inga prestationskrav och inga rätt och fel förekom. 
Grundtanken med momentet var att utgå från de element och läroluckor som eleven behövde 
utveckla och arbeta med då improvisationsstunden avsiktligt verkade som en förövning till 
improvisation på pianot. Lärdomen av den upplevda situationen var att våga använda egen 
fantasi och smycka ut undervisningen med inspirerande infallsvinklar.       

Eleven önskade (eget ansvar) att få spela låten Let it be då den för honom var känd och ackordsmässigt 
nära till hands från tidigare inlärning. Dessutom hade han hemma fått utöva den med hjälp av sina 
föräldrars deltagande vilket kändes driva den inre motivationen. Vid uppspelet hördes musiken klinga i 
rätt ackordsuppbyggnad och tycktes framföras utan större besvär (beröm). Det gjorde att spelet 
utvecklades med tillägg av ackompanjemang och sång. För att knyta ihop säcken av lektionsinnehållet 
utfördes en genomgång av C-dur skala innan improvisation över låtens ackord kunde ske. Skalan var 
bekant för eleven men trots förklaring och illustration av rätt fingersättning sågs han bli ointresserad och 
tappa glädje. Han var inte lika ivrig över att efterlikna spelet av skalan och saknade vilja till att härma de 
förevisande spelfigurerna. Genomgången gick över till improvisation. Avsikten var att eleven skulle bli 
motiverad till att improvisera på pianot, känna sig fri att använda självvalda toner och rytmer och mynna 
ut i spontant skapande men det visade sig att han blev mer tagen av tillåtelsen av att undersöka flygeln 
inifrån och upplevelsen av instrumentets inre väsen, strängarnas verkan, klubbornas slag och ljudets 
ekande klang. Tanken var att han utifrån undersökningsområdet av flygeln skulle våga skapa, känna på 
eget styre och försöka överföra den uppkomna inspirationen till pianot i en improvisation. Dessvärre 
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sågs tangenterna begränsa elevens inre flöde och stoppa hans fingrars naturliga formande av vackra 
harmonier. Trots motgångarna uppstod en smått klinkande och relativt tystlåten improvisation som sågs 
frambringas i osäkerhet och som klingade i förhållande till förutsättningarna. Viktigt var att bibehålla ett 
drivande engagemang i lärandet av låten och således blev improvisation uteslutet. Eleven fick i uppgift 
att lägga ackorden på minnet för att i hemläxa öva på dem utan stödpapper. 

Att systematiskt lägga upp sin undervisning och arbeta med uppbyggande delmoment blev 
betydelsefullt för elevens förståelse och lärande. Då improvisation var läromålet och skalan 
delmomentet fick eleven en inblick i vilka toner som var tillåtna att användas samt vilken 
fingersättning som tonerna spelades med. Avsikten med improvisation var att han skulle få 
vara spontant kreativ och känna på eget styre. Enligt Sundin (1995) kan improvisation 
beskrivas som en form av skapande då den kreative utövaren sätts i självständighet och skapar 
musik utifrån det egna förhållningssättet till omgivningen (Sundin, 1995 s. 107). 
Nachmanovitch (1990) uttrycker vikten av att föra undan hinder som bromsar upp den 
spontana vägen och dess inneboende flöde, ge tillåtelse till det naturliga skapandet och släppa 
fri det inre för att improvisation ska uppstå (Nachmanovitch, 1990 s. 17). Det underlättade att 
förklara vilken tonart improvisationen förhöll sig till, vilka tangenter som kunde användas, 
vilka tankemässiga riktlinjer likt färger, mönster eller känslor som kunde innehas och vilka 
former som frågor och svar improvisationen kunde utgå från.  

3.3.Tredje interventionen  
Då inspirationsstunden inuti flygeln blev ett motivationshöjande moment var det eftersträvansvärt att 
uppfylla samma känsla i nästkommande pianolektion. Lektionen hölls på Kungl. Musikhögskolan i 
övningsrum 1C405 och bestod av repetition på låten Let it be, gehörsbaserad övning som går ut på att 
med slutna ögon identifiera yttre förekommande ljud, imitation av rytmiska passager med handklapp 
genom användandet av det auditiva sinnet och utifrån gehöret härma introslingan av Let it be på pianot. 

Det var tydligt att Let it be hade funnits med i elevens repertoar i några veckor då han hade hunnit 
utvecklas och bli duktig på att spela den. Tillfälliga småfel råkade inflika under elevens musicerande 
men det påverkade inte helhetsintrycket av musiken. Dessutom tycktes det inte finnas några större 
svårigheter med att minnas ackordföljden.  

 Jag har tränat hemma (elevens uttal ur fältanteckningar, 2016-10-01)  
 Åh så duktig du är (egna uttal ur fältanteckningar, 2016-10-01) 

Ändamålet med att lyfta fram elementet som eleven med säkerhet kan utföra och känna 
belåtenhet vid var att få en betydelsefull startpunkt av lektionen och skapa en god läromiljö. 
Let it be var det arbetsmaterial som ökade elevens välmående och självkänsla då den utfördes 
väl och fanns nära till hands. Efter varje insats gavs dessutom beröm som berörde välbehaget 
och styrkte prestationen.   
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Syftet med efterkommande moment var att basera det på lek och motivera eleven till spel utifrån 
användandet av det auditiva sinnet. Han fick i uppgift att med slutna ögon (lek) identifiera föremålet som 
efter impulser gav ifrån sig klingande ljud. Med händerna för ansiktet satt han ihopsjunken på 
pianopallen ovanför tangenterna och lyssnade noggrant. Under vissa stunder tjuvtittade han lekfullt ur 
ögonvrån på de klingande föremålen och blev därpå direkt tillbedd att fortsätta blunda.  
  
 Jag ville inte låta arg vid mina tillsägelser utan använde ett glatt röstläge (egna tankar ur fältanteckningar, 
2016-10-01)  

De förekommande ljuden kom från knappande på telefon, skakande av vattenflaska, öppnande av dörr, 
ritande på tavla och rasslande av nycklar. Eleven verkade road, gissade rätt på ljuden (beröm) och 
tycktes trivas med att finnas i ett annorlunda lektionsmoment.  

 För att uppnå den sökta motivationen krävs det underlag som främjar det. Underlag som används i syfte att 
göra lektionsinnehållet intressant och minnesvärd (egna uttal ur fältanteckningar, 2016-10-01) 

Aktiviteten var en till synes motiverande ingång för efterföljande lektionsmoment.  

Att basera sin undervisning på lek med fokus på att involvera olika sinnen är enligt Grindberg 
och Jagtøinen (2000) ett sätt att stödja inlärningsprocessen och utvecklandet hos ett barn. Då 
information intas via sinnen skapas en inre bild i hjärnan av det egna förhållningssättet till 
omgivningen och medvetandegör kroppen gentemot världen (Grindberg & Jagtøinen, 2000). 
Avsikten med momentet var att leken skulle öppna en ingång till det lekande sinnet, öka 
motivationen och välbehaget och leda uppmärksamheten mot att tyda ljud och våga ge dem 
ett beskrivande namn. Likaså låg fokus på att använda hörseln som ett inlärningsredskap då 
sinnet är betydelsefullt för kunskapsutveckling, inte minst inom musik då gehöret är ett 
användbart redskap och viktigt element.      

Slagen på föremålen övergick till handklappar i olika rytmer. Eleven var fortfarande inte tillåten att 
använda sin syn utan behövde fokusera på att lyssna till de rytmiska figurerna för egen efterkommande 
imitation. Det visade sig att han inte klappade i puls utan att slagen förekom periodiskt fel. Antingen tätt 
inpå eller direkt efter pulsslaget. Trots en extra tydlighet i stampandet med foten och sifferuttalet 
kvarstod dessvärre oförståelsen och momentet insågs vara svårbemästrad.  

 Men jag förstår inte riktigt, sade eleven. Uttrycket fick mig att tänka. Hur ska jag förklara taktkänsla? Ökar 
det elevens motivation? (elevens uttal och egna tankar ur fältanteckningar, 2016-10-01)  

Gesterna förtydligades och ordagrant förklarades men utan vidare förståelse.  

Likt aktiviteten gångpuls på golvet ledde följden av momentet till en valbarhet. Beslutet om 
att finnas i fortsatt görande tilltogs och anledningen berodde på att slippa strategin av att 
ordagrannt förklara innebörden. Efter att görandet tydliggjordes och oförståelsen kvarstod 
uppstod insikten av att momentet var svårbemästrat och befanns utanför elevens 
utvecklingszon. Att stegra undervisningen inom kunskapsnivån med förövningar, variation i 

!  18



svårighetsgrad och repetition av besittande material blev en uppväckelse och påminnelse att 
ha i åtanke.  

Det var nödvändigt att övergå till pianot med liknande moment då eleven plötsligt överraskade med att 
till stor del klara av och uppfylla utmaningen. Genom att välja en specifik ton, sluta ögonlocken, lyssna 
till tonens spelade rytmfigur och därefter ta vid med egen härmning hördes en tydlig taktkänsla. Han 
spelade i puls, hade rätt rytm och startade sin takt periodvis direkt efter (beröm). De oväntade insatserna 
tydde på att eleven kände taktkänslan.  

 Yes! (eget uttal ur fältanteckningar, 2016-10-01)  

Fokus i nästkommande moment låg fortfarande på att använda det auditiva sinnet och spela efter gehör. 
Introt på Let it be består i princip av en fallande skala som har sin startton i ackordets sjätte ton. Eleven 
fick tillåtelse att på förhand veta vilken startton slingan började på, satte händerna för ansiktet och 
började lyssna. De fyra första tonerna presenterades och blev vid första försöket korrekt imiterade. 
Andra gången blev utmaningen någorlunda svårare då två toner tillades men utan tydlig påverkan på 
elevens motivation och engagemang. Det fanns en drivande kärna som lyfte elevens vilja och 
motiverade honom till egna försök. En kärna som ökade självkänslan och som ledde till spel. Likt en 
cirkel gjorde eleven väl genomförda ansträngningar till efterhärmade spelfigurer, fick uppmuntrande 
återkoppling, spelade bra återigen och fick positiv respons på nytt. Händelseförloppet pågick avsiktligt 
en stund med ändamål att låta eleven finnas i ett välbefinnande av musiken.  

 Jag kände mig så glad när jag lämnade rummet. Glad för att lektionen uppnådde min förväntan och för att 
eleven engagerade sig så pass mycket (egna tankar ur fältanteckningar, 2016-10-01)  

Den kärna som sågs tydlig under momentet och som drev eleven till egna försök namnges av 
Schenck (2000) som jag-kan-känslan. Han menar att den är viktig och nödvändig för att 
uppnå framgång och få ett förhöjt självförtroende samt att vägen till välbefinnande uppnås 
genom att tillåtas återupprepning av det material eller moment som i säkerhet kan genomföras 
(Schenck, 2000 s. 55). När eleven visade på inre drivkraft och starkt engagemang blev 
stämningen upphöjd och musiken växande. Jag-kan-känslan påverkades till stor grad av 
uppmuntran och beröm och det ledde till en positiv läromiljö och en tydlig verkan på eleven. 
Utifrån upplevelsen fasttogs att beröm var viktigt för att öka motivationen.                                                       

3.4.Fjärde interventionen  
Det kändes hoppfullt och spännande att utföra den sista pianolektionen då samma motivation från 
föregående lektion väntades bli uppfylld. Tanken var att arbetet med Let it be skulle fortsätta genom 
inlärning av dess sångtext men planen kom att bli förändrad. Pianolektionen hölls på Kungl. 
Musikhögskolan i övningsrum 1B309 och bestod av repetition på Let it be, inlärning med sång och 
notläsning av visan Blinka lilla stjärna som finns i pianoskolan Pianot och jag 1 av Lars Axelsson och 
Runa Gustafsson (Axelsson & Gustafsson, 2002 s. 28) och gemensam sång av den egenvalda låten 
Heroes av Måns Zelmerlöw.  
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Likt tidigare tillfällen användes Let it be som uppvärmning eftersom låten var ett arbetsmaterial som 
eleven i säkerhet kunde utföra men behövde utveckla. Han blev utifrån en given antagelse tillbedd att 
spela låten till det klingande ackompanjemanget och gav med tröttsamma ögon ett svagt och suckande 
okej. Den inre viljan sågs inte blomstra trots att spelet genomfördes på samma spelnivå med tillfälliga 
felplaceringar av fingrar och ackord som inte förekom på rätt pulsslag. Efter endast en repetition kom 
den väntade vändningen då eleven uttråkat bad om att få spela något annat.  

 Men vad ska jag göra nu? Har eleven redan tröttnat på låten som dessutom var ett eget val? (egna tankar ut 
fältanteckningar, 2016-10-08) 

Redan vid bemötandet med eleven fanns det en aning om att lektionsplaneringen skulle 
komma ur styr. Det kändes märkligt att önskningen berörde Let it be men efter insikten och 
acceptansen av förändringen blev utvägen i stunden att formge en ny riktning som likaså 
strävade mot motivation. Den baserades på tidigare erfarenheter och var känd att fungera. 
Eleven fick i uppgift att bestämma nytt spelmaterial.     

Önskningen om låtbyte tilltogs och den tidigare förändringen om att överge ansvaret för eget val av 
spelrepertoar användes. Det dröjde en liten stund (eget ansvar) innan eleven hade bestämt sig.  

 Jag vill lära mig en annan sång på piano. Blinka lilla stjärna" (elevens uttal ur fältanteckningar, 
2016-10-08)  

Blinka lilla stjärna var för honom en relativt välkänd visa som han hade spelat tidigare men som 
behövde återupplivas med rätt toner och tillhörande korrekt fingersättning. Inlärningen började med en 
gemensam ordagrann repetition av texten innan sång av melodin tillkom och ett ackompanjemang fyllde 
ut klangen. Elevens sångröst var svår att höra då han sjöng väldigt svagt eller inte alls och trots att han 
blev tilltalad att sjunga starkare hände ingen förändring.  

 Varför sjunger han inte? Eleven ser otroligt trött ut" (egna tankar ur fältanteckningar, 2016-10-08) 

Det var läge att övergå till pianospel. Notinlärningen av visan blev nästintill lika kämpig då eleven 
varken var fokuserad eller hade någon motivation till att infinna sig på pianolektionen. Trots att han 
gjorde relativt goda försök som baserades på imitationer från förevisande gester och instruktioner sågs 
han kännas besvärad. Med elevens saknade energi och vilja till vidareutveckling av nya lärdomar var det 
efter några omtagningar med fingersättnings- och tonkorrigeringar lägligt att släppa momentet.  

Trots att eget ansvar och val av spelrepertoar vid tidigare skeden hade erfarits och upplevts ha 
en god verkan och vara en motivationshöjande faktor kom den att få motsvarande effekt. 
Under momentet kändes eleven sakna en inre drivkraft vilket sågs bero på att han verkade 
trött och hängig. Tillståndet ledde till att stämningen saknade glädje och påverkade på så sätt 
min lust till att ge uppmuntran och beröm. Det krävdes en ny riktning som strävade mot att 
hitta tillbaka till musicerandet och viljan i att framhäva ett engagemang stärkte drivkraften i 
att fortsätta undervisningen.                

 Nu vill jag väcka lite motivation i eleven. Göra något som är lätt att åstadkomma, utan extra besvär. Vi kan 
ju sjunga loss! (egna tankar ur fältanteckningar, 2016-10-08)  
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Det kändes lämpligt att låta eleven välja sånglåt för att i förhoppning kunna engagera honom till en 
gladare inställning. Vid frågan om vilken musik han lyssnar till visade det sig att kunskapen om 
musikstilar, artister och låtar var tämligen begränsad. Efter en viss betänketid sades plötsligt Heroes av 
Måns Zelmerlöw. Ackorden på låten letades upp på telefonen och transponerades till en bekväm tonart 
och sångtexten lästes igenom med genomgång av texten.  

 Jag kan inte versen (elevens uttal ur fältanteckningar, 2016-10-08) 

Versen hoppades över och inlärningsstunden ägnades istället åt refrängen. Eleven lyfte fram små 
sånginsatser till de spelande ackorden och kändes vilja göra tappra försök men även om sången inte var 
stark och överlägsen blev prestationen värdefull. Dock gick det att konstatera att sång inte var en 
drivande motor hos eleven utan blev ett påtvingat element. 

Att låta eleven finna en låt på egen hand försatte honom i ett betänkande tillstånd som krävde 
fundering och engagemang. Tillvägagångssättet verkade i syfte att väcka ett driv. 
Sånginsatserna på låtvalet Heroes uppnådde dessvärre inte en överlägsen motivation men trots 
det förblev min vilja till att fortsätta.    

4.Motivation i pianoundervisningen   

I detta kapitel lyfter jag fram upptäckta motivationshöjande faktorer, reflekterar över vilken 

sorts motivation som uppstod samt uppger strategier som är användbara att tillta och utgå från 

för att som lärare kunna uppnå motivation hos en elev.   

4.1.Motivationshöjande faktorer  
Här redogörs tre element som låg till grund för elevens motivation. De presenteras i 
delkapitlen - lek, eget ansvar och beröm och kopplas till tillhörande lektionstillfälle med 
kursiverade ord inom parentes. Jag kommer beskriva min tydning av vad som utmärkte dem 
under lektionsmomenten och vilket förhållningssätt eleven hade gentemot dem. Att lyckas, 
känna igen material och spela utifrån rätt svårighetsgrad är tre andra bidragande parametrar 
som framkom ur lektionstillfällena och synliggjorde en ökad spelvilja. De är likaså 
involverade i texten.     

4.1.1. Lek 

Det blev synligt att lek hade en motivationshöjande effekt. Möjligheten och tillåtelsen av att 
få använda det lekande sinnet, släppa in kreativiteten, öppna upp för fantasin och ge plats åt 
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friheten visade sig skapa en positiv stämning och god läromiljö. Upplevelsen av en 
musikalisk närvaro bortom pianots tangenter sågs vara en ovanlig men överraskande 
företeelse som inspirerade till ett gott agerande.   

Gångpuls på golvet (första interventionen) var ett moment som försatte sinnena i samspel, 
utförandet i aktivitet och koncentrationsförmågan på spets. Närvaron i händelseförloppet 
ledde till att eleven behövde uttrycka sin kropp i kreativitet mot de uppkomna förnimmelserna 
från omgivningen och svara med imitationer från mina pulssteg och rytmklappar med egna 
tolkningar. Lekfullheten blev växande under aktivitetens gång men trots det saknade eleven 
en inre motivation i sitt utförande.    

Inspirationsstunden innanför flygellocket (andra interventionen) uppvisade på hög 
lekdominans. Det lekande sinnet hade en rådande verkan som ledde till att utforskningen av 
flygelns innerdelar dominerade och upplevelserna av klingande ljudkombinationer 
motiverade. Nivbrant (2013) lyfter fram att kunskap kan utvecklas genom aktiverande av 
olika sinnen då ett barn intar lärdom och utvecklar kunskap via auditiv, visuell, taktil eller 
kinestetisk perception (Nivbrant, 2013 s. 52). När sinnesintryck har blivit medvetna och kan 
jämställas med nya sinnesintryck finns det enligt Sundin (1995) förutsättningar för 
begreppsbildning så som tråkig - rolig, ljus - mörk, lång - kort och så vidare (Sundin, 1995 s. 
40). Elevens klangkännedom av ytornas utsöndrade ljud utvecklades i repetition av en aktiv 
verkan med yttre svängningar. Genom flertalet omtagningar av utforskning i nyfikenhet växte 
varierande rytmer, dynamiska klangskillnader och djärva ljudkombinationer. Tillståndet ledde 
till att musikskapandet blev lättsamt och stunden lekfull.       

Att identifiera föremål utifrån gehöret (tredje interventionen) blev ett inflytelserikt moment. 
Utifrån elevens ihärdiga motivation och framhållna engagemang uppenbarades stunden vara 
omtyckt och länge bestående. Tillståndet av att blunda medförde en nyfikenhet och vilja i att 
vara uppmärksam på omgivningens skeenden och försatte således det auditiva sinnet på spel. 
Att inta och namnge ljudande klanger ökade chansen till att fuska genom smygtittande mellan 
fingrarna. Det uppstod små spaningar som föreföll i lekfullhet med skratt och breda leenden.   

4.1.2. Eget ansvar  

Likt leken var eget ansvar och tillåtelser av bestämmelser ett andra bärande moment som 
motiverade till pianospel. Att få delta med egna val, ges eget ansvar och lyfta egen kunskap 
medförde en nöjsammare undervisning och lättare inlärning. Det valda materialet utgjordes av 
igenkänning, bekantskap och ett musikaliskt besittande. Nachmanovitch (2000) hävdar att 
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genom att låta elever få önska material själva och tillåts välja det som de har spelat i tidigare 
skeden och tycker om stödjer jag-kan-känslan (Nachmanovitch, 2000 s. 59).  

Att tillåtas materialval och byta ut Bim bam mot Let it be (andra interventionen) möjliggjorde 
chansen att uppmärksamma elevens medvetenhet och kunskap i att finna ett nivåanpassat 
utbyte. Svårighetsgraden skiljde dem åt då Let it be enligt mig var mer krävande och bestod 
av mer pianospel. I arbetet med låtens ackord sågs engagemanget och spelet växa fram vilket 
bekräftade på att elevens motiverande tillstånd var överlägset svårighetsnivån.       

Vid önskningen om att få spela Blinka lilla stjärna och sjunga Heroes (fjärde interventionen) 
lyftes dessvärre inte motivationen till samma nivå. Möjligheten av att få välja vilket material 
som helst medförde ett obegränsat utrymme av fritt tänk och egna beslut. Det skapade en 
tidstagande fundering men ledde till ett belåtet val. Arbetet av materialen påverkades av 
elevens känslotillstånd som i sin tur medförde en saknad motivation.      

4.1.3. Beröm 

Tillfället av att få erhålla beröm efter goda insatser lyfte stämningen och ökade motivationen. 
Beröm är en benämning på ett positivt uttalande som genom ord ger en bedömning på en 
persons handlingar eller skapelser (Lundgren & Lökholm, 2010). Den stärker vetskapen om 
den egna förmågan, ökar självkänslan, påverkar jag-kan-känslan, höjer den inre motivationen 
och ger större vilja till att prestera bättre. Att uppmärksamma ett gott genomförande är viktigt 
för att kunna ges samma prestationsvilja vid andra tillfällen (Brandqvist, 2014 s. 6; Fahlgren 
Rehnman, 2014 s. 7). 

Att gissa tonnamn av respektive uppvisat kroppsläge (första interventionen) 
uppmärksammade en kunskap som var okänd. Till min förvåning blev namnen relativt snabbt 
utlistade och i de flesta fall korrekt gissade vilket medförde att eleven blev uppmuntrad med 
styrkande ord som ledde till glada miner.      

Arbetet med Let it be (andra interventionen) framgick bestå av en väl genomförd insats. 
Inlärningen av låten skedde på ett lättsamt sätt då eleven bekymmerfritt begrep ackordens 
förekommande spelläge på tangenterna, imiterade introslingan väl (tredje interventionen) och 
var aktivt närvarande i samspelet. Engagemanget lyftes inflikande med beröm under 
processens gång vilket i samband höjde motivationen.         

Aktiviteten av att gissa ljud via hörseln (tredje interventionen) frambringade likaså beröm då 
eleven visade på inre motivation, aktivt deltagande och en ihärdig framförhållning. Tillfället 
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hade en överraskande och annorlunda effekt vilket medförde en nyfikenhet och motivation till 
aktivitet.     

4.2.Vilken sorts motivation uppstod? 
Från upplevelserna hade eleven enligt min observation och erfarenhet olika sorters 
motivation. Under vissa tillfällen saknade han motivation överhuvudtaget och det var de 
gånger då han tycktes vara utan drivkraft och på så sätt påtvingad till att utföra de givna 
uppgifterna. SDT framhåller amotivation som ett lägestillstånd då en person gör medvetna 
avsteg och aktivt undviker ett görande. Det egentliga fallet med eleven var att han gjorde 
tappra försök till sång på Blinka lilla stjärna och Heroes, gick i gångpuls trots oförståelsen av 
dess verkan och spelade C-dur skala och improvisation på ett oengagerat sätt vilket gör att 
amotivation inte förekom. Dock kan företeelserna förklaras med yttre motivation då 
drivkraften var kontrollerad och kom utifrån. 

Inre motivation 
Eleven var många gånger arbetsvillig, spelade självgående och gjorde framsteg i sitt 
engagemang. Ett eftersträvat mål var att väcka intresse och därefter överlåta ansvaret att på 
egen hand drivas i processen och bemästra dess svårigheter då grundtanken var att frambringa 
den inre motivationen. Inre motivationen förekom när visan Bim bam byttes ut mot den 
egenvalda låten Let it be, när eleven fick undersöka flygeln innanför flygellocket och när 
leken av att gissa ljud och härma introslingan på Let it be ägde rum. Med hänsyn till 
tillfällena framkommer att identitetsutveckling och personliga val leder till inre motivation. 
Identitet beskrivs enligt nationalencyklopedin som följande 
  
- självbild, medvetenhet om sig själv som unik individ. Identitet består i första hand av medvetenhet 

om sitt jag, dvs. upplevelsen att vara levande (Ottosson, 2016). 

- likhet, den relation som karakteriseras av att den alltid råder mellan, och endast mellan, en individ 
(eller ett objekt) och individen själv (objektet självt) (Prawitz, 2016).   

Att skapa och forma en identitet sker genom det egna förhållningssättet gentemot världen och 
individers behandlingssätt gentemot en själv. Det leder till en skapad självbild som utvecklas 
från egna ställningstaganden, egna synsätt på sig själv och omvärlden, vad som anses viktigt i 
livet och så vidare (Söderqvist, Westlund & Sjöberg, 2016). Psykologen Erik H. Erikson 
utvecklade en teori av människans livslånga utveckling av identitet genom livet. Den tar vid 
redan hos spädbarnet och utvecklas biologisk, psykologisk och socialt till att forma jag är jag. 
Då barnet har blivit äldre och kan jämföra sig med andra i omgivningen kan de egna bilderna 
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av en själv förvirra självkänslan och skapa en identitetskris. Viktigt är att bli bekräftad från 
omvärlden för att kännas vid betydelsefullhet och i sin tur få en förstärkt inre bild (ibid.). 
Observationerna av videoinspelningarna gav en vision om hur förhållningssättet mellan mig 
och eleven såg ut. Vissa tillfällen sågs eleven framhållen medan han andra gånger visade på 
blygsamhet. Björk och Svahn (2012) menar att läraren med det egna förhållningssättet har en 
stor inverkan och betydelse på en elevs självkänsla (Björk & Svahn, 2012 s. 7). Vidare 
påpekar de att det krävs stöttning, peppande uppmuntran och en tro på elevens kapacitet för 
att städja självkänslan positivt samt att frångå för höga krav som kan leda till en känsla av 
press och otillräcklighet (ibid. s 33). Under tillfällena då mitt agerande skapade en ökad 
motivation hos eleven bemöttes han med respekt, vägleddes utifrån rätt svårighetsgrad i 
undervisningen och uppmärksammades med beröm. Det bidrog till hans självkänsla och lyfte 
engagemanget. När han å andra sidan var tillbakadragen kändes relationen oss emellan sakna 
en kärna. En kärna av en läromiljö som utvecklar kunskap och vidgar lärdomsmöjligheter. Det 
var gånger då nedsatt stämning avspeglades i varandra och medförde att uppmuntran och 
beröm inte förekom.  

Det framgick att eleven befanns i kompetens, samhörighet och självständighet. Enligt SDT 
beskrivs behoven av att kännas kompetent, känna lust till att finnas i samspel med 
omgivningen samt känna tillfredsställelse av självständighet. I samband med att eleven fick 
göra egna val valde han material som för honom redan fanns till hands eller var känt. Let it be 
hade spelats vid tidigare skeden medan Blinka lilla stjärna var bekant. Då han fick tillåtelse 
till självbestämmande sattes han i desto större krav på att uppvisa engagemang i inlärningen. 
Cooleys teorier (1902) menar att individer styrs av sin omgivningen då egna viljor och 
impulser i egentlig mening är svar på de förväntningar som den ställs inför (Mörtzell, 2013 s. 
10). Arbetet med Blinka lilla stjärna resulterade i en saknad drivkraft då eleven tycktes vara 
allmänt trött medan arbetet med Let it be å andra sidan blev strålande. Känslan av att lyckas 
ökade den inre motivationen och som i sin tur medförde att han ville leva upp till de krav som 
uppstod och förväntades uppnå. Vidare talar Cooley (1902) om att skapandet av identitet i hög 
grad sker utifrån den egna tron på att uppnå uppskattning från omgivningen (ibid. s. 10). 
Genom ett musikaliskt samspel med ackompanjemang och sång visade eleven på inre vilja till 
att fortsätta finnas i samvaron. Kompetens och självständighet blev tydligt då egenstyrda 
insatser och väl utförda handlingar blev uppmuntrade med uppskattning, feedback och beröm. 
Dessutom inflikade känslan av samhörighet då det gemensamma musicerandet verkade på 
känslan av delaktighet och behovet av tillhörighet. Under momenten utforskning inom flygeln 
och att gissa yttre förekommande ljud sattes eleven i självständighet. Ett behov som uppstod 
då kreativiteten i att frambringa ljud utifrån de egna upplevelserna var överens med de egna 
initiativen. Det ledde till ett välbefinnande och bidrog till inre motivation. 
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Yttre motivation 
Yttre motivation uppstod när gångpuls på golvet utfördes, när genomgång av C-dur skala 
förekom, när improvisation till Let it be skulle ske och när det gemensamt skulle sjungas på 
Blinka lilla stjärna och Heroes. SDT talar för olika grader av yttre kontroll varav introjicerad- 
och identifierad kontroll förknippas till elevens tillstånd under lektionerna. Händelserna av 
gångpuls på golvet och arbetet av C-dur skala yttrades i graden introjicerad kontroll då eleven 
utförde aktiviteterna utifrån ett "borde" och "måste". Han sågs genomföra momenten under 
press för att i synnerhet undvika känslan av skuld efter att min röst beständigt envisades om 
att fortsätta vara aktiv i handlandet. Eleven utförde handlandet men saknade en full acceptans 
av dem. Improvisation och sång på Blinka lilla stjärna och Heroes tycktes styras av en 
identifierad kontroll som utmärks av att ha en självbestämmande form och ett "vill". 
Lektionstillfällena präglades av att eleven förstod innebörden av vad som behövde utföras 
men kändes vid saknad inre drivkraft på grund av det sinnestillstånd som han befanns i. Det 
blev tydligt att trötthet hade en negativt påverkade effekt då den dessvärre ledde till utesluten 
drivkraft. De två resterande graderna som nämns vid yttre- och integrerad kontroll tycktes 
vara uteslutet då det för dem saknades belägg att verka. Att utföra en handling för att erhålla 
belöning och frångå bestraffning var inte förekommande vilket påvisades genom att jag 
varken gav en konkret belöning eller vidtog en argsint bestraffning. Tillståndet av att 
identifiera och uppskatta lektionsmomenten i enhetlig grad till de egna värderingarna kändes 
utelämnat då eleven saknade ett uppvisat engagemang som nästintill liknade inre motivation.     

Det fanns två tillfällen då eleven inte förstod den huvudsakliga kärnan i momentet. 
Aktiviteterna gångpuls med klappande rytm och imitation av föregående klappande figurer. 
Jag förstår inte var ett uttryck som bekräftade på att undervisningen var för svår då 
aktiviteterna översteg hans kunskapsnivå. Ett fenomen som går att förklara med den 
proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen är en teori som grundades av 
Lev Vygotskij och innebär sträckan från den kunskapsnivå som ett barn besitter till den 
kunskapsnivå det förväntas uppnå (Imsen, 2006 s. 316). Vygotskij (2006) menar att ett barns 
utveckling sker från att det utför handlingar i sociala sammanhang till att därefter kunna göra 
dem på egen hand. Med stöd från en hjälpande vägledare kan det nå längre ut på sin 
kunskapsnivå (ibid. s. 316). Det är dock viktigt att som lärare undervisa inom den proximala 
utvecklingszonen för att inte uppnå en mättandes process som enligt Bergsten (1979) innebär 
att eleven har tappat intresset och tröttnat på uppgiften. Då en elev blir tvungen att utföra en 
aktivitet och känner avsaknad till den egna kapaciteten kan den finna sig i en känsla av 
misslyckande och på så sätt tappa motivationen (Bergsten, 1979 s. 54-55).  
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4.3.Strategier för att skapa motivation hos elever    

Nedanstående punkter är strategier och tillvägagångssätt som uppkom från undersökningen 
och är relaterade till de tre elementen lek, eget ansvar och beröm. Tillvägagångssätten har en 
motivationshöjande effekt och anses vara betydelsefulla och värdiga att använda i 
undervisningen för att uppnå motivation och musicerande. Det är eftersträvansvärt att 

- att göra lektionsinnehåll intressanta och minnesvärda  

- att sätta rätt nivå på spelmaterial eget  

- att ge uppmuntran och beröm efter goda insatser  

- att repetera material som eleven är duktig på  

- att bemöta eleven utifrån det tillstånd som den befinns i 

- att vara beredd på förändring av lektionsplanering  

Den första punkten att göra lektionsinnehåll intressanta och minnesvärda framkom ur 
aktiviteterna som baserades på motivationsfaktorn lek. Riktlinjerna i utformandet och 
skapandet av dem bestod av att inneha en överraskande effekt för att frångå vanlig och 
ordinär undervisning och uppnå ett oförutsägbart innehåll. Det visade sig att eleven befanns i 
välmående, kändes vid trivsel och fick mod till att våga vara kreativ och uttrycka sitt lekande 
sinne vilket ledde till att motivationen ökade och strategin bekräftades vara accepterad och 
användbar.       

Strategin att sätta rätt nivå på spelmaterial framkom ur tillfällena när elevens uttal jag förstår 
inte förekom under aktiviteterna gångpuls på golvet, klappimitationer av olika rytmer vid 
pianot och när notläsningsförsöken av Bim bam uppvisades vara svårbemästrat. Efter 
upplevelserna och insikten av att rätt nivåanpassad undervisning verkar för 
inlärningsprocessen och kunskapsutvecklingen genererade förståelsen i den uppkomna 
strategin av att anpassa spelnivån. Synligt blev att ansvaret för inlärningens lättåtkomlighet 
och härkomst låg hos mig och mitt grundande av en nivåanpassad undervisning. Det var även 
intressant att låta eleven få eget ansvar i att finna spelmaterial då möjligen att observera den 
egna vetskapen av rätt svårighetsgrad var tillgänglig. När Bim Bam byttes ut mot Let it be och 
önskningarna om att få spela Blinka lilla stjärna och sjunga Heroes uppfylldes gavs 
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möjligheten av att justera låtarna och åtgärda materialet till en nivåanpassad version för att 
underlätta inlärningen och öka motivationen.                               

Punkterna att ge uppmuntran och beröm efter goda insatser och att repetera material som 
eleven är duktig på uppstod då elementet beröm var närvarande. Efter tillfällena när eleven 
fick gissa tonnamnen på lägena av handens placering, under arbetet av ackorden på Let it be, 
när leken av att gissa ljud ägde rum och efter imitationsförsöken av introslingan på Let it be 
blev han uppmärksammad med stärkande ord som lyfte drivkraften och genererade i ett 
starkare deltagande. Det kändes naturligt att ge beröm efter goda insatser, speciellt när eleven 
fick möjlighet att repetera det material som han var duktig på och i säkerhet kunde framföra. 
Då uppmuntran hade utgivits och motivation alstrats fastslogs strategin vara fungerande och 
användbar.          

Resterande två punkter att bemöta eleven utifrån det tillstånd som den befinns i och att vara 
beredd på förändring av lektionsplanering uppkom i ändamål att höja motivationen. Det var 
viktigt att ta emot eleven utifrån det infinnande känsloläget för att ges möjlighet att anpassa 
undervisningen efter förhållandena. Vid tillfället alldeles innan låten Heroes gemensamt 
skulle sjungas sågs han vara energilös, någorlunda nedstämd och sakna en inre drivkraft. 
Känslorna insågs vara starkt styrande och ha en opåverkad effekt då tilltagna åtgärder 
lämnade lägestillståndet oförändrat. Det synliggjorde förståelsen av att rätt bemötande av 
eleven var viktigt för att inte tvinga till motvilligt görande och ges förlorad motivation. Likaså 
uppkom strategin om att vara i beredskap på lektionsförändringar då situationen och även 
momentet när Let it be plötsligt blev oönskat att spela inte var förutsägbart att ske.         

5.Slutdiskussion   

Vad beträffar ovannämnd tidigare forskning uppges framkomsten av motivation komma från 
bådadera interna och externa influenser. Lärarställningen påvisas ha en tydlig och viktig 
placering i motivationsarbetet då handlandet kan avgöra om eleven känns driven eller saknar 
lust till utförande. Enligt Sichivitsa (2007) behöver läraren visa på framfötter och synliggöra 
en meningsfull arbetsmiljö genom att vägleda, stödja och bedöma eleven under tillägnande av 
kunskap. Likaså belyser Blomberg (2003), Gunneng och Bäckvall (2010) läraren som 
vägledare och förebild i undervisningen. Föräldrars påverkan ses ha jämlik betydelse då 
förhållningssättet gentemot eleven kan stärka självförtroendet och såldes frambringa en 
drivkraft i att sträva mot utveckling. Val av repertoar uppges vara av vägande punkt då rätt 

!  28



nivåanpassat material kan inspirera till egna försök, vägleda till jag-kan-känslan och öka den 
inre motivationen till att intensivt och ihärdigt utföra uppgiften. Jag fann till stor del 
bekantskap i motivationsfaktorerna genom upplevelserna i undersökningen. Handlandet som 
lärare synliggjorde vikten av min insats i undervisningen och genererade i lärdomar av 
tillvägagångssätt som gynnar framkomsten av motivation.  

Att utvecklas som lärare och arbeta mot att frambringa motivation hos eleven har varit en rik 
erfarenhet som alstrat lärdomar i användbara tillvägagångssätt och tankemönster. Från 
undersökningen framkom att ett stort arbete inte är av begäran för att forma vägar till att 
skapa motivation. Det är nödvändigt att vara uppmärksam, lyhörd, observant och förståndig 
till sin elev för att skapa en god undervisning och utveckla en positiv läromiljö. Betydelsefullt 
är likaså att ha en medvetenhet och strävan i att finna motivation och justera situationer och 
händelser för att uppnå motivation. 
  
Av resultatet framgick att underlag som främjar och stödjer motivation är väsentligt för att 
motivera en elev till deltagande, självständighet och vidarearbete. Att basera undervisningen 
på element vars verkan tenderar att överraska, glädja, intressera och uppmuntra en elev 
uppkom ha goda förutsättningar för att åstadkomma en inre motivation. Lek, eget ansvar och 
beröm samt att lyckas, känna igen material och spela utifrån rätt svårighetsgrad var 
motivationshöjande faktorer och parametrar som ökade drivkraften och bidrog till 
engagemang. Tillfällena medförde en positiv undervisningssituation och verkade gynnsamt på 
mig i min lärarroll då miljön berörde handlandet mot eleven. När det å andra sidan rådde 
oförståelse, trötthet och ointresse visade eleven på omotivation och påverkade mig genom att 
jag saknade vilja till försök att höja engagemanget. Upplevelserna från undersökningen har 
bidragit till min lärarutveckling, breddat mitt kunskapsförråd på användbara strategier samt 
givit lärdomar om förhållningssätt och tillgångar att nyttja för att uppnå motivation.     

Aktionsforskning har varit en lovande metod som frambringat en stor mängd kunskap om 
undervisningsstrategier och förhållningssätt i lärarrollen. Den har känts iscensätta en lärares 
yrkesverksamma vardag på ett naturligt sätt, berört känslan av att finnas i en pianolärares 
verklighet och givit en insikt av vikten att behöva lösa tvister och söka efter förbättring i den 
egna undervisningen. Att arbeta som aktionsforskare har genom granskning av mitt handlande 
förstärkt bilden av hur jag arbetar som lärare. Genom observationer av videoinspelningar har 
gester, kommunikation och förhållningssätt i praktiken analyserats, bearbetats och 
vidareutvecklats till att gynna min lärarroll och undervisningsförmåga.  
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Self-Determination Theory har likaså varit en kunskapskälla som har givit en lärorik 
erfarenhet och utvecklat ett bredare tankesätt. Kännedomen om inre och yttre motivation har 
frambringat förutsättningar för att arbeta mot att skapa inre motivation och vidta rätt åtgärder 
för dess framkomst. Teorin har främjat mitt läraryrke och tillökat min verktygslåda nyttig 
kunskap för kommande undervisningsbruk.    

5.1.Självkritisk analys    
Aktionsforskning var till en början en metod som för mig kändes främmande och obekant. I 
okunskap planerades lektionerna utifrån fyra infallsvinklar för att i intention kunna dra 
slutsatsen om vilken vinkel som genererar i mest motivation. Dessbättre vände processen mot 
rätt riktning efter att halvvägs ha tilltagit lärdomar från vidareinstudering och fördjupning av 
metoden. Vändningen medförde att lektionerna justerades och utfördes korrekt samt att 
fältanteckningar vidtogs och började föras.        

Self-Determination Theory var en svårbegriplig teori som för mig inledningsvis var okänd 
och saknade förtrogenhet. Tillståndet ledde till inlärning av dess innehåll och medförde att 
den uppkomna förståelsen av kunskapen underlättade och möjliggjorde skedet av att förbinda 
händelserna i undervisningen till inre och yttre motivation. 

5.2.Fortsatt forskning     

Vidarearbete av studien kan vara att undersöka 

1. hur eleven ser på de motivationshöjande faktorerna.  

2. vilka faktorer som motiverar eleven till att öva piano utanför lektionstid.  
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