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Sammanfattning 
I denna studie presenteras tre lärare och deras arbetssätt när de arbetar med de 
teoretiska delarna i musikundervisningen. Studien skildrar hur musiklärare kan 
undervisa teoretiskt i ett klassrum där eleverna är vana vid att arbeta praktiskt-
estetiskt. Den visar också kreativa exempel på hur den teoretiska undervisningen kan 
bedrivas för att väcka intresset för teoretiskt arbete hos eleverna. Perspektivet på 
studien är utifrån ett lärarperspektiv där musiklärare under olika lektioner i olika 
årskurser har observerats och lärarna har sedan intervjuats. Empirin är analyserad 
utifrån ett fenomenografiskt och didaktiskt perspektiv. Resultatet visar flera olika 
arbetssätt som lärare kan använda sig av när de undervisar i musikämnets teoretiska 
moment. Lärarna talar om vikten av att använda olika medier när kunskapen 
förmedlas, det vill säga att informationen ges via bild, video, tal eller praktiska 
övningar för att eleverna ska hålla motivationen uppe under en hel lektion. Resultatet 
visar också hur lärarna ofta förmedlar teoretisk kunskap som kan komma att hjälpa 
eleverna i det praktiska musicerandet. Alla lärare är överens om att elevernas 
inställning till musikämnets teoretiska delar är negativ, men att denna inställning kan 
ändras över tid med hjälp av de olika metoderna som beskrivs i resultatet. 
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Inledning 
	  
Under min sista praktikperiod under musiklärarutbildningen var det dags att möta en 
av de utmaningar som jag ser i musikklassrummet, nämligen teori. Teorin kan handla 
om musikteori, musikhistoria, instrumentkännedom eller något av de andra teoretiska 
momenten som ska bearbetas enligt läroplanen. 
 
Enligt vad jag har sett under mina VFU- perioder ser eleverna ofta fram emot att ha 
musik, ett praktiskt ämne där man slipper sitta ner, lyssna på läraren och skriva i 40 
minuter. Jag anser att det som lärare är svårt att ge eleverna möjlighet att klara alla 
kunskapskrav i musik utan att just sitta ner, lyssna och skriva vid vissa tillfällen. 
Enligt mina egna erfarenheter i musikklassrummet finner jag det svårt att väcka 
intresse bland eleverna för de teoretiska delarna av musikundervisningen. Utifrån de 
erfarenheter jag har från mina VFU-perioder upplever jag att eleverna kommer till 
musiksalen med en förväntan att få spela. När jag fick uppleva detta, såg jag en tydligt 
falnande entusiasm när jag började lektionen och presenterade det nya området: 
Musikhistoria. Därför finner jag det intressant att se hur andra lärare arbetar med de 
teoretiska delarna inom musikämnet och skapar intresse för detta arbete hos eleverna. 
För mig som blivande lärare ser jag detta arbete som en chans att utveckla min roll 
som musiklärare. Jag vill bli bättre på att skapa undervisningssituationer som väcker 
intresse samt få nya idéer till hur man som lärare kan utforma sin undervisning när det 
gäller de teoretiska momenten. 

Problemområde 
	  
Många elever på högstadiet gillar att ha musik på schemat. Enligt min uppfattning, 
beror detta på att eleverna förväntar sig en lektion med kreativt arbete utan traditionell 
teoretisk undervisning. Musik kategoriseras som ett estetiskt-praktiskt ämne, till 
skillnad från exempelvis svenska, engelska eller historia som kategoriseras som 
teoretiska ämnen (Rostwall och West, 2005).  
 
Utöver de praktiska delarna i musikämnet som musicerandet, skapandet och 
gestaltandet innehåller även musikämnet flera teoretiska aspekter. I det centrala 
innehållet i Kursplanen för musik i läroplanen för grundskolan (Lgr 11) nämns även 
musikhistoria, noter och andra musiksymboler samt hörselvård som viktiga delar av 
musikundervisningen. Dessa teoretiska aspekter måste alltså, enligt kursplanen, ingå i 
musikundervisningen under grundskolans senare år. Detta upplever jag kan orsaka en 
del svårigheter för läraren eftersom musikämnet kategoriseras som ett praktiskt ämne 
där eleverna förväntar sig att musicera under lektionerna.  
 
Under mina VFU-perioder har jag ofta tagit upp denna diskussion med min 
handledare. Hur väcker läraren intresset för teoretiskt arbete i musiklassrummet? 
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Handledaren som då också undervisade i svenska kunde se stora skillnader på 
elevernas attityd i de olika klassrummen. Då svenska är ett teoretiskt ämne är eleverna 
inställda på att jobba på ett teoretiskt arbetssätt. Efter ett antal skolår blir eleverna 
vana vid att i svenskaklassrummet sitter man ofta ner och skriver eller läser. Däremot 
är musikklassrummet en helt annan arena, där eleverna kommer beredda på att arbeta 
praktiskt och helt plötsligt är det väldigt svårt att hitta fokus och intresse till teoretiskt 
lärande enligt min mening. Ofta är musikklassrummet dessutom utan bänkar och 
traditionella studieplatser, något som inte heller bjuder in till teoretiskt arbete.  
 

Syfte och Frågeställningar 
	  
Syftet med studien är att utveckla kunskap om olika lärares arbetssätt vid 
undervisning av musikämnets teoretiska moment. 
 

• Hur arbetar lärare vid undervisning av musikämnets teoretiska moment? 
• Varför arbetar lärarna på det sättet? 
• Hur motiverar lärarna eleverna till arbetet med musikämnets teoretiska 

moment?  
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Bakgrund 
	  
I detta avsnitt kommer tidigare forskning inom området presenteras. Det kommer 
också att klargöras vad som ingår i musikämnet som kan benämnas som teoretiska 
moment. 
 

Begreppsapparat 
	  
I begreppsapparaten förklaras de teoretiska momenten i musikämnet och kopplas även 
till läroplanen. Jag utvecklar sedan exempel baserade på egna tidigare erfarenheter 
vad dessa arbetsområden kan innehålla.  

Musikteori 
Musikteori har jag valt att kalla området som behandlar nedanstående punkter från 
centrala innehållet från kursplanen i musik: 
 

• Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, 
refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera 
musik i olika genrer och med varierande instrumentation. 

• Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar 
och grafisk notation. 

(Lgr 11, s 102 – 103) 
 

Inom detta område lär sig eleverna ord och begrepp som är centrala inom 
musikundervisningen. De får lära sig vad som menas med rytm, klang, dynamik, 
tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och så vidare. Vidare får eleverna lära 
sig hur man använder dessa byggstenar vid musicerande. Eleverna får också lära sig 
hur olika musiksymboler ser ut och vad de betyder samt hur man följer en 
ackordbeteckning, noter eller tabulatur. I området får de även lära sig hur ackord 
byggs och skriva noter i enklare former. 

Musikhistoria 
Området som jag väljer att kalla musikhistoria innefattar följande punkter från det 
centrala innehållet från kursplanen i musik:  
 

• Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan 
på människan. Musikens funktion för att markera identitet och 
grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.  
[…] 

• Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. 
Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, 
låtskrivare och musikaliska verk 

(Lgr 11, s. 103) 
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Musikhistoria är alltså arbetsområdet där eleverna exempelvis får lära sig om 
tonsättare och musikstycken inom den Västerländska klassiska musiken (Mozart, 
Beethoven, Gabrielli) men även inom av pop- och rockmusiken (The Beatles, Elvis 
Presley). Eleverna ska också ta del av kunskapen om hur olika genrer har växt fram 
genom tiderna. Exempelvis att dagens pop- och rockmusik härstammar från den 
amerikanska söderns bomullsfält där slavarna utvecklade vad som senare kom att 
kallas för ”blues”. Inom området musikhistoria kan läraren också välja att lägga fokus 
på hur människor reagerar och har reagerat på musik genom tiderna. 
	  

Instrumentkännedom 
Instrumentkännedom är till för att eleverna ska lära sig vad de enskilda instrumenten 
har för funktion i ett större musikaliskt sammanhang. Detta område berör följande 
punkter från det centrala innehållet: 
 

• Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel. 
• Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till 

exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband. 
(Lgr 11, s. 103) 

 
Inom momentet presenteras symfoniorkestern och dess instrument samt instrumentens 
funktioner och grupperingar. Läraren kan även prata om de ”klassiska 
ensembleinstrumenten”, det vill säga; trummor, bas, gitarr och piano och vilka 
funktioner instrumenten har i en rocklåt exempelvis. Vidare kan läraren visa hur 
instrumenten och dess musik kan användas i olika sammanhang. Exempelvis är det 
vanligt med orkestermusik i filmsammanhang medan den elektroniska musiken är 
vanligt förekommande inom dataspel. 

Hörselvård 
Att eleverna ska lära sig ta hand om röst och hörsel är viktigt för ett framtida 
musicerande, men också allmänt i det vuxna livet. Detta arbetsområde tar upp följande 
punkt i det centrala innehållet: 
 

• Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och 
musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan 
förebyggas 

(Lgr 11, s. 102) 
 

Det är inte bara genom att vara verksam inom musik som hörselskador kan 
förekomma, utan även inom andra yrkesområden där ljudnivån kan vara hög. Därför är 
detta ett område av vikt för elevernas framtida hälsa. När detta område ska behandlas 
av läraren kan hen berätta om hörselskadan som är vanlig vid bullerljud och som ca 15 
% av den svenska befolkningen har, nämligen tinnitus (Hörsellinjen). Det finns flera 
hörselskador som kan förekomma vid bullerljud som läraren kan forma sin 
undervisning om också. Eleverna ska ta del av hur de kan förebygga och undvika 
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hörselskador och vilken hjälp som finns att få samt hur örat fungerar och hur de olika 
hörselskadorna påverkar hörseln.  
 

Körsång 
Körsång kan anses vara både ett praktiskt område och ett teoretiskt område, som 
många andra områden inom musikämnet. Jag har valt att benämna det som ett 
teoretiskt område eftersom min erfarenhet har visat att många av de områden som är 
teoretiska först omvandlas till praktik genom sång. Eleverna kan exempelvis sjunga 
ett ackord för att göra ackordbyggnaden tydligare, de kan rappa olika rytmer samt 
prova på olika klangfärger genom körsång. De punkter ur det centrala innehållet som 
området körsång kan behandla är alltså många av de punkter jag redan nämnt, men 
jag ska också nämna några nya: 
 

• Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med 
genretypiska musikaliska uttryck. 
[…] 

• Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och 
musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan 
förebyggas 

• Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika 
genrer. 

(Lgr 11, s 102) 
 

Röstvård är i likhet med hörselvård viktigt inom musik men även inom andra områden 
och det är tydligt hur röstvård kan associeras med körsång vid exempelvis 
uppsjungning och andra sångtekniska övningar. Eftersom uppsjungning sker just för 
att vårda rösten genom att värma upp den innan man ska sjunga. Inom området 
körsång får eleverna själva uppleva hur rösten kan varieras i olika stämmor samt hur 
det känns att sjunga på det viset. 
 

Teori och praktik 
Teori och praktik är ingen dikotomi. Det ena utesluter inte det andra. Lektioner som 
kan ses som praktiska, exempelvis när eleverna musicerar, kan innehålla teoretiska 
inslag. Läraren kan använda olika musiktermer för att handleda eleverna eller 
eleverna kan använda teoretiska verktyg för att exempelvis räkna ut ackord. På 
samma vis innehåller teoretiska lektioner praktiska inslag, som att lyssna på musik, 
sjunga en durskala eller klappa rytmer. I äldre läroplaner, exempelvis Lgr 69, finns 
det beskrivet hur teori och praktik kan slås samman och arbetas med samtidigt. Detta 
har försvunnit i de nyare läroplanerna. Lärare får inte numera konkreta exempel på 
hur teori och praktik kan samverka.  
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Läroplanen 
	  
Skolans värdegrund och uppdrag som beskrivs i läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) säger bland annat att skolan skall främja 
alla elevers utveckling och lärande, den skall också bidra till en livslång lust att lära. 
Dessutom ska elever och föräldrar ha möjlighet att påverka undervisningen genom att 
delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen.  
 
Musikämnets syfte enligt läroplanen för grundskolan, fritidshem och förskoleklass 
(Lgr11) är att eleverna ska ges möjlighet att kunna delta i musikaliska sammanhang. 
Detta genom att själva musicera, men även lyssna till musik. Eleverna ska också ges 
möjlighet att tillämpa musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. För att 
kunna använda musik som uttrycksform, kommunikationsmedel och deltagande i 
musikaliska sammanhang är det viktigt att eleverna besitter viss teoretisk kunskap. 
Den teoretiska kunskapen kan handla om att använda musikterminologi, musikaliska 
symboler (noter) men även vara medveten om vissa historiska kontexter och 
kunskaper som utvecklat musiken till vad den är idag (Lgr11). Dessa teoretiska 
kunskaper skall enligt det centrala innehållet ingå i musikundervisningen för 
högstadiet. 
 
Närmare beskriver det centrala innehållet för ämnet musik också bland annat att 
eleverna även ska utveckla kunskap om hur musik används i olika medier och även 
hur olika instrument har olika funktioner i olika sammanhang. Något som också kan 
kategoriseras som teoretiskt. Det centrala innehållet gäller för årskurserna 7-9. Under 
dessa år ska alltså alla punkter som ingår berörts, både teoretiska och praktiska. Det 
innehåll som jag anser vara teoretiska och därmed i fokus för denna studie har lyfts 
tidigare under definitionen av musikämnets teoretiska moment.  
 

Motivation 
	  
Inom skolvärlden är motivation ett ord som ofta används när man pratar om att väcka 
intresse för något hos eleverna. Lundgren och Lökholm (2010) menar att en 
motiverad elev i folkmun oftast betyder en elev som har ”villighet att studera och 
uppvisa skötsamhet i klassrummet.” (s. 45). Nationalencyklopedin (NE) definierar 
ordet motivation på följande vis: ”psykologisk term för de faktorer hos individen som 
väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål.” (Internet: NE). 
 
Motivation brukar delas in i två kategorier, yttre motivation och inre motivation 
(Lundgren & Lökholm, 2010). Den motivation som skapas genom tryck utifrån 
genom ”goda råd”, ”morötter”, vädjan eller hot kallas för yttre motivation. I skolan är 
betyg en form av yttre motivation. Det finns dock problem med den yttre 
motivationen, den måste hållas vid liv med hjälp av igenkommande belöningar. Den 
inre motivationen är mer känslomässig. Med det menas att motivationen infinner sig 
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för att vi gillar att göra något. Ibland används den inre motivationen som morot. En 
förälder kan exempelvis säga till sitt barn; ”Om du gör dina läxor får du spela dator 
senare”. Genom detta minskar den inre motivationen av att göra sina läxor och blir 
beroende av yttre motivation, medan den inre motivationen till att spela dator ökar 
(Lundgren & Lökholm, 2010). Håkan Jenner (2004) menar att det finns en till aspekt 
av motivation utöver den yttre- och inre motivationen. Denna tredje aspekt handlar 
om relationen mellan personens drivkraft och mål som relateras till personens 
självförtroende och som i sin tur speglar vad som händer när mål nås eller inte. För en 
person med gott självförtroende kan misslyckandet leda till nya satsningar och större 
ansträngning medan en person med sämre självförtroende som misslyckas ofta sänker 
sin ambitionsnivå.  
 
Jenner (2004) skriver om tre faktorer som är präglar motivationsprocessen; målet, 
uppnåendets värde och misslyckandets sannolikhet. Målet bör vara rimligt att nå för 
personen i fråga, och det är lärarens uppgift att hjälpa eleven ställa ett sådant mål. Om 
ett mål anses lågt behöver det inte vara ett tecken på bristande ambition eller vilja, det 
kan istället vara ett sätt att skydda sig från misslyckanden. Läraren bör därför kunna 
ge trygghet gentemot eleven för att eleven ska våga sätta höga mål, även om risken 
för misslyckande finns. Uppnåendets värde betyder att eleven ska anse målet som 
värdefullt att uppnå, målet ska vara eftersträvansvärt. Ett mål som läraren anser 
värdefullt kanske inte upplevs detsamma av eleven. Jenner (ibid) lyfter en fråga som 
elever kan ställa till sin lärare; ”Varför ska jag lära mig detta, som jag inte har någon 
nytta av?” (a.a. s. 46). Eleven söker lära för livet och kunskap som inte bara hör 
hemma inom skolans väggar. Därför bör läraren reflektera över vad som är relevant 
för eleven att lära sig som denne kan ha nytta av både innanför och utanför skolan och 
hellre svara på frågan som lyftes tidigare med anknytning till hur eleven kan använda 
kunskapen utanför skolan. Misslyckandets sannolikhet handlar om personens egen 
uppfattning och möjligheter om att lyckas. Personer med gott självförtroende ser ofta 
stor möjlighet att lyckas, medan personer med lågt självförtroende ofta förväntar sig 
ett misslyckande. ”Motivation är inte bara en fråga om vilja.” (a.a. s. 49) Författaren 
menar istället att viljans grogrund är möjligheten att uppleva framgång istället för att 
misslyckas. 

Beröm 
När man ger en positiv bedömning av något en person gör, hur den handlar eller en 
produkt personen gjort kallas det för beröm (Lundgren & Lökholm, 2010). I 
allmänhet bedöms beröm vara en motivationshöjande handling, om en elev gör något 
bra bör läraren därför berömma detta. Syftet med beröm är att stärka motivationen så 
att eleven i fortsättningen presterar på det sättet som förtjänar beröm. Beröm måste 
ges på rätt sätt och vid rätt tillfälle för att ge en sådan effekt. Läraren bör vara 
uppriktig och specifik vid givandet av beröm (Lundgren & Lökholm, 2010). Dock är 
beröm en mer komplex handling än att säga ”Bra!” vid rätt tillfälle. Vissa elever har 
svårt att ta till sig beröm beroende på deras självkänsla, de fina ord som eleven får av 
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sin lärare stämmer inte med elevens självbild. I sådana fall är det extra viktigt att 
berömmet är genuint, specifikt och ärligt. 
 
Motivationen får en positiv effekt om berömmet innehåller information så att eleven 
ska kunna lösa en aktuell uppgift, hur eleven kan nå upp till en viss nivå, kanalisera 
sin energi men även visa vad som kan förbättras. Beröm bör dessutom öka känslan av 
kompetens hos eleven. 

Lusten att lära 
Birgitta Kullberg (2008) anser att ett positivt förhållningssätt gynnar elevernas 
lärande. Med ett positivt bemötande, en positiv tro och glädje gentemot eleven menar 
hon att elevernas lust att lära ökar. Kullberg (2008) hänvisar till Vygotskijs ”Bråten” 
från 1998 där han skriver att lust är en motor som startar lärandeprocesser och sedan 
upprätthåller dem. Om inte lusten finns engagerar sig inte eleven i samma 
utsträckning som hen gör vid glädje och lustkänsla.  
 
Elever har många uppfattningar om hur en lärare ska vara, bland annat ska lärare vara 
positiva, tålmodiga, omtänksamma, pigga och glada (Kullberg, 2008). Vidare menar 
Kullberg att lärarens förhållningssätt färgar elevens förhållningssätt, därför blir 
lärarens attityd betydelsefull för elevers lust till lärande. 
 

Musikundervisningens didaktik 
	  
Ingrid Maria Hanken och Geir Johanssen skriver i sin bok ”Musikkundervisningens 
didaktikk” (2013) att musikpedagogen har vissa villkor och förutsättningar att förhålla 
sig till när det kommer till musikdidaktik. Dessa kan samlas i två huvudkategorier, 
elev- och lärarförutsättningar och ramfaktorer.  

Lärarförutsättningar 
Den professionella musikpedagogen bör ha en syn på musikämnets värde och uppdrag 
som är personlig, nyanserad och artikulerad men också reflektera över vad, varför och 
vem musikämnet är bra för (Georgii Hemming, 2005).  
 
Lärare har egna uppfattningar och föreställningar om vad som är bra musik och god 
undervisning (Hanken & Johanssen, 2013). Detta färgar i sin tur vilken slags musik 
som spelas i klassrummet, vilka metoder läraren väljer att använda och vilka 
målsättningar läraren väljer att prioritera (Hanken & Johanssen, 2013). Leif Johansson 
(2010) menar att lärarens värderingar, normer och förväntningar på gruppen färgar 
gruppens psykiska klimat. 
 
 I Charlotta Wallersteins (2011) examensarbete ”Hur bred är musikundervisningen? – 
En studie i musikundervisningens genrebredd i högre årskurser” har hon intervjuat 
olika lärare och elever för att undersöka hur mycket lärarens musiksmak påverkar 
innehållet i musikundervisningen. En av lärarna säger att hen har försökt undervisa i 
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musikhistoria, men att detta inte togs emot väl av eleverna och har därför valt att 
lägga mindre tid på detta område. Fler lärare menar att det inte finns tid till att både 
spela och undervisa i musikhistoria och att spelandet är viktigare än musikhistorien 
(Wallerstein, 2011). Vidare finner Kristina Rosén (2013) i sitt examensarbete 
”Musikämnet i grundskolans år 1-5 – En kvalitativ studie ur lärarperspektiv” att 
lärarnas engagemang för musikämnets olika delar påverkar kvaliteten på lektionen. 
När läraren gillar att undervisa inom ämnet, verkar det ofta bli lektioner av bra 
kvalitet till skillnad från när läraren anser att musikundervisningen är komplicerad 
och lärarens eget intresse för undervisningen saknas. Då blir lektionen nämnvärt 
sämre (Rosén, 2013).   
 
I avsnittet om motivation skrev jag om lärarens egenskaper. Johansson (2010) menar 
att en god ledare bör vara medveten om sina starka och svaga sidor likväl som 
konfliktämnen, motiv, behov och mål. Detta för att dessa personliga sidor påverkar 
elevernas utveckling. Exempelvis om läraren väljer att spela musik från en viss stil 
eller typ för att det är inom lärarens ”trygghetszon”, uppfyller det främst lärarens 
behov men kanske inte alla elevers. Vidare menar Johansson (2010), i likhet med 
Kullberg (2008), att en positiv inställning från läraren ökar motivationen och 
samhörighetskänslan hos eleverna. Johansson understryker dock att en positiv 
inställning inte betyder att läraren ska förneka faktiska problem, utan visa uppriktig 
optimism om att möjligheter finns och att problemen är möjliga att lösa. 

	  

Elevförutsättningar 
Med elevförutsättningar menar Hanken och Johanssen (2013) att eleverna kommer till 
musikklassrummet med egna förkunskaper, uppfattningar, erfarenheter, önskningar 
och behov. För att undervisningen ska upplevas som meningsfull och utvecklande för 
eleverna måste därför lärarna fatta sina didaktiska beslut genom att se på elevernas 
förutsättningar. 
 
Hanken och Johanssen (2013) skriver att elevens emotionella och motivationsmässiga 
förutsättningar spelar stor roll för att utveckling ska kunna ske hos eleven. Eleven 
behöver känna trygghet i klassrummet för att kunna utvecklas likväl som eleverna 
måste känna motivation för att lära och bemästra kunskap. Exempelvis lära sig att 
spela ett instrument och våga misslyckas (trygghet) för att sedan arbeta vidare för att 
bemästra instrumentet (motivation).  

Ramfaktorer och planering 
Ramfaktorer handlar om de ramar som musikundervisningen måste hålla sig inom, det 
kan handla om att hålla sig till en läroplan eller tillgång till material (Hanken & 
Johanssen, 2013). Ericsson och Lindgren (2010) menar att klassrummets utformning 
signalerar vad den centrala aktiviteten är. I ett musikklassrum med många olika 
instrument, stort golvutrymme och PA-anläggning som det främsta ”möblemanget” 
signalerar att musikalisk aktivitet ofta står i fokus, samtidigt som ett musikklassrum 
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där ett tomt golvutrymme istället fylls av bänkar riktade mot en whiteboardtavla 
signalerar att aktiviteten oftast är centrerad kring skrivande och lyssnande.  
 
Följande skriver Leif Johansson i sin bok ”Ensembleledning”: ”Att ha en genomtänkt 
planering hjälper dig att levandegöra och ger dig frihet att uppmärksamma deltagarens 
behov, roller och gruppens processer” (2010, s. 118). Vidare menar författaren att 
planeringen bör vara flexibel i den grad att läraren ska kunna anpassa planeringen 
efter elevernas utveckling. Hänsyn skall tas till klassens unika ”personlighet” men 
också till att oväntade eller slumpmässiga saker kan hända.	  

Undervisnings- och arbetsformer 
Hanken och Johanssen (2013) delar in olika undervisnings- och arbetsformer i tre 
huvudkategorier. Den första kategorin är förmedlande undervisning, som innebär en 
envägskommunikation från läraren direkt eller via ett läromedel till eleverna. Det kan 
handla om att visa videor, spela musikexempel, berätta eller att demonstrera för 
eleverna. Den andra kategorin författarna talar om är upptäckande undervisning, den 
innebär att eleverna, genom lärarens frågor eller med ett givet material eller annat sätt, 
arbetar med att upptäcka kunskap och hitta lösningar på problem. Det kan handla om 
att eleverna får i uppgift att upptäcka hur ackordskiften sker i en blues och vilka 
ackord som används eller hur former används i ett klassiskt musikstycke. Den tredje 
kategorin som nämns är frågande eller utforskande undervisning, en metod som är, 
enligt författarna, särskilt lämplig vid uppgifter eller frågor som inte har något riktigt 
svar eller en given lösning. Här får eleverna arbeta på många olika sätt för att 
konstruera sin egen kunskap, det kan handla om att ta reda på hur man kan tolka ett 
musikstycke, hur man kan utforma en komposition eller ta reda på varför en viss 
musikstil är populär hos ungdomar. Författarna menar att det inte finns någon av 
dessa metoder som skulle vara bättre än någon annan, men det gäller att ämnet som 
ska undervisas passar in på metoden man använder. De menar att det är viktigt för 
elevernas koncentration och motivation att läraren använder sig av flera olika metoder 
och att det därför handlar om musikpedagogens yrkeskompetens att behärska en stor 
repertoar av olika undervisnings- och arbetsmetoder som passar alla musikämnets 
olika kunskapsområden (Hanken & Johansen, 2013). 

Vidare skriver de om undervisningsprinciper och nämner James Mursells principer för 
lyckad undervisning (i Hanken & Johanssen, 2013, s. 95). Mursell hävdar att lärandet 
måste sättas in i ett sammanhang med elevernas vardagliga upplevelser och verkliga 
situationer så att eleverna kan knyta lärandet till konkreta erfarenheter för att den ska 
bli meningsfull. Mursell menar att det kan vara enklare för eleven att exempelvis lära 
sig noter om den knyts samman med aktivt musicerande. Han talar också om att 
undervisningen organiseras så att det finns en klar centreringspunkt, meningen är att 
eleven ska uppleva att de lär sig något som ingår i ett större sammanhang (ibid, s. 95). 
Moment ska inte staplas på varandra slumpmässigt utan kopplas ihop till en 
sammanhängande helhet. Vidare menar Mursell att undervisningen bör organiseras 
som ett socialt samarbete, det främjar meningsfullt och effektivt lärande där eleverna 
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får möjlighet att diskutera, interagera, fråga och vägleda varandra (i Hanken & 
Johanssen, 2013). 

Styrning och legitimering 
Ett exempel på hur styrning kan ske ges i Claes Ericsson och Monika Lindgrens 
forskningsrapport ”Musikklassrummet i blickfånget” (2010). De har observerat 
läraren Frasse under en längre tid under hans arbete med musikhistoria. Enligt 
författarna är Frasse huvudpersonen i klassrummet. Utan honom skulle inget lärande 
ske, han spelar rollen som upplysare, det betyder att det är Frasse som ska ge eleverna 
kunskap genom att föreläsa och visa företeelser. Eleverna ska lyssna och anteckna. 
Läraren berättar om musikens historia och använder sig av små anekdoter som kan 
relateras till kunskapsinnehållet men som också verkar som en intresseväckande 
faktor för eleverna. Dessa anekdoter stärker lärarens roll i klassrummet där han 
upplevs som humoristisk och lättsam av eleverna. Undervisningen består av att 
läraren föreläser och spelar upp musikexempel. Eleverna förväntas anteckna viktiga 
delar av undervisningen, de elever som missar lektioner får kopiera en klasskamrats 
anteckningar eftersom kunskapen bara presenteras muntligt från läraren. Skrivandet 
fungerar disciplinerande, då eleverna dels måste koncentrera sig på att lyssna på 
läraren, men också välja ut relevant information som bör antecknas för att eleverna 
ska ha något slags underlag till studierna inför, det av läraren kallat ”megaprovet”. 
Provet fungerar som en legitimering av området och eleverna har tillsammans med 
läraren skapat en nästan mystisk föreställning om det svåra ”megaprovet”. Ingen elev 
ifrågasätter innehållet, så länge det kommer att ingå i provet. När läraren frågar om de 
vill höra ett exempel svarar en elev att det inte är nödvändigt om det inte kommer att 
ingå i provet. Läraren beskriver i detalj hur provet kommer att gå till och se ut, något 
som författarna benämner som en effektiv styrningsteknik. Användandet av provet 
som mål, och alla föreställningar om provet, fungerar motivationshöjande. Eleverna 
vill prestera och få ett gott resultat (Ericsson & Lindgren, 2010).   

Musikhistorisk undervisning kan också legitimeras genom kulturarv (Georgii-
Hemming, 2005). Kulturarvet bör föras vidare till nästa generation för att kunna 
bevaras och bli en del av elevernas historiska medvetande, arvet är inte bara kända 
klassiska stycken eller visor utan även musikaliska aktiviteter. 
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Teori 
	  
I detta avsnitt redovisas vilka teoribildningar som ligger i grund för genomförandet av 
denna studie. De teoribildningar som kommer att redovisas är fenomenografi och 
sedan didaktik. 

Fenomenografi 
	  
Fenomenografi är en forskningsansats med starkt pedagogiskt intresse, skriver 
Ference Marton och Shirley Booth i boken ”Om lärande” (2009). Den uppstod ur 
intresset för pedagogik och fenomenografin strävar också efter att tjäna det intresset. 
Fenomenografin är ett sätt att beskriva lärandet, det som är planerat eller det som 
faktiskt händer. 

Från början inom fenomenografin diskuterade man frågan; hur kommer det sig att 
vissa personer lär sig bättre än andra (Kihlström 2007c)? Utifrån den frågan formades 
nya frågor om vad som menas med att vissa människor lär sig bättre än andra och 
varför det skulle vara så. När detta skulle undersökas försökte forskarna se hur de 
studerande gick till väga vid inlärningen. Inlärningen skulle sedan beskrivas som den 
uppfattades av den lärande (Kihlström, 2007c).    

Fenomenografin har som syfte att jämföra olika sätt att erfara ett fenomen (Marton & 
Booth, 2009). Fenomenet kan handla om en lärandesituation, ett ämne eller en 
uppgift, att erfara är att förstå och uppfatta. När Fenomenografins syfte skrivs om för 
att vara en teori som kan passa denna studie kan man formulera det på följande vis; 
Fenomenografin har som syfte i denna studie att jämföra olika lärares sätt att erfara 
musikämnets teoretiska delar. Följande skriver Marton och Booth: 

Fenomenografi är snarare ett sätt, en ansats för att identifiera, 
formulera och hantera vissa typer av forskningsfrågor, en 
specialisering som framför allt uppmärksammar frågor som är 
relevanta för lärande och förståelse i en pedagogisk miljö. 

(Marton & Booth 2009, s. 147) 

Ovanstående citat beskriver hur fenomenografin bör användas inom forskning som 
visar att fenomenografi är en relevant teoriingång för denna studie. Människor löser 
problem och ser på fenomen på olika sätt, och löser därmed problemen med olika 
metoder utifrån vilket sätt de tolkar och upplever problemet eller fenomenet (Marton 
& Booth, 2009). För att förklara ytterligare; när två elever får samma uppgift och de 
båda kommer fram till ett korrekt svar har de ofta tänkt på två skilda sätt. De använder 
inte exakt samma tankebanor när de löser uppgiften. Dock kan man ofta se att de 
skilda sätten att lösa en uppgift har en logisk relation till varandra som i sin tur kan 
presentera ett resultat där man kan se en större helhet. På liknande sätt undervisar 
lärare olika utifrån deras olika uppfattningar om vad de anser viktigt för eleverna. Det 
är de skilda sätten att erfara fenomenet, i detta fall är fenomenet undervisning av 
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musikämnets teoretiska delar, som är av intresse vid en fenomenografisk 
forskningsansats. Vad erfars och hur erfars detta är den centrala frågan, man studerar 
andras erfarenheter. Syftet är inte att hitta ett ”perfekt” sätt att erfara något, det är att 
undersöka variationen och hur variationen tar sig i uttryck av de olika aspekterna att 
erfara problemet. Något som fenomenografen kan undersöka är vilka kritiska aspekter 
det finns i det sätt som individen löser problemet som gör att individen kan hantera 
den på mer eller mindre effektiva sätt (Marton & Booth, 2009). 

Hur vi erfar olika fenomen eller världen är lika unikt som varje människas olika 
bakgrund, utifrån vår bakgrund erfar vi fenomen på olika sätt (Marton & Booth, 2009). 
Vidare menar Marton och Booth att vi inte kan skilja den som beskriver från 
beskrivningen, världen är inte densamma utan personen som beskriver den. Som 
forskare måste man betrakta påståenden, handlingar och artefakter som den undersökte 
uttrycker eller använder sig av för att komma fram till vilket sätt personen upplever de 
specifika perspektiv av världen den reflekterar över, oavsett om det anses giltigt, 
lämpligt eller funktionsdugligt (Marton & Booth, 2009). Författarna beskriver vidare i 
följande citat: 

En persons sätt att erfara ett fenomen utgör inte själva fenomenet. 
Det utgör snarare en sida av fenomenet, sett utifrån den personens 
perspektiv, med den personens historia som bakgrund. När 
forskaren beskriver skilda sätt att erfara ett fenomen, ger han också 
bara en ofullständig beskrivning av fenomenet, med utgångspunkt i 
försökspersonernas utsagor, men det är denna ofullständiga 
konstituering av fenomenet som är forskarens beskrivning. 

 (Marton & Booth 2009, s162-163) 

Kihlström (2007c) hänvisar till Uljens (1989) och menar att resultatet inom 
fenomenografisk forskning är en beskrivning av olika uppfattningar av ett fenomen 
som sedan kategoriseras (se mer under metoddelen).  

Varje inlärningssituation har en relevansstruktur, en persons upplevelse av vad 
inlärningssituationen lockar till (Marton & Booth, 2009). Den lärande kan ha vissa mål 
eller riktningar och utifrån detta blir inlärningssituationerna mer eller mindre relevanta 
för den lärande. Marton och Booth (2009) menar att en inlärningssituation kan göras 
mer relevant för den lärande exempelvis genom att avslöja syftet innan lektionens 
start. De menar att relevansstrukturen är lärandets drivkraft. För att relevansstrukturen 
ska fungera på bästa sätt krävs också variation. Den lärande bör få möjlighet att 
uppleva något på olika sätt, detta för att förändra den lärandes sätt att erfara olika 
fenomen. Marton och Booth menar att lärandet tydliggörs genom variation. ”Det krävs 
att någonting varieras, någon aspekt av situationen som omges personen, för att en 
förändring ska kunna upplevas, åtminstone att någonting förändras från ett tillstånd till 
ett annat” (Marton & Booth, 2009, s. 188) Förändringen som de beskriver kräver att 
relevansstrukturen är lockande för den lärande. 
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Didaktik 
	  
”Ordet didaktik kommer från grekiskans didaskalia som kan översättas med 
”undervisning”.” (Lindström & Pennlert, 2012, s. 18). Närmare innebär didaktik ett 
kunskapsområde inom undervisning och lärande (Lindström & Pennlert, 2012). Det 
finns många olika didaktiska modeller, Jank och Meyer (2009) menar att alla dessa 
modeller har ett och samma tema; inlärningens teori och praktik. Vidare menar de att 
didaktiken ska ”Beskriva undervisnings verkligheten sådan den är och föreslå hur en 
bättre undervisning bör se ut” (s. 47). Uljens (2009) menar att didaktikens objekt kan 
formuleras i en enda mening: 
 

I praktiskt-pedagogisk verksamhet är det alltid någon (vem?) som 
någon gång (när?) någonstans (var?) och av någon anledning 
(varför?) undervisar någon (vem?) i något (vad?) på något sätt 
(hur?) mot något mål (vilket?), för att denne genom någon typ av 
verksamhet (vilken?) skulle nå någon form av kompetens (vilken?) 
för att kunna förverkliga sina intressen nu och i framtiden.  

 (Uljens 2009 s. 168) 
 
I denna studie kommer frågorna vem, när, var, vem, vad och hur vara de centrala 
frågorna som ska besvaras. De andra frågorna kommer att vidröras vid diskussionen 
men de spelar inte en central roll för just denna studie. 
 
Den didaktiska forskningens uppgift är enligt författaren att skapa ett språk, och med 
detta språks hjälp ska lärare, elever, föräldrar, skoladministratörer och forskare kunna 
tala om undervisning på ett rättvisande sätt. Uljens ifrågasätter dock att detta språk 
ska kunna användas av alla didaktikens intresseområden, då varje intresseområde 
utvecklat egna begrepp och terminologi. Därför menar han att forskaren vid 
inledandet av ett forskningsprojekt måste bestämma sig för ett specifikt perspektiv 
inom didaktiken. Det finns tre perspektiv som Uljens nämner; läroplansdidaktik, 
lärarutbildningsdidaktik och klassrumsdidaktik. Jag har valt att använda 
klassrumsdidaktik som perspektiv för denna studie. 
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Klassrumsdidaktiken fokuserar på de verksamma lärarnas och elevernas perspektiv i 
deras vardag i skolan. Uljens (2009) presenterar den skoldidaktiska modellens 
huvuddrag i figuren nedan. 

       Figur 1:       Skoldidaktiska modellen (Källa: Uljens 2009 s. 176) 
 
I figurens yttersta kant på vänster sida står det P1. Denna del av figuren står för den 
övergripande planeringen på en kollektiv nivå (Uljens 2009). Det vill säga det 
innehåll som ämnet ska ha enligt läroplanen. P2 delar sig i två delar, men båda 
aspekterna handlar om lärarens planering inför lektionen, veckan, terminen eller 
liknande. P2a handlar närmare om målen för undervisningen relaterat både till 
läroplan och personliga syften samt vilka former av färdigheter som krävs av lärare 
och elev för att genomföra undervisningen. P2b står för valet av innehåll och de 
metoder läraren avser att använda under undervisningssituationen. P3 står för den 
planering som läraren har med sig in i klassrummet som däri ska komma till handling 
(Uljens, 2009). E3 står för lärarens utvärdering av undervisningssituationen under 
själva processen och även elevens direkta reflektion över sin undervisnings- och 
inlärningsupplevelse under inlärningsprocessen. Den yttersta cirkeln står det Kontext i 
den övre delen och S1 i den nedre delen. Kontext handlar om den lokala kontexten 
utanför själva undervisningen. Det kan handla den lokala kulturen i en särskild 
stadsdel eller region. S1 står för elevens förförståelse, förväntningar på lektionen och 
bakgrund som denne tar med sig till skolan och in i klassrummet. Den grå cirkeln står 
för skolan som kontext för den pedagogiska situationen. Saker som påverkar detta kan 
vara klassens klimat gentemot varandra men även stämningen på skolan. Den innersta 
cirkeln urskiljer det pedagogiska mötet i klassrummet när lärarens intention, handling 
och utvärdering möter elevens avsikter och aktiviteter. Uljens (2012) schematiserar 
cirkeln som citatet nedan: 
 

1. En lärare har kontinuerliga upplevelser i en pedagogisk process eller 
situation. (förförståelse) 

2. Parallellt med dessa upplevelser har läraren specifika avsikter med 
sitt handlande. (Intention, P3) 
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3. Som ett resultat av ett kontinuerligt jämförande av sina upplevelser 
med tidigare erfarenheter och potentiella framtida tillstånd försöker 
läraren förverkliga sina intentioner genom sitt pedagogiska 
handlande. (handling) 

4. Eleverna upplever lärarens aktiviteter och handlar i relation till 
dessa på basen av sin egen förståelse och sina egna avsikter. 
(Upplevelser, E3) 

5. Läraren upplever elevens aktiviteter. (Upplevelser) 
6. Läraren utvärderar sina upplevelser av elevernas aktiviteter i 

relation till sin förståelse av situationen och sina egna avsikter. (E3) 
 

(Uljens 2009 s. 180.) Parenteserna är tillagda. 
 

Viktigt att komma ihåg när man ser på cirkeln är att läraren och eleven har två skilda 
cirklar, vilket inte visas i figuren. Läraren och eleven har olika intentioner och 
livsvärldar vid mötet i klassrummet, därav två egna cirklar (Uljens, 2009).  
 
Vidare står E2b för lärarens utvärdering av processen och resultatet efter lektionen i 
förhållande till eleverna, alltså hur läraren upplever elevernas reaktion på lektionen. 
Verkade eleverna gilla metoden och innehållet? Tog eleverna till sig de färdigheter 
som läraren planerat? E2a står för den utvärdering som läraren gör i förhållande till 
läroplanen, det vill säga bedömningen av eleverna. Längst ut i den högra kanten av 
figuren står det E1. Detta står för utvärdering på formell och kollektiv nivå. 
 
Skoldidaktisk teori är, till skillnad från allmändidaktisk teori, speciellt utvecklad för 
undervisning och fostran i den institutionaliserade skolan (Uljens, 2009). Med 
institutionaliserade skolan menas utbildningsverksamhet som är samhälleligt 
finansierad som lyder under politiska beslut, alltså skolor som följer den aktuella 
skollagen och läroplanen. Allmändidaktisk teori bör vara giltig i vilken 
undervisningsmiljö som helst. 
 
Skoldidaktikens uppgift är att tydliggöra villkoren för undervisning och fostran i 
skolans allmänna roll och funktion i samhället (Uljens, 2009). Den ska klarlägga den 
undervisning och fostran som pågår inom skolan. Den skoldidaktiska modellen kan 
fungera som en forskningmodell men också en modell som lärare kan använda för att 
reflektera över sin egen undervisning. Skoldidaktisk teori talar om läraren som ett 
reflekterande subjekt, där läraren reflekterar över undervisningens syfte, mål, metoder 
och tillvägagångssätt. Läraren är också ett ställningstagande objekt, detta kan inte 
undvikas eftersom läraren arbetar praktiskt. Med hjälp av lärarens reflektiva sida 
skapar hen distans från sin egen praktik för att sedan kunna utvecklas (Uljens, 2009).  
 
I min studie har jag valt att fokusera på den inre cirkeln i figuren, det vill säga P3 till 
E3. Uljens (2009) benämner forskning som fokuserar på den inre cirkeln som 
reflektion över upplevelser och erfarenheter. Enligt denna syn på inlärning handlar 
individen och får därmed upplevelser av handlandet som sedan reflekteras av samma 
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individ, detta leder till erfarenhet som utgör grunden för framtida handlande. Detta 
utesluter dock inte samband som finns med de övriga delarna av modellen, men 
fokuserar på upplevelser och erfarenheter.  
 
Det finns dock vissa problem med denna metod menar Uljens (2009), nämligen att 
den är en väldigt allmän form av reflektion som gör att det specifika pedagogiska 
tänkandets och handlandets utveckling blir begränsad. För att undvika att 
undersökningen blir för allmän ska flera observationer göras som sedan kan jämföras 
med varandra. Eftersom min avsikt var att jämföra tre olika lärares lektioner kan 
denna metod betecknas som teoretisk och vetenskaplig (Detta kan utforskas vidare i 
metod-delen). 
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Metod 
 
I metodavsnittet beskrivs vilken vetenskaplig inriktning som ligger bakom arbetet, hur 
urval och empiriinsamling gått till, genomförandet av empiriinsamlingen och 
bearbetningen av materialet, sedan beskrivs de etiska riktlinjerna. Till sist redovisas 
även tillförlitligheten och trovärdigheten av studien, dessutom författarens egen 
förförståelse och de kritiska reflektionerna. 

Vetenskaplig inriktning 
	  
Jag ansåg att en fenomenografisk och didaktisk teoretisk utgångspunkt skulle passa 
bäst i förhållande till syftet för denna studie. I detta avsnitt beskrivs hur de teoretiska 
perspektiven använts vid utformning av intervjufrågor, analys av empiri och 
kategorisering av resultatet.  
 

Fenomenografi 
Kihlström (2007c) beskriver fenomenografins metodologi i kapitlet ”Fenomenografi 
som forskningsansats” i boken ”Lära till lärare”. Forskaren avser att undersöka ett 
fenomen (I detta fall teoretisk undervisning i musikklassrummet), forskaren vill ha 
insikt om olika uppfattningar av detta fenomen. Den vanligaste metoden för att samla 
in data om dessa olika uppfattningar är genom intervjuer. Den fenomenografiska 
intervjun har formen av en kvalitativ intervju. Intervjun ska likna ett samtal hellre än 
intervju. Den ska inte ha allt för många förutbestämda frågor utan ska hellre bygga på 
att ställa följdfrågor till respondentens svar. Forskaren kan med fördel inleda intervjun 
genom att be respondenten berätta om en situation (Kihlström, 2007c). Marton och 
Booth (2009) menar att vid analysen av en fenomenografisk studie bör forskaren inta 
den undersöktes plats och försöka se fenomenet med dennes ögon. Forskaren bör 
också försöka bortse från sitt eget erfarande av fenomenet. Det egna erfarandet av 
fenomenet ska endast användas för att belysa respondenternas sätt att prata om det. 
(Marton & Booth, 2009) 
 
Bearbetningen av intervjuer inom fenomenografin sker genom kvalitativ analys 
(Kihlstöm 2007c). När analysen sker försöker forskaren finna kategorier inom 
respondenternas svar som bäst beskriver deras olika sätt att se på fenomenet. Det 
handlar om att urskilja olika människors sätt att tänka, beskriva och uppfatta 
fenomenet. För att finna dessa kategorier bör forskaren läsa igenom de transkriberade 
intervjuerna flera gånger för att leta efter gemensamma faktorer i respondenternas 
utsagor som därefter kan skrivas in under olika kategorier. Kategorierna ska därefter 
visa variationen som finns i de olika svaren och kategorierna ska vara tydligt åtskilda 
(Kihlström, 2007c). Marton och Booth (2009) talar om vissa kriterier som dessa 
kategorier bör uppfylla: 
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1. De enskilda kategorierna bör ha en tydlig relation till undersökningens 
fenomen. Varje kategori ska nämna något distinkt om ett visst sätt att uppleva 
situationen. 

2. Kategorierna bör ha en tydlig relation mellan varandra, dessa är ofta 
hierarkiska. 

3. Kategorierna ska vara så få som möjligt, så långt det är genomförbart. Detta 
för att den kritiska variationen av resultatet ska vara så tydlig som möjligt. 
(Marton & Booth, 2009) 

 
Martin och Booth rekommenderar att forskaren ställer sig frågor om sanningshalten i 
sätten att erfara fenomenet utifrån enskilda individer för att kunna analysera sina egna 
slutsatser. Frågorna som de vill att forskaren ställer sig finns i citatet nedan:  
 

Har vi verkligen ringat in hur de erfar det här fenomenet? Gör 
forskningsmetoden dem någon rättvisa? Skulle de ha gjort på ett 
annat sätt under andra förhållanden? Kan slutsatserna överföras på 
den här individen i andra situationer, eller på en befolkningsgrupp, 
eller på andra befolkningsgrupper, på en gruppnivå? 

 
(Marton & Booth, 2009, s. 166) 

 

Didaktik 
Den skoldidaktiska cirkeln som beskrivits tidigare har använts för att reflektera över 
de undervisningssituationer som framkommit under observationerna. Detta diskuteras 
främst i diskussionsdelen. Vid reflektioner av resultatet ger Uljens (2009) exempel på 
frågor som kan ställas; Varför är något på ett visst sätt, hur kan detta förbättras, finns 
det tydliga anledningar till att något fungerar bättre/sämre? Dessa frågor ställde jag 
mig vid analysen av observationerna. Uljens menar också att forskaren ska förklara 
varför man upplever saker som man gör.  
 

Urval 
	  
När jag började mitt sökande efter lärare som kunde tänka sig att medverka i 
undersökningen valde jag att hålla mig inom lämpligt pendlingsavstånd från min 
bostad. Detta för att spara tid till skrivande istället för att spendera värdefulla timmar i 
bil eller buss. Jag kontaktade fyra lärare varav tre svarade och var positiva till att 
medverka i min undersökning. Lärarna själva fick bestämma vilken lektion som skulle 
kunna passa att observera. Jag hade informerat om mitt syfte innan, och att det var 
musiklektioner som hade något slags teoretiskt inslag som var intressant (se bilaga 3).  
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Empiriinsamling 
	  
För att möta mitt syfte och besvara mina frågeställningar valde jag att använda mig av 
kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer och observationer med löpande protokoll som 
metod för att samla empiri. 
 
Jag ville använda mig av intervjuer för att undersöka vilka tankar olika lärare hade om 
teorilektioner i musikklassrummet. Det var av intresse att veta hur de planerade och 
genomförde undervisningen. Därför ville jag undersöka hur planeringen såg ut när 
den kom till handling. Vad hände i klassrummet, vad blev reaktionen från eleverna 
och hur fungerade metoderna i verkligheten? För att kunna undersöka det använde jag 
mig av observationer.  

Kvalitativ intervju 
Sonja Kihlström skriver i ”Att genomföra en intervju” (2007b) att den kvalitativa 
intervjun bör likna ett vardagligt samtal till formen men att den kvalitativa intervjun, 
till skillnad från det vardagliga samtalet, har ett bestämt fokus. I den kvalitativa 
intervjun använder man sig av öppna frågor med svag struktur med följdfrågor som 
följer respondentens tankegångar (Kihlström, 2007b). Idar Magne Holme och Bernt 
Krohn Solvang skriver i sin bok ”Forskningsmetodik – om kvalitativa och 
kvantitativa metoder” (2006) att man som intervjuare ska sträva efter att låta 
respondenterna påverka samtalets utveckling. Forskaren ska tillhandahålla ramarna 
för samtalet, utan att samtalet ska kännas allt för styrt och konstlat. De belyser att det 
är av vikt att intervjuaren har en manual eller handledning att följa, detta betyder dock 
inte att den måste följas i kronologisk ordning, men det är viktigt att man behandlar 
alla punkter i handledningen. 
 
Magne Holme och Krohn Solvang (2006) skriver att ”Forskaren måste ha en stor 
förmåga att kunna sätta sig in i och förstå hur den intervjuade upplever sin situation” 
(s. 105). Anna-Lena Rostvall och Tore West skriver sin artikel ”Kartan och terrängen. 
Didaktikens två ansikten – som tradition och kritisk vetenskap” (2005) att frågor om 
varför man undervisar på vissa sätt kan uppfattas som ett ifrågasättande av personen, 
eftersom ett omedvetet sätt att handla kan ofta likställas med lärarens sätt att vara. Det 
kan därför vara smärtsamt för läraren om det verkar på intervjuaren att det bara finns 
ett riktigt sätt att agera. Eftersom jag ville undersöka olika arbetssätt hos lärare var jag 
försiktig med att lägga värderingar i deras arbetssätt. Jag försökte hålla mig neutral 
och på ett försiktigt sätt fråga om deras metoder utan att visa min egen åsikt.  
 
För att undvika att ställa ledande frågor måste man belysa och fundera över sin egen 
förförståelse (Kihlström, 2007b). Vidare måste man beakta att intervjupersonen kan 
ha sin egen uppfattning om forskaren och vad forskaren vill ha för slags svar (Magne 
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Holme & Krohn Solvang, 2006). Dessa förväntningar på forskaren kan dock variera 
med respektive persons sociala status.  
 
När jag utformade min intervjuguide använde jag mig av boken ”Den kvalitativa 
forskningsintervjun” av Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009). Kvale och 
Brinkmann talar om hur man som intervjuare skapar god kontakt med 
intervjupersonen genom att visa intresse, förståelse och respekt och vara tydlig med 
vad man som intervjuare vill veta. Vidare beskriver författarna hur intervjufrågor kan 
utformas utifrån olika teman. Exempelvis beskrivs frågor om ”hur” som ett dynamiskt 
tema där intervjupersonerna berättar om upplevelser och känslor och att dessa frågor 
bör vara korta, enkla att förstå samt befriade från akademisk jargong. Intervjufrågorna 
återfinns i bilaga 1. 
 

Observation  
I denna studie valde jag att använda en öppen strukturerad observation. Magne Holme 
och Krohn Solvang (2006) menar att öppen observation innebär att deltagarna vet om 
att man är observatör och har accepterat personen som detta. Vidare menar författarna 
att det är en hårfin skillnad mellan att vara observatör och aktör eftersom forskaren 
befinner sig nära andra människors vardag och grundläggande uppfattningar. De 
menar att man som observatör befinner sig i de undersöktas värld, men att man inte är 
en del av den. Däremot menar de att observatören är tillräckligt nära människorna för 
att bli delaktig i deras värld men att detta förstås inte är i förenlighet med 
forskarrollen (Magne Holme & Krohn Solvang, 2006). Sonja Kihlström (2007a) 
skriver i sin artikel ”Att observera – vad innebär det?” att observation är något som är 
en del av en lärares yrkesvardag och därför något som alla blivande lärare bör skaffa 
sig kunskap om. Vidare skriver Kihlström att observation är ett gott exempel för att se 
hur praktik och teori hör ihop.  
 
Kihlström (2007a) menar att det kan vara svårt att registrera allt som händer under en 
observation och att det därför kan vara en god idé att använda sig av en checklista 
med följande teman: rum, aktörer, objekt, handling, aktivitet, händelse, tid, mål och 
känsla. Vid användning av ett sådant schema blir observationen strukturerad. Jag 
valde att använda vissa av dessa teman som stöd mest för att hålla mig själv fokuserad 
på mitt eget syfte då jag visste att jag kunde glömma bort att fokusera på syftet om 
något annat väcker mitt intresse. Judith Bell skriver i sin bok ”Introduktion till 
forskningsmetodik” (2006) att det är viktigt att försöka hålla sig till den planering 
man gjort innan observationen för att på så sätt hålla sig till syftet för observationen. 
De teman jag valde att fokusera på var rum, aktörer, handling, aktivitet, händelse, 
känsla och tid. Rum beskriver platsen för observationen, hur klassrummet ser ut med 
tillhörande skiss (Kihlström, 2007a). Aktörer beskriver personerna som ingår i 
observationen där man beskriver de egenskaper som kan vara av vikt, som kön, ålder 
eller liknande (ibid, 2007a). I mitt fall visste jag innan observationen vilken lärare 
som skulle undersökas samt åldern på eleverna. Just innan lektionen och 
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observationen skulle börja gjorde jag en snabb skiss av klassrummets utseende och 
könsfördelningen av eleverna. Jag valde att skriva ner könsfördelningen för att senare 
vid analysen av alla observationsprotokoll se om det fanns samband mellan 
händelseförlopp, innehåll och lärarattityd och könsfördelning. Jag valde att placera 
mig längst bak i klassrummet, eftersom jag ville ha huvudfokus på läraren och inte 
störa eleverna. Bell (2006) skriver att det kan vara bra att sitta så att eleverna kan se 
en utan att vända sig om. Jag kan förstå varför hon skriver det, men eftersom 
huvudfokus låg på läraren valde jag en plats där jag först och främst såg läraren 
arbeta. För att minska nyfikenheten hos eleverna började jag med att presentera mig 
själv och berätta vad jag skulle göra för eleverna innan lektionen och observationen 
startade. Jag berättade om de forskningsetiska principerna och att de som inte ville 
finnas med i något protokoll skulle strykas.     
 

Genomförande 
	  
Jag skickade ut förfrågningar till fyra lärare, två kvinnliga och två manliga. Av de fyra 
som fick förfrågan svarade tre lärare, och de var villiga att delta i undersökningen. 
Lärarna skulle i sin tur informera skolledningen om min undersökning.  
   
Jag bestämde plats och tid för observationen och intervjun genom mailkontakt med 
respondenterna. När mina respondenter och jag väl hade bestämt när och var 
observationen samt intervjun skulle genomföras skickade jag ett dokument om deras 
rättigheter utifrån de forskningsetiska principerna. Jag informerade också om att jag 
gärna ville spela in intervjun så att de fick ta ställning till det innan. Något som jag 
ansåg vara klokt både för deras och min skull. Då kunde jag förbereda mig själv på 
om jag behövde anteckna intervjun eller inte. Bell (2006) skriver att det är viktigt att 
informera om detta innan intervjutillfället så att respondenterna får god tid på sig att 
reflektera över sina rättigheter och har möjlighet att ta ställning till villkoren.  
 
När jag genomförde mina intervjuer spelade jag in samtalet med hjälp av min 
mobiltelefon. Innan jag startade inspelningen informerade jag om de forskningsetiska 
principerna. Respondenten kunde när som helt välja att avbryta intervjun utan att ge 
någon anledning till detta. Jag försäkrade också respondenten om att ljudfilen skulle 
raderas direkt efter transkriberingen och att respondentens identitet inte skulle 
avslöjas enligt vårt konfidentialitetsavtal. Magne Holme och Krohn Solvang (2006) 
skriver att det är viktigt att informera intervjupersonen om vad som kommer att hända 
under intervjun, för att denne ska kunna känna sig naturlig och bekväm. Därför visade 
jag också ett papper för respondenten om vilka teman som skulle behandlas under 
intervjun.   
 
Under observationen använde jag mig av följande teman som Kihlström (2007b) 
beskriver handling, aktivitet, händelse, känsla och tid. I handling beskrivs enstaka 
handlingar som personerna utför. Aktivitet beskriver en rad av handlingar personerna 



	   23	  

utför, en genomgång av exempelvis notvärden kan klassas som en aktivitet som 
läraren utför. Händelse beskriver en uppsättning relaterade aktiviteter som personerna 
utför, exempelvis vad händer bland eleverna under lärarens genomgång. Känsla 
beskriver mina egna känslor samt vad jag upplever att personerna i observationen 
upplever för känslor. Vad tid innebär är att man noterar tidpunkter för de olika 
händelserna.   
 
Under observationen hade jag ett papper som jag hade framför mig med mitt syfte för 
hela arbetet samt mina forskningsfrågor och dessa teman jag har beskrivit ovan (se 
bilaga 2). Detta mest som ett stöd för mig själv för att hålla fokus på vad jag skulle 
observera. I mina anteckningar använde jag mig av stickord exempelvis ”Läraren 
kommer in i klassrummet – datorn på katedern – hälsar på eleverna – berättar 
upplägg” för att slippa skriva hela meningar och på så sätt minska skrivandet då detta 
kan upplevas som obekvämt för de som observeras (Magne Holme & Krohn Solvang, 
2006).  

Bearbetning 
	  
Jag använde mig av stickord i mina anteckningar under observationen. Dessa stickord 
låg sedan i grund för fältanteckningarna där allt ska skrivas ut i hela meningar och 
vara fullständigt (Magne Holme & Krohn Solvang, 2006). Jag skrev ihop mina 
fältanteckningar samma dag som observationen då jag fortfarande hade 
händelseförloppet tydligt i minnet, något som också rekommenderas av Magne Holme 
och Krohn Solvang.  
 
Bell (2006) skriver att om ingen transkribering görs av det inspelade materialet efter 
en intervju som läsaren kan se kan läsaren tro att intervjun är påhittad, eller omskriven 
för att passa bättre till syftet. Det kan tyckas vara otänkbart att en forskare skulle 
handla på det sättet, men för att befria sig själv som författare från dessa misstankar 
bör den inspelade intervjun transkriberas. Bell menar att transkribering tar väldigt 
lång tid, hon räknar med att det minst tar fyra timmar per inspelad halvtimme.  
 
I en av intervjuerna uttryckte en respondent att hen inte ville att ett svar skulle synas i 
transkriberingen, eller användas i studien. Jag följde denna önskan och markerade inte 
heller i transkriberingen vart detta svar var så att inte någon skulle veta inom vilket 
ämne detta, för respondenten, känsliga svaret sades. 
 

Etik 
	  
Susanne Björkdahl Ordell (2007) skriver i sin artikel ”Etik” att forskningsetiska 
frågor är viktiga för att reglera förhållandet mellan forskaren och 
undersökningsdeltagarna, men också för att reflektera och problematisera vad som är 
värdefull forskning. Vetenskapsrådet ställer krav på forskaren vad gäller de etiska 



	   24	  

aspekterna inom undersökningen. Följande principer är speciellt framtagna för 
forskning inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. De fyra kraven är till för 
att skydda individen som medverkar i undersökningen och gäller även vid arbeten 
som är gjorda inom utbildningar på universitet och högskolor (Björkdahl Ordell, 
2007). I avsnittet kommer det också framgå hur jag anpassat min undersökning efter 
dessa principer. 
 

Informationskravet 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera undersökningsdeltagare vad 
undersökningen handlar om och vilka rättigheter deltagarna har (Vetenskapsrådet). 
Informationen om undersökningen ska innehålla alla inslag i undersökningen som kan 
tänkas påverka deras vilja att delta. Deltagarna i undersökningen ska också informeras 
om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. I 
informationen om undersökningen ska man även informera om att de insamlade 
uppgifterna inte kommer att användas till något annat syfte än forskning. Dessutom 
bör man informera om var det färdiga forskningsresultatet kommer att publiceras.   

Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet innebär att forskaren ska ”inhämta uppgiftslämnares och 
undersökningsdeltagares samtycke” (Vetenskapsrådet, s. 9). Deltagarna ska alltså 
säga ja till att medverka. Om de undersökta är under 15 år och undersökningen anses 
vara av etiskt känslig karaktär bör förälder eller vårdnadshavare godkänna deras 
medverkan. När jag gjorde mina observationer frågade jag lärarna och de i sin tur 
frågade skolledningen om jag behövde föräldrarnas godkännande eller inte. Eftersom 
att huvudfokus under mina observationer låg på läraren ansåg de att 
föräldrars/vårdnadshavares godkännande inte var nödvändigt. Dock såg jag till att 
fråga eleverna innan jag började observationen om de ville medverka i 
undersökningen, och informerade om alla krav som Forskningsetiska rådet ställer. 
 
Samtyckeskravet innebär också att de medverkande i undersökningen, när som helst 
utan negativa följder, kan välja att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet). De 
medverkande ska också ha rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor de ska 
delta. Om de deltagande väljer att avbryta sin medverkan får de inte utsättas för någon 
påverkan eller påtryckning att fortsätta sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet  
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna om personerna som ingår i 
undersökningen skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska 
förvaras så att ingen obehörig ska kunna ta del av dem (Vetenskapsrådet). 
Konfidentialitet innebär att ingen annan än forskaren ska veta vem eller vilka som 
deltagit i undersökningen. I denna undersökning har jag bytt ut namnen på deltagarna 
och exakt vart undersökningen är gjord framgår inte heller. Efter transkriberingen av 
intervjuerna var klara raderades ljudfilen och anteckningarna från observationen 
förstördes efter protokollet var skrivet. 
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Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in under undersökningen inte får 
användas till något annat ändamål än forskning (Vetenskapsrådet). De 
personuppgifter som är insamlade får inte användas för underlag som beslut som 
påverkar den som medverkat i undersökningen. 
 

Tillförlitlighet 
	  
Eftersom jag höll en längre mail-kontakt med lärarna och informerade om hur både 
observationen och intervjun skulle gå till upplevde jag dem som trygga när det väl var 
dags för mitt besök. Några av lärarna hade informerat sina elever lektionen innan att 
jag skulle komma och observera deras lektion. Detta gjorde att eleverna var 
förberedda på mitt besök. Jag presenterade mig och berättade om min studie innan 
lärarna startade lektionerna. Under observationerna upplevde jag inte att eleverna var 
störda av min närvaro. Några elever kunde titta på mig i början av lektionen, men 
verkade sedan strunta i min närvaro vilket tydde på att eleverna borde ha betett sig 
som de vanligtvis gör under en lektion.  
 
På grund av att observationen skedde innan intervjun hade jag redan hunnit småprata 
med lärarna innan intervjun, vilket gjorde både mig som intervjuare och lärarna 
tryggare. I min roll som lärarstudent har jag heller ingen maktposition, vilket även gav 
lärarna trygghet. Jag upplevde också en viss förståelse oss emellan, eftersom alla 
lärarna hade någon gång genomgått liknande utbildning. Eftersom att det är jag som 
har skrivit frågorna och lett samtalen under intervjuerna så kan jag ha påverkat 
resultatet. Jag upplever dock svaren liknade varandra och stämde väl överens med det 
jag såg under observationerna att detta inte påverkat resultatet i stor utsträckning.  
 
När jag läste igenom mina transkriberingar av intervjuerna såg jag att jag ställde korta 
frågor, och att svaren från respondenterna blev långa vilket enligt Kvale och 
Brinkmann (2009) tyder på att intervjuerna var av god kvalitet. Lärarnas svar kunde 
kopplas samman och höll sig till samma tema vilket tyder på samstämmighet mellan 
lärarna.  
 
Jag har redovisat tydligt hur jag gått tillväga för att komma fram till resultatet och 
förhållit mig till de etiska kraven, detta visar att studien har en god tillförlitlighet. I en 
större studie hade möjligtvis ännu fler möjliga synsätt på den teoretiska 
undervisningen i musikämnet framkommit. Inom ramarna för denna studie var det 
dock inte möjligt att göra en större undersökning. 
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Trovärdighet 
	  
Jag anser att denna studie har hög trovärdighet. De lärare som intervjuats ger tre 
möjliga versioner av hur teoretisk undervisning inom musikämnet kan se ut. När 
lärare läser denna studie ser jag en möjlighet att de kommer att känna igen sig i de 
situationer som respondenterna i denna studie beskriver. Lärarna som medverkat i 
studien beskriver liknande problematik som jag skriver om i inledningen, men de kan 
med större erfarenhet hantera och finna lösningar på problematiken som uppstår. 
Därför är denna studie ett gott verktyg för blivande eller nyutexaminerade lärare som 
söker svar på hur man som musiklärare lyckas med sina teoretiska lektioner. 

Förförståelse 
	  
Eftersom jag är i slutet av min utbildning har jag vid flera tillfällen varit ute på VFU. 
Under dessa tillfällen har jag skaffat mig en uppfattning om vad som bör ingå i 
musikundervisningen men också hur jag anser att den ska bedrivas. Eftersom jag vet 
hur ett musikklassrum vanligtvis brukar fungera kan det finnas vissa saker som andra 
kan tycka är av vikt att lyfta men som jag ser som självklart. Därför har jag försökt att 
vara så tydlig jag kan i mina beskrivningar av vissa ämnestypiska ord och begrepp 
samt beskrivit klassrummets utformning. 
 
Jag har reflekterat över min egen förförståelse och tillsammans med handledare och 
medlemmar i handledningsgruppen har vissa aspekter lyfts fram där min förförståelse 
har påverkat tydligheten i min text. Dessa otydligheter har redigerats och förklarats 
ytterligare genom en begreppsapparat (se s. 3). Detta arbete har enligt mig gjort texten 
mer tillgänglig för läsare även om de inte är insatta i ämnet som studien handlar om.  
 
Jag anser att min egen nyfikenhet och öppenhet mot andra lärares metoder och 
arbetssätt gör att arbetet inte är färgat för mycket av min egen förståelse för 
musikämnet. Däremot påpekar Sonja Kihlström (2007b) att man bör skriva ner de 
svaren man själv skulle ge på frågorna till intervjun för att vara klar över vad som är 
forskarens förförståelse, för att sedan kunna bortse från detta i största möjliga mån vid 
intervjutillfället.  
 

Kritiska reflektioner 
Forskarens seende är påverkat, skriver Sonja Kihlström i sin artikel ”Att observera – 
vad innebär det” (2007a). Forskarens eget intresse för vissa saker påverkar vad hen 
väljer att fokusera på vid observationer. Därför valde jag att forma mina observationer 
som strukturerade, just för att inte få dessa sidospår i min undersökning. ”Man 
påverkar och blir påverkad av omgivningen” skriver Magne Holme och Krohn 
Solvang (2006, s.115). Forskarens närvaro vid observation förändrar det fenomen 
man vill undersöka bara genom att vara där menar författarna. Detta är ett problem 
som är svårt att påverka som forskare, men något som är viktigt att reflektera över vid 
analysen av materialet. 
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Resultat 
 
Jag har mött tre olika lärare för att observera deras lektioner och intervjua dem. Två 
av informanterna arbetar på samma skola, en skola i södra delen av staden med stor 
kulturell mångfald. Där arbetar Rebecka och Sören, som jag kommer att kalla dem. På 
den andra skolan arbetar Peter, en central skola där större delen av eleverna har 
svensk medelklassbakgrund. På Sören och Rebeckas skola har de lagt upp 
musikundervisningen så att årskurs åtta har teoretisk musik hela läsåret i ett 
traditionellt klassrum. På skolan där Peter arbetar är musiklektionerna 80 minuter 
långa, eleverna har då musik enbart en termin. Praktiskt musicerande och teoretisk 
undervisning sker i samma sal och är inte begränsad till en särskild årskurs.  
 
I den första delen av resultatet beskrivs observationerna av dessa lärares olika 
lektioner och i den andra delen beskrivs resultatet från intervjustudien. De indragna 
textstyckena kommer ifrån observationsprotokollet. 
 

Observation 1 
Den första observationen var på Sörens lektion, en teoretisk lektion om 
instrumentfamiljerna i ett ”traditionellt” klassrum. 
 

 

	  

	  

	  

	  

	  
	   	   	  
         Figur 2:         Ritning av klassrummet, observation 1 
 
Klockan 10.45 anländer jag och Sören till klassrummet, han låser upp och vi går in 
tillsammans med några elever som stod utanför och väntade. Som ritningen visar tog 
jag en plats längst bak i klassrummet. Medan jag tar fram mitt skrivblock och annat 
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material delar Sören ut häften till de eleverna som kommit in i klassrummet, 
småpratar lite med dem, och berättar om vad de kommer att göra under lektionen. 
 

De sista eleverna kommer in i klassrummet när läraren berättar om 
vad som hände förra lektionen, och går in på ett körprojekt som ska 
inledas nästa vecka. Läraren återvänder till dagens agenda för 
lektionen och berättar att de ska fortsätta prata om 
instrumentfamiljer. Han frågar om de kommer ihåg vad som gör att 
instrument delas in i familjer, och vad som kännetecknar instrument 
som är inom samma familj. Några elever räcker upp handen och får 
ordet. Läraren skriver därefter elevernas svar på whiteboarden i 
klassrummet i punkterna: 
 

• Hur de låter 
• Hur man spelar 
• Hur de är byggda 
• Hur de ser ut 

 
Sören fortsätter lektionen genom att rikta fokus på stränginstrument, och uppmanar 
eleverna att anteckna det han säger. Några elever antecknar, medan några elever 
väljer att bara lyssna istället. 
 

Det är väldigt tyst i klassrummet, det är bara ett fåtal elever som 
viskar till bordskamraten. Eleverna känns lite trötta, men fokuserade 
på lektionen. Läraren berättar vidare om stränginstrument historiskt 
och använder mycket handgester när han förklarar hur man spelar 
på instrumenten. 

 
I häftet som delats ut till eleverna finns bilder på olika stränginstrument med tomma 
rader där eleverna ska fylla i instrumentens namn. Läraren säger att eleverna ska få se 
ett filmklipp där instrumentet på bild A spelas (Balalajka). Han frågar sedan om någon 
av eleverna vet vad instrumentet heter, varpå någon svarar balalajka. 
 

Läraren spelar upp ett exempel där en balalajka spelas. Eleverna 
skiftar mellan att titta på projektorduken och papperet på bänken 
framför sig. De verkar inte vara särskilt intresserade av klippet.  

 
Läraren stänger snabbt av klippet, och går direkt vidare till nästa bild i häftet som 
föreställer en banjo. Sören frågar eleverna vad instrumentet heter, varpå fler elever än 
förut räcker upp handen och vill svara på frågan. Den elev som får ordet ger det 
korrekta svaret, banjo. 
 

Detta klipp verkar väcka större intresse hos eleverna. Några elever 
börjar prata lite högre än tidigare mellan varandra, de känner igen 
melodin. Det var en låt från Star Wars som spelades.  
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Den här gången pausar Sören klippet och pekar ut de olika delarna på instrumentet och 
berättar om de olika delarnas funktioner. Sedan startas klippet igen. När klippet är slut 
är det en elev som skämtsamt klappar händerna. Sören håller med om att 
instrumentalisten faktiskt förtjänade en applåd.  
 
Lektionen fortsätter på samma sätt, alla instrumenten på bilderna i häftet visas upp 
med hjälp av ett filmklipp i ett högt tempo. Varje instrument får cirka två minuter att 
presenteras. Det är tydligt att instrument som spelar melodier som eleverna känner 
igen väcker ett högre intresse, då eleverna börjar prata mer och ställer fler följdfrågor. 
 

Läraren går vidare till bild E. Eleverna tittar ner på bilden och 
läraren frågar vad instrumentet heter och eleverna svarar mandolin. 
Läraren startar ett klipp där en person spelar temat för Super Mario 
på mandolin. Klippet väcker större intresse än något klipp som 
visats under lektionen hittills. Nästintill alla elevers huvuden lyfts 
för att titta på klippet och eleverna ser på varandra med stora 
leenden.  
 
Läraren pausar klippet och berättar om instrumentets delar, någon 
elev nynnar vidare på melodin. 

 
Under lektionens gång blir det tydligt att ett av stränginstrumenten väcker större 
intresse hos eleverna än något annat, nämligen harpa. Det instrumentet får längst tid 
(ca 4 min) att presenteras och diskuteras. 
 

Läraren lämnar snabbt bilden på gitarren och går vidare till nästa 
bild. Han frågar eleverna vad det är för instrument på bilden. Fler 
elever än tidigare räcker upp handen, flera känner igen instrumentet. 
Det är en harpa säger en elev.  

 
Läraren berättar om instrumentets delar och funktioner medan han 
håller på att starta klippet. Många elever verkar vara intresserade av 
att se klippet. På klippet visas två flickor som spelar tillsammans, de 
spelar Coldplays låt ”Clocks”.  Några elever diggar till musiken.  
 
En elev frågar under klippets gång hur de kan se vilken sträng som 
är vilken ton. Läraren säger åt eleven att titta närmare på strängarna 
och eleven märker att strängarna har olika färger och kommer på så 
sätt fram till lösningen.  
 
Klippet stängs av och en elev frågar om harpan är ett dyrt 
instrument. Läraren berättar då att instrumentet är väldigt dyrt och 
att det inte finns så många harpor i området, utan att det brukar 
tillhöra en orkester och lånas ut till andra orkestrar. Samma elev 
frågar om man kan spela harpa på musikskolan. Läraren berättar att 
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det inte går, då instrumentet är för dyrt och att han inte tror att 
musikskolan äger någon harpa.  
 
Många elever verkar vara intresserade av instrumentet och läraren 
berättar att det finns fler klipp på Youtube med samma personer 
som spelar liknande låtar. 

 
Lektionen fortsätter med att projektorn stängs av och läraren skriver upp siffrorna 1 – 
8 på tavlan. De ska nu gå igenom gitarrens olika delar som eleverna sedan ska skriva 
på de tomma raderna i sina häften. Många elever är aktiva och vill svara på frågorna 
som Sören ställer. Klimatet i klassrummet känns ständigt tyst och koncentrerat.  
 
Vidare frågar Sören om eleverna kan några fler stränginstrument som inte visas i 
häftet varpå eleverna svarar bas och piano. Sören berättar mer om basen och hur den 
utvecklas fortfarande på grund av instrumentets ringa ålder. Därefter visas ett klipp där 
en person spelar intromusiken till tv-serien The Simpsons, en melodi som många av 
eleverna verkar känna igen. Vidare berättar Sören om ett annat stränginstrument. 
 

Läraren berättar om ett annat instrument som inte finns med i häftet, 
nämligen ukulele. Han förklarar att det är ett väldigt billigt 
instrument som många därför kan ha tillgång till att spela. Därefter 
visar läraren ett klipp med en ukuleleorkester.  
 
Läraren frågar om de känner igen låten. Några elever nickar, det är 
Nirvanas ”Smells Like Teen Spirit” som spelas. Eleverna tittar på 
klippet och småfnissar åt den lite fåniga sångaren. Det är tydligt att 
orkestern spelar på humor. Publiken i klippet skrattar, likaså 
eleverna i klassrummet. Läraren tittar på klippet med ett leende och 
kollar på klockan. 

 
Under det här klippet skrattar och pratar eleverna med varandra i större utsträckning än 
tidigare under lektionen. De hänger med i låten genom att digga till musiken eller 
stampa takten i golvet. Under klippets gång samlar Sören ihop häftena som använts 
under lektionen. Sören stänger av klippet och börjar prata om nästa veckas lektion, 
praktiska detaljer om körprojektet de ska göra och avslutar sedan lektionen, varpå 
eleverna försvinner snabbt ut ur klassrummet. 
 

Min personliga känsla efter observationen är att eleverna är vana vid 
detta lektionsupplägg. De verkar nästan lite trötta när de kommer 
till- och under lektionen. Kanske beror detta på att det är lektionen 
innan lunch på en måndag? 
Tystnaden och ordningen i klassrummet förvånar mig. Läraren 
känns neutral till ämnet, han visar inte ett stort engagemang, men 
inte heller litet. Han visar engagemang vid klipp där eleverna också 
visar engagemang. Fler frågor ställs då från lärare till elev och från 
elev till lärare. 
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Observation 2 
	  
Andra lektionen som observerades var Rebeckas lektion, en körlektion med fokus på 
övning inför en konsert i en hörsal. Nollorna på bilden står för tomma platser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Figur 3:                             Ritning av klassrummet, observation 2 
 
Jag träffar Rebecka utanför skolans hörsal 10 minuter innan lektionen ska börja. 
Utanför dörren till salen finns redan flera elever som väntar på att få komma in. 
Rebecka hälsar på eleverna låser upp dörren och vi går alla in i hörsalen. Medan 
Rebecka ställer i ordning datorn småpratar hon med eleverna. När hon är klar tar hon 
fram en stor plastlåda där alla elever får lägga sina mobiltelefoner. Lådan ställer hon 
sedan på ett bord framme i hörsalen. Hon berättar för eleverna att de ska öva inför en 
framtida konsert och talar lite om de praktiska detaljerna inför detta medan eleverna 
pratar ganska högljutt mellan varandra. Efter detta ska eleverna värma upp rösten. 
 

Läraren startar upp uppsjungningen med olika stödövningar där 
eleverna härmar det läraren säger. Exempelvis ”Jag älskar skolan” 
eller ”Jag älskar skolmaten” som får eleverna att skratta. 
 
Läraren säger åt eleverna att ”Försök att ta ner rösten och inte 
pressa”. Läraren fortsätter med några andra uppsjungningsövningar 
och artikulationsövningar. 

	  
Rebecka använder mycket minspel och gester för att få eleverna mer aktiva under 
uppsjungningen. Efter uppsjungningen tar hon fram noter och sätter sig vid pianot då 
datorn, där det finns inspelade körversioner av låtarna de ska sjunga, har hakat upp sig. 



	   32	  

 
Läraren ger ton från pianot innan hon börjar kompa och eleverna 
börjar sjunga. De sjunger bara en liten snutt av låten då läraren 
avbryter och går närmare igenom alt- och tenorstämman. Eftersom 
läraren går igenom blir det mer pratigt, eleverna provar på stämman. 

 
Efter en stund börjar datorn fungera igen och Rebecka kan börja använda sig av 
ljudfilerna där istället för att spela på pianot.  
 

Läraren ser att datorn hade gått igång. Hon startar en ljudfil som 
eleverna sjunger till. Läraren går runt och pekar på stämmorna och 
sjunger vardera stämma för att leda dem rätt. Det är låten 
”Freedom” de övar på. Läraren går till pianot och spelar pojkarnas 
stämma samtidigt som ljudfilen spelas. Hon går till datorn och 
stänger av ljudfilen. ”Bra!” säger hon och skyndar vidare till nästa 
låt. ”När ska vi stå?” frågar en av eleverna. ”Snart ska vi stå.” svarar 
läraren medan hon går mot datorn för att starta nästa låt. 

 
Redan tidigt in på lektionen ber en elev om att få stå, och visar Rebecka att hen vill 
vara mer aktiv men Rebecka ser inte detta som lämpligt. Lektionen fortskrider på 
samma sätt. Varje låt tillägnas väldigt lite tid, det är sällan eleverna sjunger mer än en 
vers på varje låt. Rebecka använder hela kroppen för att visa eleverna hur de ska 
sjunga och röra sig. 
 

Läraren uppmanar eleverna att stå upp och sjunga ”Marching for 
love”. Några elever nästan hoppar upp hur stolarna medan några 
andra ställer sig och lutar sig mot ryggstödet. Alla flickor följer glatt 
med i rörelserna, någon enstaka pojke hänger med. Eleverna sjunger 
starkare när de står. Läraren visar tonhöjden med händerna. 

 
Det visar sig att ståendet ökar prestationen hos eleverna, de sjunger starkare och visar 
sig mer aktiva. I de passager där eleverna sitter ner verkar många vara trötta. De 
sjunger svagare och många pratar med varandra istället för att sjunga vid sådana 
tillfällen. 
 

”Fokus nu! Ni orkar!” Säger läraren och startar nästa låt. Läraren 
arbetar väldigt mycket med kropp och minspel för att ”få igång” 
eleverna. Läraren går över till pianot och spelar med i en av 
stämmorna. Eleverna hänger med rätt bra i låten. Läraren går mellan 
pianot och eleverna och viftar med armarna, klappar och sjunger. 
Det syns på kroppsspråket på läraren att hon tycker att detta är 
roligt. Eleverna verkar dock inte tycka att det är lika kul, de sjunger 
ganska tyst. 
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Det är också tydligt att eleverna har olika favoritlåtar. När populära radiohitar spelas är 
stora delar av klassen med och sjunger och pojkarna verkar gilla låtar med låga 
bastoner. 
 

Läraren startar Shakiras hitlåt ”Waka Waka” när flera i klassen 
utbrister ”JAA”. De sjunger glatt och följer med i rörelserna. 
Läraren hoppar i filen till en annan del av låten. Flickorna är väldigt 
engagerade i att sjunga, pojkarna är också ganska engagerade. 
  

[…] 
 

Nästa låt som spelas är ”The Lions Sleep Tonight”. Pojkarna verkar 
gilla den låga basgången och sjunger stämman efter låten stoppats 
av läraren.  

 
Rebecka avrundar lektionen med att uppmana eleverna att öva mer på låtarna hemma 
och berättar om klädkoder och andra praktiska detaljer inför den kommande konserten. 
Hon önskar eleverna en trevlig lunch och eleverna lämnar snabbt hörsalen. 
 

Observation 3 
	  
Vid den tredje och sista observationen var det Peters teoretiska lektion i skolans 
musiksal om notvärden som observerades.  
 

 
Figur	  4:	   	   	   	   	   Ritning av klassrummet, observation 3 
 
När jag och Peter kommer till lektionssalen blir elevernas inställning direkt tydlig. 
	  

Jag och läraren följs från personalrummet till skolans musiksal. I 
korridoren utanför salen sitter några flickor. En av flickorna säger 
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”Jag vill faktiskt inte ha teori idag, jag vill sjunga” väldigt tyst 
medan vi går mot dörren. Flickorna som satt ute i korridoren följer 
med oss in i salen. Läraren ställer i ordning inför lektionen. 
Eleverna sätter sig på stolarna som står i en halvcirkel riktade mot 
whiteboardtavlan. Elever kommer in i klassrummet eftersom och 
sätter sig i halvcirkeln, gruppen består endast av flickor. Eleverna 
småpratar mellan varandra och med läraren medan läraren lägger 
fram papper och dylikt.  

	  
När Peter startar lektionen påminner han om att de, som han sa förra lektionen, skulle 
jobba med notvärden och notläsning. Eleverna påpekar att de gjort något liknande 
med idrottsläraren (gått i olika takter) och menar därför att de inte behöver arbeta med 
detta på dagens lektion. Peter svarar att det inte riktigt är samma sak och fortsätter 
med lektionen. 
 

Läraren har ritat upp olika notvärden på tavlan. En takt med en 
helnot, en takt med två halvnoter, en takt med fyra fjärdedelar samt 
en takt med åtta åttondelar. Läraren frågar vad notvärdena heter 
(pekar på takten med fjärdedelar) och uppmanar eleverna att tänka 
matematiskt. En elev svarar lite osäkert fjärdedelar. 

 
Tillsammans med eleverna klappar Peter de olika takterna och uppmanar hela tiden 
eleverna att tänka matematiskt när de kommer till nya notvärden. Eleverna verkar 
snabbt förstå hur notvärdena fungerar. 
 

Läraren går igenom halvnot på samma sätt som tidigare. Eleverna 
säger att de vill spela. Läraren säger att de ska spela senare under 
lektionen men att de har lite mer att gå igenom först.  
 
Läraren delar in eleverna i fyra grupper, med tre elever i varje 
grupp. Grupperna ska klappa varsin takt. En grupp klappar helnoter, 
en grupp halvnoter, en grupp fjärdedelar och en grupp åttondelar. 
Eleverna klarar uppgiften utan större svårigheter. 

 
Eleverna får prova spela alla notvärden i samma övning som ovan. Efter detta berättar 
Peter om hur notvärden ofta är blandade i en takt, något som eleverna håller med om. 
Därefter visar Peter tre olika takter där notvärden är blandade. Han uppmanar 
eleverna att i samma gruppkonstellationer som tidigare försöka lista ut hur rytmerna 
bör låta. Dock blir samarbetet i grupperna svårt och läraren föreslår istället att 
eleverna skulle klappa ”solo” och sedan skulle resterande elever gissa om det blev rätt 
eller fel, något som eleverna verkade tycka var roligt. Första takten går bra, första 
eleven som provar att klappa, klappar rätt. När eleven klappat uppmanar Peter alla 
elever att klappa takten tillsammans. På likande sätt löser de tillsammans takt nummer 
två. 
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Den sista rytmen är lite svårare, flera elever misslyckas med att 
klappa rätt. Detta resulterar i att allt fler elever räcker upp handen 
och vill vara den som klappar rätt. Efter att flera av eleverna försökt 
och nästan lyckats, lyckas en av flickorna klappa rätt. ”Bra tjejer, ni 
är superduktiga!” säger läraren och går vidare till nästa övning. 

 
I nästa övning får eleverna varsitt papper med olika skrivna melodier. De skulle 
använda sig av olika instrument, piano, gitarr och bas för att spela melodierna. Vilket 
betydde att de behövde lista ut både rytm och tonhöjd. Peter går sedan snabbt igenom 
vars de olika tonerna finns i notsystemet och tilldelar därefter instrument och 
notpapper till alla elever. De första fem minuterna blir ganska stökiga, då flera elever 
provar på sina instrument, sätter igång förstärkare och dylikt. 
 

Läraren berättar att han först ska instruera hur de som spelar gitarr 
ska spela och sedan gå vidare till de som spelar keyboard. Han tar 
med sig de elever som spelar gitarr ut ur klassrummet till ett 
närliggande grupprum. Flickorna som är kvar i klassrummet 
fortsätter spela på sina instrument. 

 
De elever som inte fått hjälp av läraren spelar andra melodier som de kan sedan 
tidigare. Några elever väljer att dra ut sina hörlurar för att visa roliga ljud de hittat på 
sin keyboard. När läraren kommer tillbaka till klassrummet ber han eleverna att 
använda hörlurar för att de ska kunna koncentrera sig på att öva. Läraren går runt 
bland eleverna i klassrummet och instruerar dem hur de ska spela. Det verkar som att 
alla behöver den hjälpen för att komma igång med sitt övande 
 

Läraren går till en av de andra flickorna som spelar keyboard och 
hjälper henne genom att säga tonnamnen i samma rytm som de 
kommer. 
 
Läraren frågar flickan vid det akustiska pianot om det går bra, likaså 
gör han med flickan som sitter vid el-pianot för att sedan gå vidare 
till de sista keyboardspelande flickorna som ej ännu fått hjälp.  

 
Det uppstår ett problem när en av flickorna som spelar keyboard säger till läraren att 
hon inte kan koncentrera sig på grund av att det akustiska pianot låter för högt. 
 

Det är många elever som vill ha hjälp och läraren går mellan 
instrumenten och eleverna och instruerar hur de ska spela. En av 
flickorna som spelar keyboard säger att det är svårt att öva för att 
det akustiska pianot låter för mycket. 
 
Läraren går till flickan vid det akustiska pianot och säger åt henne 
att hon ska få ett eget rum. ”Du spelar bra, men de andra kan inte 
öva” säger han och följer med eleven till ett grupprum. 
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Peter fortsätter sedan att gå runt mellan eleverna och instruerar hur de ska spela. De 
elever som sitter vid 4-gruppen av keyboards börjar i större utsträckning tala med 
varandra om helgen istället för att öva. När Peter lämnar klassrummet för att instruera 
de elever som spelar gitarr i ett annat rum övergår övandet allt mer till ett samtal om 
helgen där de elever som tidigare suttit vid sina instrument och övat går till flickorna 
vid de fyra keyboardarna för att prata. När Peter kommer tillbaka går eleverna tillbaka 
till sina instrument. Han säger åt eleverna att dra ur sina hörlurar så att de kan spela 
tillsammans 
 

”Då kör vi, tjejer!” säger läraren och sätter sig vid trummorna. Han 
uppmanar eleverna att fokusera och att det är stämma 3 som ska 
spela. De spelar melodin, många spelar fel så de får ta om flera 
gånger. Till slut lyckas alla spela rätt tillsammans. 

 
Vidare läggs de olika stämmorna till, och spelandet fungerar bra. Peter ber då en av 
eleverna inne i klassrummet att hämta de andra eleverna så att alla kan spela 
tillsammans. När alla elever är samlade i klassrummet får först de skilda 
instrumentgrupperna spela tillsammans, därefter spelar alla tillsammans. Peter spelar 
trummor till elevernas melodier. 
 

Läraren påkallar uppmärksamhet genom att klappa händerna, när 
han fått uppmärksamhet säger han att det är dags för alla att spela 
tillsammans, men att han först vill säga tre saker. Han säger åt 
eleverna att de gör detta väldigt bra eftersom att de aldrig spelat 
efter noter förut, och det var första gången de gått igenom 
notvärden. Han säger också att uppgiften kanske blev lite för svår, 
och att eleverna skulle se det som lärarens fel om de skulle 
misslyckas och den tredje punkten han nämner är att de alla gör så 
gott de kan. 

 
De spelar tillsammans en gång, några spelar fel men de tar sig igenom hela melodin. 
Peter säger åt en elev som spelar keyboard att spela trummor istället för honom. Detta 
för att han ska spela bas för att hjälpa eleven som spelar det instrumentet. Han visar 
hur trummorna ska spela och därefter spelar alla tillsammans. 
 

”Vi kör igen” säger läraren, räknar in och alla börjar spela. ”Nu 
börjar det likna nåt!” säger han och ger en applåd till eleverna. 
Sedan säger han åt eleverna med gitarrerna att ställa undan dem och 
att de sedan ska sätta sig på stolarna igen. Läraren frågar hur 
eleverna tycker att det gått. Någon svarar att de tyckte att uppgiften 
var för svår. 

 
Eleverna börjar ställa undan sina instrument och läraren sätter sig vid el-pianot vid 
katedern för att vänta på eleverna. 
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Han börjar spela några ackord medan eleverna sätter sig i 
halvcirkeln. När alla satt sig slutar läraren spela och säger att han 
hade gjort uppgiften lite för svår men att han tycker att eleverna 
gjort ett bra jobb, men de flesta elever säger ändå att de tyckte att de 
tycker att uppgiften gått bra. Flickan vid basen ser lite nedstämd ut 
och verkade inte tycka att uppgiften gått bra för henne. Läraren ser 
detta och tittar på henne och säger: ”Du gjorde det också bra, 
[flickans namn]. Jag menar det verkligen, det här var inte lätt.” 

 
Peter går vidare och berättar hur notvärden kan användas när eleverna spelar ackord, 
eftersom de främst brukar spela ackord på lektionerna. Han rundar av lektionen med 
att berätta om agendan för kommande lektion och frågar eleverna vad de ska göra i 
helgen. Efter att ha småpratat med eleverna en stund önskar han dem en trevlig helg 
och avslutar lektionen, eleverna försvinner snabbt ur salen. 
 

Intervjuer 
	  
Eftersom denna studie utgår utifrån ett fenomenografiskt perspektiv kommer 
intervjusvaren att presenteras i olika kategorier. Dessa kategorier är inte hierarkiska 
och står för de olika lärarnas upplevelse av undervisningen i musikämnets teoretiska 
delar.  
 

Det teoretiska i musikämnet som verktyg för praktiken 
Alla lärare i studien verkar vara överens om att de teoretiska delarna i musikämnet 
hjälper eleverna när de sedan ska musicera. På följande vis beskriver Sören hur 
eleverna blir hjälpta i sitt musicerande när de har teoretiska kunskaper som bas. 
 

Men det brukar också vara bra för då när man… när man får göra de 
här sakerna i åttan då är de ju väldigt bra förberedda… väl 
förberedda för när de ska börja spela i nian. Då kan man liksom 
prata om vers, refräng och stick och sådär… så kan man prata om 
att det är… som det… man går ner i dynamik och sådant där. Och 
det har vi pratat om i åttan då när vi pratade om form… så 
någonstans försöker vi som koncentrera oss på… lyssna och 
reflektera på något vis, det är liksom det vi gör i åttan… 

 
Peter berättar att han, i den utsträckning det är möjligt, alltid försöker avsluta 
teoretiska lektioner med att arbeta praktiskt-estetiskt med de kunskaper de tagit till sig 
under lektionen. 
 

Jag försöker alltid väva ihop det i något slags praktiskt 
musicerande… Det är sällan jag har teoretiska lektioner sedan har 
jag ett skriftligt prov på det… Utan jag vill att det mer ska vara… 
Kopplat, så att de ser kopplingen… till det praktiska 
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musicerandet… Så att ungefär sådana här… brukar jag lägga upp 
det att… när vi jobbar med musikteori så försöker jag göra praktik 
också av det, och det i och för sig gör man väl alltid… 

 
Rebecka berättar att de teoretiska kunskaper som eleverna tagit till sig under 
”teoriåret” i årskurs åtta hjälper dem när de börjar i nian och ska arbeta med att skriva 
egen musik. 
 

Men sen pratar vi också mycket om i åttan, man kanske tar… låtars 
uppbyggnad… vi… gör lite hörövningar och… när hör du vers, 
refräng, vad är stick… och så där. Och det är bra att få grotta ner sig 
ordentligt i det där när de börjar nian för då skriver de egna låtar… 

 
I aspekten att musikämnets teoretiska delar är ett verktyg för det praktiskt-estetiska 
arbetet framkommer det tydligt att de teoretiska verktygen som ges till eleverna via 
teoretiska lektioner skall användas till ett mer utvecklat musicerande som slutresultat. 
Peter berättar att kunskap som inte utvecklar eleven musikaliskt inte känns särskilt 
användbart för eleverna. Han väljer att fokusera sin teoretiska undervisning på verktyg 
eleverna kan använda i sitt musicerande.  
 

Utan vi… i stora drag handlar det om att… de ska veta att, vad 
tangenterna heter det på ett piano… och kunna bygga dur- och 
mollackord… och då… för de som inte spelar piano själva… då blir 
det ju i grundläge… de lär sig, de ska kunna bilda i… grundläge. 
[…]  Sedan annan teori vi jobbar mer med det är ju litegrann, jag… 
Kvintcirkeln brukar vi gå igenom i nian för där får de jobba med 
egna låtar. Och då kan det vara bra att gå igenom kvintcirkeln, så de 
ser hur det hänger ihop… 

 
Sören menar att åttans ”teoriår” ger eleverna verktyg som möjliggör ett mer utvecklat 
ensemblespel i nian. 
 

Det är mycket flytta bänkar hit och dit och röra sig runt sådär… så 
att de bitarna… Och de är lite lättare att koppla också… för dem… 
vi brukar göra mycket sådant på våren också för att tänka… då 
brukar vi tänka att… som att säga till dem att ”Nu gör vi det här för 
att träna så att det ska gå lättare för er att spela tillsammans senare i 
nian igen”. För de har ju spelat i sexan och sjuan, och sedan jobbat 
med andra saker för att liksom kunna koncentrera sig i nian på att 
spela. Och sen… de blir ju äldre och så men… de låter oftast väldigt 
bra tillsammans i nian liksom… de har som fått jobba ihop sig 
litegrann. 
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Motivation i multimodalt lärande 
Sören och Rebecka upplever att en variation av olika medier, exempelvis film, bild, 
rörelse och tal gör att eleverna visar större intresse och lättare tar till sig kunskap. 
Peter nämner inte att användandet av olika medier skulle vara avgörande för elevernas 
motivation. Att använda sig av flera olika medier för att förmedla kunskap kallas 
multimodalt lärande. Sören menar att ett högt tempo och olika sätt att förmedla 
kunskapen är en hemlighet för en lyckad teoretisk musiklektion. 
 

Allt som har med teoretiskt att göra, eller allt som har med 
musikhistoria och sådant att göra det gäller liksom att hålla ett 
tempo (knäpper med fingrarna) och att det får växla mellan att 
kanske läsa själva, att jag visar någonting, eller att jag berättar 
någonting. Det blir ju väldigt mycket att man pratar själv, det blir ju 
som föreläsningsform… men jag försöker varva det så här som… 
antingen några musikklipp eller kanske någon videosnutt eller något 
sådant där. Något… eller ett bildspel som jag har gjort själv eller så 
där så att det blir… man får leda om liksom… uppmärksamheten 
lite grann. För att man märker ju på de här att, även fast de går i 
åttan så är de ju inte helt vana vid att sitta och lyssna en hel lektion 
så där… Och de flesta ämnen, så försöker man ju dela upp det så att 
det ska vara mer aktivt… utan försöka hålla ett högt tempo, det tror 
jag är som en sådan där hemlighet. 

 
När Rebecka berättar om en särskilt lyckad lektion som handlade om rösten lägger 
hon särskild vikt på att användandet av många olika sinnen är avgörande för att 
lektionen ska bli lyckad.  
 

Så jag tycker ju att en lyckad lektion är när man varvar… att 
använda många sinnen, man tittar, gärna titta kanske på film, jag 
kanske visar exempel, de får prova på själva… Vi gjorde egna 
röstövningar, och så skriver man en liten stund, och läser. Så att 
man får den här variationen, för då är det ju lättare för elever som 
kanske har svårt att hålla fokus och koncentration när man jobbar. 
Lite kortare saker eller en längre grej, men man gör det på olika sätt. 

	  
Sören uttrycker också en önskan att använda datorer mer i sin undervisning som 
ytterligare ett medium där eleverna kan ta till sig kunskap. 
 

Ja, men dels tror jag det där… att man ska försöka ha lite olika… 
sätt… alltså att man använder ljud och bild och berättande och 
kanske även… Jag skulle gärna vilja använda mer praktiska… där 
de själva fick… använda så här… om man lade mer tid på det… nu 
börjar ju de få ut mer datorer också. Och det är något som jag 
hoppas att man ska kunna använda i större utsträckning. Kanske att 
de… själva jobbar med de här instrumenten och kan lägga upp 
länkar eller någonting… att det blir som mer aktivt från dem 
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också… att det liksom inte bara blir lyssna och titta utan… vara 
med… men att man försöker få det på lite olika sätt, där det inte 
bara är att… jag står och föreläser utan det är någonting som de får 
ta in med fler sinnen också… För det är… det blir lite mer 
estetisk… läroprocess i det… även när det är ett… teoretiskt… 
moment. Det tycker jag väl är som… viktigt. 

 

Musikämnets teoretiska delar som upplevelser och upptäckter 
I likhet med multimodalt lärande talar Sören och Peter om så kallade ”aha-
upplevelser”. Med ”aha-upplevelser” menar de att eleverna ska kunna se samband 
mellan exempelvis den västerländska musikhistorien och dagens musik. Sören 
berättar att han ofta arbetar för att eleverna ska ha så kallade ”aha-upplevelser” men 
också att han gärna skulle vilja göra studiebesök så att eleverna på ett annat sätt än 
undervisning i klassrum får uppleva saker för att på så vis finna kunskap. Peter finner 
det viktigt att eleverna själva upptäcker betydelsen av musiken som välgörande för 
människan. Tillsammans upplever Peter och Sören musikämnets teoretiska delar som 
något som skall upplevas. Rebecka delar inte samma åsikter som Sören och Peter 
under vår intervju. Peter berättar om hur eleverna kan uppleva den västerländska 
klassiska musiken som värdefull för välbefinnandet. 
 

Ja det är ju kopplat… att man på något sätt lyckas förmedla 
kopplingen till att utveckla sig själv som musikant… vad musik kan 
betyda för en… inte att man behöver bli en musiker för det men… 
värdet och att… ja, men värdet av musik på något sätt… Och då 
tänker jag kanske mer, på musikhistorien… men den klassiska 
musiken, det visar sig ju när vi börjar jobba med de här 
lyssningsexemplen vad… eller de tycker att… det är ganska bra 
ibland att kunna lyssna på det… det har en funktion för ens 
välbefinnande att lyssna på… Air av Bach till exempel… Man mår 
ganska bra av den typen av musik… och då är det ju ett värde, men 
då är det ju musikhistoriskt värde… eller, som har ett värde för mig 
som människa idag kan ändå tycka att, det blir lite flummigt det här 
men… men ett värde av att bara sitta och läsa kvintcirkeln och 
kunna hur många förtecken d-dur har… det tycker jag inte… det är 
någon annan nivå på något sätt… så att i… sådana prov har jag 
inte… 

 
Upplevelserna och upptäckterna kan vara stora och små. Sören berättar att något så 
enkelt som att bevisa för eleverna att de redan kan mycket om ett område kan vara en 
viktig intressegivande aktivitet för eleverna. 
 

Ja, men jag tycker faktiskt… jag har haft många (lektioner) just som 
har varit just om instrumentfamiljerna, om det här med 
musikinstrumenten, som jag tycker är ganska bra. Jag beskrev den 
här introduktionen jag brukar göra med den här [Benjamin] 
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Brittens- ”Young Persons Guide to the Orchestra”. Det brukar vara 
som en sån här ”Aha-upplevelse”, framför allt i åttan, för de tycker 
som att de inte kommer ihåg någonting. Även om vi gjorde lite 
grann av det i sexan, och kanske, de kan ju flera musikinstrument 
men när man frågar dem så liksom… skulle jag inte visa klippet, 
utan bara säga; Ja, men ”Räkna upp några musikinstrument som ni 
kan” så skulle de inte kunna lika många. Men när man kör det där 
klippet så får de skriva ner så där, så det är alltid någon som kan 
liksom, fagott och någon kan tvärflöjt och någon kan oboe, så det 
blir som en aha-upplevelse. 

 
Vidare utrycker Sören en önskan om att få göra studiebesök med eleverna eller att 
skolan får besök av någon som kan berätta om ett musikinstrument exempelvis. 
 

Ja, men då skulle jag… Jag skulle jättegärna vilja jobba med 
studiebesök… det tycker jag skulle vara som… alltså jag vet inte 
som…[…] Jag skulle jättegärna vilja göra studiebesök till någon 
kyrka och titta inne i en kyrkorgel liksom. Dels för att… ja, men 
ljudupplevelserna runt kyrkorgel och… allt sådant där att just det vi 
pratade om att… ett stort instrument liksom… Det blir ju också 
gripbart i en orgel, ja, men att… en kort pipa låter så här, och en 
träpipa låter så här, och en metallpipa som är tio fot låter så här… 
[…] Det finns ju det där systemet att det finns länsmusiker på 
vissa… i vissa kommuner och vissa landsting… som kan besöka en 
skola en gång per år och visa upp lite instrument och så där. Det kan 
komma en stråkkvartett till exempel… Det händer ganska sällan… 
här… vilket jag skulle tycka vara ganska fränt kopplat till det här 
liksom (instrumentfamiljerna)… Och få det där… oftast är det något 
sådant där… man har som pratat en del… som är som en slags 
estetisk läroprocess, så att man kopplar någon… en upplevelse till 
en kunskap på något vis. Då är det ju också lättare när det är 
någon… ny situation… och att man är på en annan plats, eller att 
det är andra människor som kommer hit, att det inte bara är den de 
träffar varje dag, så att säga… det främjar ju… men det blir det här 
att man rubbar cirklarna på något vis… Så verkar det som att det 
alltid… det öppnar som upp för nya tankeprocesser och det… det är 
som lättare att ta till sig något när det kommer någon utifrån. 

 
Att uppleva instrument i verkligheten anses som en viktig faktor för att få en djupare 
förståelse för hur instrument utseende och form påverkar ljudbilden som instrumentet 
skapar. På ett liknande sätt drar Peter paralleller mellan Barockens musik och dagens 
hårdrock. På båda dessa sätt bjuds eleverna in till att själva upptäcka kunskap. Peter 
berättar: 
 

Och då, jag har haft flera faktiskt som har varit negativa som har 
sagt före att, ”hata klassisk musik” då kan de som upptäcka att det 
finns ett stort värde… Och sen Barocken kan man ju dra… 
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paralleller till hårdrocken till exempel, här med de här virtuoserna… 
Paganini… de här fiolsonaterna kopplat till… skickliga gitarrister 
och så vidare… Att egentligen är det ju samma… samma sak man 
visar upp fast det är elektrifierat och… attributen är annorlunda. 

   

Elevernas negativa inställning till musikämnets teoretiska delar  
Alla lärarna är överens om att eleverna tenderar att ha en negativ attityd inför 
musikämnets teoretiska delar. Den inställningen kan ändras genom de metoder och 
verktyg som beskrivits i de tidigare kategorierna. De är dock överens om att eleverna 
till stor del hellre vill spela eller sjunga och att eleverna därför ger negativa uttryck 
vid början av ett teoretiskt område. 
 
Rebecka berättar om hur elevernas negativa inställning gör att hon upplever det 
krävande att undervisa teoretiskt. 
 

Det är ju svårare att undervisa i teoretiskt än praktiskt… tycker jag. 
Därför att praktiskt, det är ju… det krävs mer av mig som lärare att 
undervisa teoretiskt, för det är mycket mer […] Praktiskt… det 
gillar ju 99% av eleverna, jag menar gillar att spela… om inte 100. 
Men att få in det teoretiska och få det lika lustfyllt… att man tar till 
sig det lika lätt… det krävs ju mycket mer av mig. Som lärare. Att 
tänka till… för att jag kan ju göra så att jag bara gör ett häfte 
”Tjoff” ”Läs igenom, fyll i frågorna, så slutar vi om 40 minuter”. 
Men… men det är ju inte så riktigt man vill jobba för då vet man ju 
att då lär de sig bara det de måste lära sig, och när de då har gjort ett 
prov då glömmer de… det… 

 
Peter berättar att elevernas inställning är negativ vid starten av ett teoretiskt moment, 
men att de flesta accepterar arbetsområdet ändå. 
 

Spontant är det… de tycker ju att det är roligare att spela eller 
sjunga… så det är… mer negativt… det kan man ju säga… Det man 
hör i alla fall… Men när man väl sätter igång med det sen det… det 
funkar… Det är ingen som ligger och vägrar (skratt)… utan ja, nog 
brukar det gå, men det… problemet är att skolan är så otroligt 
teoretisk i vanliga fall… Så vill man ju att de här, när de… De 
praktiska lektionerna ska ju vara någon slags… andrum att få jobba 
med andra sinnen… Så att det… Gärna så mycket… klang som 
möjligt… 

 
Rebecka talar om liknande upplevelser, att eleverna är negativa till det teoretiska 
arbetet men att de ändå accepterar området. Hon menar att allt i skolan inte kan vara 
lustfyllt. 
 

Rebecka: En stor del när de börjar tycker att det är jättetråkigt.  



	   43	  

Intervjuare: Blir det bättre sen eller? 
Rebecka: Ja… eller jag tror så här att… alla… eller i princip alla 
älskar att spela instrument.  Och när de vet att nu så får vi inte göra 
det… då blir det tråkigt. Så att jag brukar som säga som att ”Ni får 
som tänka att ni har ett… det är som något helt annan sida av 
musiken, ni får tänka att nu har vi lite… nästan SO-, Svenskaaktig 
lektion, så kommer musiken att bli i år, men med praktiska inslag” 
För annars sitter de ju bara och tycker att det är skittråkigt att de inte 
får spela… för jag vill spela trummor eller jag vill spela… Men 
musik är ju så mycket mer! 
Intervjuare: Jo, men tycker du att det funkar att säga så, alltså för att 
vända på dem? 
Rebecka: För vissa. Sen… de gör det ju bara… de vet ju det att… 
nu är det så här på slut… Ja, men då gör de det. Sedan kan inte allt 
vara lustfyllt… i detta lustfyllda samhälle… 

 
Sören berättar hur eleverna associerar musikämnet med spel och sång och att detta då 
leder till en negativ inställning till det teoretiska året i åttan. 
 

Jo, alltså man kan väl säga så här… att överlag så är de ju lite 
halv… negativa till när de tänker att nu ska vi ha åttans musik som 
bara är i klassrum. Men de kopplar ju ändå musiken till att spela… 
och det är klart att i en idealisk värld så kanske man skulle varva lite 
mer… 

  

Elevernas drivkraft för musikämnets teoretiska delar är betyg 
Peter upplever att drivkraften hos eleverna är betyget. Eleverna vill ha ett så bra betyg 
som möjligt och väljer därför att jobba hårt med moment som de eventuellt inte tycker 
är roliga.  
 

Ja, de har helt olika drivkrafter… för en del elever bortom ämnet är 
drivkraften betyg… Så det kan ju vara en drivkraft att vilja lära sig, 
för att de vill ha ett bra betyg… Och det kan ju vara en morot för 
dem naturligtvis… Sen tror jag det, sen tror jag att de är väldigt 
oreflekterade, men om saker vi gör i skolan… För att… de tänker 
nog inte riktigt… varför ska jag göra det här för? 

 
Jag finner det rimligt att anta att anledningen till att eleverna ”bara gör det” som 
beskrivits i avsnittet tidigare kan bero på drivkraften mot ett betyg som Peter 
beskriver här. Rebecka och Sören menar att eleverna ”bara gör det” men 
sammankopplar inte detta med att eleverna accepterar arbetsområdet på grund av 
betygen.  
 



	   44	  

Sammanfattning av resultatet 
	  
Observationen av Sörens lektion visar att han använder sig av ett högt tempo i sin 
undervisning. Den visar också att videoexemplen där instrumentalisten spelar en låt 
som känns igen av eleverna väcker större intresse. Vissa instrument verkar också vara 
mer intressanta, då eleverna ställer fler frågor om instrumentet. Ett exempel på ett 
sådant instrument är harpa. När det instrumentet presenteras får det mycket längre tid 
att diskuteras på grund av elevernas många frågor. När instrumentalisterna på klippet 
dessutom spelar en melodi de känner igen blev eleverna ännu mer intresserade.  
 
Rebecka använder sig mycket av kroppen när hon undervisar i körsång. Hon hoppar 
snabbt mellan låtarna och håller ett högt tempo. Eleverna visar tydligt vilka 
favoritlåtar de har, då de sjunger starkare och rör sig mer. Pojkarna verkar gilla 
körstämmor som är låga, annars håller pojkarna sig ganska passiva under lektionen. 
 
Inledningen av Peters lektion är en form av genomgång men hjälp av tavla och 
praktiska klappövningar för att presentera området notvärden. När de teoretiska 
delarna presenterats följer sedan en praktisk övning. Den praktiska övningen är svår 
för många elever och Peter får gå mellan eleverna och instruera dem för att de ska lära 
sig sina olika melodier. Till slut spelar alla elever låten tillsammans med ett 
någorlunda gott resultat. Peter berättar för eleverna i slutet av lektionen att övningen 
blev för svår, men att de klarat utmaningen bra. 
 
Intervjuerna visar att alla lärare upplever musikämnets teoretiska delar som ett 
bakomliggande verktyg som ska hjälpa eleverna i sitt musicerande. Detta kan handla 
om uppbyggnaden av ackord, rytmik, låtars uppbyggnad och olika musiktermer. Att 
använda sig av flera olika medier när man ska ge denna kunskap är en annan kategori 
som lyfts fram. Lärarna anser att användandet av bild, film, klingande exempel och tal 
gör det lättare för eleverna att ta till sig kunskapen och för att hålla eleverna 
intresserade hela lektionen. Att eleverna får upptäcka samband eller uppleva 
musikinstrument i verkligheten upplever lärarna som en viktig faktor för att skapa ett 
intresse för de teoretiska delarna i ämnet. Så kallade ”aha-upplevelser” anses viktiga 
och kan skapas genom att visa eleverna att de redan har kunskap som de kanske inte 
visste om. Dock är alla lärare överens om att eleverna har en negativ inställning när de 
ska börja med ett teoretiskt moment. Den inställningen märks inte av nämnvärt när de 
väl börjat med momentet. 
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Diskussion 
	  
I detta avsnitt diskuteras resultatet utifrån rubrikerna ”Jakten på den inre 
motivationen”, ”Det multimodala lärandet och samhället”, ”Upptäckande lärande”, 
”Helhetstänkandet”, ”Relevansstruktur och variation” och ”Reflektion över 
upplevelser och erfarenheter”. Sedan sammanfattas diskussionen med att ge svar om 
syftet och frågeställningarna besvaras. Sist kommer förslag på vidare forskning inom 
området.  

Jakten på den inre motivationen 
	  
I inledningen till denna studie skrev jag att min upplevelse av elevernas inställning till 
musikämnets teoretiska delar var negativ, en syn som också delas av de lärare som 
medverkat i studien. Lärarna menar dock att inställningen inte påverkar lektionerna 
nämnvärt, eleverna ”gör det bara”. Peter menar att en av drivkrafterna som eleverna 
kan ha till det teoretiska arbetet kan vara betyg. Lundgren och Lökholm (2010) kallar 
denna form av motivation för yttre motivation. Problemet som Lundgren och 
Lökholm uttrycker med yttre motivation är att den måste hållas vid liv med hjälp av 
ständiga belöningar. Den inre motivationen är en mer eftersträvansvärd form av 
motivation, det vill säga att man gör något för att man gillar det. Resultatet visar 
tydligt att lärarna letar efter arbetssätt som får eleverna intresserade. Sören väljer 
noggrant ut filmklipp där instrument spelar låtar som eleverna känner igen eller som 
har vissa humoristiska inslag. Rebecka använder kroppen, skrattar, ler och skämtar 
med eleverna på sin lektion för att eleverna ska fyllas av samma glädje för ämnet som 
hon har. Peter berättar om hur han vill att eleverna ska hitta värdet i klassiska 
musiken.  
 
Alla tre lärare söker efter elevernas inre motivation till de teoretiska delarna i 
musikundervisningen. De vill att eleverna ska finna lektionerna givande eller roliga. 
Samtidigt är lärarna överens om den negativa inställningen från eleverna. Jenner 
(2004) menar att kunskapsinnehållet i en lektion ska vara av värde för eleven både i 
och utanför skolan för att höja elevernas motivation. Jag finner det rimligt att anta att 
eleverna inte ser kunskapen som ges under de teoretiska musiklektionerna som 
användbar utanför skolans väggar och detta kan på så sätt vara anledningen till 
elevernas negativa inställning. Lärarna i den här studien menar att musikämnets 
teoretiska delar skall vara till hjälp i det praktiska musicerandet. Vissa elever kanske 
bara spelar instrument när de är på skolan. Det försvårar sambandet mellan de 
teoretiska lektionernas innehåll och den kunskapens värde utanför skolan för de elever 
som endast ägnar sig åt musikaliska aktiviteter på skoltid. Detta kan i sin tur leda till 
att de endast motiveras av betyget och jakten på den inre motivationen går förlorad.  
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Det multimodala lärandet och samhället 
	  
Rebecka och Sören pratar mycket om hur viktigt det multimodala lärandet är i deras 
undervisning. De talar om hur användandet av olika medier för att förmedla kunskap 
håller eleverna aktiva och intresserade hela lektioner, men också hur de multimodala 
verktygen hjälper elever som har svårt att koncentrera sig. Hanken och Johanssen 
(2013) belyser vikten av att använda flera olika metoder för att gynna elevernas 
motivation och koncentration. Genom att använda olika medier möter också lärarna 
elevernas olika lärostilar. En del elever lär sig bättre när de lyssnar, andra när de ser 
en film eller när de skriver och så vidare. På detta vis når alltså lärarna ut med 
kunskap till fler eftersom de förmedlar samma budskap via olika medier och möter 
således de olika lärostilarna.  
 
Sören berättar att sådan undervisning också sker i andra ämnen. Användandet av olika 
medier i undervisning har blivit en slags nyckel till elevers lärande. Samhället i stort 
är idag mer multimodalt än tidigare. Musik är inte längre bara något man lyssnar på 
utan en hel videoupplevelse, barnböcker är inte längre bara bilder och text utan rörliga 
föremål och musik i boken. Budskap i böcker och musik, och många fler liknande 
exempel, förmedlas på flera olika sätt och med många olika uttryck. Det finns 
tendenser till att det digitala samhället har format dagens unga till att lära på ett 
multimodalt sätt. Dagens unga har exempelvis vuxit upp med gosedjur som inte bara 
är mjuka, utan också kan röra sig eller spela musik. De har blivit vana vid att ett 
budskap ska kopplas samman med olika medier och behöver därför ha samma typ av 
lärande i skolan. Eleverna behöver det multimodala lärandet för att kunna koncentrera 
sig i 40 minuter men också för att kunna tillgodogöra sig kunskapen som förmedlas.  

Upptäckande lärande 
	  
Aha-upplevelsen är något som Sören pratar mycket om under vårt samtal. Det är 
känslan som eleverna får när de kopplar samman olika kunskapsområden och ser 
samband, eller upptäcker nya kunskaper på oväntade sätt. De upptäcker sin egen 
kunskap och blir härskande över sitt eget lärande. Hanken och Johanssen (2013) 
kallar denna form av undervisning för upptäckande undervisning. Denna form av 
lärande påverkar elevens självkänsla och motivation positivt och genom dessa 
positiva upplevelser förstärks också lärandet. Kullberg (2008) skriver att elever inte 
engagerar sig i samma utsträckning utan glädje och lustkänsla. Vidare menar Hanken 
och Johanssen (2013) att elevens emotionella och motivationsmässiga förutsättningar 
spelar stor roll för utvecklingen hos eleven. Aha-upplevelserna leder till att eleverna 
får uppleva glädje och få möjlighet att förstärka sitt självförtroende. När detta sker 
gynnas också elevernas lärande. Georgii-Hemming (2005) lyfter vikten av att eleven 
ska få möjlighet att få gott självförtroende och upptäcka sin egen förmåga, något som 
de får vid lektioner som är medvetet planerade för att få känna dessa känslor som aha-
känslan medför.  
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Helhetstänkandet 
	  
Hanken och Johanssen (2013) skriver om James Mursells principer för lyckad 
undervisning (ibid, s. 95). Mursell menar att undervisningen bör organiseras till en 
centreringspunkt för att eleverna ska uppleva lärandet som en helhet. Han menar att 
eleverna anser lärandet som meningsfullt när det knyts an till konkreta erfarenheter 
och situationer. När jag observerar Peters lektion och under intervjun ser jag att han 
lägger stor vikt vid att eleverna ska kunna använda de teoretiska kunskaperna i det 
praktiska musicerandet. Han berättar om hur han anser vissa musikteoretiska delar 
som onödiga för den verksamhet han bedriver i sitt klassrum. När han undervisar om 
notvärden får eleverna sedan omvandla sina teoretiska kunskaper till praktisk 
färdighet och eleverna ser sambandet mellan den teoretiska genomgången och den 
praktiska övningen. Han ser musikundervisningen som en helhet då de teoretiska 
kunskaperna han lär ut ofta används som ett verktyg för att förbättra elevernas 
praktiska färdigheter. Genom att arbeta på detta sätt upptäcker eleverna sambandet 
mellan teori och praktik och ska då enligt Mursell finna större värde i undervisningen.  
 
Rebecka och Sören lyfter också hur de lär ut vissa teoretiska delar som sedan ska 
fungera som ett verktyg i den praktiska delen av musikämnet. Det betyder att deras 
elever också bör finna större mening i undervisningen av den anledningen. Dock kan 
jag inte se att de tänker i en lika stor helhetsbild som Peter gör eftersom de inte talar 
om musikundervisningen som en helhet på samma sätt som honom. Peter legitimerar 
den teoretiska undervisningen med att den kan vara till hjälp för elevernas praktiska 
musikutövande. Eventuellt beror detta på att Peter finner de praktiska delarna av 
större värde än de teoretiska.  
 

Relevansstruktur och variation 
	  
Den lärande, i detta fall eleven, har olika mål inom skolan, vad de vill lära sig eller 
vad de finner intressant (Marton & Booth, 2009). Utifrån dessa mål blir olika 
inlärningssituationer mer eller mindre relevanta. Detta kallar Marton och Booth för 
relevansstruktur. Relevansstrukturen går hand i hand med variation, eleven behöver 
uppleva saker på olika sätt för att förändra sin upplevelse av någonting, detta måste i 
sin tur motiveras av relevansstrukturen.  
 
För ett optimalt lärande ska alltså lärare skapa inlärningssituationer som lockar 
eleverna och som samtidigt ska vara varierade. Jag anser att de lärare som medverkar 
i denna studie arbetar hårt för att skapa sådana läromiljöer. Som beskrivits i början av 
diskussionen är alla tre lärare på jakt efter elevernas inre motivation. De vill att 
eleverna ska drivas av lust, de ska uppleva att lektionerna som roliga och/eller 
givande. Detta kan likställas med att lärarna försöker finna relevansstruktur för 
eleverna. För att eleverna ska upptäcka att viss kunskap är relevant, krävs variation 
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för att få eleverna uppleva saker på olika sätt. Detta i likhet med hur Peter talar om 
den klassiska musiken. Han menar att eleverna i början av området anser att 
kunskapen är irrelevant för att sedan, genom att ha blivit utsatt för nya sätt att erfara 
kunskapen, finner att den klassiska musiken kan ha ett personligt värde. Nu har 
eleverna fått en relevansstruktur till kunskapsområdet, eftersom de själva har funnit 
värdet i sådan kunskap.   
 

Reflektion över upplevelser och erfarenheter 
	  
Enligt Uljens (2009) skall analys utifrån den skoldidaktiska modellen ske genom att 
svara på ett antal frågor; Varför är något på ett visst sätt, Hur kan detta förbättras och 
Finns det tydliga anledningar till att något fungerar bättre eller sämre? Dessa frågor 
rör främst observationerna av lärarnas lektioner och skall nu analyseras. 
 

Sören 
Sörens lektion fungerar bra igenom hela lektionen. Det är tydligt att han har tänkt 
igenom sitt lektionsupplägg noggrant och valt ut musikexempel som ska väcka 
intresse hos eleverna. Under vår intervju berättar han just detta, att exemplen har noga 
valts ut för att de ska tala till eleverna. Instrumentfamiljerna, som är området för 
lektionen är ett område som han ofta brukar lägga upp på liknande sätt till de klasser 
han har under ”teoriåret” i årskurs åtta. Det är märkbart under lektionen att han är van 
vid att undervisa detta område. Det verkar bekant för honom och han verkar klar över 
vad som skall läggas vikt vid och inte. Att ämnesområdet är både bekant och 
återkommande i samma form varje gång ser jag som positivt men också till viss del 
negativt. 
 
En lärare bör kunna sitt ämnesområde, det tror jag att många kan hålla med om. Det är 
tydligt att Sören är kunnig inom området eftersom han inte har några svårigheter med 
att svara på elevernas frågor och han kan själv berätta mycket om varje instrument, 
hur det är uppbyggt och hur det fungerar. Eftersom att upplägget vid 
instrumentfamiljsområdet verkar vara likartat i varje årskurs åtta har Sören också fått 
kunskap om vilka arbetsmetoder som fungerar och inte fungerar. Exempelvis är det 
tydligt att han, liksom jag, upplever att eleverna visar ett högre intresse när de får höra 
melodier de känner igen, något han också använder i stor utsträckning i sin 
undervisning. Johansson (2010) skriver att en genomtänkt planering hjälper läraren att 
se alla elever i större utsträckning. Detta gör därmed att läraren får en större möjlighet 
att lägga fokus vid eleverna. Istället för att fokusera på den egna planeringen under 
lektionens gång. Dock kan det invanda mönstret av dessa lektioner göra att 
lektionerna saknar dynamik. Med dynamik menar jag ”höjdpunkter” och ”lågpunkter” 
eller överraskande inslag. Ofta kan det vara eleverna som bidrar med dynamiken till 
lektionen som i fallet för denna lektion. Det är eleverna och deras frågor som gör att 
introduktionen av instrumentet harpa blir en höjdpunkt och att instrumenten som inte 
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väcker deras intresse blir lågpunkter. För att eleverna ska kunna bidra till dynamiken i 
klassrummet krävs också personligheter som vågar ställa frågor och detta kan ibland 
saknas i vissa klasser. Johansson (2010) menar att läraren bör ta hänsyn till klassens 
”personlighet”. Jag anser därför att i de klasser där de frågvisa eleverna saknas, bör 
läraren bidra med de överraskande inslagen. Jag är rädd att de överraskande inslagen 
kan försvinna om lektionen går efter ett uttrampat mönster från lärarens sida. Detta 
kan då resultera i att lektionen går efter en rak linje, utan höjdpunkter eller lågpunkter, 
något som jag anser vara viktigt för en lyckad och för eleverna, minnesvärd lektion.  
 
Jag upplever dock Sören som en lärare som vill utvecklas och ständigt hitta nya vägar 
för att möta alla elever. Det är tydligt genom det sätt som han noga valt ut materialet 
som visas. Han har tänkt på eleverna, och vad som väcker deras intresse, då han 
utvecklat lektionsupplägget genom att använda de exempel som väcker intresse hos 
eleverna. Under lektionen är det tydligt att de exempel som har en igenkänningsfaktor 
fungerar bättre än de instrument som spelar ett okänt stycke från medeltiden. För att 
ytterligare förbättra lektionen anser jag att han själv kan bidra ännu mer med att väcka 
liv i lektionen. Ett möjligt sätt skulle kunna vara att röra sig mer runt i klassrummet, 
använda kroppen och använda ett beskrivande berättande istället för faktaberättande 
för att stärka intresset för instrumenten ytterligare. Att röra sig medan man pratar, 
genom att gå eller gestikulera visar på ett större engagemang för det man talar om. 
Om eleverna kan se att läraren är intresserad av ämnet finns det större chans att 
eleverna också blir intresserade av ämnet.  
 

Rebecka 
Rebecka har en lektion som inte hör till vardagen. Eleverna övar inför en kommande 
konsert och det gör att det är svårt att se hur hon vanligtvis arbetar. När jag ser henne 
undervisa kan jag ändå bilda mig en uppfattning om hur hon skulle undervisa i en mer 
vardaglig situation. Hon använder hela kroppen när hon undervisar, hon rör sig 
mycket i klassrummet och använder minspel och humor för att få elevernas 
uppmärksamhet. Hon ger ett intryck av att ha ett positivt förhållningssätt. Det positiva 
förhållningssättet gör, enligt Kullberg (2008), att elevernas lust till lärande ökar. På 
det sättet hon snabbt byter låtar och det allmänt höga tempot genom lektionen kan 
vara för att konserten närmar sig och att hon därför känner sig stressad eller så kan det 
vara en bakomliggande tanke med det höga tempot för att eleverna inte ska tappa 
intresset. I detta fall tror jag att båda antagandena kan förklara det höga tempot, 
eftersom eleverna inte verkar vara förvirrade av det snabba tempot utan lyckas följa 
med. Det kan anas att eleverna önskar att de ska öva vissa låtar längre än andra men 
att detta då beror på att de gillar låten. De visar detta genom att fortsätta sjunga efter 
att bakgrundsmusiken stängts av när Rebecka är på väg att byta låt. Under låtar 
eleverna gillar sjunger de också starkare och en del av dem dansar till musiken och 
ler.  
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Vid vissa tillfällen under lektionen anser jag att Rebeckas brådska att öva alla låtar de 
behöver tar över för att göra denna lektion till en optimal lektion. Vid ett tillfälle 
frågar en elev om de får stå upp och sjunga, men Rebecka avvisar denna önskan. När 
eleverna sedan får stå höjs nivån i klassrummet. Eleverna sjunger starkare och de 
verkar mer engagerade i att öva sången. Detta visar att Rebeckas planering inför 
lektionen kanske inte är så väl genomtänkt då utrymmet för flexibilitet och 
improvisation saknas till en viss del. Rebecka är lite för inställd på att sjunga igenom 
alla låtar och ger exempelvis inte eleverna något utrymme att tillföra något till 
lektionen, som att stå upp när de sjunger.  
 
I detta fall anser jag att det höga tempot beror för mycket på Rebeckas vilja att öva 
alla låtar och elevernas önskan kommer inte i det främsta rummet. Detta gör att denna 
lektion fungerar lite sämre än vad den skulle kunna göra. Jag förstår hennes vilja att 
öva alla låtar inför konserten men eleverna kanske skulle ta till sig övningen bättre om 
tempot varit lite lägre och Rebecka skulle ha varit en aning mer lyhörd för elevernas 
önskningar.  
 

Peter 
Lektionen som Peter håller har två delar, en teoretisk och en praktisk. Den teoretiska 
inledningen omsätts genom en praktisk övning. Som resultatet av observationerna 
visar, är inte Peter så nöjd med sin lektion, något som han också säger till eleverna. 
Han anser själv att den praktiska övningen var för svår för eleverna. Grundidén med 
övningen är att eleverna själva skulle kunna klara av att spela en melodi med hjälp av 
noter men lektionen slutar med att Peter får visa de flesta elever hur de ska spela. Den 
teoretiska delen av lektionen fungerar bra och eleverna verkar förstå hur notvärden 
fungerar, men någonstans däremellan händer något som gör att den praktiska 
övningen blir svår för eleverna. Övergången mellan att klappa notvärden till att 
använda den motoriska färdigheten av att spela på olika tangenter samtidigt som de 
ska spela rätt notvärden blir för svår. En anledning till detta som jag kan se är att 
tonernas placering i notsystemet gås igenom väldigt snabbt. Eleverna är nästan på väg 
att greppa sina instrument medan Peter går igenom detta. Eventuellt har eleverna 
redan flyttat fokus från teorin till det praktiska under denna genomgång. Kanske har 
Peter som intention att gå igenom detta tydligare, men det glöms bort eller prioriteras 
ned på grund av tidsbrist. Genomgången av tonernas placering i notsystemet känns 
nästan som en parentes till resten av genomgången, men faktum är att det är en väldigt 
viktig del till att den praktiska övningen ska fungera som planerat. Att denna del av 
den teoretiska genomgången misslyckas leder sedan till att den praktiska delen blir 
svår för eleverna, eftersom de inte vet vilka toner de ska spela på. Jag skulle hellre 
vilja se att denna del gås igenom ordentligt med liknande små övningar som under 
genomgången av notvärdena. Detta tror jag skulle förtydliga för eleverna ytterligare 
och på så vis också förenkla arbetet med den praktiska övningen. Eleverna kunde ha 
börjat med att få en takts melodi att spela tillsammans med en kompis först. Eller öva 
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på att spela några takter på en melodi de känner igen, exempelvis blinka lilla stjärna, 
för att på så sätt lättare komma igång med de melodier som Peter förberett. 
 

Personlig reflektion 
	  
När jag betraktar denna studie, finner jag tre huvudpunkter som jag ser som viktiga 
för att genomföra teoretiska musiklektioner av god kvalitet som eleverna kan komma 
att uppskatta. Första punkten är att överväga hur kunskapen ska förmedlas. Resultatet 
tyder på att eleverna uppskattar när kunskap förmedlas genom olika medier och att 
dessa medier ska vara enkla att förstå. Exempelvis Sörens lektioner, där han valt 
filmklipp där instrument spelar musik eleverna känner igen och kan relatera till. Jag 
ska försöka ha en dialog med mina elever om hur de anser att de lär sig bäst och 
anpassa de medier och arbetssätt jag använder efter detta. På så vis får eleverna själva 
inflytande över undervisningen, något som nämns i Läroplanen (Lgr11) att de ska ha. 
Dessutom bör undervisningsformen uppskattas av eleverna om de själva varit med 
och påverkat hur undervisningen ska genomföras. 
 
Andra punkten är att fokusera på kunskap som eleverna kan ha nytta av i och utanför 
skolan. Självklart ska det innehåll som presenteras i det centrala innehållet för ämnet 
musik i kursplanen behandlas. Jag ser det dock som viktigt att läraren, innan 
genomförandet av lektionen, reflekterar över hur kunskapen ska kunna användas även 
utanför skolan då eleverna finner den sortens kunskap mer värdefull. Detta i likhet 
med Peters syn på musikämnets teoretiska delar. Jag anser att det är viktigt att alltid 
kunna svara på frågan ”Varför ska vi lära oss detta”. Ofta kan svaret bli något som ska 
hjälpa eleverna i skolan, här gäller det att föröka utveckla tankegången till varför 
kunskapen är bra utanför skolan. Eventuellt kan man fundera över kunskap man själv 
lärt sig i skolan och vilka av de kunskaper man fått användning för utanför skolans 
väggar.  
 
Den tredje punkten är ett problem som jag tror många lärare arbetar med, nämligen att 
ständigt hitta nya vägar för att väcka elevernas intresse och hitta nya medel för att 
förmedla kunskap på ett sätt som passar alla typer av elever. Det handlar om en slags 
jakt på elevernas inre motivation. Arbetet med att förändra sin egen undervisning för 
att gynna sina elever är ett arbete som aldrig tar slut, eftersom alla människor är unika 
och samhället är i ständig förändring. Detta betyder att de tidigare två punkterna också 
förändras. Eleverna vill ha nya arbetssätt och nya medier där kunskap förmedlas och 
användningsområdet för kunskapen förändras också i takt med samhällets förändring. 
Som lärare är det därför viktigt att hålla sig uppdaterad vad gäller nya läromedel, 
aktuell forskning och utvecklingen av ungdomskulturen. I en bra relation med sina 
elever kan jag få veta vilka dataspel som de spelar till exempel, eller vilken musik 
som de lyssnar på. 
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Syfte och frågeställningar 
	  
Frågeställningarna som ställdes i början av denna studie var ”Hur arbetar lärare vid 
undervisning av musikämnets teoretiska moment?”, ”Varför arbetar lärarna på det 
sättet?” och ”Hur motiverar lärarna eleverna till arbetet med musikämnets teoretiska 
moment?”. Resultatet visar att metoderna som lärarna väljer att använda har den 
tredje frågeställningen som utgångspunkt. De tre lärarna i denna studie berättar hur de 
främst väljer metoder som skall väcka intresse för ämnet hos eleverna. Sören gör det 
via intressanta/roliga videoklipp, Peter ser det som viktigt att eleverna motiveras av 
kunskapens användbarhet med de praktiska delarna och Rebecka talar om 
användandet av omväxlande metoder som en nyckel till elevernas intresse. De väljer 
innehåll som de finner användbara för elevernas framtida musicerande. Metoderna för 
att förmedla kunskapen är av sådan som skall väcka intresse hos eleverna. Detta 
genom praktiska inslag eller användandet av olika medier. Lärarna motiverar sina 
elever genom att belysa användbarheten av kunskapen i praktiska sammanhang eller 
med lektionsplaneringar som är av omväxlande art så eleverna ska finna lektionen 
rolig eller givande. 
 
Syftet med studien har varit att utveckla kunskap om olika lärares arbetssätt vid 
undervisning av musikämnets teoretiska moment. Något som jag anser att jag har 
gjort. Jag kommer att ta med mig många nya kunskaper och idéer som jag fått från 
denna studie ut i min framtida yrkesroll som musiklärare. 
	  

Fortsatt forskning 
	  
Jag anser att en fortsatt forskning inom detta område skulle innebära fler respondenter 
som kan ge sin bild av hur undervisning av musikämnets teoretiska moment ser ut för 
att få ett mer tillförlitligt resultat. Denna studie visar bara en liten bild av hur 
musikämnets teoretiska delar upplevs och undervisas och det skulle vara intressant att 
få en större uppfattning om hur detta ämne behandlas och upplevs av både elever och 
lärare. Metoden fungerar men fler respondenter bör ingå. Dessutom skulle det vara 
intressant att dessutom intervjua elever för att få en mer rättvis bild av hur de anser de 
teoretiska momenten inom musikämnet att vara.  
 
Ett annat ämne som kan vara intressant för den fortsatta forskningen är att göra 
liknande studier i de andra estetiska ämnena för att se om det finns likheter eller 
skillnader. Jag tror att andra estetiska ämnen kan uppleva samma problematik med att 
elever förväntar sig att bara arbeta med den praktiska delen av ämnet. Faktum kvarstår 
dock att de teoretiska momenten igår i kursplanen och ska därför ingå i 
undervisningen, men att metoderna och diskussionerna inom detta område är få eller 
bristfälliga.  
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Figur	  1: Skoldidaktiska modellen. (s. ) I: Uljens, Michael (2009) Didaktik. Lund: 
Studentlitteratur. (s. 176)  

Figur	  2:	  Ritning	  av	  klassrummet,	  observation	  1.	  (s.)	  
	  
Figur	  3:	  Ritning	  av	  klassrummet,	  observation	  2.	  (s.)	  
	  
Figur	  4:	  Ritning	  av	  klassrummet,	  observation	  3.	  (s.)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

Bilaga 1 
 
 
Intervjuguide 
 
Berätta om en riktigt lyckad musiklektion som var teoretisk. 
Berätta om lektionen jag såg. 
Är musikämnets teoretiska delar viktiga för ämnet i stort? 
 
 
Lärarsynpunkt 
 
Vad tycker du om att undervisa i Musikhistoria, musikteori etc?    
Hur känns det när du introducerar ämnet i klassrummet? 
Känner du intresse för att lära ut dessa delar? 
Vad anser du är de viktigaste delarna i musikundervisningen? 
Hur tror du att det påverkar innehållet? 
 
Praktiken 
 
Vad är det viktigaste att tänka på när man undervisar teoretiskt? 
Vad använder du för material? 
Hur arbetar du med: 
Musikhistoria, musikteori, notskrift, ackord (analys, uppbyggnad), hörselvård, 
genrekunskap, musikens byggstenar (Rytm, klang, form)? 
Varför har du valt att undervisa på detta sätt? 
 
Elevsynpunkt  
 
Vad är elevernas inställning till de teoretiska delarna? 
Hur känner dina elever inför de teoretiska delarna? 
Hur påverkar du dina elever för att väcka intresse? 
Hur väcker du intresset för de teoretiska delarna hos eleverna? 
Hur reagerar eleverna på dina metoder? 
Behöver eleverna vara intresserade för att lära? 
 
 
I en värld där du har alla oändligt med resurser, hur skulle din musikundervisning se 
ut då? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Bilaga 2 
	  

Observationsguide	  
	  

Syftet med studien är att utveckla kunskap om olika lärares 
 arbetssätt vid undervisning av musikämnets teoretiska moment. 

 
Hur arbetar lärare vid undervisning av musikämnets teoretiska moment? 

Varför arbetar lärarna på det sättet? 
Hur motiverar lärarna eleverna till arbetet med musikämnets teoretiska 

moment? 
 
 

Rum - Rita! 

Aktörer -Vilka är med?        

Handling - Enstaka saker de gör 

Aktivitet - En rad handlingar 

Händelse - Relaterat till aktivitet 

Tid - När 

Känsla - Min/deras 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

Bilaga 3 
	  
Förfrågan	  om	  medverkan	  i	  studie	  
	  
Hej! 
	  
Jag heter Erika Fahlgren Rehnman och studerar till lärare i grundskolans senare år i 
ämnena musik och engelska. Nu är jag i slutet av min utbildning och håller på med 
mitt examensarbete.  
 
Syftet med studien är att öka kunskapen om olika lärares arbetssätt vid undervisning 
av musikundervisningens teoretiska moment. 
 
Hur arbetar lärarna med teoretiska moment, varför gör de på vissa sätt och hur 
motiveras eleverna till det teoretiska arbetet i musikundervisningen? 
 
Därför skulle jag vilja höra om det skulle vara möjligt att jag skulle kunna få 
observera en musiklektion som är teoretisk på något sätt (musikhistoria, musikteori, 
hörselvård eller liknande). Jag skulle också gärna vilja genomföra en intervju med 
dig. Det spelar ingen roll om observation respektive intervju är på olika dagar, men 
jag skulle gärna vilja göra observationen före intervjun.  
 
Självklart kommer skolan, lärare och elever garanteras fullständig konfidentialitet. 
Det vill säga att ingen annan än jag och min handledare Manfred Scheid kommer att 
veta vilken skola eller lärare som undersökts. Eleverna kommer inte att ligga i fokus 
för undersökningen utan det är främst lärarnas arbetssätt och metoder som kommer att 
studeras.  Därför skulle jag gärna vilja att du tog ställning till om jag kommer behöva 
målsmäns tillstånd för att komma in i klassrummet och observera. Vad har skolan för 
policy angående detta? 
 
Hör gärna av dig så fort som möjligt om det skulle vara möjligt att genomföra min 
studie på skolan. Vid frågor eller funderingar är jag lätt att nå via mobil eller mail. 
Frågor kan också ställas till min handledare. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Erika Fahlgren Rehnman 
Mail: ef-r@hotmail.com 
Mobiltelefon: 070-6122257  
 
Manfred Scheid 
Lektor Pedagogiskt arbete 
Inst. Estetiska ämnen, Musik 
Umeå universitet 
901 87 Umeå 
Phone +46 70 334 55 66 
Work +46 90 786 78 83 
manfred.scheid@estet.umu.se 
	  
	  



	  

Bilaga 4 
	  
Information	  om	  rättigheter	  och	  konfidentialitet	  
 
 
Inför intervjun 
 
Jag vill informera om dina rättigheter som intervjuperson och hur intervjun kommer 
att gå till. 
 
Eftersom du känner till skolan vore det bra om du kunde hitta ett rum där vi kan sitta 
och prata i lugn och ro utan att bli störda. 
 
Jag skulle gärna vilja använda min telefon för att spela in vårt samtal. Detta för att jag 
ska kunna fokusera mer på samtalet än att anteckna. Ljudfilen kommer att raderas 
direkt efter intervjun är transkriberad, och ingen annan än jag kommer att lyssna på 
den. Säg till om det inte är okej att jag spelar in. 
 
Intervjun är helt frivillig och du har rätt att när du vill avbryta intervjun, utan att det 
ska få negativa följder för dig. Jag som intervjuare får inte heller trycka på dig för att 
du ska fortsätta mot din vilja.  
 
När intervjun transkriberas kommer ditt namn att bytas ut. Det ska inte gå att känna 
igen dig när man läser den färdiga texten. Skolan, området och kommunen kommer 
inte heller att namnges.  
 
Den färdiga texten kommer, när den blivit godkänd, publiceras i DiVA – Digitala 
vetenskapliga arkivet (http://www.diva-portal.org/).   
	  


