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Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  genom	  intervju	  och	  observation	  med	  två	  åländska	  
musiklärare	  belysa	  deras	  metoder,	  verktyg	  och	  val	  i	  musikundervisningen.	  	  
Genom	  en	  kvalitativ	  ansats,	  semistrukturerade	  intervjuer	  och	  icke-‐deltagande	  
observationer	  hos	  de	  två	  åländska	  musiklärare	  har	  de	  berättat	  om	  och	  visat	  deras	  
metoder	  och	  verktyg	  i	  musikundervisningen.	  	  
	  
Fokus	  ligger	  mest	  på	  sång,	  instrumentspel	  samt	  rytmikmetoden	  och	  de	  två	  lärarnas	  
uppfattningar	  och	  erfarenheter	  kring	  dessa.	  Resultatet	  visar	  att	  det	  hela	  tiden	  sker	  nya	  
saker	  inom	  musikundervisningens	  metodik	  och	  att	  man	  som	  lärare	  bör	  vara	  inställd	  på	  
detta.	  De	  två	  åländska	  lärarna	  har	  denna	  insikt	  och	  vill	  utveckla	  sin	  repertoar	  i	  metoder	  
och	  verktyg	  som	  stöder	  eleverna	  undervisningen.	  Den	  ene	  läraren	  ville	  exempelvis	  jobba	  
mera	  med	  rytmikmetoden,	  men	  eftersom	  han	  känner	  att	  han	  inte	  har	  tillräckligt	  med	  
kunskap	  kring	  ämnet	  har	  metoden	  lagts	  åt	  sidan.	  Den	  andre	  läraren	  vill	  gärna	  jobba	  
mera	  med	  musikterapi	  för	  att	  kunna	  hjälpa	  elever	  med	  koncentrationssvårigheter	  så	  de	  
kan	  utvecklas	  i	  andra	  ämnen.	  I	  resultatet	  kopplas	  intervjuerna	  och	  observationerna	  till	  
den	  åländska	  läroplanen	  och	  övrig	  litteratur	  kring	  sång,	  instrumentspel	  och	  
rytmikmetoden.	  	  
	  
Nyckelord:	  metodik,	  musikdidaktik,	  Åland,	  val,	  verktyg	  	  
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INLEDNING	  
	  

Musik	  är	  något	  som	  alltid	  haft	  stor	  betydelse	  i	  mitt	  liv.	  Jag	  har	  alltid	  utövat	  musik	  på	  ett	  

eller	  annat	  sätt,	  men	  aldrig	  lärt	  ut.	  Genom	  denna	  uppsats	  och	  genom	  de	  intervjuer	  och	  

observationer	  jag	  kommer	  genomföra	  hoppas	  jag	  på	  att	  få	  en	  tydligare	  inblick	  i	  hur	  det	  

är	  att	  vara	  musiklärare.	  

	  

I	  min	  grundlärarutbildning	  fick	  jag	  chansen	  att	  gå	  kursen	  Musik	  för	  lärare	  där	  jag	  fick	  en	  

inblick	  i	  musiklärarlivet.	  Mina	  egna	  erfarenheter	  från	  när	  jag	  själv	  gick	  i	  skolan	  och	  hade	  

musiklektion	  var	  att	  vi	  kom	  in	  i	  klassen,	  satte	  oss	  ner	  och	  tog	  fram	  sångböckerna	  och	  

sjöng	  samma	  vanliga	  låtar	  när	  läraren	  spelade	  på	  piano.	  Någon	  enstaka	  gång	  spelade	  vi	  

blockflöjt.	  Det	  är	  väl	  det	  som	  på	  något	  sätt	  fått	  mig	  att	  tänka	  att	  jag	  aldrig	  vill	  bli	  

musiklärare.	  Men	  efter	  kursen	  Musik	  för	  lärare	  fick	  jag	  helt	  plötsligt	  ett	  nytt	  synsätt	  och	  

det	  kändes	  som	  att	  världen	  öppnade	  sig	  med	  en	  mängd	  nya	  metoder,	  verktyg	  och	  tankar	  

kring	  musikundervisning.	  Det	  jag	  vill	  göra	  i	  detta	  arbete	  är	  att	  fortsätta	  utvecklingen	  på	  

mina	  tankar	  och	  lära	  mig	  mer	  om	  olika	  metoder	  jag	  kan	  ha	  nytta	  av	  i	  min	  framtida	  

lärarroll.	  

	  

Eftersom	  jag	  kommer	  från	  Åland	  och	  planerar	  att	  jobba	  där	  då	  mina	  studier	  är	  klara	  har	  

jag	  valt	  två	  åländska	  musiklärare	  från	  två	  olika	  skolor	  på	  Åland	  att	  intervjua	  och	  

observera.	  Jag	  vill	  gärna	  se	  hur	  det	  ser	  ut	  på	  hemmaplan	  och	  vad	  dessa	  lärare	  har	  för	  

tankar	  och	  gör	  för	  didaktiska	  val	  i	  sin	  undervisning.	  	  

	  

Enligt	  vad	  jag	  har	  sett	  och	  mina	  erfarenheter	  har	  musikämnet	  inte	  tagit	  lika	  mycket	  plats	  

i	  media	  som	  andra	  ämnen	  och	  är	  kanske	  inte	  ett	  lika	  aktuellt	  eller	  omdiskuterat	  idag	  

som	  exempelvis	  matematik,	  speciellt	  inte	  i	  åländsk	  media.	  Forskning	  samt	  flera	  

författare	  visar	  att	  musik	  är	  något	  som	  kan	  hjälpa	  elever	  med	  exempelvis	  

koncentrationssvårigheter.	  Berit	  Uddén	  (2004)	  skriver	  exempelvis	  om	  forskning	  som	  

gjorts	  med	  autistiska	  barn	  som	  fick	  musikimprovisationsterapi	  i	  tio	  veckor	  där	  de	  kunde	  

konstatera	  att	  barnens	  kommunikationsförmåga	  märkbart	  ändrats	  till	  det	  bättre	  under	  

dessa	  veckor.	  	  
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Det	  jag	  hoppas	  med	  detta	  arbete	  är	  att	  lärare,	  pedagoger	  och	  musiker	  över	  lag	  får	  upp	  

ögonen	  för	  vad	  musiken	  kan	  betyda	  för	  elever	  och	  deras	  utbildning	  och	  inlärning.	  Jon-‐

Roar	  Bjørkvold	  (1991)	  anser	  att	  det	  finns	  så	  mycket	  att	  göra	  och	  menar	  att	  ”musik	  och	  

musiska	  ämnen	  kan	  ge	  en	  bred,	  stimulerande	  inverkan	  på	  barns	  inlärning”	  (s.	  163).	  Jag	  

hoppas	  att	  musiklärare	  där	  ute	  börjar	  öppna	  sina	  ögon	  för	  forskning	  och	  ny	  metodik	  för	  

att	  få	  en	  mer	  kreativ	  och	  bredare	  undervisning	  som	  är	  både	  rolig	  men	  också	  kan	  hjälpa	  

eleverna	  i	  andra	  ämnen	  då	  det	  kommer	  till	  exempelvis	  koncentration	  och	  fokus.	  

SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNING	  

Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  genom	  intervju	  och	  observation	  med	  två	  åländska	  

musiklärare	  belysa	  deras	  metoder,	  verktyg	  och	  val	  i	  musikundervisningen.	  	  

	  

Min	  frågeställning	  jag	  arbetat	  kring	  baserat	  på	  mitt	  syfte	  blir	  då:	  

Ø Vilka	  metoder	  och	  verktyg	  väljer	  dessa	  två	  lärare	  i	  sin	  undervisning?	  

TIDIGARE	  FORSKNING	  OCH	  BAKGRUND	  

I	  detta	  kapitel	  kommer	  jag	  beskriva	  tidigare	  forskning	  angående	  kreativ	  

musikundervisning,	  beskriva	  den	  åländska	  skolkontexten	  kortfattat	  samt	  vad	  den	  

åländska	  läroplanen	  nämner	  om	  musikämnet.	  Sedan	  kommer	  jag	  belysa	  olika	  metoder	  

inom	  musikundervisningen	  med	  stöd	  från	  olika	  författare.	  De	  metoder	  jag	  valt	  att	  belysa	  

är	  sång,	  instrumentspel	  och	  rytmikmetoden.	  Dessa	  val	  av	  metoder	  är	  baserade	  på	  

uppsatsens	  intervjudel	  och	  de	  lärare	  jag	  intervjuat.	  

	  

Kreativ	  musikpedagogik	  

Anna	  Linges	  (2013)	  doktorsavhandling	  Svängrum	  –	  för	  en	  kreativ	  musikpedagogik	  

undersöker	  vad	  det	  är	  som	  producerar	  en	  kreativ	  musikpedagogik.	  Linge	  (2013)	  

genomför	  gruppintervjuer	  samt	  observationer	  för	  att	  få	  fram	  sitt	  resultat.	  Hon	  menar	  att	  

tekniska	  förutsättningar,	  samarbete,	  förberedelse	  och	  motivation	  bland	  elever	  och	  

lärare	  gynnar	  en	  kreativ	  undervisning.	  Genom	  observation	  kunde	  Linge	  (2013)	  även	  

konstatera	  att	  kollektiv	  problemlösning,	  lek	  och	  spel,	  engagemang	  och	  kommunikation	  

är	  de	  händelser	  som	  sker	  i	  undervisningen	  som	  gör	  undervisningen	  mer	  kreativ.	  
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Linges	  (2013)	  doktorsavhandling	  hittade	  jag	  i	  Libris	  databas	  under	  sökordet	  

musikundervisning.	  Jag	  ville	  hitta	  en	  text	  som	  beskriver	  hur	  en	  musiklärare	  kan	  göra	  

undervisningen	  rolig	  för	  eleverna	  och	  vilka	  arbetssätt	  och	  metoder	  man	  då	  som	  lärare	  

kan	  använda.	  Jag	  anser	  att	  denna	  avhandling	  ger	  väldigt	  bra	  exempel	  på	  metoder,	  

verktyg	  och	  val	  man	  har	  som	  musiklärare.	  Dessa	  går	  även	  att	  koppla	  till	  syftet	  med	  mitt	  

arbete	  då	  jag	  går	  ut	  i	  verksamheten	  hos	  dessa	  två	  åländska	  lärare	  för	  att	  höra	  deras	  

tankar	  och	  se	  hur	  de	  arbetar	  i	  sin	  undervisning.	  	  

	  

Musikundervisningen	  i	  den	  åländska	  grundskolan	  

Det	  finns	  22	  grundskolor	  på	  Åland,	  varav	  14	  av	  dem	  har	  under	  100	  elever	  (Ålands	  

kommunförbund).	  Styrdokumentet	  som	  används	  på	  Åland	  heter	  Landskapets	  Ålands	  

läroplan	  för	  grundskolan	  (2013),	  härefter	  benämnt	  Å-‐Lp13,	  och	  är	  upprättad	  av	  Ålands	  

Landskapsregering.	  Denna	  läroplan	  skrevs	  1995	  och	  reviderades	  sedan	  2013.	  

Landskapet	  Åland	  har	  sin	  egen	  lagstiftning	  inom	  utbildningsområdet	  med	  egen	  läroplan,	  

grundskolelag	  och	  grundskoleförordning.	  Detta	  tack	  vare	  Ålands	  självstyrelse	  (Ålands	  

landskapsregering).	  	  

	  

Ämnet	  musik	  inleds	  i	  Å-‐Lp13	  med	  syftet	  som	  ”bärare	  av	  kunskap	  för	  estetiska	  uttryck,	  

kreativitet	  och	  kommunikation,	  samt	  utgör	  en	  viktig	  grund	  för	  lärande,	  bearbetning	  och	  

rekreation”	  (s.86).	  Vidare	  följer	  riktlinjer	  och	  arbetsupplägg	  för	  årskurs	  1-‐6	  och	  sedan	  7-‐

9.	  Å-‐Lp13	  beskriver	  musikundervisningen	  i	  årskurs	  1-‐6	  som	  lekfull	  och	  vill	  utveckla	  

elevernas	  musikaliska	  uttrycksförmåga.	  Eleverna	  i	  årskurs	  5	  och	  6	  ska	  även	  utveckla	  en	  

förmåga	  att	  analysera	  och	  reflektera	  samt	  ”lära	  eleven	  att	  i	  samband	  med	  musicerande,	  

musikskapande	  och	  musiklyssnande,	  använda	  sig	  av	  musikens	  element,	  begrepp	  och	  

notation”	  (s.87).	  Nedan	  följer	  sedan	  sex	  punkter	  eleven	  förväntas	  lära	  sig	  i	  årskurserna	  

1-‐6:	  

	  
Eleven	  ska	  
• lära	  sig	  använda	  sin	  röst	  på	  ett	  naturligt	  sätt	  och	  uttrycka	  sig	  genom	  att	  sjunga,	  spela	  

och	  röra	  sig	  till	  musik	  i	  olika	  musikaliska	  sammanhang,	  stilar	  och	  genrer	  
• lära	  sig	  fungera	  på	  ett	  ansvarsfullt	  sätt	  i	  en	  musicerande	  grupp	  
• lära	   sig	   gestalta	   egna	   musikaliska	   idéer	   genom	   att	   använda	   sig	   av	   musikens	   olika	  

element	  
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• lära	   sig	   använda	  musikens	   specifika	   begrepp	   och	   skriftliga	   symboler	   som	   stoff	   i	   sitt	  
musikskapande	  

• lära	  sig	  förstå	  mångfalden	  i	  musikens	  värld	  och	  känna	  igen	  musik	  och	  musikinstrument	  
från	  olika	  tider,	  platser	  och	  miljöer	  

• utveckla	  sin	  förmåga	  till	  musiklyssnande	  (Å-‐Lp13s.	  87).	  
	  

Å-‐Lp13	  vill	  att	  undervisningen	  ska	  uppmuntra	  eleverna	  till	  att	  få	  uttrycka	  sig	  

musikaliskt	  genom	  eget	  musikskapande.	  I	  elevens	  musikutövande	  och	  musiklyssnande	  

ska	  musikkunskap	  på	  ett	  naturligt	  sätt	  ingå	  och	  utgöra	  grunden	  för	  elevens	  musikaliska	  

allmänbildning.	  Å-‐Lp13	  tar	  även	  upp	  det	  faktum	  att	  i	  undervisningen	  ska	  ”praktiska	  

övningar	  i	  sång,	  spel,	  dans	  och	  rörelse	  samt	  musiklyssnande	  vara	  av	  central	  betydelse”	  

(s.87).	  Dessa	  moment	  i	  undervisningen	  ska	  låta	  eleven	  utveckla	  sitt	  	  

	  
musikaliska	  uttryckssätt,	   röstteknik	  och	   intstrumentteknik,	   en	   sång-‐	  och	   spelrepertoar	  och	  

en	   grundläggande	   färdighet	   i	   gemensamt	   musicerande.	   Dessa	   musikaliska	   färdigheter	   ska	  

utvecklas	  genom	  repetition	  och	  långsiktig	  övning.	  (Å-‐Lp13	  s.87)	  

	  

Det	  centrala	  innehållet	  för	  årskurs	  1-‐6	  är	  indelade	  i	  fyra	  delar:	  musicerande,	  

musiklyssnande,	  musikskapande	  och	  musikkunnande.	  

	  
CENTRALT	  INNEHÅLL	  ÅRSKURS	  1-‐6	  
Musicerande	  

• övningar	  i	  röstbehandling	  med	  hjälp	  av	  tal,	  ramsor,	  sånger	  och	  sånglekar	  
• kanon	  och	  enkel	  flerstämmig	  sång	  
• enskilt	  och	  gemensamt	  musicerande	  med	  rytm-‐,	  melodi-‐	  och	  
• ackordinstrument	  
• dans	  och	  rörelse	  

	  
Musiklyssnande	  

• allsidigt	   musiklyssnande	   där	   eleven	   genom	   olika	   aktiviteter	   erfar	   och	   uttrycker	   egna	  
upplevelser,	  föreställningar	  och	  associationer	  

• aktivt	  lyssnande	  med	  reflektion,	  analys	  och	  samtal	  om	  musik	  
	  
Musikskapande	  

• skapande	  av	  egen	  musik,	  t.ex.	  med	  utgångspunkt	  i	  text,	  bild,	  dans,	  rörelse	  eller	  drama	  
• improvitation	  som	  musikaliskt	  uttryck	  i	  rörelse,	  rytm	  och	  melodi	  

	  
Musikkunnande	  

• musikens	   element,	   begrepp	   och	   musikens	   notation	   i	   samband	   med	   musicerande,	  
musiklyssnande	  och	  musikskapande	  

• instrumentkännedom	  
• en	   sång-‐,	   spel-‐	   och	   lyssnarrepertoar	   som	   gör	   eleven	   förtrogen	   med	   såväl	   åländsk	   och	  

nordisk	  musiktradition	   som	  med	   västerländsk	   och	   utomeuropeisk	  musikkultur,	   och	   som	  
innehåller	  exempel	  från	  olika	  miljöer,	  tidsperioder	  och	  musikstilar	  (Å-‐Lp13	  s.87)	  
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Sång	  

Gunnel	  Fagius	  (2007)	  anser	  att	  sångrösten	  man	  som	  individ	  besitter	  är	  något	  mycket	  

personligt.	  Hur	  man	  använder	  sin	  röst	  är	  något	  vissa	  människor	  anser	  vara	  känsligt.	  

Fagius	  (2007)	  menar	  för	  att	  lyckas	  känna	  sig	  bekväm	  med	  sin	  röst	  gäller	  det	  att	  vara	  

postitiv	  och	  uppmuntrande.	  Denna	  kunskap	  och	  förhållningssätt	  menar	  Fagius	  (2007)	  

att	  man	  som	  lärare	  bör	  ha	  när	  man	  möter	  elever	  i	  skolans	  musikundervisning.	  När	  man	  

sjunger	  med	  barn	  sker	  det	  i	  olika	  miljöer,	  olika	  åldrar	  och	  utifrån	  olika	  förutsättningar,	  

”gemensamt	  är	  att	  väcka	  lust	  till	  sång	  och	  ta	  emot	  den	  eller	  utveckla	  den	  där	  den	  redan	  

finns”	  (Fagius,	  2007	  s.	  110).	  	  

	  

När	  man	  som	  lärare	  sjunger	  med	  eleverna	  finns	  det	  vissa	  delar	  man	  behöver	  tänka	  på.	  

En	  sak	  Fagius	  (2007)	  nämner	  är	  att	  man	  själv	  som	  lärare	  känner	  sig	  bekväm	  med	  sin	  

sångröst	  och	  vet	  var	  ens	  egna	  gränser	  ligger.	  En	  annan	  sak	  är	  att	  man	  känner	  sig	  säker	  i	  

en	  sångs	  melodiska	  struktur	  och	  kan	  börja	  sången	  på	  en	  startton	  i	  ett	  röstläge	  som	  

barnen	  klarar	  av.	  Det	  gäller	  även	  att	  alla	  barnen	  sjunger	  samtidigt	  och	  vet	  när	  och	  hur	  

man	  börjar	  och	  vilket	  tempo	  låten	  ska	  gå	  i	  (Fagius,	  2007).	  Något	  som	  man	  som	  lärare	  

även	  bör	  tänka	  på	  är	  att	  lyssna	  på	  eleverna	  som	  sjunger	  och	  uppmärksamma	  om	  de	  

sjunger	  tillsammans	  och	  om	  tonerna	  och	  texten	  sitter	  (Fagius,	  2007).	  När	  man	  sjunger	  

med	  eleverna	  är	  det	  ofta	  vanligt	  att	  man	  som	  lärare	  sitter	  och	  spelar	  piano	  eller	  gitarr,	  

detta	  menar	  Fagius	  (2007)	  är	  bra,	  men	  det	  behövs	  inte	  ett	  instrument	  med	  hela	  tiden.	  

Hon	  menar	  genom	  att	  röra	  på	  kroppen	  och	  vara	  synlig	  som	  ledare	  hjälper	  att	  få	  med	  

barnen	  i	  sången	  och	  leken,	  och	  genom	  att	  sitta	  bakom	  ett	  piano	  hindrar	  denna	  

kommunikation.	  	  

	  

Att	  sjunga	  är	  viktigt	  för	  barns	  koncentration.	  Fagius	  (2007)	  menar	  genom	  att	  variera	  

mellan	  låtar	  i	  olika	  tempo,	  dur	  eller	  moll	  och	  olika	  tonarter	  kan	  bidra	  till	  ökad	  

koncentration	  bland	  eleverna.	  Detta	  genom	  att	  barnen	  blir	  uppmärksammade	  på	  ”hur	  

röstens	  klangliga	  egenskaper	  förändras	  beroende	  på	  vilket	  av	  röstens	  register/läge	  man	  

använder”	  (Fagius	  2007,	  s.	  113).	  	  

	  

Miljön	  och	  rummet	  barnen	  sjunger	  i	  är	  viktiga	  aspekter.	  Det	  ska	  kännas	  inbjudande	  och	  

tryggt,	  samt	  att	  det	  ska	  finnas	  utrymme	  för	  att	  röra	  sig	  och	  kunna	  stå	  i	  ring	  och	  se	  

varandra	  (Fagius,	  2007).	  En	  metod	  Fagius	  (2007)	  tar	  upp	  är	  att	  sitta	  på	  knä	  i	  en	  ring	  på	  
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golvet,	  eftersom	  detta	  ger	  en	  bra	  hållning	  och	  när	  man	  sjunger	  är	  det	  viktigt	  med	  en	  rak	  

rygg	  då	  man	  andas	  med	  lungorna	  och	  sången	  gynnas.	  	  

 

Instrumentspel	  

Bjørkvold	  (1991)	  har	  forskat	  kring	  barns	  musiska	  utveckling	  och	  inlärningsformer	  då	  

det	  kommer	  till	  frågorna	  när	  barn	  ska	  börja	  spela	  ett	  instrument	  och	  vilket	  instrument	  

barnet	  ska	  välja.	  Han	  anser	  att	  det	  är	  mycket	  som	  ska	  sitta	  på	  plats	  innan	  ett	  barn	  kan	  

börja	  spela	  ett	  instrument	  och	  finna	  glädje	  i	  spelandet.	  Utveckling	  tar	  tid	  och	  när	  det	  

gäller	  instrumentspel	  är	  det	  motoriken	  i	  fingrarna	  som	  ska	  färdigmognas	  och	  samspelet	  

mellan	  höger	  och	  vänster	  hjärnhalva	  som	  är	  de	  mest	  essentiella	  när	  det	  kommer	  till	  barn	  

som	  ska	  lära	  sig	  ett	  instrument	  (Bjørkvold,	  1991).	  	  

	  

Bjørkvold	  (1991)	  menar	  att	  det	  första	  instrumentet	  ett	  barn	  får	  lära	  sig	  behärska	  är	  

sången.	  Nästa	  steg	  är	  oftast	  trummor	  och	  rytminstrument	  i	  kombination	  med	  sång	  och	  

lek.	  Barnet	  kan	  då	  trumma	  med	  händer	  och	  fingrar	  för	  att	  få	  en	  närmare	  kroppskontakt	  

med	  instrumentet.	  Uddén	  (2004)	  menar	  att	  rytminstrument	  hjälper	  barn	  att	  förstärka	  

och	  uttrycka	  språkets	  rytm	  och	  takt	  i	  visor	  och	  ramsor.	  Något	  Bjørkvold	  (1991)	  anser	  

som	  viktigt	  då	  barn	  ska	  lära	  sig	  ett	  instrument	  är	  att	  det	  är	  barnet	  själv	  som	  väljer	  det,	  

och	  inte	  en	  vuxen	  som	  väljer	  att	  barnet	  ska	  spela.	  Han	  menar	  att	  det	  inte	  är	  

”ofördelaktigt	  att	  starta	  tidigt,	  under	  förutsättning	  att	  barnen	  har	  anledning	  att	  använda	  

trumman	  som	  en	  del	  av	  egenstyrd,	  utåtagerande	  lek	  och	  musisk	  kommunikation”	  (s.	  

219).	  	  

	  

Blåsinstrument	  anser	  Bjørkvold	  (1991)	  något	  som	  är	  lämpligt	  för	  unga	  barn	  att	  lära	  sig	  

tidigt.	  Barn	  är	  nyfikna	  på	  olika	  blåsljud	  från	  exempelvis	  att	  vissla	  eller	  blåsa	  i	  flaskor	  och	  

dessa	  erfarenheter	  är	  en	  bra	  början	  när	  ett	  barn	  ska	  lära	  sig	  spela	  blåsinstrument	  

(Bjørkvold,	  1991).	  Blockflöjten	  tas	  upp	  av	  Bjørkvold	  (1991)	  som	  ett	  exempel	  på	  ett	  

välkänt	  instrument	  i	  de	  flesta	  musiksalarna.	  Han	  menar	  att	  det	  finns	  många	  som	  har	  

dåliga	  minnen	  av	  dessa	  instrument	  och	  på	  grund	  av	  detta	  hållit	  sig	  undan	  från	  vidare	  
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kontakt	  med	  ett	  instrument.	  Bjørkvold	  (1991)	  tar	  upp	  melodikan1	  som	  ett	  alternativ	  till	  

blockflöjten	  för	  att	  behålla	  samspelet	  bland	  eleverna	  i	  undervisningen.	  Något	  som	  

Bjørkvold	  (1991)	  anser	  vara	  en	  viktig	  sak	  att	  tänka	  på	  vid	  instrumentundervisning	  är	  att	  

man	  själv	  som	  lärare	  bör	  kunna	  spela	  instrumentet	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  barnen	  tycker	  

det	  är	  kul	  och	  rycks	  med.	  Han	  menar	  alltså	  att	  man	  som	  lärare	  bör	  fungera	  som	  en	  

förebild	  som	  eleverna	  ser	  upp	  till.	  	  

	  

När	  det	  kommer	  till	  instrumentteknik,	  vid	  exempelvis	  gitarrspel,	  krävs	  det	  god	  

finmotorik	  i	  fingrarna	  menar	  Eva	  Nivbrant	  Wedin	  (2011).	  Hon	  menar	  även	  att	  det	  är	  

viktigt	  att	  grovmotoriken	  är	  väl	  utvecklad	  innan	  finmotoriska	  element	  läggs	  in.	  Den	  

grovmotoriska	  förberedelsen	  består	  delvis	  av	  en	  instrumentteknisk	  förberedelse,	  som	  

Nivbrant	  Wedin	  (2011)	  beskriver	  som	  att	  ”föröva	  dessa	  instrumentspecifika	  rörelser	  på	  

ett	  grovmotoriskt	  sätt”	  (s.292).	  Detta	  förbereds	  genom	  att	  förstora	  dessa	  finmotoriska	  

rörelser	  med	  hjälp	  av	  olika	  redskap,	  vår	  kropp	  och	  grovmotoriska	  instrument	  för	  att	  lära	  

in	  rörelse,	  rytm	  och	  riktning	  (Nivbrant	  Wedin,	  2011).	  Ju	  mer	  dessa	  rörelser	  sätter	  sig	  i	  

fingrarna	  kan	  man	  förminska	  röreslerna.	  Rörelserna	  går	  även	  att	  förstora	  så	  de	  går	  att	  

uppleva	  genom	  att	  man	  ser	  dem,	  känner	  dem	  i	  kroppen	  och	  hör	  dem	  (Nivbrant	  Wedin,	  

2011).	  Dessa	  grovmotoriska	  instrument	  kan	  exempelvis	  vara	  xylofon,	  boomwhackers2,	  

trummor	  och	  andra	  rytminstrument.	  	  

 

Rytmik	  

Vad	  är	  rytmik?	  Nivbrant	  Wedin	  (2011)	  beskriver	  det	  som	  ett	  förhållningssätt	  och	  ”en	  

metod	  för	  att	  underivsa	  musik	  genom	  rörelse”	  (s.11).	  Rytmiken	  jobbar	  med	  puls,	  rytm	  

och	  klang	  som	  sedan	  kroppen	  får	  uppleva	  och	  uttrycka	  i	  form	  av	  rörelser.	  Metoden	  

beskrivs	  av	  Nivbrant	  Wedin	  (2011)	  som	  en	  helhetspedagogik	  i	  och	  med	  att	  både	  kropp,	  

intellekt	  och	  känslor	  involveras.	  Genom	  att	  använda	  rytmik	  som	  arbetssätt	  i	  

musikundervisningen	  tränas	  eleverna	  i	  samarbete,	  koncentration,	  skapande	  förmåga	  

och	  kroppsuppfattning	  (Nivbrant	  Wedin,	  2011).	  	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Ett	  musikinstrument	  där	  man	  blåser	  luft	  genom	  ett	  rör.	  Röret	  är	  kopplat	  till	  ett	  litet	  klaviatur	  där	  man	  med	  fingrarna	  
spelar	  olika	  toner.	  
2	  Ett	  rytminstrument	  i	  form	  av	  ihåliga	  plastpinnar	  man	  slår	  mot	  varandra	  eller	  mot	  en	  annan	  yta	  för	  att	  skapa	  olika	  
toner.	  
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Ann	  Granberg	  (1994)	  beskriver	  att	  historiskt	  har	  rytmikpedagogiken	  funnits	  sedan	  

början	  av	  1900-‐talet.	  Rytmiken	  utvecklades	  av	  den	  schweiziske	  kompositören	  och	  

musikpedagogen	  Émile	  Jaques-‐Dalcroze	  som	  ansåg	  att	  kroppsrörelse	  hängde	  ihop	  med	  

musikaltiskt	  skapande.	  Han	  ansåg	  att	  rytmen	  har	  sitt	  ursprung	  i	  kroppsrörelser,	  och	  

kroppen	  fungerar	  då	  som	  ett	  musikaliskt	  instrument	  (Granberg,	  1994).	  	  

	  

Nivbrant	  Wedin	  (2011)	  tar	  upp	  rytmiktriangeln	  som	  delar	  upp	  rytmikmetoden	  i	  tre	  olika	  

delar:	  metrik,	  solfége	  och	  improvisation	  där	  rörelse	  är	  den	  gemensamma	  nämnaren.	  

Dessa	  delar	  kan	  gå	  in	  i	  varandra	  och	  kombineras	  med	  varandra	  i	  undervisningen.	  	  

	  

• Metrik	  innebär	  övningar	  innehållande	  puls,	  rytm,	  rytmiskt	  gehör,	  taktarter	  och	  

polyrytmik.	  

• Solfége	  innebär	  övningar	  baserade	  på	  gehör	  i	  melodi,	  harmonik	  och	  tonalitet.	  

• Improvisation	  innebär	  en	  utveckling	  av	  den	  skapande	  förmågan	  musikaliskt	  och	  

rörelsemässigt.	  

 

 

 

 

 
Nivbrant	  Wedin	  (2011)	  nämner	  rörelse,	  improvisation	  och	  arbete	  i	  grupp	  som	  tre	  

områden	  som	  kännetecknar	  rytmikmetoden.	  	  

	  

• Rörelse	  används	  som	  hjälp	  för	  att	  uppfatta,	  förstå	  och	  lära	  musik	  genom	  intryck.	  

Rörelse	  används	  även	  vid	  gestaltning	  av	  musik	  som	  uttryck.	  Dessa	  två	  riktningar	  

växlar	  man	  mellan	  i	  rytmiken.	  Genom	  att	  se	  andra	  röra	  sig	  och	  genom	  att	  man	  

själv	  rör	  sig	  aktiverar	  flera	  av	  våra	  sinnen,	  detta	  ger	  därav	  en	  djupare	  förståelse	  

av	  innebörden	  av	  sina	  egna	  rörelser.	  

• Improvisation	  hjälper	  eleverna	  att	  utforska,	  gestalta	  och	  konstnärligt	  skapa.	  

Eleverna	  stimuleras	  till	  att	  uttrycka	  sig	  både	  enskilt	  och	  i	  grupp.	  Vid	  

improvisation	  används	  instrument,	  rösten	  och	  rörelser	  ur	  olika	  infallsvinklar	  och	  

improvisation	  

solfénge	  metrik	  

RÖRELSE	  
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ofta	  inom	  vissa	  ramar.	  Genom	  dessa	  referensramar	  stöttas	  eleverna	  i	  att	  

utvecklas	  och	  deras	  kreativitet	  frigörs.	  

• Arbete	  i	  grupp	  kopplas	  till	  ensembleverksamhet	  och	  ger	  input	  från	  flera	  olika	  håll.	  

Att	  ha	  en	  stor	  grupp	  i	  rytmikundervisning	  kan	  vara	  en	  tillgång	  då	  en	  växelverkan	  

mellan	  arbete	  i	  stor	  och	  liten	  grupp	  är	  möjligt.	  Ett	  delegerat	  och	  varierat	  

ledarskap	  i	  gruppen	  sker	  och	  man	  arbetar	  i	  olika	  gruppkonstellationer.	  	  

	  

Nivbrant	  Wedin	  (2011)	  menar	  när	  att	  man	  arbetar	  med	  rytmikmetoden	  utgår	  man	  från	  

olika	  principer	  vilka	  är	  ”de	  tre	  rytmikmottona:	  Visa	  vad	  du	  hör,	  visa	  vad	  du	  ser,	  visa	  vad	  du	  

föreställer	  dig”	  (s.13).	  Dessa	  motton	  menar	  Nivbrant	  Wedin	  (2011)	  ska	  finnas	  där	  som	  

stöd	  för	  fokusering	  och	  koncentration.	  Hon	  menar	  att	  det	  blir	  lättare	  att	  finna	  fokus	  och	  

koncentration	  om	  man	  istället	  för	  att	  bara	  lyssna	  på	  en	  låt	  också	  visar	  i	  rörelse	  vad	  man	  

hör,	  ser	  och	  föreställer	  sig.	  	  

	  

Granberg	  (1994)	  menar	  att	  man	  som	  ledare	  i	  rytmikundervisningen	  bör	  vara	  medveten	  

om	  hur	  man	  med	  en	  bra	  rytmiklektion.	  Hon	  menar	  även	  att	  man	  som	  lärare	  bör	  ha	  en	  väl	  

genomtänkt	  planering	  samt	  kunna	  känna	  av	  stämningen	  i	  gruppen	  för	  att	  veta	  vilket	  

nästa	  steg	  bör	  bli.	  Som	  ledare	  bör	  man	  visa	  engagemang	  och	  entusiasm,	  eftersom	  detta	  

kommer	  smitta	  av	  sig	  på	  eleverna	  så	  de	  som	  känner	  sig	  osäkra	  eller	  rädda	  kan	  känna	  att	  

det	  är	  roligt,	  intressant	  och	  lockande	  (Granberg,	  1994).	  Denna	  författare	  

uppmärksammar	  även	  det	  faktum	  att	  barn	  har	  en	  begränsad	  språkförståelse,	  vilket	  

innebär	  att	  små	  barn	  har	  svårt	  att	  ta	  instruktioner	  muntligt.	  Därför	  menar	  Granberg	  

(1994)	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  man	  som	  lärare	  deltar	  i	  övningarna	  och	  genom	  att	  visa	  och	  

låta	  barnen	  härma	  rörelserna,	  även	  att	  instruktionerna	  är	  tydliga	  och	  kortfattade	  

underlättar	  barnens	  förståelse.	  

METOD	  

Jag	  har	  valt	  att	  arbeta	  kvalitativt	  i	  denna	  uppsats.	  Alan	  Bryman	  (2011)	  beskriver	  denna	  

metod	  som	  flexibel	  och	  tolkande.	  Bryman	  (2011)	  menar	  att	  i	  kvalitativ	  forskning	  läggs	  

vikten	  främst	  på	  respondenternas	  ord	  och	  metoden	  är	  öppen	  för	  tolkning.	  Intervjuaren	  

och	  intervjupersonen	  har	  båda	  friheter	  i	  intervjuerna	  och	  observationerna,	  vilket	  jag	  
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anser	  ger	  ett	  bredare	  material	  och	  resultat	  för	  min	  del	  i	  och	  med	  att	  jag	  kan	  koppla	  

intervjudelen	  till	  observationsdelen	  och	  tvärtom.	  	  

	  

Både	  i	  intervju	  och	  observation	  har	  jag	  valt	  att	  fokusera	  främst	  på	  hur	  läraren	  arbetar	  

och	  vilka	  metoder	  som	  används	  i	  undervisningen.	  Till	  intervjun	  hade	  jag	  några	  

förberedande	  frågor	  (se	  bilaga)	  medan	  jag	  till	  observationerna	  valde	  att	  först	  observera	  

och	  anteckna	  för	  att	  sedan	  ställa	  frågor	  baserat	  på	  lektionen.	  	  

	  

Eftersom	  jag	  valde	  att	  ta	  mig	  ut	  i	  verksamheten	  och	  vara	  med	  i	  klassrummet	  under	  mina	  

observationer	  är	  det	  en	  etnografisk	  anstats	  jag	  utgått	  ifrån.	  Helene	  Elvstrand,	  Ronny	  

Högberg	  och	  Henrik	  Nordvall	  (2015)	  menar	  att	  i	  en	  etnografisk	  forskningsansats	  deltar	  

man	  som	  forskare	  i	  exempelvis	  en	  klassrumsmiljö	  för	  att	  ”undersöka	  vad	  som	  händer,	  

lyssna	  på	  vad	  som	  sägs	  och	  ställa	  frågor”	  (s.	  218).	  	  

Intervju	  

Jag	  valde	  att	  jobba	  semistrukturerat	  med	  mina	  intervjuer.	  Jag	  hade	  ett	  tema	  och	  ett	  syfte	  

jag	  förhöll	  mig	  till	  och	  förberedde	  några	  frågor	  utifrån	  dessa.	  Bryman	  (2011)	  beskriver	  

att	  intervjupersonerna	  i	  en	  semistrukturerad	  intervjuform	  får	  rätt	  stor	  frihet	  att	  utforma	  

sina	  svar	  på	  sitt	  eget	  sätt,	  vilket	  var	  det	  jag	  ville	  uppnå.	  Då	  jag	  intervjuade	  ställde	  jag	  

först	  min	  fråga	  och	  lät	  de	  intervjuade	  tala	  så	  länge	  som	  möjligt	  utan	  att	  avbryta	  så	  jag	  

skulle	  få	  ett	  så	  utvecklat	  svar	  som	  möjligt.	  Var	  det	  något	  jag	  ytterligare	  funderade	  över	  

ställde	  jag	  en	  följdfråga	  som	  inte	  skulle	  vara	  så	  ledande,	  utan	  låta	  de	  intervjuade	  

fortfarande	  tänka	  fritt	  och	  forma	  sina	  egna	  svar.	  	  

	  

Angående	  frågornas	  utformning	  och	  den	  ordning	  jag	  valde	  att	  ställa	  dem	  i	  började	  jag	  

med	  att	  låta	  intervjupersonerna	  ge	  en	  presentation	  av	  sig	  själva	  och	  bakgrunden	  till	  sitt	  

yrke.	  Jag	  valde	  sedan	  att	  ställa	  frågor	  om	  undervisningen	  och	  hur	  klasserna	  ser	  ut,	  för	  att	  

sedan	  ställa	  mer	  öppna	  frågor	  angående	  de	  intervjuades	  val	  av	  undervisningsmetoder	  

och	  reflektioner.	  Detta	  kallar	  Runa	  Patel	  och	  Bo	  Davidson	  (2011)	  ”omvänd	  tratt-‐teknik”	  

(s.	  78).	  Dessa	  författare	  föreslår	  även	  att	  en	  intervju	  avslutas	  neutralt	  då	  den	  intervjuade	  

personen	  har	  möjlighet	  att	  tillägga	  något	  eller	  fråga	  något	  angående	  intervjun,	  vilket	  var	  

hur	  jag	  valde	  att	  avsluta.	  	  
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Observation	  

Jag	  valde	  en	  ostrukturerad	  observationsmetod	  då	  jag	  observerade	  de	  båda	  lektionerna.	  

Detta	  innebär	  enligt	  Bryman	  (2011)	  att	  man	  som	  observerare	  är	  icke-‐deltagande	  och	  

syftet	  är	  att	  ge	  en	  narrativt	  hållen	  beskrivning	  av	  det	  som	  händer	  i	  klassrummet.	  Jag	  kom	  

in	  i	  klassrummet	  och	  fick	  presentera	  mig	  kort	  och	  satte	  mig	  sedan	  längst	  bak	  i	  

klassrummet	  och	  antecknade	  vad	  som	  skedde	  utan	  att	  på	  något	  sett	  delta	  eller	  yttra	  mig	  

under	  lektionen.	  Avsikten	  var	  att	  jag	  då	  fick	  en	  mer	  tydlig	  överblick	  av	  lärarens	  arbete.	  	  

	  

Etiskt	  förhållningssätt	  och	  urval	  

Bryman	  (2011)	  tar	  upp	  några	  etiska	  aspekter	  att	  tänka	  på	  när	  man	  gör	  en	  undersökning.	  

Informationskravet	  innebär	  att	  personerna	  ska	  informeras	  om	  syftet,	  att	  deras	  

deltagande	  är	  frivilligt	  samt	  hur	  undersökningen	  kommer	  gå	  till	  (Bryman,	  2011).	  Detta	  

beskrev	  jag	  i	  ett	  e-‐mail	  jag	  kontaktade	  skolorna	  med,	  där	  jag	  beskrev	  min	  utbildning,	  

mitt	  syfte	  samt	  att	  deras	  deltagande	  är	  frivilligt	  och	  att	  de	  är	  möjligt	  att	  avbryta	  sin	  

medverkan.	  Konfidentialitetskravet	  innebär	  att	  uppgifter,	  som	  exempelvis	  namn	  på	  

skolan	  och	  lärarna,	  kommer	  behandlas	  konfidentiellt	  så	  ingen	  utomstående	  kan	  komma	  

åt	  de	  uppgifterna	  (Bryman,	  2011).	  Jag	  nämnde	  i	  e-‐mailet	  att	  lärarnas	  och	  skolans	  namn	  

inte	  kommer	  nämnas	  i	  arbetet,	  lärarna	  kommer	  därför	  få	  fingerade	  namn.	  Lärarna	  

informerades	  även	  om	  att	  alla	  inspelningar	  kommer	  att	  förstöras	  efter	  att	  uppsatsen	  fått	  

sin	  bedömning.	  Detta	  kopplas	  till	  nyttjandekravet	  som	  innebär	  att	  det	  material	  jag	  

samlat	  in	  endast	  kommer	  användas	  av	  mig	  i	  denna	  uppgift	  (Bryman,	  2011).	  Jag	  

berättade	  även	  att	  lärarna	  får	  ta	  del	  av	  mitt	  arbete	  när	  det	  är	  klart	  så	  vi	  kom	  överens	  om	  

att	  jag	  e-‐mailar	  min	  studie	  åt	  dem	  när	  den	  är	  bedömd.	  Jag	  bad	  om	  att	  musiklärarna	  

kunde	  kontakta	  mig	  via	  e-‐mail	  och	  vi	  bestämde	  ett	  tillfälle	  för	  intervju	  och	  observation.	  

Jag	  valde	  att	  kontakta	  några	  åländska	  skolor	  och	  de	  två	  första	  som	  tackar	  ja	  valde	  jag.	  

Den	  första	  skolan	  jag	  kontaktade	  svarade	  nej,	  sedan	  svarade	  nästa	  skola	  ja.	  Efter	  detta	  

skickade	  jag	  ut	  ett	  mail	  till	  ytterligare	  tre	  skolor	  och	  den	  första	  som	  svarade	  ja	  fick	  bli	  

min	  andra	  lärare	  att	  intervjua	  och	  observera.	  Sammanlagt	  kontaktades	  fem	  skolor.	  	  

	  

Mitt	  syfte	  med	  denna	  studie	  är	  att	  genom	  intervju	  och	  observation	  med	  två	  åländska	  

musiklärare	  belysa	  deras	  metoder,	  verktyg	  och	  val	  i	  musikundervisningen,	  därför	  
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skedde	  mitt	  urval	  genom,	  vad	  Bryman	  (2011)	  kallar,	  ett	  ”målinriktat	  urval”	  (s.	  392).	  

Denna	  typ	  av	  urval	  beskriver	  Bryman	  (2011)	  att	  sker	  strategiskt,	  eftersom	  målet	  är	  att	  

välja	  deltagare	  som	  är	  relevanta	  för	  denna	  studie.	  Urvalet	  av	  lärare	  sker	  alltså	  inte	  

slumpmässigt.	  För	  min	  studie	  var	  då	  två	  åländska	  lärare	  relevanta	  för	  mitt	  syfte	  och	  

intervjufrågor.	  	  

	  

Studiens	  genomförande	  

Hos	  den	  förste	  läraren	  skedde	  intervjun	  först,	  sedan	  fick	  jag	  komma	  tillbaka	  och	  

observera	  några	  dagar	  senare.	  Intervjun	  pågick	  i	  ungefär	  25	  minuter	  och	  observationen	  i	  

45	  minuter.	  Intervjun	  skedde	  i	  en	  avlägsen	  del	  i	  personalrummet	  där	  vi	  kunde	  sitta	  

ostörda.	  Hos	  den	  andre	  läraren	  skedde	  observationen	  först	  på	  morgonen	  och	  pågick	  i	  45	  

minuter.	  Jag	  kom	  sedan	  tillbaka	  på	  eftermiddagen	  och	  genomförde	  intervjun	  som	  varade	  

ungefär	  en	  halvtimme.	  Intervjun	  skedde	  i	  ett	  avskilt	  klassrum	  efter	  skoltid	  där	  vi	  kunde	  

sitta	  ostört.	  Under	  båda	  intervjuerna	  hade	  jag	  med	  min	  dator	  där	  jag	  hade	  mina	  frågor	  i	  

ett	  dokument.	  Jag	  använde	  inte	  datorn	  under	  intervjun	  eller	  antecknade	  på	  annat	  sätt	  

eftersom	  jag	  ville	  höra	  lärarnas	  hela	  svar.	  Transkribering	  och	  anteckningar	  från	  

observationerna	  skrevs	  ner	  direkt	  i	  ett	  dokument	  på	  datorn	  efteråt	  då	  jag	  hade	  det	  

färskt	  i	  minnet.	  Transkriberingarna	  är	  ordagrant	  nedskrivna	  och	  hostningar,	  mumlingar	  

och	  dylikt	  är	  markerade	  […].	  	  

	  

I	  resultatredovisningen	  valde	  jag	  att	  presentera	  lärarna	  var	  och	  en	  för	  sig	  genom	  att	  

först	  ge	  en	  kort	  presentation	  av	  dem	  där	  det	  framkommer	  var	  de	  undervisar,	  deras	  

utbildning	  samt	  hur	  länge	  de	  verkat	  som	  lärare	  och	  musiklärare.	  Sedan	  kommer	  

intervjudelen	  och	  efter	  den	  följer	  observationen.	  I	  resultatanalysen	  som	  följer	  har	  jag	  

valt	  att	  göra	  en	  koppling	  till	  författarna	  och	  litteraturen	  som	  presenteras	  under	  tidigare	  

forskning	  och	  bakgrund	  till	  det	  jag	  hört	  och	  sett	  under	  intervjuerna	  och	  observationerna	  

hos	  de	  båda	  lärarna.	  I	  analysen	  förhåller	  jag	  mig	  till	  de	  teman	  jag	  fokuserat	  på	  under	  

tidigare	  forskning	  och	  bakgrund;	  sång,	  instrumentspel	  och	  rytmik.	  
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RESULTATREDOVISNING	  

Här	  kommer	  jag	  presentera	  mitt	  resultat	  av	  intervjuerna	  och	  observationerna	  med	  de	  

två	  lärarna.	  Jag	  väljer	  att	  ta	  en	  lärare	  åt	  gången	  och	  delar	  upp	  resultatet	  enligt	  följande:	  

	  

• Presentation	  av	  lärare	  

• Intervju	  

• Observation	  

	  

Presentation	  av	  Peter	  

Peter	  jobbar	  som	  musiklärare	  i	  skola	  för	  årskurs	  1-‐9	  på	  Åland	  med	  ungefär	  400	  elever.	  

Peter	  utbildade	  sig	  till	  musiklärare	  i	  Finland	  och	  har	  jobbat	  som	  lärare	  i	  ungefär	  15	  år.	  

Peter	  har	  jobbat	  på	  denna	  skola	  två	  terminer	  och	  har	  årskurserna	  3-‐9	  i	  musik.	  

Elevgrupperna	  varierar	  mellan	  14	  och	  22	  i	  antal	  där	  vissa	  klasser	  har	  två	  timmar	  musik	  i	  

veckan	  medan	  resten	  har	  en	  timme.	  	  Peter	  beskriver	  hur	  han	  kan	  tycka	  det	  är	  till	  en	  

fördel	  att	  jobba	  med	  mindre	  grupper	  då	  det	  individuella	  arbetet	  fungerar	  bättre.	  	  

	  

[…]	  dom	  där	  små	  grupperna	  är	  jättebra	  dom	  stora	  på	  tjugo,	  tjugotvå	  är	  faktiskt	  största,	  så	  de	  
är	  ju	  lite	  så	  där	  att	  försöka	  göra	  något	  individuellt	  dom	  ska	  lära	  sig	  nånting	  en	  och	  en	  så	  är	  de	  
på	  tok	  för	  många,	  men	  att	  de	  funkar.	  

	  

Intervju	  med	  Peter	  

Efter	  att	  jag	  beskrivit	  mitt	  syfte	  med	  detta	  arbete	  frågade	  jag	  Peter	  vad	  han	  själv	  

använder	  för	  arbetssätt	  i	  sin	  undervisning.	  Peter	  beskriver	  att	  han	  i	  de	  tidigare	  

årskurserna	  jobbar	  mera	  med	  eleverna	  som	  en	  grupp	  och	  leker	  mera,	  medan	  han	  i	  de	  

senare	  årskurserna	  låter	  eleverna	  jobba	  mer	  individuellt.	  

	  

[…]i	  dom	  yngre	  klasserna	  blir	  de	  lite	  mera	  såhär	  lekfullt	  då,	  men	  däremot	  sen	  på	  sjuan	  åttan	  
alltså	  högstadie	  då	   så	  blir	   de	  mera	   att	   dom	   får	  också	   gräva	   efter	   information,	   och	  dom	   får	  
också	   lyssna	  själva.	  […]	  men	  så	   får	  dom	  nog	   liksom	  göra	   liksom	  ganska	  mycket	  arbete	  själv	  
för	  att	  de	  int	  ska	  bli	  såndär	  traditionellt	  föreläsningssystem	  på	  de	  […]	  
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När	  Peters	  elever	  ska	  börja	  musicera	  anser	  han	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  alla	  elever	  känner	  

att	  alla	  kan	  vara	  med	  oavsett	  vilken	  nivå	  man	  ligger	  på.	  Han	  tar	  gitarrspel	  som	  exempel	  

där	  en	  av	  hans	  metoder	  fungerar	  så	  alla	  elever	  kan	  vara	  med.	  Peter	  nämner	  att	  de	  elever	  

som	  har	  vissa	  problem	  med	  finmotoriken	  när	  det	  kommer	  till	  att	  byta	  ackord	  kan	  

uppskatta	  denna	  metod.	  	  

	  
[…]	  så	  har	  vi	  klassen	   indelad	   i	  exempelvis	   tre	  grupper.	  Den	  ena	  gruppen	  spelar	  ett	  ackord,	  
den	  andra	  gruppen	  spelar	  ett	  andra	  den	  tredje	  ett	  tredje	  och	  så	  vidare.	  Och	  dom	  som	  vill	  får	  
byta	  ackord	  också.	  Så	  om	  vi	   spelar	  en	   låt,	   att	   först	   spelar	   [sjunger	  ett	  ackord]	  och	  så	  nästa	  
grupp	  [sjunger	  ett	  andra	  ackord]	  och	  så	  den	  tredje	  [sjunger	  ett	  tredje	  ackord].	  Dom	  som	  vill	  
så	  kan	  försöka	  byta,	  de	  e	  på	  de	  sättet	  som	  man	  egentligen	  kommer	  vidare,	  och	  i	  princip	  alla	  
är	  med	  hela	  tiden.	  

	  

Med	  de	  yngre	  barnen	  brukar	  Peter	  jobba	  med	  rytminstrument.	  Han	  beskriver	  hur	  

eleverna	  har	  ett	  rättvisetänk	  när	  rytminstrumenten	  kommer	  fram,	  ska	  en	  få	  pröva	  spela	  

på	  ett	  instrument	  ska	  alla	  få	  pröva.	  Peter	  anser	  att	  så	  länge	  eleverna	  trivs	  och	  gillar	  att	  

spela	  så	  är	  det	  bra,	  det	  är	  inte	  slutresultatet	  som	  är	  det	  viktiga.	  	  

	  
Nå	  där	  har	  vi	  exempelvis	  en	  hel	  massa	  rytminstrument	  och	  de	  låter	  som	  en	  cirkus	  eller	  galet	  
för	  att	  alla	  […]	  hänger	  inte	  riktigt	  med	  på	  de	  här	  rytmerna	  alltid,	  men	  att	  de	  är	  så	  här	  skojigt	  
och	  dom	  älskar	  de,	  och	  där	  är	  liksom	  slutresultatet	  inte	  viktigt	  men	  däremot	  den	  här	  liksom	  
processen,	  att	  dom	  får	  pröva	  på	  olika	  instrument.	  

	  

	  

I	  lågstadiet	  jobbar	  Peter	  med	  rytmer	  med	  eleverna	  där	  de	  får	  klappa	  och	  öva	  på	  olika	  

notvärden	  de	  sedan	  övar	  på	  tillsammans	  i	  klassen.	  

	  
[…]	  i	   lågstadie	  där	  har	  vi	  dels	  klappövningar	  och	  så	  har	  dom	  de	  vi	  gjorde	  för	  ett	  par	  veckor	  
sen	  att	  dom	  får	  skriva	  fjärdedelar,	  åttondelsnoter,	  och	  så	  får	  dom	  sjunga	  de	  me	  taa-‐taa	  eller	  
koo-‐koo	  […]	  och	  dom	  får	  själv	  hitta	  på	  de	  där	  orderna	  också.	  Så	  om	  de	  blir	  koo-‐koo-‐ko-‐ko-‐
koo,	  alla	  elever	  får	  gå	  upp	  och	  skriva	  en	  rad	  med	  noter	  och	  så	  läser	  vi	  igenom	  de	  där	  […]	  

	  

När	  eleverna	  lärt	  sig	  grunderna	  i	  notvärden	  går	  Peter	  sakta	  men	  säkert	  vidare	  till	  

notsystem	  där	  han	  börjar	  med	  en	  notlinje	  och	  ju	  äldre	  eleverna	  blir	  lägger	  han	  till	  

notlinjer	  en	  efter	  en.	  Till	  denna	  utveckling	  i	  notläsning	  brukar	  Peter	  låta	  eleverna	  

använda	  en	  blockflöjt	  för	  att	  lära	  sig	  små,	  enkla	  melodier.	  

	  
[…]	  så	  har	  ja	  skrivit	  ett	  streck	  så	  här	  [gör	  ett	  rakt	  horisontellt	  streck	  i	  luften]	  och	  så	  finns	  de	  
tre	  toner,	  en	  under	  en	  på	  strecket	  och	  en	  ovanför	  […]	  dom	  lär	  sig	  dom	  tonerna	   jättesnabbt	  
och	  kan	  då	  spela	  små	  melodier	  […]	  mycket	  små	  melodier,	  men	  att	  ja,	  ja	  visar	  ofta	  på	  den	  och	  
dom	  brukar	  hänga	  med.	  	  
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Detta	  är	  inte	  den	  enda	  metoden	  Peter	  använder	  vid	  notinlärning.	  Han	  anser	  att	  det	  är	  

bra	  då	  eleverna	  kan	  använda	  sig	  av	  internet	  och	  på	  egen	  hand	  leta	  efter	  exempelvis	  

melodier	  på	  piano	  och	  sedan	  lära	  sig	  dessa.	  Denna	  metod	  anser	  Peter	  är	  både	  till	  hans	  

och	  elevernas	  fördel,	  detta	  beskriver	  Peter	  enligt	  följande.	  	  

	  
på	  någå	  sätt	  så	  ja	  tycker	  att…	  de	  bästa	  enklaste	  för	  dom	  faktiskt	  är	  att	  söka	  på	  nätet	  […]	  att	  
dom	   liksom	  ser	  vilka	   tangenter	  man	  ska	   trycka	  på	   […]	  ganska	  komplicerade	  melodier	   som	  
dom	  gör	  […]	  och	  de	  är	   ju	  bra	  för	  mig	  för	  då	  kan	  många	  jobba	  samtidigt,	  att	  dom	  hittar	  nån	  
sån	  där	  sida	  var	  de	  finns	  beskrivet,	  så	  de	  e	  ganska	  tacksamt	  faktiskt.	  

	  

I	  alla	  årskurser	  sjunger	  Peter	  med	  sina	  elever,	  han	  anser	  att	  sången	  är	  något	  så	  självklart	  

i	  musikundervisningen	  att	  han	  nästan	  glömde	  bort	  att	  nämna	  det.	  Som	  metod	  då	  

eleverna	  sjunger	  låtar	  som	  är	  nya	  för	  eleverna	  använder	  sig	  Peter	  av	  en	  dator	  och	  

projektor	  och	  tar	  fram	  låten	  med	  text	  så	  alla	  elever	  kan	  se	  det	  på	  väggen.	  Peter	  brukar	  

även	  kompa	  på	  piano	  då	  de	  sjunger	  i	  klassen.	  Här	  har	  han	  en	  metod	  som	  får	  eleverna	  att	  

våga	  sjunga	  mera	  om	  han	  känner	  att	  sången	  inte	  riktigt	  finns	  bland	  eleverna.	  	  

	  
jag	  brukar	  samla	  dom	   framför	  pianot,	   eller	   runt	  pianot,	   så	   får	  dom	  sjunga	   för	  dom	  sjunger	  
bättre	  när	  dom	  e	  liksom	  tajtare	  istället	  för	  att	  dom	  har	  små	  öar	  där	  dom	  sitter	  på	  sina	  platser	  
så	  brukar	  de	  int	  bli	  så	  mycke	  ljud	  eller	  samma	  stämning	  så	  då	  tar	  ja	  fram	  dom.	  	  
	  

Skolan	  har	  tyvärr	  inte	  tillgång	  till	  musikprogram	  på	  alla	  datorer	  eller	  iPads	  åt	  alla	  

elever.	  Peter	  har	  tagit	  två	  datorer	  hemifrån	  där	  eleverna	  i	  en	  årskurs	  åtta	  fick	  

experimentera	  med	  ett	  musikprogram	  då	  de	  fick	  spela	  in	  sig	  själva	  och	  pröva	  vara	  

discjockeys.	  Peter	  ansåg	  att	  detta	  var	  en	  mycket	  lyckad	  metod	  och	  eleverna	  tyckte	  

det	  var	  kul,	  det	  han	  tycker	  är	  synd	  är	  att	  det	  inte	  finns	  verktyg	  åt	  alla	  elever.	  

	  
vi	  har	  en	  iPad	  till	  vårt	  förfogande	  som	  är	  då	  lärarns	  och	  jag	  borde	  ha	  sex	  eller	  tie	  stycken	  med	  
GarageBand	  då,	  men	  de	  har	  vi	   int.	  Och	  där	   finns	   int,	  eller	  dom	  här	  datorerna	  som	  vi	  har	  så	  
där	  finns	  inga	  musikprogram	  heller,	  så	  att	  […].	  

	  

När	  jag	  frågade	  Peter	  hur	  han	  reflekterar	  över	  sina	  val	  av	  metoder	  och	  varför	  han	  gör	  

som	  han	  gör	  svarade	  han	  att	  det	  var	  en	  fråga	  han	  inte	  riktig	  tagit	  ställning	  till	  eller	  tänkt	  

på	  så	  mycket.	  Han	  menar	  att	  mycket	  beror	  på	  hur	  han	  själv	  känner	  i	  stunden,	  att	  det	  är	  

hos	  han	  själv	  det	  ligger	  hur	  varierat	  han	  väljer	  att	  arbeta.	  Peter	  menar	  även	  att	  han	  i	  sitt	  

arbetssätt	  väljer	  att	  anpassa	  sig	  mycket	  till	  elevgruppen.	  Han	  följer	  läroplanens	  mål	  och	  

grunder	  i	  sin	  planering,	  men	  hur	  lektionen	  utformas	  kan	  variera.	  	  



Sara	  Karlsson	  
	  
	  

	   16	  

	  
Känner	   jag	  av	  att	  dom	  vill	  nånting	  annat	  så	  har	   ja	  en	  annan	  approach.	  […]	  Va	  som	  ska	  ingå	  
och	  så	  funderar	  ja	  int	  mer	  på	  de	  utan	  jaha	  de	  här	  och	  så	  gör	  vi	  såhär	  [knäpper	  me	  fingrarna]	  
men	   en	   annan	   dag	   kan	   vi	   göra	   såhär	   [knäpper	  me	   fingrarna]	  me	   en	   annan	   grupp	   nånting	  
annat,	   så	   […]	   ja	   anpassar	   väldigt	  mycket.	   […]	  Grundplaneringen	  absolut	   finns	  där	  men	   sen	  
blir	  de	  dagsformstänk	  på	  de.	  

	  

Jag	  frågade	  Peter	  om	  det	  fanns	  något	  han	  skulle	  vilja	  jobba	  mera	  med	  i	  sin	  undervisning.	  

Det	  Peter	  nämner	  är	  delen	  då	  eleverna	  får	  spela	  och	  skapa	  musik	  tillsammans.	  Peter	  ser	  

detta	  som	  en	  typ	  av	  musikterapi	  och	  är	  något	  han	  skulle	  vilja	  jobba	  mycket	  mer	  med.	  	  

	  
Ja	  tycker	  att	  de	  där	  själva	  spelande	  och	  musicerande	  tillsammans	  i	  grupp	  eller	  i	  hela	  klassen	  
de	  borde	  man	  göra	   jättemycket	  mera	   för	  de	   e	  de	   som	  dom,	  om	  man	   tänker	  på	  deras	   egen	  
utveckling,	  motoriska	  utveckling,	  om	  man	  tänker	  hur	  hjärnhalvorna	  exempelvis	  arbetar	  ihop,	  
de	  e	  musicerande	  som	  gör	  de	  […].	  De	  är	  lite	  så	  här	  musikterapi	  de	  här	  […]	  så	  om	  du	  spelar	  
mycket	  så	  kan	  du	  slippa	   läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  och	  […]	  du	  blir	  bättre	  på	  att	  koncentrera	  
dig.	  
	  

Peter	  vill	  kunna	  hjälpa	  elever	  som	  har	  vissa	  svårigheter	  att	  lättare	  kunna	  koncentrera	  

sig	  och	  utvecklas	  i	  andra	  ämnen.	  Han	  menar	  att	  han	  hellre	  jobbar	  med	  den	  musicerande	  

delen	  av	  musikundervisningen	  än	  den	  som	  handlar	  om	  att	  lära	  ut	  exempelvis	  

musikhistoria.	  

	  

Observation	  hos	  Peter	  

Musiksalen	  är	  stor	  och	  ljus	  med	  fönster	  längs	  med	  hela	  väggen.	  Väggarna	  går	  i	  blått	  och	  

vitt	  tegel	  och	  på	  ena	  väggen	  innanför	  dörren	  hänger	  det	  ett	  tjugotal	  gitarrer.	  Längst	  fram	  

i	  klassrummet	  är	  det	  en	  grön	  griffeltavla.	  Framför	  tavlan	  står	  några	  instrument,	  bland	  

annat	  tre	  pianon,	  digitala	  trummor,	  bongotrummor	  och	  ett	  stort	  mixerbord	  uppkopplat	  

till	  en	  högtalare.	  Lektionen	  som	  observerades	  var	  i	  en	  årskurs	  sex	  med	  22	  elever.	  

Tidigare	  lektioner	  har	  eleverna	  fått	  sjunga	  en	  modern	  låt	  där	  steg	  ett	  varit	  att	  sjunga	  

med	  originalet	  och	  steg	  två	  karaokeversion	  då	  sången	  tagits	  bort.	  Texten	  har	  lagts	  upp	  

på	  väggen	  genom	  en	  projektor	  så	  eleverna	  lätt	  kan	  följa	  texten.	  Denna	  lektion	  var	  steg	  

tre	  då	  eleverna	  nu	  ska	  få	  pröva	  spela	  gitarr	  till	  låten.	  	  

	  

Lektionen	  inleds	  med	  att	  Peter	  säger	  åt	  eleverna	  att	  ta	  en	  varsinn	  gitarr	  från	  väggen	  och	  

sätta	  sig	  vid	  sina	  platser.	  Eleverna	  ska	  nu	  öva	  på	  en	  låt	  de	  sedan	  som	  de	  som	  vill	  sedan	  

får	  framföra	  vid	  skolavslutningen,	  och	  nu	  prövar	  alla	  låten	  för	  första	  gången	  på	  gitarr.	  
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Peter	  går	  igenom	  ett	  ackord	  åt	  gången	  med	  alla	  eleverna	  i	  grupp.	  Eleverna	  får	  på	  egen	  

hand	  pröva	  på	  att	  ta	  ackordet,	  sedan	  räknar	  Peter	  in	  och	  slår	  takten	  på	  en	  liten	  trumma	  

och	  eleverna	  spelar	  ackordet	  i	  Peters	  tempo.	  Utifrån	  min	  observation	  visar	  eleverna	  

intresse	  av	  att	  lära	  sig	  och	  frågar	  flera	  frågor	  angående	  hur	  man	  tar	  ackorden.	  Peter	  

spelar	  inte	  gitarr	  med	  eleverna,	  utan	  rör	  sig	  runt	  i	  klassen	  och	  hjälper	  eleverna	  hitta	  rätt	  

grepp.	  	  

	  

När	  de	  gått	  igenom	  alla	  de	  fyra	  ackorden	  låten	  innehåller	  och	  prövat	  byta	  mellan	  

ackorden	  delas	  klassen	  upp	  i	  fyra	  olika	  grupper	  där	  alla	  har	  ett	  varsitt	  ackord.	  Denna	  

metod	  nämner	  Peter	  i	  intervjun	  att	  fungerar	  bra	  då	  alla	  elever	  får	  känna	  att	  de	  kan	  vara	  

med	  och	  spela	  då	  det	  finns	  de	  elever	  som	  har	  problem	  med	  finmotoriken.	  De	  elever	  som	  

vill	  får	  pröva	  spela	  alla	  ackord.	  Ackorden	  samt	  hur	  många	  slag	  av	  varje	  ackord	  som	  ska	  

spelas	  finns	  uppskrivet	  på	  tavlan	  och	  Peter	  visar	  och	  slår	  med	  en	  pekpinne	  på	  ackorden	  

och	  pekar	  på	  gruppen	  som	  ska	  spela	  så	  eleverna	  tydligt	  är	  med.	  Denna	  process	  går	  Peter	  

igenom	  med	  eleverna	  några	  gånger	  så	  alla	  vet	  när	  de	  ska	  spela	  sitt	  ackord.	  Eleverna	  får	  

sedan	  spela	  gitarr	  till	  originallåten.	  Utifrån	  min	  observation	  fungerade	  denna	  metod	  bra	  

då	  eleverna	  fick	  spela	  med	  originallåten	  då	  de	  fick	  sång	  och	  musik	  med.	  Eleverna	  hängde	  

med	  bra,	  och	  i	  och	  med	  att	  de	  delades	  upp	  i	  grupper	  upplevde	  jag	  att	  alla	  elever	  kände	  

att	  de	  kan	  spela	  och	  får	  vara	  med	  fast	  de	  inte	  spelar	  alla	  ackord.	  	  

	  

Sedan	  fick	  eleverna	  välja	  om	  de	  ville	  fortsätta	  med	  att	  gå	  igenom	  piano	  eller	  bas,	  

eleverna	  valde	  piano.	  Nu	  samlades	  eleverna	  runt	  de	  tre	  pianon	  i	  klassrummet	  och	  Peter	  

gick	  igenom	  på	  tavlan	  var	  tonen	  C	  ligger	  för	  att	  sedan	  bygga	  ut	  det	  till	  ett	  C-‐durackord.	  

Eleverna	  fick	  ställa	  sig	  tre	  elever	  per	  piano	  och	  spela	  C-‐ackorden	  till	  Peters	  takthållande	  

på	  den	  lilla	  trumman.	  Som	  observatör	  upplevde	  jag	  att	  arbetsron	  sjönk	  under	  detta	  

moment	  då	  alla	  inte	  kunde	  spela	  samtidigt	  och	  fick	  vänta	  på	  sin	  tur.	  Det	  blev	  även	  

mycket	  onödigt	  spel	  på	  tangenterna	  under	  tiden	  Peter	  pratade	  med	  en	  annan	  elev	  vilket	  

gjorde	  det	  högljutt	  och	  rörigt	  i	  klassrummet.	  Peter	  visade	  även	  tre	  elever	  hur	  de	  kan	  

hålla	  takt	  på	  de	  digitala	  trummorna	  där	  en	  elev	  hade	  hand	  om	  baskaggen,	  en	  om	  high-‐

hatten	  och	  en	  om	  virveltrumman	  samtidigt	  som	  de	  andra	  spelade	  C-‐dur	  ackorden	  på	  

pianot.	  Eleverna	  fick	  sedan	  byta	  plats	  med	  varandra	  så	  alla	  fick	  pröva	  spela	  så	  långt	  de	  

hann	  innan	  lektionen	  slutade.	  	  
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Presentation	  av	  Martin	  

Martin	  jobbar	  i	  en	  skola	  för	  årskurs	  1-‐6	  på	  Åland	  med	  ungefär	  240	  elever.	  Han	  utbildade	  

sig	  till	  lärare	  i	  slutet	  av	  1970-‐talet	  i	  Finland	  och	  har	  sedan	  1980	  jobbat	  som	  klasslärare.	  

På	  denna	  skola	  har	  Martin	  jobbat	  som	  klasslärare	  sedan	  1981,	  men	  musiklärarjobbet	  

kom	  först	  2001	  och	  blev	  då	  hans	  huvudsyssla	  på	  denna	  skola	  samt	  att	  han	  även	  

undervisar	  i	  några	  andra	  ämnen	  han	  kompletterar	  med.	  Martin	  har	  musik	  med	  

årskurserna	  1-‐6	  och	  grupperna	  varierar	  mellan	  12-‐23	  elever.	  Årskurserna	  1-‐3	  samt	  

årskurs	  6	  har	  musik	  en	  timme	  i	  veckan	  medan	  årskurserna	  4-‐5	  har	  två	  timmar.	  	  

	  

Intervju	  med	  Martin	  

Jag	  bad	  Martin	  att	  fritt	  berätta	  om	  sitt	  arbetssätt	  och	  val	  av	  metoder.	  Han	  menar	  att	  

arbetsområdet	  varierar	  rätt	  mycket	  mellan	  men	  också	  inom	  årskurserna.	  Martin	  

försöker	  dela	  upp	  terminerna	  genom	  att	  börja	  med	  sång	  och	  rytmer	  på	  hösten	  och	  sedan	  

gå	  över	  till	  spel	  i	  form	  av	  blockflöjt	  i	  de	  lägre	  årskurserna	  och	  bandspel	  med	  de	  äldre	  då	  

de	  får	  pröva	  på	  att	  spela	  gitarr,	  bas,	  trummor	  och	  keyboard.	  	  

	  
Men	  jag	  brukar	  försöka	  hålla	  de	  lite	  sådär	  tematiskt	  om	  man	  lite	  grovindelar	  det	  så	  på	  hösten	  
är	  det	  väldigt	  mycket	  sång	  när	  vi	  startar	  upp	  en	  ny	  termin,	  mycket	  sång	  för	  att	  få	  ihop	  gruppen.	  
Mycket	   sång	   och	   mycket	   […]	   skapande	   med	   rytmer	   och	   så.	   Och	   sen	   nånstans	   i	   mitten	   på	  
terminen	  så	  börjar	  vi	  i	  allmänhet	  börja	  syssla	  med	  spel	  då.	  I	  årskurs	  tre	  och	  fyra	  spelar	  vi	  flöjt	  
och	  och	  i	  årskurs	  fem	  och	  sex	  så	  är	  det	  bandinstrument,	  gitarr	  brukar	  vi	  börja	   i	   femman	  och	  
sen	  sexan	  så	  är	  de	  också	  mera	  bandspelning.	  
	  

Martins	  elever	  får	  pröva	  på	  att	  spela	  instrument	  redan	  från	  årskurs	  ett,	  då	  är	  det	  främst	  

rytminstrument	  som	  gäller.	  I	  senare	  årskurser	  får	  eleverna	  spela	  flera	  andra	  instrument.	  	  

	  
[…]	  också	  i	  ettan	  och	  tvåan	  sysslar	  vi	  me	  xylofoner	  och	  ukulele,	  och	  rytminstrument.	  Och	  för	  
årskurs	  tre	  och	  fyra	  så	  e	  de	  flöjt,	  rytminstrument	  och	  ukulele.	  Och	  årskurs	  fem	  och	  sex	  så	  e	  de	  
gitarr	  och	  bandinstrument	  då,	  trummor,	  bas,	  keyboard.	  
	  

Martin	  har	  musiklyssnande	  som	  metod,	  och	  väljer	  då	  att	   låta	  eleverna	  främst	   få	   lyssna	  

till	  klassisk	  musik,	  men	  också	  en	  blandad	  genre.	  	  

	  
Och	  sen	  ska	  man	  ju	  också	  hinna	  me	  musiklyssnande,	  så	  de	  försöker	  jag	  klämma	  in	  alltid	  lite	  då	  
och	   då	   lite	   musiklyssnande	   och	   då	   är	   de	   mest	   klassiska	   mästate,	   alltså	   Mozart,	   Bach,	  
Beethoven,	  Vivaldi	  som	  ändå	  är	  ganska	  lättlyssnade.	  I	  år	  lyssnar	  vi	  också	  på	  Smetanas	  Moldau.	  
Och	  för	  dom	  lite	  mindre	  barnen	  så	  kan	  det	  bli	  lite	  blandat	  också.	  	  
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Martin	  brukar	  även	   förbereda	  uppträdanden	  med	  sina	  elever.	   I	   slutet	  av	  höstterminen	  

ordnas	   det	   en	   musikal	   med	   femmorna	   på	   skolan	   och	   på	   våren	   ordnas	   det	   andra	  

framträdanden	   innehållande	   sång	   och	   dans	   som	   uppskattas	   mycket	   av	   elever	   och	  

föräldrar.	  	  

	  
[…]	  det	  är	  mest	  dansframträdanden	  och	  lite	  mima,	  men	  vi	  har	  inte	  livemusik	  utan	  eleverna	  
uppträder	   då	   till	   färdigt	   inspelade	   låtar.	   Påminner	   mycket	   om	   melodifestivalen,	   de	  
uppskattas	  jättemycket	  av	  eleverna	  och	  då	  har	  vi	  framträdande	  för	  föräldrarna	  […].	  Barnen	  
får	  va	  kvällens	  stjärnor,	  och	  dom	  har	  oftast	  övat	  in	  dom	  här	  sakerna	  på	  egen	  hand	  då	  med	  lite	  
vuxenhjälp	  […]	  

	  
Martin	  har	  prövat	  olika	  arbetsätt	  när	  det	  gäller	  bandspel	  med	  de	  äldre	  eleverna.	  Han	  har	  

prövat	  att	  dela	  upp	  gruppen	  att	  ena	  halvan	  spelar	  och	  de	  andra	  jobbar	  med	  något	  annat	  

skrivarbete,	  men	  Martin	  ansåg	  att	  detta	  arbetssätt	  inte	  passade	  honom	  utan	  tyckte	  det	  

fungerade	  bäst	  när	  alla	  eleverna	  gjorde	  samma	  sak.	  

	  
Vad	  gäller	  spel	  då	  så,	  de	  här	  att	  spela	  som	  bandspelning	  så	  där	  tycker	  ja	  att	  de	  fungerar	  bäst	  
när	  alla	  hänger	  med	  samtidigt	  och	  man	  har	  det	  ganska	  styrt,	  då	  fungerar	  de	  bäst.	  	  

	  
Martin	  fokuserar	  mest	  på	  de	  praktiska	  delarna	  i	  sin	  undervisning.	  Han	  upplever	  att	  

ämnena	  musikhistoria	  och	  musikkunskap	  är	  delar	  som	  påminner	  om	  de	  andra	  

läsämnena	  eleverna	  har	  i	  skolan	  och	  kan	  upplevas	  som	  tråkigt	  från	  elevernas	  håll.	  	  

	  
[…]	  musikkunskap,	  musikhistoria	  där	  de	  gäller	  att	  söka	  fakta	  då	  och	  de	  upplevs	  av	  en	  del	  
elever	  som	  ganska	  tråkigt,	  att	  de	  e	  som	  ett	  läsämne	  som	  historia	  där	  man	  inte	  gör	  nånting	  
praktiskt.	  Så	  ja	  lägger	  inte	  det	  allra	  största	  krutet	  på	  den	  biten,	  utan	  de	  jag	  lägger	  mest	  an	  
på	  så	  är	  sång	  och	  spel,	  de	  är	  de	  två	  viktigaste	  delarna.	  
	  

När	  det	  kommer	   till	   sång	  brukar	  Martin	  använda	  sig	  mycket	  av	  kanon	  och	  börjar	  med	  

detta	   i	   årskurs	   två.	  Martin	   anser	   att	   detta	   är	   ett	   bra	   första	   steg	   till	   flerstämmighet	   då	  

eleverna	  får	  pröva	  på	  att	  sjunga	  olika	  saker	  och	  höra	  olika	  stämmor.	  	  

	  
Vi	  sjunger	  ganska	  mycket	  kanon,	  vi	  brukar	  börja	  i	  tvåan	  med	  kanon	  och	  sjunga	  kanonsånger	  
från	  tvåan	  till	  femman	  […].	  Och	  de	  är	  ju	  jättekul,	  att	  lite	  känna	  på	  flerstämmighet,	  […]det	  är	  
inte	  i	  alla	  grupper	  man	  får	  flerstämmighet	  att	  lyckas,	  men	  kanon	  de	  lyckas	  med	  alla	  grupper,	  
men	  förstås	  varierande	  bättre	  och	  sämre	  men	  ändå	  att	  man	  får	  och	  stämma	  och	  dom	  märker	  
att	  nu	  blev	  de	  ju	  musik	  av	  de	  hela.	  	  
	  

När	  jag	  frågar	  Martin	  vad	  han	  skulle	  vilja	  jobba	  mera	  med	  för	  form	  av	  arbetssätt	  och	  

metoder	  säger	  Martin	  att	  rytmikmetoden	  är	  något	  han	  prövat	  på	  och	  gärna	  skulle	  vilja	  

göra	  mera	  av.	  	  
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De	  skulle	  kanske	  va	  trevligt	  och	  ha	  lite	  mera	  sånt.	  Men	  dom	  är	  rätt	  krävande,	  alltså	  uppgiften	  
är	   rätt	   krävande,	   du	  måste	   kunna	   de	   väldigt	   bra	   själv	   och	   vara	   väldigt	   säker	   på	   din	   egen	  
kunskap	  inom	  de.	  Och	  sen	  då	  att	  förmedla	  de	  till	  eleverna,	  så	  de	  önskar	  jag	  att	  jag	  skulle	  göra	  
mer.	  
	  

När	  Martin	  prövade	  på	  rytmikmetoden	  gjorde	  han	  en	  övning	  som	  heter	  En	  Makalös	  

Maskin	  i	  årskurserna	  fyra	  och	  fem,	  vilket	  han	  upplevde	  fungerade	  bra	  och	  eleverna	  

gillade	  det.	  	  

	  
Vi	   gjorde	   en	   sak	   som	   heter	   en	   makalös	   maskin	   och	   de	   är	   då	   Den	   Makalösa	   Manicken	   av	  
Michael	  B.	  Tretow	  3	  som	  vi	  då	  gjorde	  olika	  maskinrörelser	  till	  sången	  då.	  Och	  de	  va	  trevligt,	  
de	  gjorde	  vi	  med	  årskurs	   fyra	  och	   fem.	  Och	  eleverna	   jobbade	  då	   i	  grupper	  och	  gjorde	  egna	  
delar	  till	  maskinen	  och	  sen	  satte	  vi	  ihop.	  Dom	  presenterade	  sina	  olika	  delar	  och	  sen	  satte	  vi	  
ihop	  alla	  delarna	  till	  en	  jättemaskin,	  hela	  klassens	  maskin	  då.	  
	  

Martin	  tar	  även	  upp	  det	  faktum	  att	  det	  sker	  förändringar	  hela	  tiden	  och	  att	  man	  som	  

musiklärare	  får	  jobba	  med	  sitt	  eget	  kunnande	  lite	  hela	  tiden	  och	  vara	  öppen	  för	  nya	  

saker.	  Martin	  nämner	  YouTube	  som	  en	  metod	  för	  att	  demonstera	  saker	  för	  eleverna	  och	  

att	  de	  har	  sina	  fördelar,	  men	  även	  nackdelar.	  	  

	  
De	  som	  ju	  har	  förändrats	  mycket	  nu	  senaste	  åren	  är	  ju	  att	  man	  kan	  använda	  YouTube	  för	  att	  
demonstrera	  saker	  genom	  YouTube-‐klipp.	  Men	  de	  finns	  också	  en	  fara	  med	  de,	  och	  de	  e	  ju	  att	  
eleverna	  blir	  väldigt	  vana	  med	  att	  allt	  ska	  vara	  underhållning.	  

	  

Martin	  menar	  att	  eleverna	  kan	  börja	  se	  undervisningen	  som	  något	  passivt	  där	  de	  enbart	  

är	  konsumenter.	  Som	  exempel	  berättade	  Martin	  om	  en	  elev	  i	  fyran	  som	  frågade	  om	  de	  

bara	  kunde	  sitta	  och	  lyssna	  på	  musik	  i	  en	  timme.	  

	  
[…]	  ja	  sa	  till	  eleven	  att	  de	  är	  ju	  sånt	  som	  ni	  gör	  hemma	  ändå,	  att	  vi	  satsar	  på	  att	  vi	  sjunger	  och	  
spelar,	  vi	  gör	  något	  själva.	  Så	  att	  de	  moderna	  kryper	   ju	   in	  på	  oss	  också	  så	  man	   får	   försöka	  
använda	   den	  moderna	   tekniken	   på	   ett	   bra	   sätt	   som	   stöder	   undervisning	   och	   som	   inte	   är	  
enbart	  underhållning	  där	  man	  är	  passiv	  konsument.	  	  

	  
Martin	  berättar	  att	  de	  nästa	  termin	  kommer	  få	  iPads	  till	  alla	  elever,	  och	  då	  vill	  han	  gärna	  

använda	  dessa	  i	  musikundervisningen.	  Eleverna	  har	  tidigare	  fått	  pröva	  på	  att	  skapa	  

musik	  på	  skolans	  datorer,	  men	  på	  grund	  av	  begränsad	  tillgång	  till	  datorer	  är	  det	  inte	  

möjligt	  att	  jobba	  med	  det	  något	  mer.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Från	  LP:n	  Tomteland	  utgiven	  på	  CBS	  1985,	  LP	  C86-‐0015.	  
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[…]	  jag	  ser	  framemot	  till	  nästa	  läsår	  så	  kommer	  vi	  att	  ha	  iPads	  till	  eleverna	  och	  då	  kanske	  vi	  
kan	  använda	  dom	  också	  till	  musiken,	  de	  hoppas	  ja.	  De	  blir	  nog	  intressant,	  de	  öppnar	  ju	  nya	  
möjligheter,	  men	  de	   tar	   ju	  också	  bort	   tid	   från	  andra	  praktiska	  saker.	  De	   får	  vi	   ju	  se	  hur	  de	  
utvecklar	  sig,	  men	  framåt	  eller	  förändras	  gör	  de	  ju	  hela	  tiden.	  	  	  

	  

Observation	  hos	  Martin	  

I	  musiksalen	  står	  det	  fyra	  bänkrader	  utplacerade.	  Väggarna	  är	  vitt	  tegel	  och	  väggen	  

längst	  bak	  i	  klassrummet	  består	  av	  fönster.	  Mittemot	  fönsterväggen	  finns	  lärarens	  gröna	  

griffeltavla	  och	  en	  whiteboardtavla.	  Lärarens	  piano	  är	  vänt	  så	  att	  när	  han	  spelar	  sitter	  

han	  längst	  fram	  med	  ansiktet	  mot	  eleverna,	  bredvid	  pianot	  finns	  även	  en	  kateder	  där	  det	  

ligger	  diverse	  böcker	  och	  papper.	  I	  en	  ställning	  under	  fönstrerna	  finns	  det	  gitarrer	  och	  

på	  väggen	  mittemot	  bredvid	  tavlan	  finns	  det	  hyllor	  med	  xylofoner,	  ukuleles,	  blockflöjter	  

och	  diverse	  rytminstrument.	  Mittemot	  dessa	  hyllor	  finns	  ett	  digitalt	  trumset,	  pianon,	  en	  

elgitarr,	  en	  elbas,	  kongas	  och	  keyboards.	  Lektionen	  jag	  observerade	  var	  med	  en	  årskurs	  

femma	  med	  17	  elever.	  Denna	  lektion	  är	  repetition	  på	  tidigare	  lektioner	  då	  eleverna	  fått	  

pröva	  sjunga	  och	  spela	  The	  Beatles	  Yellow	  Submarine.	  Denna	  lektion	  blir	  det	  bandspel	  

och	  trummor,	  elgitarr,	  elbas	  och	  kongas	  läggs	  till	  på	  låten	  och	  eleverna	  får	  pröva	  spela	  

på	  alla	  instrument.	  	  

	  

Lektionen	  inleds	  med	  en	  födelsedagssång	  för	  två	  elever	  som	  fyller	  år.	  Sedan	  fortsätter	  

Martin	  med	  repetition	  av	  ackorden	  på	  keyboarden	  som	  är	  med	  i	  låten.	  Som	  metod	  här	  

har	  Martin	  gett	  de	  olika	  ackorden	  olika	  färger.	  På	  en	  overheadprojektor	  visar	  Martin	  en	  

bild	  på	  ett	  pianoklaviatur	  där	  de	  olika	  tangenterna	  är	  markerade	  med	  olika	  färger	  

beroende	  på	  ackord.	  Martin	  går	  även	  igenom	  de	  tekniska	  delarna	  som	  vilket	  finger	  

eleverna	  ska	  sätta	  på	  vilken	  tangent	  och	  frågar	  eleverna	  vad	  de	  olika	  tonerna	  heter	  i	  

ackorden.	  A-‐ackordet	  hade	  alltså	  en	  blå	  markering	  på	  tonerna	  A,	  Ciss	  och	  E.	  Utifrån	  min	  

observation	  verkar	  eleverna	  vara	  kunniga	  och	  vet	  vad	  de	  olika	  tonerna	  heter,	  men	  de	  

uppskattar	  repetitionen.	  De	  elever	  som	  vill	  får	  även	  pröva	  spela	  med	  båda	  händerna	  och	  

spelar	  då	  endast	  ackordets	  grundton	  med	  vänster	  hand.	  Martin	  går	  sedan	  igenom	  de	  

toner	  basen	  ska	  spela	  och	  ritar	  upp	  en	  bashals	  på	  tavlan	  och	  skriver	  i	  på	  strängarna	  vad	  

tonerna	  heter	  som	  ska	  användas	  i	  låten.	  Eleverna	  sitter	  med	  varsin	  sångbok	  där	  låten	  

finns	  med	  gitarr-‐	  och	  basackord	  och	  bilder	  på	  hur	  man	  tar	  ackorden	  så	  de	  kan	  följa	  med	  i	  

boken	  eller	  på	  tavlan.	  	  
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Martin	  förklarar	  sedan	  hur	  bandspelet	  för	  de	  som	  spelar	  keyboard	  kommer	  gå	  till.	  Det	  

kommer	  vara	  två	  elever	  vid	  en	  keyboard	  där	  den	  ena	  spelar	  och	  den	  andra	  säger	  den	  

färg	  som	  ska	  spelas,	  alltså	  vilket	  ackord.	  På	  keyboarden	  är	  tangenterna	  markerade	  med	  

tonernas	  namn	  samt	  färgmarkering	  så	  eleverna	  lätt	  ska	  hitta	  rätt	  ackord.	  	  

	  

Martin	  skriver	  sedan	  upp	  på	  tavlan	  hur	  trummorna	  ska	  spela	  och	  frågar	  eleverna	  om	  de	  

minns	  och	  hur	  han	  ska	  skriva	  och	  de	  hjälps	  åt	  att	  skriva	  upp	  trumrytmen.	  Under	  tiden	  

Martin	  skriver	  ner	  trummornas	  slag	  på	  tavlan	  är	  det	  några	  elever	  som	  börjar	  trumma	  

rytmen	  på	  bänkarna.	  När	  Martin	  tillsammans	  med	  eleverna	  gått	  igenom	  vilken	  hand	  som	  

ska	  spela	  var	  och	  vad	  får	  alla	  pröva	  trumma	  de	  olika	  delarna	  tillsammans	  medan	  Martin	  

räknar	  fjärdedelar	  högt.	  	  

	  

Innan	  bandspelet	  börjar	  får	  alla	  elever	  hämta	  varsin	  gitarr	  och	  Martin	  låter	  alla	  elever	  

spela	  låten	  på	  gitarren	  först.	  För	  att	  komma	  in	  i	  rätt	  rymt	  och	  veta	  när	  det	  ska	  bytas	  

ackord	  och	  hur	  länge	  man	  ska	  hålla	  ett	  ackord	  börjar	  eleverna	  med	  att	  spela	  ett	  ackord	  

fyra	  slag,	  sedan	  fyra	  slag	  paus	  och	  spelar	  sedan	  fyra	  slag	  igen	  och	  fortsätter	  så.	  Martin	  

spelar	  detta	  på	  piano	  och	  ropar	  ut	  ackorden.	  Om	  inte	  alla	  elever	  hängde	  med	  på	  de	  första	  

ackorderna	  menar	  Martin	  att	  genom	  dessa	  pauser	  blir	  det	  lättare	  att	  byta	  ackord	  och	  

hänga	  med.	  Eleverna	  får	  sedan	  sitta	  och	  träna	  på	  ackorden	  och	  Martin	  hjälper	  elever	  

som	  har	  problem	  med	  ackorden.	  När	  Martin	  anser	  att	  eleverna	  hänger	  med	  i	  tempot	  

spelar	  de	  nu	  låten	  och	  byter	  ackord	  då	  de	  ska	  bytas.	  Enligt	  min	  observation	  verkar	  de	  

flesta	  eleverna	  vara	  med	  i	  tempot	  och	  klarar	  av	  att	  byta	  ackord.	  	  

	  

Eleverna	  får	  sedan	  ställa	  sig	  två	  åt	  gången	  vid	  de	  olika	  spelstationerna	  och	  resten	  spelar	  

gitarr	  och	  sjunger.	  Innan	  Martin	  sätter	  igång	  eleverna	  med	  att	  spela	  prövar	  eleverna	  slå	  

lite	  på	  trummorna	  och	  spela	  lite	  ackord	  på	  keyboarden.	  När	  det	  är	  dags	  att	  börja	  räknar	  

Martin	  först	  in	  trummorna	  så	  att	  de	  får	  rätt	  tempo,	  och	  när	  trummorna	  är	  redo	  räknar	  

han	  in	  resten	  av	  intstrumenten.	  Martin	  spelar	  på	  pianot	  och	  sjunger	  så	  alla	  hör	  och	  lätt	  

kan	  hänga	  med.	  Eleverna	  spelar	  en	  vers	  och	  refräng	  innan	  de	  byter	  station	  och	  går	  

vidare	  till	  nästan	  vers	  och	  refräng.	  Det	  forstätter	  såhär	  tills	  alla	  elever	  som	  vill	  har	  

prövat	  på	  alla	  instrument.	  Som	  observatör	  var	  min	  uppfattning	  att	  detta	  fungerade	  bra,	  

eleverna	  var	  koncentrerade	  vid	  inräkning	  och	  under	  tiden	  de	  spelade.	  Vid	  

stationsbyterna	  kunde	  det	  dock	  lätt	  bli	  hög	  volym	  då	  eleverna	  prövar	  de	  olika	  
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instrumenten	  och	  arbetsron	  sjönk,	  men	  så	  fort	  Martin	  räknar	  in	  blir	  det	  tyst	  och	  

koncentrationen	  är	  tillbaka.	  	  

	  

En	  av	  eleverna	  frågar	  om	  de	  får	  spela	  ukulele	  till	  låten	  och	  Martin	  repeterar	  snabbt	  hur	  

de	  tar	  ackorden	  för	  de	  som	  vill	  spela	  och	  de	  spelar	  igenom	  låten	  en	  sista	  gång	  innan	  

lektionen	  slutar	  och	  gitarrerna	  hängs	  tillbaka	  i	  ställningen.	  	  

	  

RESULTATANALYS	  

I	  denna	  del	  kommer	  jag	  analysera	  mitt	  resultat	  av	  intervjuerna	  och	  observationerna	  hos	  

de	  olika	  lärarna	  genom	  att	  lyfta	  fram	  deras	  metoder	  och	  koppla	  dessa	  till	  litteratur	  och	  

till	  delarna	  sång,	  instrumentspel,	  rytmik	  samt	  Å-‐Lp13.	  	  	  

Trygg	  sång	  för	  koncentration	  

Enligt	  Fagius	  (2007)	  är	  sångrösten	  något	  personligt	  och	  hos	  vissa	  individer	  även	  

känsligt.	  Då	  är	  det	  viktigt	  att	  man	  som	  lärare	  har	  förståelse	  och	  rätt	  metodik	  då	  det	  

kommer	  till	  sång	  i	  undervisningen.	  Å-‐Lp13	  säger	  att	  eleverna	  ska	  få	  övningar	  i	  

röstbehandling	  genom	  bland	  annat	  sång	  och	  sånglekar.	  Peters	  metod	  då	  han	  samlar	  

eleverna	  kring	  pianot	  fungerade	  bra	  då	  eleverna	  vågar	  sjunga	  mera	  om	  de	  står	  nära	  

varandra	  samt	  att	  det	  blir	  en	  bättre	  stämning	  i	  gruppen.	  Detta	  kan	  kopplas	  till	  det	  Fagius	  

(2007)	  nämner	  om	  att	  sång	  ska	  kännas	  tryggt	  och	  detta	  kan	  uppnås	  genom	  att	  eleverna	  

står	  eller	  sitter	  i	  ring	  så	  de	  ser	  varandra.	  	  

	  

Å-‐Lp13	  nämner	  kanon	  och	  flerstämmig	  sång	  som	  ett	  centralt	  innehåll	  i	  

musikundervisningen.	  Flerstämmighet	  kräver	  koncentration	  och	  enligt	  Fagius	  (2007)	  är	  

sång	  viktigt	  för	  barns	  koncentration	  som	  kan	  gynna	  elevernas	  prestation	  och	  fokus.	  

Martin	  låter	  sina	  elever	  börja	  sjunga	  kanon	  rätt	  tidigt	  så	  de	  får	  en	  känsla	  för	  att	  sjunga	  

flerstämmigt	  och	  höra	  stämmor.	  Nivbrant	  Wedin	  (2011)	  nämner	  att	  kanon	  är	  bra	  för	  

eleverna	  då	  de	  tränas	  i	  koordination,	  samarbete	  och	  skapande.	  Kanon	  och	  

flerstämmighet	  kan	  dock	  vara	  svårt	  att	  få	  igång	  hos	  eleverna,	  detta	  kände	  Martin	  att	  

kunde	  vara	  problematiskt	  då	  han	  upplevde	  olikheter	  mellan	  grupperna.	  Fagius	  (2007)	  

tar	  upp	  detta	  och	  menar	  att	  det	  är	  en	  ny	  upplevelse	  för	  många	  elever,	  men	  genom	  övning	  

och	  stöd	  går	  det	  att	  träna	  upp.	  Som	  lärare	  bör	  man	  under	  kanonsång	  vara	  uppmärksam	  
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på	  att	  eleverna	  nästan	  vill	  skrika	  då	  de	  sjunger,	  eftersom	  de	  upplever	  att	  de	  inte	  hör	  sig	  

själva	  (Fagius,	  2007).	  

	  

Anpassa	  instrument	  efter	  ålder	  

Bjørkvold	  (1991)	  förespråkar	  att	  man	  i	  barnens	  tidigare	  åldrar	  börjar	  med	  att	  använda	  

händerna	  för	  att	  spela	  på	  trummor	  och	  andra	  rytminstrument.	  I	  Å-‐Lp13	  är	  musicerande	  

med	  melodinstrument	  ett	  av	  de	  centrala	  innehållen.	  Både	  Peter	  och	  Martin	  använder	  sig	  

av	  rytminstrument	  i	  de	  yngre	  årskurserna	  innan	  de	  sakta	  men	  säkert	  börjar	  spela	  

blockflöjt	  när	  eleverna	  är	  lite	  äldre.	  Från	  årkurs	  tre	  brukar	  både	  Martin	  och	  Peter	  

introducera	  blockflöjten	  för	  eleverna	  och	  i	  samband	  med	  detta	  utveckla	  elevernas	  

notläsning.	  Att	  börja	  med	  blåsinstrument	  i	  tidig	  ålder	  är	  något	  som	  Bjørkvold	  (1991)	  

rekommenderar	  eftersom	  barnen	  i	  denna	  åldern	  är	  mer	  nyfikna	  på	  olika	  blåsljud	  och	  

kan	  använda	  sig	  av	  dessa	  nya	  erfarenheter	  vid	  inlärningen	  av	  blåsinstrument.	  	  

	  

När	  det	  kommer	  till	  instrumentspel	  nämner	  den	  Å-‐Lp13	  att	  enskilt	  och	  gemensamt	  

musicerande	  med	  ackordinstrument	  är	  ett	  centralt	  innehåll	  i	  musikundervisningen.	  

Både	  Martin	  och	  Peter	  har	  gitarrspel	  och	  lite	  piano-‐	  eller	  keyboardspel	  med	  eleverna	  

som	  ackordinstrument,	  och	  hos	  Martin	  får	  eleverna	  även	  pröva	  på	  ukulele.	  Det	  finns	  en	  

medvetenhet	  angående	  finmotoriken,	  som	  Peter	  främst	  nämner	  inom	  gitarrspel	  då	  han	  i	  

sin	  undervisning	  delar	  in	  eleverna	  i	  grupper	  där	  de	  spelade	  ett	  ackord	  i	  varje	  grupp,	  och	  

de	  som	  ville	  fick	  byta	  ackord.	  Finmotoriken	  är	  något	  som	  utvecklas	  hos	  barn,	  och	  som	  

Nivbrant	  Wedin	  (2011)	  nämner	  kan	  detta	  övas	  på	  genom	  olika	  metoder	  i	  

undervisningen	  kring	  instrumentspel.	  I	  observationen	  hos	  Martin	  valde	  han	  i	  sin	  

gitarrundervisning	  att	  låta	  eleverna	  spela	  fyra	  slag	  på	  ett	  ackord	  för	  att	  sedan	  låta	  det	  

vara	  tyst	  i	  fyra	  slag	  så	  eleverna	  lättare	  kan	  känna	  in	  rytmen.	  De	  båda	  lärarna	  nämnde	  de	  

faktum	  att	  det	  kan	  vara	  rätt	  stor	  variation	  mellan	  olika	  elevgrupper	  och	  att	  en	  metod	  

som	  passar	  i	  en	  grupp	  kanske	  inte	  passar	  i	  en	  annan,	  och	  då	  är	  det	  bra	  att	  man	  som	  

lärare	  kan	  anpassa	  metod	  efter	  grupp.	  	  

	  

Under	  Peters	  observation	  märkte	  jag	  att	  han	  själv	  inte	  spelade	  på	  en	  gitarr	  eller	  piano	  då	  

eleverna	  spelade	  gitarr	  i	  grupp	  vilket	  gjorde	  att	  han	  syntes	  som	  ledare	  och	  kunde	  lätt	  

röra	  sig	  i	  klassen,	  vilket	  kan	  kopplas	  till	  det	  Faguis	  (2011)	  anser	  angående	  lärarens	  
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kommunikation	  med	  eleverna	  och	  hur	  det	  gynnas	  om	  läraren	  är	  utan	  instrument	  då	  

eleverna	  spelar.	  	  

	  

Öppen	  för	  nya	  möjligheter	  

Rytmikmetoden	  kom	  på	  tal	  i	  intervjun	  med	  Martin	  som	  en	  metod	  han	  önskar	  använda	  

sig	  mera	  utav.	  Rytmikmetoden	  är	  ändå	  inte	  en	  gammal	  metod	  som	  funnits	  sedan	  början	  

av	  1900-‐talet	  (Granberg,	  1994)	  men	  är	  ändå,	  utifrån	  vad	  jag	  sett	  och	  mina	  erfarenheter,	  

något	  som	  ännu	  inte	  används	  bland	  alla	  musiklärare.	  Nivbrant	  Wedin	  (2011)	  upplever	  

dock	  att	  rytmikmetoden	  ökar	  internationellt,	  men	  det	  är	  för	  få	  rytmiklärare	  som	  

utbildas.	  Martin	  nämnde	  rytmikmetoden	  som	  något	  han	  vill	  jobba	  mera	  med	  och	  lära	  sig	  

mera	  om.	  Han	  menar	  dock	  att	  han	  inte	  är	  tillräckligt	  insatt	  i	  denna	  metodik	  eftersom	  den	  

kräver	  att	  man	  själv	  som	  lärare	  är	  insatt	  och	  säker	  på	  sin	  kunskap.	  Granberg	  (1994)	  

menar	  att	  som	  ledare	  under	  rytmiklektionerna	  bör	  man	  vara	  väl	  förberedd	  och	  kunna	  

innehållet	  utantill.	  Hon	  menar	  även	  att	  det	  bör	  finnas	  en	  tanke	  bakom	  varje	  lektion	  och	  

varje	  övning	  samt	  att	  eleverna	  ständigt	  behöver	  hållas	  intresserade,	  koncentrerade	  och	  

uppmärksammade.	  Genom	  att	  tänka	  på	  detta	  blir	  undervisningen	  genast	  mer	  kreativ	  i	  

enlighet	  med	  Linge	  (2013)	  som	  menar	  att	  engagemang,	  kommunikation,	  förberedelse	  

och	  motivation	  är	  essentiella	  delar	  för	  en	  kreativ	  undervisning.	  I	  Å-‐Lp13	  nämns	  det	  att	  

eleverna	  ska	  få	  röra	  sig	  till	  musik	  och	  gestalta	  egna	  musikaliska	  idéer	  genom	  musik.	  

Eleverna	  ska	  även	  få	  uttrycka	  sig	  genom	  musik	  i	  rörelser	  och	  är	  ett	  av	  de	  centrala	  

innehållen.	  	  

	  

I	  intervjuerna	  nämndes	  inte	  enbart	  traditionell	  undervisning,	  utan	  både	  Peter	  och	  

Martin	  är	  båda	  öppna	  för	  nya	  saker	  och	  har	  en	  förståelse	  för	  att	  nya	  förändringar	  sker	  

hela	  tiden.	  Båda	  två	  nämnde	  internet	  som	  en	  ny	  metod	  vid	  inlärning.	  Peter	  använder	  det	  

vid	  sånginlärning	  då	  han	  via	  en	  projektor	  har	  uppe	  YouTube	  så	  eleverna	  kan	  följa	  med	  i	  

texten	  på	  en	  skärm,	  samt	  att	  eleverna	  kan	  söka	  fakta	  och	  skapa	  musik	  på	  datorer.	  Martin	  

använder	  inte	  internet	  lika	  mycket,	  men	  menar	  att	  den	  nya	  tekniken	  bör	  användas	  på	  ett	  

bra	  sätt	  som	  stöder	  eleverna	  i	  deras	  inlärning	  så	  eleverna	  får	  känna	  sig	  aktiva	  i	  

musikundervisningen.	  	  
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DISKUSSION	  

I	  detta	  kapitel	  kommer	  diskutera	  det	  jag	  nu	  kan	  konstatera	  genom	  min	  uppsats	  och	  hur	  

jag	  kan	  använda	  denna	  kunskap	  i	  min	  framtida	  roll	  som	  lärare.	  Jag	  kommer	  även	  

diskutera	  valet	  av	  min	  metodansats	  och	  genomförandet	  av	  studien	  samt	  ge	  förslag	  till	  

vidare	  forskning.	  

	  

Metoder,	  verktyg	  och	  val	  

Mitt	  syfte	  med	  denna	  uppsats	  var	  att	  genom	  intervju	  och	  observation	  med	  två	  åländska	  

musiklärare	  belysa	  deras	  metoder,	  verktyg	  och	  val	  i	  musikundervisningen.	  Det	  jag	  nu	  

insett	  efter	  dessa	  intervjuer	  och	  observationer	  är	  det	  faktum	  att	  man	  inte	  bara	  som	  

musiklärare	  utan	  även	  som	  lärare	  bör	  vara	  medveten	  och	  öppen	  för	  ny	  forskning	  och	  

nya	  metoder	  som	  tas	  fram	  hela	  tiden.	  Jag	  känner	  att	  jag	  fått	  nya	  insikter	  och	  idéer	  inför	  

min	  framtida	  roll	  som	  lärare	  som	  jag	  kommer	  ha	  användning	  av.	  	  

	  

Jag	  anser	  att	  sång	  och	  instrumentspel	  är	  något	  som	  tränar	  elevernas	  koncentration,	  

vilket	  jag	  tror	  kommer	  gynna	  dem	  i	  flera	  andra	  ämnen	  än	  musik.	  Hur	  musiken	  kan	  

kopplas	  till	  andra	  ämnen	  är	  en	  helt	  annan	  undersökning	  än	  denna,	  men	  det	  är	  ett	  väldigt	  

intressant	  område	  som	  jag	  anser	  flera	  lärare	  bör	  ta	  del	  av.	  Att	  använda	  kroppen	  i	  

undervisningen	  och	  använda	  sig	  regelbundet	  av	  rytmikmetoden	  anser	  jag	  är	  bra	  för	  

eleverna	  då	  de	  får	  gestalta	  vad	  de	  hör,	  ser	  och	  känner,	  som	  Nivbrant	  Wedin	  (2011)	  anser	  

att	  rytmikmetoden	  delvis	  bör	  användas	  till.	  Jag	  anser	  att	  rytmikmetoden	  gör	  

undervisningen	  mer	  kreativ.	  	  

	  

Sång,	  instrumentspel	  och	  rytmik	  är	  de	  områden	  jag	  utgått	  från	  och	  genom	  mina	  

intervjuer	  insett	  är	  vanligast	  i	  musikundervisningen,	  och	  genom	  intervju	  och	  

observation	  har	  jag	  fått	  ta	  en	  del	  av	  hur	  dessa	  används	  ute	  i	  verksamheten.	  Jag	  fick	  dock	  

inte	  se	  så	  mycket	  av	  sång	  under	  observationerna	  eftersom	  båda	  råkade	  innehålla	  

instrumentspel.	  Men	  efter	  intervjuerna	  och	  den	  litteratur	  jag	  läst	  har	  jag	  fått	  en	  inblick	  i	  

hur	  jag	  som	  lärare	  bör	  tänka	  kring	  och	  om	  elevernas	  sång.	  Dessa	  tre	  delar	  går	  att	  

integrera	  med	  varandra	  och	  även	  med	  andra	  ämnen.	  Musikkunskap,	  notläsning	  och	  

musikhistoria	  är	  även	  de	  områden	  läroplanen	  tar	  upp,	  och	  dessa	  anser	  jag	  går	  att	  

integrera	  i	  antingen	  sång,	  instrumentspel	  eller	  rytmiken	  så	  det	  blir	  kul	  för	  eleverna.	  	  
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För	  att	  koppla	  mina	  tankar	  och	  mina	  upplevelser	  kring	  denna	  uppsats	  till	  Linges	  (2013)	  

doktorsavhandling	  jag	  nämnde	  som	  tidigare	  forskning	  anser	  jag	  att	  musikundervisning	  

bör	  vara	  kreativ.	  Genom	  detta	  arbete	  har	  jag	  nu	  fått	  en	  bredare	  kunskap	  i	  hur	  jag	  kan	  

göra	  undervisningen	  mer	  kreativ	  och	  lärorik	  för	  eleverna	  genom	  olika	  metoder	  och	  

verktyg.	  Genom	  observationerna	  fick	  jag	  en	  inblick	  i	  verksamheten	  och	  kan	  konstatera	  

att	  det	  inte	  kommer	  vara	  ett	  lätt	  jobb,	  utan	  det	  kommer	  ta	  tid	  att	  hitta	  den	  rätta	  metoden	  

och	  det	  kommer	  variera	  från	  dag	  till	  dag,	  från	  grupp	  till	  grupp	  och	  från	  elev	  till	  elev.	  Men	  

jag	  antar	  utmaningen	  och	  kommer	  ha	  hjälp	  av	  den	  kunskapen	  jag	  fått	  genom	  detta	  

arbete	  som	  kan	  hjälpa	  mig	  välja	  de	  rätta	  verktygen.	  	  

	  

Jag	  anser	  att	  jag	  svarat	  på	  min	  frågeställning	  och	  fått	  fram	  diverse	  metoder,	  verktyg	  och	  

val	  genom	  mina	  intervjuer	  och	  observationer	  jag	  kommer	  ha	  nytta	  av	  i	  framtiden	  om	  

vare	  sig	  det	  kommer	  till	  att	  samla	  mina	  elever	  kring	  pianot	  när	  vi	  sjunger	  eller	  ge	  varje	  

ackord	  sin	  egen	  färg.	  Oavsett	  vilket	  val	  jag	  gör	  kan	  jag	  nu	  konstatera	  att	  det	  inte	  kommer	  

se	  likadant	  ut	  varje	  gång.	  Efter	  intervjuerna	  kunde	  jag	  konstatera	  att	  

musikundervisningen	  är	  gruppanpassad	  och	  jag	  måste	  ha	  en	  repertoar	  av	  många	  val	  så	  

att	  min	  undervisning	  passar	  just	  den	  gruppen.	  	  

	  

Metoddiskussion	  

Jag	  valde	  att	  kombinera	  metoderna	  intervju	  och	  observation.	  Detta	  val	  är	  jag	  nöjd	  över	  

att	  jag	  gjorde,	  eftersom	  jag	  nu	  fick	  ett	  bredare	  material	  att	  jobba	  med	  och	  kunde	  koppla	  

det	  lärarna	  sa	  i	  intervjuerna	  till	  det	  som	  hände	  i	  observationerna.	  	  

	  

Under	  observationerna	  kunde	  jag	  sitta	  och	  ta	  in	  och	  anteckna	  vad	  som	  skedde	  eftersom	  

jag	  valde	  en	  icke-‐deltagande	  metod.	  Eleverna	  verkade	  inte	  agera	  annorlunda	  i	  och	  med	  

att	  jag	  var	  där,	  utan	  betedde	  sig	  som	  på	  en	  vanlig	  lektion.	  Skulle	  jag	  deltagit	  i	  

observationen	  tror	  jag	  att	  mitt	  resultat	  skulle	  blivit	  annorlunda	  ifall	  eleverna	  skulle	  

betett	  sig	  annorlunda.	  Jag	  skulle	  heller	  inte	  kunna	  anteckna	  lika	  ofta,	  vilket	  skulle	  kunna	  

leda	  till	  att	  viktiga	  händelser	  glöms	  bort.	  	  
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Intervjuerna	  skedde	  semistrukturerat	  och	  jag	  hade	  några	  frågor	  baserade	  på	  mitt	  syfte	  

och	  min	  frågeställning	  jag	  förberett	  till	  intervjuerna.	  Jag	  tycker	  detta	  fungerade	  bra	  då	  

det	  alltid	  fanns	  något	  att	  prata	  om.	  Mina	  frågor	  var	  öppna	  och	  jag	  uppmuntrade	  dem	  att	  

svara	  fritt	  och	  satte	  inte	  direkt	  några	  ramar.	  Var	  det	  något	  jag	  ville	  de	  skulle	  utveckla	  

ställde	  jag	  en	  kort	  följdfråga.	  Skulle	  jag	  inte	  haft	  några	  förberedande	  frågor	  tror	  jag	  

intervjuerna	  inte	  skulle	  flytit	  på	  lika	  bra	  och	  mitt	  resultat	  skulle	  blivit	  lidande.	  Jag	  valde	  

att	  spela	  in	  intervjuerna	  och	  endast	  sitta	  och	  lyssna	  när	  de	  pratade,	  jag	  valde	  att	  inte	  

anteckna	  eftersom	  jag	  ville	  höra	  deras	  hela	  svar	  och	  ville	  inte	  riskera	  missa	  något	  om	  jag	  

antecknade.	  	  

	  

Jag	  valde	  två	  lärare	  eftersom	  dels	  tidsaspekten	  spelade	  roll	  och	  jag	  kände	  att	  jag	  hellre	  

jobbade	  mer	  ingående	  med	  två	  lärare	  än	  mer	  övergripande	  med	  flera.	  Jag	  tror	  dock	  inte	  

att	  mitt	  resultat	  hade	  blivit	  annorlunda	  om	  jag	  valt	  någon	  lärare	  till,	  men	  mitt	  material	  

skulle	  helt	  klart	  blivit	  bredare	  och	  jag	  hade	  haft	  mer	  metoder	  att	  diskutera	  kring.	  I	  och	  

med	  att	  jag	  valde	  två	  observationer	  råkade	  det	  sig	  av	  en	  slump	  att	  båda	  fokuserade	  på	  

instrumentspel	  under	  båda	  lektionerna.	  Skulle	  jag	  valt	  att	  observera	  två	  lektioner	  per	  

lärare	  skulle	  jag	  säkert	  fått	  se	  mera	  metoder	  och	  andra	  arbetssätt	  hos	  lärarna	  och	  fått	  

mer	  material	  att	  analysera.	  	  

	  

Förslag	  till	  vidare	  forskning	  

Hur	  man	  använder	  musik	  i	  andra	  ämnen	  och	  som	  lärare	  veta	  vilka	  metoder	  som	  är	  

lämpliga	  att	  använda	  är	  ett	  intressant	  ämne	  jag	  anser	  skulle	  vara	  intressant	  att	  forska	  

vidare	  kring.	  Till	  denna	  studie	  är	  en	  koppling	  till	  sång,	  instrumentspel	  och	  

rytmikmetoden	  de	  områden	  som	  skulle	  kunna	  integreras	  till	  skolans	  övriga	  ämnen	  och	  

forska	  kring	  hur	  de	  kan	  användas	  genom	  olika	  metoder,	  verktyg	  och	  val.	  	  

	  

En	  annan	  ansats	  skulle	  även	  kunna	  vara	  att	  fortsätta	  på	  denna	  studie	  och	  ha	  med	  flera	  

lärare	  i	  undersökningen,	  alternativt	  ha	  med	  lärare	  ifrån	  Sverige,	  Finland	  eller	  andra	  

länder	  för	  att	  se	  hur	  de	  förhåller	  sig	  till	  olika	  metoder,	  verktyg	  och	  val	  i	  

musikundervisningen	  och	  om	  det	  finns	  några	  likheter	  och	  skillnader.	  
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Slutord	  

Det	  jag	  hoppas	  denna	  studie	  kan	  leda	  till	  är	  att	  alla	  lärare,	  inte	  bara	  musiklärare,	  blir	  

medvetna	  om	  att	  musiken	  kan	  påverka	  eleverna	  på	  ett	  positivt	  sätt	  och	  att	  det	  går	  att	  

integrera	  i	  all	  undervisning.	  Det	  kan	  exempelvis	  handla	  om	  att	  spela	  lugn	  musik	  under	  

en	  bildkonstlektion,	  sjunga	  en	  låt	  mitt	  i	  undervisningen	  för	  att	  pigga	  upp	  eleverna	  eller	  

spela	  peppande	  musik	  under	  uppvärmningen	  i	  gymnastikundervisningen.	  	  
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Bilaga	  
	  
Intervjufrågor	  
	  
Hur	  länge	  har	  du	  varit	  lärare?	  
Hur	  länge	  har	  du	  varit	  lärare	  på	  den	  här	  skolan?	  
Hur	  länge	  har	  du	  varit	  musiklärare?	  
Vad	  har	  du	  för	  utbildning?	  När	  utbildade	  du	  dig?	  
Varför	  ville	  du	  bli	  musiklärare?	  
Hur	  många	  elever	  finns	  det	  i	  skolan?	  
	  
Hur	  många	  elever	  har	  du	  åt	  gången	  i	  musikgrupp?	  
Hur	  ofta	  har	  eleverna	  musik?	  Hur	  länge?	  
Hur	  brukar	  en	  lektion	  se	  ut?	  
Vilka	  verktyg/metoder/arbetssätt	  använder	  du	  dig	  av?	  (Sång/instrument/rytmik/IKT)	  
Vilka	  av	  dessa	  arbetssätt	  tycker	  du	  fungerar	  bra/mindre	  bra?	  
Hur	  tänker	  du	  när	  du	  väljer	  arbetssätt/metoder	  till	  dina	  lektioner?	  
Finns	  det	  någon	  metod	  du	  önskar	  du	  kunde	  använda	  dig	  mera	  av?	  Varför?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


