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Antologin tillägnas Sveriges alla musiklärare 

”You can´t play a symphony alone, 
it takes an orchestra to play it.” 

Navjot Singh Sidhu 
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Förord från skolchef och 
akademichef 
Vad är ditt viktigaste råd för att bli en duktig forskare? Forskaren som heter May-
Britt Moser, och som mottagit Nobelpriset året innan jag, Per-Henrik, träffade 
henne, tittade mig i ögonen och sa: Du måste vara nyfiken och du måste ha roligt! 
Hennes sätt att uttrycka detta gjorde intryck och har följt mig vidare i mitt 
verksamma liv. En annan betydelsefull person för svensk och internationell 
körmusik, professor Eric Ericsson, hade ett liknande förhållningssätt. I en intervju 
berättar han om sitt närmande av J.S. Bachs H-moll mässa; vilken gång i ordningen 
han arbetade med den framkom inte, men det som framkom var hans ständiga 
nyfikenhet att se vad han kunde finna av nya interpretations- och uttrycks-
möjligheter i musiken tillsammans med utövarna. Min uppfattning var att Eric 
Ericsson precis som May-Britt Moser var nyfiken och älskade det han gjorde.  

Att vi är med i det praktiknära forskningsarbetet ULF bygger i grunden på en 
nyfikenhet som uppstod då Elisabeth Nihlfors hösten 2017 presenterade detta 
kommande regeringsuppdrag. Efter själva presentationen hade vi ett samtal som 
var starkt präglad av nyfikenhet, inspiration och enligt vår uppfattning en stark vilja 
att utveckla kunskap och forskning i och för vår svenska skola och våra lärar-
utbildningar. Samtidigt brottades Eskilstuna kommun med att hitta former för att 
skapa gemensamma fora där vetenskapen och den beprövade erfarenheten kunde 
mötas, utmanas och gemensamt utvecklas. Det fanns en upplevelse att utbildnings-
vetenskaplig forskning inte alltid svarade på praktikens frågor och att det saknades 
en aktiv dialog kring hur yrkesverksamma lärare aktivt kunde bidra till att skapa ny 
kunskap. Resultatet blev att samverkan skapades mellan Kungl. Musikhögskolan 
och Eskilstuna kommun.  

Uppsala universitet hade utsetts av regeringen som ett av fyra ansvariga 
universitet och i den noden blev vi en del tillsammans med ytterligare sju 
universitet och högskolor som ansvarar för lärarutbildning med sina respektive 
samverkans kommuner. Ett intressant och givande arbete har uppstått där 
erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning är centralt. Genom arbetet med ULF får 
musikämnet dessutom ytterligare en möjlig form för kunskapsfördjupning och 
forskning. Musikämnet är inte alltid det ämne som står i fokus i olika skol-
utvecklingsinsatser och musiklärare är ofta ensamt behöriga i ämnet på sin skola. 
Detta leder till att det finns ett behov och en efterfrågan av kollegialt lärande och 
utbyte där musikämnet får spela första fiol. Det finns även ett symboliskt värde av 
att synliggöra och utveckla den vetenskapliga grunden i ett ämne som ofta beskrivs 
som ett ”praktisk-estetiskt ämne”.  
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Musik kan beskrivas som ett kunskapsområde för lärande, bildning, kreativt 
skapande, ledarskap, hälsa och välbefinnande med mera. Ämnesområdet är i sig 
både vetenskapligt och konstnärligt och innehåller många dimensioner. I denna 
antologi kommer flera av dessa områden att beröras på olika sätt såväl som att 
praktiknära forskning som begrepp kommer att problematiseras. Antologin är ett 
första avstamp utifrån ett samverkande praktiknära forskningsprojekt. I texten 
kommer läsaren kunna ta del av frågor och områden som framkommit såhär långt. 
Texterna berör frågeställningar inom musikämnet med tema om ledarskap, att vara 
i musik, digitalisering och normkritik. Dessutom tar författarna upp erfarenheter, 
såhär långt i projektet, av att utveckla samverkan mellan kommun, skolhuvudmän 
och dess medarbetare med högre utbildning av musiklärare. Det är tydligt att 
samverkan har minskat det upplevda avståndet mellan praktik och forskning och 
gett flera av de inblandade en mer naturlig relation till vetenskapen som följeslagare 
i alla delar av undervisningsprocessen. När praktiken är med och formulerar sina 
egna problem och utmaningar och sedan aktivt deltar i att beforska dessa blir det 
ett gemensamt lärande som är både relevant och nyskapande.  

ULF praktiknära forskning har nu pågått sedan 2018 kan fortfarande beskrivas 
vara i sin linda. Erfarenheter som görs inom olika projekt, till exempel det som 
redovisas i denna antologi, samt de erfarenheter och kreativa idéer för utveckling 
som diskuteras i nodens styrgrupp handlar om att med stor nyfikenhet driva ULF-
arbetet vidare. Redan från början inom nodens arbete såväl som i samverkan med 
de tre andra ansvariga huvuduniversiteten gavs det uttryck för att ULF praktiknära 
forskning ska vara mer än ett projekt – det ska sträcka sig framåt och bli en 
integrerad del av lärarutbildning i samverkan med skolan och dess huvudmän på 
lång sikt. Detta är nu på gång då nya medel för projektet har beviljats från 
regeringen, vilket vi ser som mycket positivt och viktigt.  

Vi som skriver detta förord är företrädare för Eskilstuna kommun och Kungl. 
Musikhögskolan och vi vill uttrycka vårt stora tack till alla medarbetare som 
bidragit med intressant innehåll i denna antologi. En antologi som på ett nyfiket sätt 
tar oss med i vad som skett inom projektet. Texten slår också an en ton om en 
spännande och kreativt klingande framtid där musikämnet ges möjlighet att 
beforskas vidare och möjlighet till fördjupad kunskap. Vilket i sig förhoppningsvis 
ska få betydelse för studenter, elever, lärare, forskare och med dessa vår omvärld.   

Johan Lindeberg, biträdande skolchef vid Eskilstuna kommun & Per-Henrik 
Holgersson, akademichef vid Kungl. Musikhögskolan. 
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Förord från redaktörerna 
I skrivande stund har det beslutats att försöksverksamheten inom ULF föreslås att 
permanentats, vilket skulle innebära att fler skolor kommer att möta praktiknära 
forskning vilket är roligt och kan vara ett tecken på att det finns ett intresse av en 
antologi om praktiknära forskning. För att genomföra praktiknära forskning krävs 
samverkan mellan ett stort antal aktörer varför det potentiellt kan finnas flera olika 
intresserade läsare. Förutom forskare inom det utbildningsvetenskapliga fältet kan 
det handla om läraren som är nyfiken på och intresserar sig för att delta i 
forskningsprojekt; skolledaren som ser möjligheter att utveckla skolans under-
visning; det akademiska lärosätet som vill utveckla samverkan med det omgivande 
samhället och utveckla lärarutbildningen. Att skriva för en så pass bred läsekrets 
har varit utmanande på flera sätt. Ambitionen har varit att inte i onödan använda 
mer utmanande akademiska begrepp än vad som krävs, använda referenser som är 
relevanta och tillgängliga också för personal i skolan, lämna tips till läsaren samt 
komplettera med visualiseringar återkommande i texten och samtidigt hålla en 
tillräcklig hög vetenskaplig stringens så att även den forskarutbildade kan applicera 
texten utifrån sin verklighet. En grannlaga uppgift att försöka sig på, en slags dans 
på slak lina, som också på ett sätt exemplifierar det projekt som antologin är avsedd 
att ge en bild av.  

Vi har valt att kalla boken A prima vista, en musikterm som betyder att spela ett 
musikstycke efter noter som man aldrig har sett. Även för en van notläsare, är just 
detta stycke alltså nytt och man får applicera kunskap på ett helt nytt område. På 
motsvarande sätt är alla olika aktörer inom detta projekt mycket kompetenta på sina 
respektive områden, men det är mycket som är nytt när det kommer till praktiknära 
forskning.  

Att skriva en antologi innebär ett samarbete mellan många personer varav vi som 
varit redaktörer vill tacka några specifikt här. Förutom sitt deltagande som forskare 
i projektet har Annika Falthin och Susanna Leijonhufvud varit högst delaktiga i 
arbetet med antologin som helhet. Susanna ska också tackas specifikt för arbetet 
med bildhantering samt att skapa visualiseringar. Även Judith Ekström ska tackas 
för bildbearbetning till kapitel 6 samt Mathilda Backman för illustration i kapitel 7. 
Vidare vill vi också tacka alla medforskande lärare för ert engagemang i forsknings-
projekten, att ni gjort det möjligt för forskare att få en så tydlig insyn i er verksamhet 
och att ni stått ut med återkommande kommentarer från oss redaktörer. Vi vill 
särskilt tacka lärarna i projektet som bemödat sig med korrläsning av hela manuset. 
Vi vill tacka rektorer, administratörer och chefer inom såväl Eskilstuna kommun 
som vid Kungl. Musikhögskolan för att ni gjort detta möjligt och för era respektive 
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bidrag till olika delstudier. Vi vill också tacka Karin Hassle vid KMH som agerat 
extern läsare och lämnat kloka synpunkter på textens formuleringar. Slutligen vill 
vi tacka för samarbetet med ULF-noden i Uppsala och för de resurser vi tilldelats 
som använts till arbetet med denna antologi.  

Till sist vill vi lyfta de som är anledningen till att vi bedriver musikundervisning, 
nämligen eleverna. Även om ni inte ser dem precis överallt på bladen i denna bok; 
så är denna antologi befolkad av ett stort gäng elever; fantastiska barn och 
ungdomar som har släppt in både kamera och forskare i sina klassrum och sitt 
lärande, i sin vardag, precis sådan den är. Tack för att vi fick dela den! 

Anna Backman Bister & Mikael Persson 
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Författarpresentationer 

Anna Backman Bister 
Anna är utbildad lärare i musik och i svenska, och har arbetat som musiklärare i 19 
år, under två läroplaner, Lpo94/Lpf94 och Lgr11/Gy11/Lgsär11. Under dessa 19 år 
har hon arbetat 10 år på estetiska programmet på gymnasiet, 5 år på grundskolan 
och 3,5 år på grundsärskolan. Sedan 2014 år är hon disputerad i musikpedagogik 
och delar sin tjänst mellan arbete som lektor på Kungl. Musikhögskolan och som 
musiklärare på grundsärskolan i Eskilstuna kommun. Anna har ända sedan sin tid i 
lärarutbildningen varit intresserad av att kombinera forskning och lärarskap samt 
att arbeta med praktiknära forskning. I Annas avhandling med titeln Spelets regler, 
som fokuserade individanpassning i ensemblespel, videoobserverade hon tre 
musiklärare, varav en var hon själv. Anna Backman Bister har också varit 
projektledare för ULF-samarbetet mellan Kungl. Musikhögskolan och Eskilstuna 
kommun. Anna arbetar även i Skolverkets referensgrupper för revidering av 
läroplanerna i musik för både grund- och grundsärskola.  

Mirjam Broers 
Mirjam utbildade sig på en musikhögskola i Zwolle (Nederländerna) i slutet av 80-
talet med inriktning instrumentalpedagog i tvärflöjt. Under sin studietid arbetade 
hon deltid på en musikskola som tvärflöjtspedagog. Efter studietiden tog hon ett 
uppehåll från musiklivet fram till dess att hon med familjen flyttade till Sverige 
2009. Hennes första arbete som musiklärare var på låg- och mellanstadiet i en 
grundskola 2013. Sedan 2015 jobbar hon heltid på en skola som ligger i Eskilstuna 
och undervisar årskurserna ett till sex.  

Annika Falthin 
Annika är lektor i musikpedagogik på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Hon 
utbildade sig till musiklärare i början på 1980-talet. Efter lång tid som verksam 
musiklärare på grundskolan och Stockholms musikpedagogiska institut, 
disputerade hon med en avhandling 2015 om högstadieungdomars menings-
skapande och lärande i musikundervisning. Dessförinnan 2011 skrev hon en 
licentiatuppsats om ungas musicerande när de redovisade i andra skolämnen än 
musik och samtidigt musicerade. På uppdrag av Skolverket har Annika har deltagit 
i framtagandet av kursplanen i musik i Lgr11 och tillhörande kommentarmaterial 
samt har deltagit i revideringsarbetet av dessa dokument inför ändringarna 2021.  
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Carna Fredriksson 
Efter gymnasiet arbetade Carna på en musikskola i en liten kommun som obehörig 
musiklärare. Det var då hon insåg att hon ville bli musiklärare. Hennes musiklärar-
examen togs 1989 vid Piteå Musikhögskola. Carna har under åren arbetat på fyra 
olika grundskolor i olika socioekonomiska områden i samma stad. Hon har 
undervisat i årskurserna F-9 inom grundskolan samt grundsärskolan samt även 
under några år haft timmar på Kommunala Musikskolan. På hennes nuvarande 
arbetsplats finns även musikklasser med körinriktning från årskurserna 4–9. Här 
har hon arbetat sedan 2003 och haft förmånen att få följa några elever från 
förskoleklass till år 9. 

Susanna Leijonhufvud 
Susanna är utbildad lärare i musik och matematik och har arbetat i både grundskola 
och gymnasium i fjorton år. Därefter inledde Susanna en forskarbana och har 
undervisat inom högre utbildning. Susanna disputerade 2018 med avhandlingen 
Liquid Streaming – the Spotify Way to Music och har sedan dess haft en postdoc-
tjänst vid Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet. Dessförinnan skrev 
Susanna en licentiatexamen i musikpedagogik vid Kungl. Musikhögskolan, 2011, om 
sång ur ett transcendentalt fenomenologiskt perspektiv, vilket har lett till att hon 
även har publicerat en del forskning i musik och filosofi. Susanna var även 
projektledare för Skolverkets bedömningsstöd i musik för årskurs 6 och har sedan 
dess även varit involverad i frågor kring bedömning och betygssättning i 
musikämnet. Susanna arbetar som lektor vid Stockholms Musikpedagogiska 
Institut såväl som vid Kungl. Musikhögskolan.  

Anita Lönngren 
Musik har alltid varit en del av Anitas liv på olika sätt. I hennes uppväxt spelades 
och sjöngs det ofta. Anita spelade piano i musikskolan och lärde sig själv ackord på 
gitarr i 9-årsåldern. Under ungdomsåren var gitarren en följeslagare, hon lärde 
kompisar ackord, men tänkte aldrig på musik som yrkesbana. Hon utbildade sig till 
förskollärare 1976. Från 1996 har hon arbetat i förskoleklass och med musik i 
årskurserna F-2 i många år. År 2006 tog hon, genom lärarlyftet, examen som 
Grundskollärare och när sedan Lgr11 infördes gick hon kursen ”Musik i 
grundskolan” vid Stockholms Musikpedagogiska Institut. Vårterminen 2013 
började hon arbeta som musiklärare på samma skola där hon tidigare arbetat med 
förskoleklass. På skolan har hon undervisat elever i årskurserna 1–6 samt också i 
träningsskolan. Skolan har varit en F-9 skola med musikinriktning och är numera 
en F-6 skola utan musikinriktning.  



 

 3 

Mikael Persson 
Mikael är sedan 2003 utbildad lärare i musik och samhällskunskap, och arbetade 
efter examen i närmre 10 år som lärare inom grundskolan. Under tiden som lärare 
fortbildade sig Mikael i genusvetenskap och har sedan dess arbetat med att utmana 
maktrelationer, både i sin egen musikundervisning och inom ramen för Stockholms 
Stads arbete med att stötta andra skolor att integrera ett maktperspektiv i sin 
verksam-het. Mikaels avhandling kan beskrivas som en fortsättning på intresset att 
skapa förutsättningar att påverka normer i klassrummet och handlar om hur elevers 
interaktioner påverkar deras möjligheter till delaktighet i musikundervisningen. 
Eleverna förhåller sig till varandra på olika sätt som inte med nödvändighet handlar 
om vare sig musikundervisningen eller skolan, varför avhandlingen har titeln Inte 
bara musik. Elevernas sociala spel har visat sig i hög grad påverka både omfattning 
och former för elevernas medverkan i musikundervisningen. Mikael jobbar nu som 
lektor i pedagogik vid Stockholms universitet och som forskare i musikpedagogik 
vid Kungl. Musikhögskolan.  

Eva Sand 
Eva har under sin uppväxt alltid hållit på med musik och läste till musiklärare med 
valthorn som huvudinstrument på Ingesunds musikhögskola (1991–1994), följt av 
studier i funktionsinriktad musikterapi. Efter det har hon arbetat på musik-, kultur-, 
sär-, och grundskola som musiklärare och som musikterapeut. 2012 avslutade hon 
utbildningen ”Musik i grundskolan” på Stockholms Musikpedagogiska Institut, och 
2018–19 läste hon kursen ”Normkritik i civilsamhället” på Umeå universitet. De 
sista 10 åren har hon arbetat på nuvarande arbetsplats. Skolan är en F-6 skola och 
ligger utanför centrum i ett villaområde.  

Maria Steen 
Musik, främst kör och sång, har alltid varit en stor del av Marias liv. Trots det var 
det ingen självklarhet att hon skulle utbilda sig till musiklärare. Så blev det ändå och 
hon examinerades från Ingesunds Musikhögskola 1992. Först arbetade Maria på en 
kommunal musikskola i några år, men ville ha nya utmaningar och sökte sig till en 
låg- och mellanstadieskola som musiklärare. 1999 började hon på sin nuvarande 
arbetsplats. Det är en stor F-9 skola, som även har musikklasser med körinriktning, 
samt grundsärskola. Skolan ligger i ett socioekonomiskt stabilt område. Musik-
klasserna har däremot hela kommunen som upptagningsområde. Maria har under 
den period då ULF-projektet pågått även läst körpedagogutbildning vid 
Musikhögskolan i Örebro. 
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1. Introduktion 
Anna Backman Bister & Mikael Persson 

Forska tillsammans – därför ULF 

Den 9 mars 2017 beslutade regeringen att uppdra åt en särskild utredare att föreslå 
hur universitet och högskolor som bedriver lärar- och förskollärarutbildningar, 
samt huvudmän inom skolväsendet, ska kunna skapa långsiktig samverkan kring 
praktiknära forskning för att stärka den vetenskapliga grund som utbildning enligt 
skollagen (SFS 2010:800) ska vila på. Detta resulterade i betänkandet ”Forska 
tillsammans – samverkan för lärande och förbättring” (SOU 2018:19).  

Samtidigt gav regeringen i uppdrag åt Uppsalas, Göteborgs, Umeås och Karlstads 
universitet att planera och genomföra en försöksverksamhet i syfte att utveckla och 
pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan lärosäten och huvudmän 
inom skolväsendet kring praktiknära forskning. Dessa fyra lärosäten kom så att 
utgöra noderna i denna försöksverksamhet som benämns, ULF vilket står för 
Utbildning, Forskning och Lärande. Till varje respektive nod, eller universitet, har 
sedan olika lärosäten som har intresse av att utveckla praktiknära forskning inom 
ramen för ULF fått möjlighet att ansluta sig. Kungl. Musikhögskolan, KMH, i 
Stockholm bjöds exempelvis in till den så kallade Uppsalanoden.  

ULF utmärker sig, jämfört med stora delar av tidigare samverkan mellan skola 
och akademi, genom att betona att samverkan ska präglas av jämlika villkor mellan 
skola och akademi (se figur 1.1). Exempelvis ska yrkesgrupper inom skolan också 
kunna ta initiativ till utvecklings- och forskningsprojekt, i stället för det 
traditionella förfarandet när forskare är de som tar initiativ till att söka medel för 
olika forskningsprojekt. ULF har vidare som mål att skapa långsiktigt hållbara 
samverkansmodeller för forskning och utveckling mellan lärosäten och skolor. 
Samverkansmodellerna kan se ut på olika sätt och kan till exempel handla om att 
skapa gemensamma forskningsmiljöer eller tjänster som delas mellan akademi och 
skola. De lärosäten som anslöt sig till Uppsalanoden fick i uppdrag att knyta till sig 
huvudmän att samarbeta med, vilket skulle ske genom upprättandet av kontrakt 
mellan dessa två parter. Uppsalanoden valde vidare en modell för det övergripande 
samarbetet där representanter, lika fördelade från såväl samverkande skolhuvud-
män som lärosäten, bildade en styrgrupp där beslut om exempelvis fördelning av 
medel och strategier för projektet diskuterades.  
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Figur 1.1 Skolhuvudman och lärosäte bedriver praktiknära forskning i 
en strukturerad process som präglas av ömsesidigt utbyte och lärande 
hos båda parter1.  

Uppstart – hur projektet initierades 

Det nationella projektet handlar om samverkan mellan skola och akademi, och 
redan i regeringens beslut (Regeringsbeslut U2015/03573/UH; U2017/01129/UH) 
beskrivs att en av komponenterna i modellerna är att prova så kallade 
”kombinationstjänster”, vilket också KMH valde. Anna Backman Bister, disputerad 
i musikpedagogik och lektor i arbetsplatsförlagt lärande vid KMH, hade redan fast 
anställning på deltid som lektor på KMH, såväl som fast anställning på deltid som 
musiklärare i en grundsärskola i Eskilstuna kommun. Genom Backman Bister fanns 
alltså redan en naturlig kontaktyta mellan akademi och skola. Att prova att ha en 
projektledare som var musiklärare och forskare samt anställd i både skola och 
akademi, skulle kunna ge en ingång till den komplexa frågan om dubbla roller som 
är högst närvarande i praktiknära forskning, en roll som diskuteras återkommande 
både i denna antologi och i andra texter. Under vårterminen 2018 slöt KMH ett avtal 
med Eskilstuna kommun om samverkan inom ramen för den nationella 
försöksverksamheten ULF, och Backman Bister fick i uppdrag att vara projekt-
ledare för samarbetet. 

Under hösten 2018 bjöd Backman Bister, i sin roll som projektledare, in alla 
musiklärare i Eskilstuna kommuns kommunala skolor till två träffar om ULF-
projektet. Vid dessa träffar informerades musiklärarna om projektet och det 
genomfördes en brainstorming om intresseområden att undersöka. Samtidigt som 

1 Figuren skapad och använd med tillstånd av Forum för samverkan (FoSam) vid Uppsala universitet. 
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musiklärarna bjöds in till dessa träffar gick information ut till alla rektorer via redan 
etablerade kanaler, veckobrev från skolchefen, om att projektet initierats. En av 
träffarna med lärarna ägde rum i september och den andra träffen var under en av 
lärarnas studiedagar i vecka 44. Under vecka 44 finns möjlighet att träffas eftersom 
lärarna inte har undervisning utan är frilagda för studiedagar. I samtalen med 
musiklärarna utkristalliserades fyra huvudsakliga intresseområden att genomföra 
studier inom, nämligen musikundervisning och normer, musikundervisning och 
digitalisering, musikundervisning i grundsärskola och träningsskola samt 
musikundervisning och anpassningar/särskilt stöd.  

Utifrån dessa fyra arbetsområden skrevs en verksamhetsplan inom det lokala 
samverkansprojektet. Verksamhetsplanen skickades in till Uppsalanoden som 
godkände upplägget och kunde tilldela KMH och Eskilstuna kommun medel för att 
bedriva praktiknära forskningsprojekt 
i musikpedagogik. Att forskningens 
inriktning arbetats fram tillsammans 
med lärarna utgör en väsentlig 
utgångspunkt för att tilldelas medel för 
praktiknära forskning inom ULF.  

Figur 1.2 Forskar-lärar-par inom varje delprojekt.

Tilldelningen av medel för projektet 
resulterade i att fyra forskare vid KMH 
tillfrågades om att delta. De valdes 
utifrån deras kompetens och erfaren-
heter inom de områden som musik-
lärarna, tillsammans med projekt-
ledaren, kommit fram till som intresse-
områden att forska om. Således kan det 
sägas vara en modell där forskare och lärare matchats ihop baserat på kompetens 
och intresseområde. Av de tiotal musiklärare som deltog i brainstormingen vid de 
två mötena i Eskilstuna, var det fyra som under vårterminen 2019 var fortsatt 
intresserade av att arbeta med projektet.  

Eftersom det visade sig att två av dessa arbetade på samma skola och gärna ville 
arbeta tillsammans i samma delprojekt, tillfrågades en femte lärare. Läraren hade 
tidigt visat intresse för ULF, men inte kunnat vara med vid de två brainstorming-
träffarna. Musiklärarna och forskarna bildade under våren 2019 tre forskar-lärar-
par (figur 1.2) och en forskar-lärar-trio där musiklärare och forskare började 
planera forskning inom ramen för ett av de fyra intresseområdena. I takt med att 
delprojekten utvecklats till följd av dialoger mellan forskare och lärare, förändrades 
två av de ursprungliga förslagen till nya ämnesområden, och två kvarstod i sin 
ursprungliga form. Detta har bland annat berott på att musiklärare som 
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ursprungligen visat intresse för två av områdena av olika skäl senare inte kunnat 
vara aktiva i projektet, samt att intresset utvecklats åt ett annat håll under 
planeringsfasen under våren 2019. De fyra områden som blev projektets slutliga 
områden, och som kommer att presenteras i var sitt kapitel i denna antologi är 
ledarskap i musikklassrummet, interventioner för musikalisk kunskapsutveckling och 
delaktighet, musikundervisning och digitalisering samt normkritisk musikundervisning. 

Samverkan – forska tillsammans 

Samtliga författare i denna antologi är före detta, eller nu aktiva, musiklärare i 
grundskolan. Forskarna i projektet har disputerat i musikpedagogik men har 
mångåriga bakgrunder som musiklärare. Författarna delar därmed ett genuint 
intresse för, och har erfarenhet av, att utveckla musikundervisningen i den svenska 
grundskolan.  

Under läsåret 2019–2020 har fyra forskare från KMH tillsammans med fem 
lärare i Eskilstuna kommun genomfört fyra separata forskningsprojekt som 
benämns som delprojekt genom texten för att skilja dem från samverkansprojektet 
mellan Eskilstuna kommun och KMH som helhet. Delprojekten har genomförts i 
fyra olika grundskolor i Eskilstuna kommun och presenteras i kapitel 3, 4, 5 och 6. 
Varje forskar-lärar-par har sedan arbetat på olika sätt med sina respektive 
frågeställningar. Metodologiskt har projekten visat på olikheter både när det gäller 
att samla in material, hur materialet är analyserat och slutligen hur det är 
presenterat. En likhet är att alla genomfört videodokumentation för att kunna 
analysera själva undervisningen i klassrummet. 

Genom upplägget har samarbetet också kommit att handla om de olika 
förutsättningar som omgivit varje delprojekt vilket möjliggjort att jämföra dessa 
med varandra. Några av lärarna är ensamma musiklärare på små skolor, andra 
arbetar på större skolor där det finns fler musiklärare och har alltså större 
möjligheter att få stöd av varandra än de som arbetar som den enda musikläraren 
på sin skola. Frågorna som lärarna visat intresse för är väldigt olika, men har 
gemensamt att de är viktiga för dem själva i just deras undervisningspraktik. 
Samtidigt berör frågorna som lärarna visat intresse för övergripande teman om till 
exempel ledarskap, att designa musikundervisning, digitalisering och normkritik; 
teman som också kan antas vara intressanta för andra musiklärare att läsa om. 
Lärarna har också olika erfarenheter av musikundervisning. De möter olika 
elevunderlag och arbetar i skolor med olika lokala kulturer, vilket också påverkar 
vilka frågor som är väsentliga för dem att lyfta och studera. Ledningen av deltagande 
skolor bedrivs på olika sätt vilket även påverkar projekten. Upplägget med olika 
delprojekt har därför öppnat för att också utvärdera och diskutera former för att 
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organisera praktiknära forskning beroende på de lokala förutsättningarna på den 
enskilda skolan.  

Förutom att var och ett av de olika forskningsprojekt som bedrivits presenteras i 
olika kapitel presenterar antologin därmed även på ett övergripande plan olika 
möjligheter och utmaningar med att organisera praktiknära forskning. Dessa 
olikheter synliggör också hur praktiknära forskning kan ske på ett antal sätt 
beroende på olika forskningsdiscipliner, förkunskaper, engagemang och lokala 
förutsättningar. 

ULF-projektet i sin helhet fokuserar främst på allmänna frågeställningar för 
skolan såsom digital samverkan, kollegiala lärprocesser, flerspråkighet och 
skolfrånvaro. Det finns inom den nationella försöksverksamheten andra projekt 
som knyter an till grundskolans så kallade kärnämnen svenska, matematik och 
engelska men även ämnen såsom fysik och geografi. Det finns också projekt som 
fokuserar på andra estetiska ämnen, med det är bara samarbetet mellan Uppsala 
universitet och KMH som i ULF-projektet har ett tydligt fokus på musik.  

Musikämnet i grundskolan – då 

Så här långt har inledningen handlat primärt om praktiknära forskning, vilket är ett 
av antologins två huvudsakliga innehåll. Detta innehåll är mer generiskt i sin 
karaktär och potentiellt överförbart på många sätt till praktiknära forskning också 
inom andra skolämnen. Det andra innehållet handlar om musikundervisning och 
vad som blir specifikt för praktiknära forskning i just detta ämne. Musik är ett ämne 
som har sin specifika historia och praktik inom det svenska skolväsendet. För att 
situera detta kommer därför här en kort historik om musikämnets plats genom 
tiderna i den svenska skolhistorien.  

Musikämnet har länge haft en central roll i den offentligt anordnade 
formaliserade undervisningen i Sverige. Denna roll har förändrats över tid, vilket 
påverkat musiklärarens arbete i klassrummet. En allmän skola har funnits i Sverige 
sedan starten av folkskolan 1842 (Richardson, 1992) men redan under 1600-talet var 
det inte ovanligt att klockaren hade till uppgift att bedriva undervisning för 
socknens barn (Gustafsson, 2000) och musik har sedan dess haft en mer eller 
mindre given plats bland skolans ämnen. Musikämnet har däremot genom åren 
legitimerats på olika grunder (Sandberg, 2006). Skillnader i musikämnets 
legitimeringsgrunder kan påverka vilka forskningsfrågor som uppfattas som 
relevanta att studera. Från början hette ämnet sång och legitimerades med att det 
var viktigt att eleverna lärde sig att sjunga för att kunna delta i kyrkans psalmsång. 
Läraren förväntades kunna sjunga med eleverna och även ackompanjera på 
harmonium, en enkel tramporgel som installerades i många skolor. Denna koppling 
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till kyrkan var den viktigaste faktorn för musikämnets utveckling som skolämne i 
Sverige fram till 1900-talet (Gustafsson, 2000). Musikämnet hade även en fostrande 
funktion genom att styrka kärleken till fosterlandet och bevara det nationella 
kulturarvet. I läroverken hade sångundervisningen en bredare inriktning. Eleverna 
fick lära sig grundläggande musiklära, de fick sjunga en bredare repertoar, mer 
flerstämmig kvartett- och körmusik och det fanns också möjligheter att spela 
instrument och medverka i ensemble (Stålhammar, 1995).  

Genom 1946 års skolkommission fick tanken om en enhetsskola starkt 
genomslag, vilket bland annat innebar fokus på individualisering. Även musikämnet 
påverkades exempelvis genom att mer aktiverande och individualiserande moment 
skulle ges plats, även om ämnet fortfarande vid denna tid benämndes sång, vilket då 
oftast genomfördes i grupp. I läroplanen från år 1955 ersattes ämnesnamnet sång 
med musik. I kursplaneförslaget som låg till grund för 1955 års undervisningsplan 
beskrivs hur musikämnet skulle breddas till att omfatta fem moment som sedan har 
funnits med i samtliga läroplaner; sång, rörelse, instrument, lyssnande, och 
skapande (Stålhammar, 1995). Den svenska skolan, en skola för alla, realiserades 
1962. Detta uttryck känner många till än idag. Huvudmålet var att utjämna sociala 
skillnader. I denna skolform betraktades musikämnet som ett verktyg för att 
utveckla och kultivera individen som även kunde fungera som ett stöttande ämne 
gentemot andra skolämnen. Inom musikämnet var det emellertid också viktigt att 
förmedla den ”sköna konsten” till nästa generation. Musikalisk fostran hade med 
andra ord en bildningsfunktion. Det var musiklärarens uppgift att ”öppna elevernas 
öron” för den goda konsten. I Lgr 62 delades momenten i musikundervisningen upp 
under tre rubriker; sång, spel och lyssnande. Musikämnet började breddas mot mer 
ensemblespel (Backman Bister, 2014; Gustafsson, 2000; Marklund, 1992; 
Stålhammar, 1995; Sundin, 2003).  

Från slutet av 1960-talet och framåt förändrades således den svenska 
musikundervisningen från att tidigare ha betonat sång, musiklyssnande och 
musikteori till att gå mot mer aktivt musicerande, improvisation och musik-
skapande. Åren 1971–1974 genomfördes en stor utredning om Skolans Inre Arbete, 
SIA, som fick effekter för skolan, bland annat påskyndades den decentralisering av 
skolan som senare genomfördes samt lade grunden för en ny läroplan, Lgr80 
(Lundgren, 2012). Utifrån denna läroplan kunde tillvalen på högstadiet förutom 
språk, efter lokala beslut, även innehålla kurser om exempelvis blåsinstrument, 
dans eller för den delen motorsport, så länge de var associerade med något av 
skolans övriga ämnen. Ett estetiskt ämne som lästes som sådant tillval blev nu 
betygsgrundande, vilket det inte tidigare hade varit. Detta skiljde sig från att till 
exempel spela i orkester eller att sjunga i kör efter skoltid, viket tidigare hade varit 
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möjligt i både folkskola, grundskola och läroverk. Att estetiska tillvalsämnen kunde 
vara betygsgrundande bidrog till att öka musikämnets legitimitet.  

Musik kallas ibland för ett praktiskt-estetiskt ämne. Författarna till musikämnets 
läroplanstexter i Lgr62, Lgr69 och Lgr 80 använde benämningen estetisk-praktiska 
ämnen, inte begreppet praktiskt-estetiska ämnen för att särskilja dessa ämnen från 
så kallat teoretiska ämnen i skolan. Avsikten med att införa begreppet estetisk-
praktiskt i musikens fall var att betona att musikämnet nu också skulle handla om 
elevens egen musikaliska aktivitet och inte enbart om att uppskatta konstnärliga 
verk och det nationella kulturarvet (Nilsson, 2002). Bo Nilsson (2011) menar att 
förekomsten av begreppet praktisk-estetiska ämnen kan få konsekvensen att det 
uppfattas som en sammanslagning av en grupp ämnen som uppfattas som praktiska 
och estetiska. Den ursprungliga tanken, att beskriva estetiska verksamheter (som 
musikämnet) som både estetiska och praktiska för att visa på både estetisk 
upplevelse och praktiskt utövande, kan ha varit befogad, i synnerhet som en 
förändring av musikämnet från ett teoretisk mot ett mer praktiskt inriktat ämne. I 
varken Lpo94 eller Lgr11 återfinns dock begreppet praktiskt-estetiskt ämne. Vad 
begreppet alltså idag står för ter sig tämligen diffust. Elevers egna musikaliska 
aktiviteter är en av orsakerna till att ämnet från 1962 till 1990-talet föreskrevs 
undervisning i mindre grupper i högre utsträckning än i andra ämnen i skolan. 
Musikläraren fick istället fler lektioner per vecka än lärare i andra ämnen, vilket 
reglerades i den så kallade undervisningsskyldigheten och fanns inskrivet i 
skollagen fram till 1991 då skolan kommunaliserades.  

Mot bakgrund av ovanstående mycket kortfattade historik över musikämnet i 
grundskolan från den obligatoriska skolans start 1842 fram till 1990-talet, 
framträder hur musikämnets legitimitet initialt kommit från religion, via 
uppfattningen om musik som ett i sig karaktärsdanande ämne till musik som 
stöttande till prestationer i andra ämnen. Tydligt är också att ämnet haft en tonvikt 
åt ett praktiskt innehåll sedan 1960-talet. 

Musikämnet i grundskolan – nu 

Hur ser musikämnet i grundskolan ut idag? För att ge en kortfattad bild av detta, 
måste vi först gå tillbaka till 1970-talet, och sedan göra några nedslag kring ämnets 
karaktär, status, timtilldelning samt resurser till extra stöd. I den senaste 
läroplanen, Lgr11, är musikämnets centrala innehåll indelat i tre större områden, 
inom vilka aktiviteter i olika årskurser föreskrivs. Dessa områden är: Musicerande 
och musikskapande, Musikens verktyg, samt Musikens sammanhang och funktioner. 
I dessa områden ser vi spår av de fem områden som återfunnits i ämnet sedan 1955 
och som beskrivits ovan; sång, rörelse, instrument, lyssnande och skapande. Ämnets 
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praktisk-estetiska karaktär har bestått, och betoningen på görande/spelande är 
fortfarande aktuell. Under 1970-talet genomfördes flera större reformer inom 
musiklärarutbildningen. Dels delades 1977 musiklärarutbildningen i två inrikt-
ningar, Musiklärare för Grundskola och Gymnasium, GG, och Instrumental- och 
Ensemblelärare, IE, dels startade Organisationskommittén för högre Musikutbildning 
i Sverige, OMUS, något år tidigare en försöksverksamhet vid tre musikhögskolor, 
den Särskilda Ämnesutbildningen i Musik, SÄMUS. Idén med SÄMUS var att öppna 
för nya genrer i musikhögskolevärlden, såsom jazz- rock- och folkmusik (Olsson, 
1993).  

Dessa reformer har fått en mycket stor betydelse för ämnet och hur det ser ut 
idag, delvis för att just dessa, för musiklärarutbildningen, nya genrer verkligen fick 
genomslag på musikhögskolorna och vidare ut i musikklassrummen. Ämnet har 
sedan 1970-talet och fortsatt legat i framkant just när det gäller att knyta an till 
ungdomskultur. Läroplanen idag, Lgr11, föreskriver en variation av genrer, och 
kunskaper om olika slags musik, och även arbete med digitala verktyg. Idag är olika 
former av digitala verktyg såsom datorer eller olika former av surfplattor vanligt 
förekommande i musikämnet, inte minst inom musikskapande.  

Det händer att man använder begreppet ”kärnämne” i dagligt tal, såväl hos 
gemene man som hos yrkesverksamma lärare. Det är också ett begrepp som 
förekommer i politisk text och i texter producerade i lokala skolförvaltningar. 
Skolans musikämne är inte ett av de så kallade ”kärnämnena”, vilket innebär att 
ämnet fortfarande har behov av ett visst legitimitetsskapande arbete. Innan den 
skolpolitiska reformen 2011, var det godkänt betyg i tre ämnen i grundskolan, som 
var behörighetsgivande till gymnasiet; svenska, matematik, och engelska. 
Begreppet kärnämne finns inte i någon läroplan, men etablerades i skoldebatten i 
samband med att ovanstående gränsdragning för behörighet till gymnasiet gjordes 
1998/99 (SOU 2016:77).  

Undervisningstiden fördelas mellan de olika skolämnena enligt en särskild 
ordning, som är fastställd i timplanen (Skolverket, 2020). Elever som går i 
grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar per 
stadium, och timplanen som finns hos Skolverket, är stadieindelad. De så kallade 
kärnämnena har avsevärt fler timmar i timplanen än andra ämnen, och musik är ett 
av de ämnen som har minst timmar. En möjlig slutsats kan vara att de ämnen som 
tilldelats mer tid antas vara viktigare än ämnen som tilldelas färre timmar. Detta 
kan föranleda att det pågår en mer eller mindre uttalad kamp om hur värdet av olika 
ämnen ska formuleras av företrädare för de olika ämnena i syfte att vinna mer 
utrymme för det egna ämnet. Som ett exempel på detta har värdet av ämnet idrott 
och hälsa på senare år legitimerats för att stärka folkhälsan samt för att det antas 
stärka elevernas prestationer i andra ämnen (Hansen, 2016). På liknande sätt tar 
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ofta musikpedagogik stöd av hjärnforskning om musikens betydelse för att 
legitimera musikämnet i skolan. 

Undervisningstiden för ämnet musik är dock större i vissa skolor. Det finns, och 
har under lång tid funnits, skolor som profilerat sig mot musik. I vissa av dessa, som 
ofta benämns musikklasser, har i synnerhet körsång utgjort en central verksamhet. 
Sedan 1990-talet har också andra musikprofiler vuxit fram med exempelvis 
orkester/ ensembleklasser eller musikalinriktning. Även om det är troligt att 
skolmarknadens introduktion inneburit ett ökat utbud av profilskolor menar 
Mikael Palme (2008) att just musikprofilskolors verksamhet inte förändrats i någon 
större utsträckning mot bakgrund av att just musikprofilerade skolor varit 
etablerade redan innan introduktionen av marknadskrafter i skolan. I dessa profiler 
finns en möjlighet att minska på antal timmar i andra ämne med upp till 20% för att 
skapa utrymme för profilämnet, dock inte när det kommer till ”kärnämnena”; 
svenska, engelska och matematik.  

Musikämnet i den svenska grundskolan har genomgått ett flertal utvärderingar 
och granskningar, och bilden som framgått har allt sedan 1990-talet har visat på 
både utmaningar och styrkor med musikämnet. I dessa utvärderingar framgår att 
det under en längre tid varit vanligt att de som undervisar i musik saknar 
behörighet, samt att musiklärare ofta är ensamma i sin profession på sin skola och 
att musikämnet sällan ingår i skolans kvalitetsarbete (Skolverket, 2005; 2015). Det 
sistnämnda är något som praktiknära forskning i musikämnet skulle kunna bidra till 
att förändra. Behovet av att samverkan musiklärare emellan blir viktigt eftersom det 
ofta finns få musiklärare på en och samma skola. Något som också framgår med 
tydlighet är att musikämnet är ett mycket omtyckt ämne (Skolverket, 2005; 2015). I 
en granskning från 2019 beskriver Skolinspektionen musikämnet i grundskolan 
med orden: 

Att musik är viktigt på flera olika sätt för såväl individ, skola och 
samhällsutveckling har beskrivits i denna rapport. Dessutom är musik 
en självklar del av våra liv, traditioner och högtider. Vi omgärdas också 
av olika sorters ljud och musik från morgon till kväll då vi påverkas på 
en rad medvetna och omedvetna sätt. Skolan har en viktig roll då det i 
läroplanen framgår på flera ställen att skolan ska bidra till att stimulera 
elevernas kreativitet. Vi vet sedan tidigare att många elever uppskattar 
musikämnet, vilket är en stor möjlighet att bygga på elevers intressen 
och tidigare erfarenheter. (Skolinspektionen, 2019, s. 7) 

Vi har nu försökt teckna en bild av några olika specifika drag som präglar 
musikämnet i grundskolan nämligen att musikämnet: har funnits länge i skolan, 
legitimerats på olika grunder, utvecklats till ett praktiskt-estetiskt ämne med fokus 
på musicerande nära ungdomskultur och är nu mitt i den framväxande 
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digitaliseringen i samhället och inom ämnet. Vidare är det vanligt att musikläraren 
saknar kollegor på skolan samt att ämnet undervisas i stora grupper sedan kravet på 
halvklassundervisning, i samband med skolans kommunalisering, släpptes. Musik-
ämnet är ett mindre ämne som inte tillhör de så kallade kärnämnena, men ett ämne 
som är mycket omtyckt av elever. Detta är viktiga faktorer som bildar en viktig del i 
kontexten för föreliggande forskningsprojekt och antologi.  

Bokens disposition 

Antologin består av ett antal kapitel som kan läsas var för sig utifrån olika intressen, 
eller som en helhet. Mot denna bakgrund kan det också ske vissa överlappningar 
mellan kapitlen. Bokens olika kapitel är också framtagna på olika sätt, med olika 
läsare i åtanke, varför det också finns en variation i språklig stil mellan kapitlen. För 
att kunna navigera mellan kapitlen presenteras de mycket kort här.  

Kapitel 2 har titeln Vad är praktiknära forskning? och introducerar olika sätt att 
definiera begreppet praktiknära forskning och relaterar dessa till några olika 
snarlika begrepp. Vidare diskuteras vilka olika aktörer som är delaktiga i 
praktiknära forskningsprojekt och hur dessa både kan bidra till gemensam 
utveckling, men också hur de olika roller de representerar kan komma i konflikt 
med varandra. Praktiknära forskning förväntas exempelvis infria olika syften som 
kan vara olika för olika aktörer. Slutligen diskuteras forskningsetik i relation till 
praktiknära forskning, vilket i nuläget är ett område som det saknas tydliga etiska 
riktlinjer inom.  

Kapitel 3 har titeln Ledarskap i klassrummet – kaos, kreativitet och lärande. I 
kapitlet presenteras det första delprojektet som har fokus på ledarskap i 
musikklassrummet på lågstadiet. Här diskuteras hur avgörande det kan vara att 
våga visa sig sårbar och undersöka det man tycker är svårt och slutligen tendensen 
att använda det som vi har närmast till hands när vi ställs inför utmanande 
situationer.  

Kapitel 4 har titeln Kunskapa och ’vara’ i musik och utgör det andra delprojektet. 
I kapitlet får läsaren följa med två klassers musikaliska utveckling under en termin 
på mellanstadiet. Bland annat diskuteras vad som avgör när eleverna är ”i musiken”.  

Kapitel 5 har titeln Digitalisering och musikundervisning och utgör det tredje 
delprojektet. Kapitlet diskuterar vilka möjligheter och begränsningar som finns för 
musiklärare när det gäller att använda musikvideor från YouTube så väl som att 
använda sig av undervisningsmaterial som finns tillgängligt på nätet, delat av andra 
musiklärare.  

Kapitel 6 har titeln En normkritisk blick på musikundervisning och utgör det 
fjärde och sista delprojektet i antologin. Detta kapitel behandlar frågan om hur en 



 

 15 

normkritisk blick på undervisningen kan utvecklas med hjälp av att studera 
elevernas interaktioner med varandra under pågående musikundervisning. Bland 
annat analyseras elevers hållning, humor och skojsång samt rörelse och tajming i 
relation till uttryck för femininitet och maskulinitet.  

Kapitel 7 har titeln Vara lärare i praktiknära forskning. I kapitlet delar de 
medforskande musiklärarna med sig av sina erfarenheter av möjligheter och 
utmaningar med att delta i praktiknära forskningsprojekt. Kapitlet behandlar allt 
från betydelsen av att granska sig själv och andra genom kollegial samverkan till 
utmaningar att få tid för reflektion, få in samtyckesblanketter och att få tekniken att 
fungera. I kapitlet finns avsnitt med konkreta tips på saker att tänka på för såväl 
lärare som forskare, rektorer och administratörer som vill ger sig in i praktiknära 
forskning.  

Kapitel 8 har titeln Samverkan mellan skolhuvudman och akademi och berör 
frågor som har att göra med att organisera ett övergripande samarbete mellan skola 
och högskola. Inför kapitlet har rektorer, skolhuvudmän och administrativ personal 
kopplad till samarbetet intervjuats och deras svar har analyserats utifrån kulturellt-
diskursiva, materiellt-ekonomiska samt socialt-politiska arrangemang.  

Kapitel 9, slutligen, har titeln Möjligheter och utmaningar med praktiknära 
forskning och har ambitionen att sammanfatta antologin utifrån olika aspekter. 
Först diskuteras några övergripande teman som framträtt som väsentliga att 
hantera när det kommer till att organisera praktiknära forskningsprojekt. Därefter 
diskuteras relationen mellan lärare och forskare i relation till de olika delprojekten. 
Slutligen diskuteras praktiknära forskning och dess potential att bidra till en skola 
som i högre grad vilar på vetenskaplig grund.  
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2. Vad är praktiknära 
forskning? 
Anna Backman Bister, Annika Falthin, Susanna Leijonhufvud & Mikael Persson  

Skollagens formulering ”Utbildningen inom skolväsendet ska vila på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet” (1 kap. 5 § skollagen [2010:800], vår kursivering) har 
väckt ett behov av tydliga definitioner. Det har dock visat sig svårt att definiera 
dessa begrepp på ett entydigt sätt. Vidare har samma skrivning väckt ett behov av 
att identifiera och utveckla metoder för att i skolan infria denna förväntan från 
lagstiftaren. Praktiknära forskning har identifierats som en av dessa metoder. En 
offentlig utredning har tillsatts för att kartlägga befintliga praktiknära forsknings-
projekt, identifiera hinder samt föreslå förändringar för att utveckla strukturer för 
praktiknära forskning (SOU 2018:19, s. 15). Det är med bakgrund i Skollagens 
skrivning, och i relation till den offentliga utredningen, som ULF-projektet har 
initierats för att pröva och utveckla olika former av praktiknära forskning.  

Men vad är det då som åsyftas med praktiknära forskning? I detta kapitel kommer 
vi att redogöra för några olika skiljelinjer som vi funnit relevanta beträffande att 
definiera praktiknära forskning. Vidare diskuteras praktiknära forskning som ett 
samarbete mellan olika aktörer, främst skola och högre utbildning. Efter detta 
diskuteras olika möjliga förväntade mål med praktiknära forskning. Slutligen 
väcker praktiknära forskning ett antal frågor av etisk karaktär, som exempelvis 
svårigheten att anonymisera när den deltagare läraren är medforskare och tillika 
medförfattare, och därmed framträder med namn. 

Att definiera praktiknära forskning  

Praktiknära forskning definieras återkommande med hänvisning till ett antal olika 
aspekter som förväntas skilja ut denna forskning från övrig forskning. Av dessa 
aspekter kan nämnas hur närheten till praktiken definieras, hur praktiken 
definieras, hur relationen mellan lärare och forskare ser ut samt hur 
professionsutveckling förväntas ske. En utgångspunkt i kapitlet är att definitionen 
av dessa aspekter av praktiknära forskning samtidigt påverkar också 
förutsättningarna för forskningen på olika sätt.  
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I Högskolelagen (1992:1434) uttrycktes en ambition att även högskolans 
utbildningar skulle vila på vetenskaplig grund, något som föranledde satsningar på 
så kallad praxisnära forskning (Vetenskapsrådet, 2003). Praxisnära forskning är ett 
närbesläktat begrepp som semantiskt betonar att forskningen ska genomföras nära 
praktiken varför avståndet mellan forskningen och det som beforskas blir centralt 
för att särskilja praktiknära forskning från ”annan” forskning.  

Praktiknära forskning förväntas vidare generera kunskap som är användbar i 
verksamheten, men frågan är vilken praktik som avses, om det är den enskilda 
lärarens praktik eller hela lärarprofessionen. Hur praktiken definieras påverkar 
också vilka olika metodologiska övervägningar som blir centrala. Å ena sidan kan 
den enskilda lärarens praktik utvecklas genom medverkan i ett praktiknära 
forskningsprojekt. Denna tendens att betona den enskilda lärarens praktik 
premierar användande av metodologiska angreppssätt som betonar just denna 
närhet till praktiken, som aktionsforskning eller learning study (Skolverket, 2013; 
SOU 2018:19). Å andra sidan antas forskningsresultat från praktiknära forsknings-
projekt samtidigt bidra till att hela lärarprofessionen utvecklas. Denna läsning 
öppnar istället upp för metodologiska angreppssätt som inte med nödvändighet 
involverar ett specifikt lärande för den medforskande läraren under själva 
forskningsprocessen, men ställer istället än högre krav på att resultaten ska vara 
överförbara också till andra klassrum och därmed relevanta också för andra lärare. 

En kritik mot aktionsforskning är att den kan bli vad Ingrid Carlgren (2011) skulle 
beskriva som partikularistisk snarare än universalistisk. Detta menar Inger 
Eriksson (2018) innebär en risk att forskningen, snarare än att generera 
generaliserbara teorier eller påståenden som kan användas också i andra 
undervisningskontexter, producerar så pass specifik kunskap att den i första hand 
utvecklar den egna praktiken, men inte mycket mer än så. Praktiknära forskning 
riskerar på så sätt att få funktionen av kompetens- eller praktikerutveckling för 
lärarna i första hand.  

Ytterligare en dimension berör på vilket sätt den praktiknära forskningen 
förväntas bidra till professionsutveckling. Förutom att resultaten av forskningen ska 
generera kunskaper som är användbara för läraren i klassrummet kan den 
praktiknära forskningen antas utveckla den medforskande lärarens vetenskapliga 
förhållningssätt till sin egen undervisning. I policydokument framhävs att ”syftet 
med praktiknära forskning är att utveckla och förbättra undervisningen i 
skolväsendet...” (Regeringen, 2017) till att i högre grad vila på vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Utgångspunkten blir då en förskjutning från att forska om 
undervisning till att forska i undervisning eller med undervisningen. Samtidigt 
betonar regeringen att praktiknära forskning ”precis som all annan forskning, ska 
hålla en hög vetenskaplig kvalitet i såväl nationell som internationell jämförelse” 
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(Regeringen, 2017). Här betonar regeringen i sin formulering snarare likhet än 
skillnad mellan praktiknära forskning och ”all annan forskning”. Denna likhet utgår 
från en värdering av praktiknära forskning utifrån dess bidrag till forskarsamhället 
i första hand, vilket antas samtidigt bidra till professionsutveckling.  Men frågan är 
vad som händer om förväntningar på professionsutveckling å ena sidan, och 
forskningsresultat å andra sidan, kommer i konflikt med varandra (jämför 
Rönneman, 2001).  

Forskning som involverar samverkan mellan olika aktörer väcker bland annat 
frågan om huruvida läraren skall betraktas som praktiker eller som medforskare 
(Rönnerman, 2001). Denna fråga kan också beskrivas som skillnaden mellan att 
forska om eller att forska med praktiken. Att forska med praktiken betonas inom det 
som beskrivs som kollaborativ forskning (Carlgren, 2005) och som ofta beskrivs som 
eftersträvansvärt när det handlar om praktiknära forskning. Läraren blir då också 
medforskare i viss utsträckning. Detta innebär en utmaning som har att göra med 
hur vetenskap och beprövad erfarenhet förhåller sig till varandra. Även om båda 
förekommer i såväl Högskolelagen (SFS 1992:1434) som i Skollagen (SFS 2010:800) 
bygger begreppet vetenskap och vetenskaplighet på en tradition som har mycket 
längre historia och en betydligt högre status än beprövad erfarenhet när dessa två 
ställs mot varandra. Beprövad erfarenhet är ett begrepp som inte har någon 
specificerad definition i skollagens förarbeten (Norrestam & Alfredsson, 2017). För 
att erfarenhet ska vara beprövad krävs enligt Skolverkets definition en systematik 
som i mångt och mycket liknar de krav som ställs på forskning (Skolverket, 2013). 
Detta innebär att forskaren, som ägnat många år att utveckla kunskap om ett 
vetenskapligt förhållningssätt, får tolkningsföreträde före läraren när det handlar 
om dessa frågor. Mot denna bakgrund finns det från början en hierarkisering mellan 
läraren och forskaren som skapar svårigheter när det kommer till att etablera ett 
jämbördigt förhållande dem emellan. Många av de svårigheter, men också 
ambitioner, som finns inom praktiknära forskning har även behandlats inom 
etnografisk forskning i vilken dynamiken mellan forskare och praktiker diskuterats 
flitigt, bland annat ifråga om vilka begrepp som ska användas för att beskriva en 
verksamhet, eller vad som krävs av en forskare för att kunna hävda att hen förstår 
en verksamhet som hen inte själv är delaktig i (Fangen, 2005; Hammersley & 
Atkinson, 2007). På motsvarande sätt väcks frågor inom praktiknära forskning 
kring vem som formulerar problemställningar, vem som analyserar materialet och 
slutligen vem som formulerar de slutgiltiga resultaten.  

Försök att definiera praktiknära forskning innebär sammanfattningsvis att ta 
ställning i några grundläggande definitioner vilket vi också gjort på olika sätt i 
respektive delprojekt som presenteras i denna antologi.  
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Olika aktörer i praktiknära forskning 

Utifrån vad som tagits upp i förra avsnittet kan alltså praktiknära forskning 
definieras på många sätt och också genomföras på olika sätt och med olika aktörer. 
De aktörer som är inblandade i den praktiknära forskningen är de som på olika sätt 
medverkar i eller på annat sätt skapar ramar för forskningen. Dessa aktörer ska inte 
endast förstås som personer utan kan likväl vara idéer, syften, mål och ideologier 
(se Latour, 2011). Dessa typer av aktörer kan dessutom vara outtalade såväl som 
manifesta. En sådan manifest aktör, vilken inte är en person, är regeringens uttalade 
mål att utbildning inom skolväsendet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. Detta manifesta mål styr den praktiknära forskningen genom att 
forskare och lärare styrs mot samverkan genom olika slags villkor för deltagande i 
projekt eller för att få forskningsmedel. Skolhuvudman och lärosäte är vidare i en 
beroendeställning gentemot den politiska makten, såväl nationellt som kommunalt, 
vilket styr den praktiknära forskningen genom att på ett ideologiskt plan begränsa 
handlingsutrymmet i projekten. Ytterligare aktörer på arenan är skolhuvudmän och 
lärosäten och deras behov av utvecklingsarbete och kompetensutveckling. Dessa 
(och många fler) aktörer både utgör och agerar i fältet inom den praktiknära 
forskningen, och är således både fältets förutsättning och innehåll. Att de olika 
aktörerna har, och kan ha, olika manifesta såväl som outtalade mål, är en viktig 
aspekt (som vi kommer få anledning att komma in på vidare i denna bok), vilket 
leder till olika potentiella kollisionskurser mellan olika syften, mål, behov och 
ideologier.  

Oavsett hur praktiknära forskning definieras är det vanligt att den involverar 
flera aktörer samt att det ofta rör sig om någon form av kollaborativ forskning 
(Carlgren, 2005). Denna antologi har, som redan beskrivits i föregående kapitel, 
tillkommit som ett resultat av en försöksverksamhet inom ULF-projektet. Själva 
samarbetet, som fått bidrag genom den försöksverksamhet som bedrivs inom 
Uppsalanoden, har skett mellan en skolhuvudman, Eskilstuna kommun, och ett 
lärosäte, Kungl. Musikhögskolan. Över dessa två finns staten, via regeringen som 
yttersta aktör, som opererar via fyra huvudsakliga lärosäten som fungerar som 
noder inom ULF och varav Uppsala universitet utgör den nod till vilken detta 
projekt är knutet. De två huvudsakliga aktörerna består i sin tur av aktörer såsom 
lärosätets rektor, prefekt, ämnesansvarig professor och lektorer samt 
skolhuvudmannens skolledare, lärare och elever. Över, bakom, i och runt ULF-
projektet finns alltså flera aktörer involverade.  

Inom ULF-projektet, som är utgångspunkten för denna bok, rymmer huvud-
aktörerna, likt ryska dockor, i sig själva flera aktörer. Att nysta upp det exakta 
antalet aktörer, vilka aktörerna är, samt deras potentiella manifesta och outtalade 
mål som går att finna i det praktiknära ULF-projektet med staten som yttersta aktör, 
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låter sig inte göras inom ramen för detta kapitel. Låt oss därför nöja oss med att 
nämna att förutom aktörer inom staten, befinner sig även den svenska staten i ett 
internationellt nät av aktörer och mål, vilket ytterst påverkar alla underliggande 
aktörer. Den del av ULF-projektet som redovisas i denna antologi innefattar ett 
samarbete mellan skolhuvudmannen Eskilstuna kommun samt lärosätet Kungl. 
Musikhögskolan (figur 2.1).  

Figur 2.1 Aktörer inom ULF-samarbetsprojektet mellan Eskilstuna kommun och 
Kungl. Musikhögskolan. 
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Inom Eskilstuna kommun finns ett antal aktörer. För projektet är i synnerhet 
skolchef, biträdande skolchef, rektorer på de medverkande skolorna, 
ekonomiassistenter, schemaläggare, musiklärare och elever intressanta. Vilka 
uttalade och outtalade mål har dessa aktörer för sin medverkan? Ett uttalat mål för 
en rektor kan till exempel vara att deltagande i projektet innebär kompetens-
utveckling för kollegiet. De deltagande musiklärarnas uttalade mål synliggörs i 
deras respektive projekt, som exempelvis att läraren i kapitel 6 önskar att uppnå 
högre grad av jämställdhet i sin undervisning. Men deras outtalade mål är av 
naturliga skäl inte lika tydliga, men icke desto mindre viktiga för projektets olika 
aktörer.  

Lärosätet Kungl. Musikhögskolan (KMH) rymmer också i sig aktörer som 
exempelvis rektor, prefekt, lektorer, ekonomiassistenter, forskare med olika mål. 
Här finns manifesta mål, som att bidra till att utveckla en utbildning på vetenskaplig 
grund, såväl i grund- och gymnasieskola som inom ramen för lärarutbildningen på 
det egna lärosätet. Men det kan också finnas outtalade mål som exempelvis 
möjlighet till utveckling av kollegiet, kompetensutveckling för lektorer och ökade 
forskningsanslag. 

En aktör som hittills inte lyfts i detta avsnitt är det nationella upplägget för ULF-
projektet (ULF-avtal, u.å.). Som redan presenterats i kapitel 1 har fyra lärosäten i 
Sverige fått huvudansvar för ULF; Göteborgs universitet, Karlstads universitet, 
Umeå universitet och Uppsala universitet. Var och ett av dessa lärosäten fungerar 
sedan som en nod som andra lärosäten kan ansluta sig till sig. KMH och Eskilstuna 
kommun har en lokal samverkansgrupp som är knuten till den så kallade 
Uppsalanoden, vars organisation innebär att de lokala samverkansgrupperna har 
varsin representant i en gemensam styrgrupp som tar beslut om aktiviteter inom 
noden, samt förvaltar nodens medel (figur 2.1). Denna organisation innebär i sig 
möjliga konflikter med tanke på att de lärosäten och huvudmän som deltar i 
projektet också är med och tilldelar medel. Uppsalanoden arbetar med ett koncept 
som kallas ”AIMday ULF”, som innebär att lärare och huvudmän får skicka in idéer 
till forskningsprojekt till noden som matchas mot intresserade forskare vid 
lärosätena. Sedan möts representanter från olika delprojekt en dag varje termin för 
att diskutera dessa idéer på AIMday ULF med målet att utveckla ”frågor som kan 
bli utgångspunkt för samverkan” (AIMday, 2019). Detta i sin tur rimmar väl med 
ULF-projektets huvudsyfte som är att ”utveckla och pröva hållbara 
samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, 
skolverksamhet och lärarutbildning” (ULF-avtal, u.å.). Syftet med ULF-projektet 
på övergripande nivå är alltså att hitta ”det goda exemplet” på hur praktiknära 
forskning i samarbete mellan huvudmän och lärosäten kan se ut.  



 

 23 

”Det goda exemplet” är i sig ett exempel på en aktör som kan påverka en 
verksamhet på flera nivåer och som i sig själv kan ge upphov till en inneboende 
målkonflikt. Målet att finna ”det goda exemplet” kan innebära en risk att undvika 
att presentera ”det mindre lyckade exemplet”, vilket i sig kan utgöra är ett hot mot 
hela projektet eftersom denna strävan kan tränga undan lärande kring praktiknära 
forskningsprojekt. Strävan efter att pröva modeller för samverkan kan reduceras en 
jakt på ”det goda exemplet” som därmed undertrycker mindre lyckade exempel, 
trots att dessa kan rymma mycket relevant kunskap för att gå vidare. Att våga 
misslyckas, och att våga visa sig sårbar kan tvärtom lyftas fram som en faktor som 
bidrar till ökat lärande vilket diskuteras bland annat i kapitel 3. Ann-Sophie 
Barwich (2019) menar att forskaren ibland måste nöja sig med begrepp eller 
lösningar som är halvfungerande eller halvbra, för att ha något att arbeta med tills 
ett bättre begrepp definierats eller identifierats. Att mindre välfungerande 
lösningar inte synliggörs får effekten att lekmän kan riskera uppfatta forskning som 
en progressiv, ackumulativ resa där gamla idéer överges till förmån för nya, eller 
läggs ned. Misslyckande ses i den kontexten som en katastrof och inte ett steg på 
vägen. Även om mycket pedagogisk forskning som bedrivs är kvalitativ i sin natur 
finns en allt större efterfrågan på effektforskning inom pedagogisk och utbildnings-
vetenskaplig forskning som i högre utsträckning betonar lösningarna snarare än 
utmaningarna när resultat presenteras. På liknande sätt finns en förväntan att 
praktiknära forskning ska leda till resultat som i högutsträckning kan vara 
användbara för lärare i sin dagliga undervisning snarare än att peka på utmaningar 
att arbeta vidare med. 

In science communication, details and background are naturally 
shortened and omitted by appeal to conceptual analogs with greater 
explanatory intuition. Consequently, the layperson hears about science 
as a progressive, accumulative enterprise where older ideas lead to 
better ones – or are dropped. Failure, in this context, gets perceived as 
catastrophic, not a normal process of probing current understanding. 
(Barwich, 2019, s 9–10) 

Olika mål med praktiknära forskning   

Det övergripande syftet med praktiknära forskning kan kort uttryckt sägas vara att 
stödja och utveckla verksamheter, i detta fall undervisning och lärande i skola. I 
ULF-projektet, som föreliggande projekt är knutet till, uttrycks i avsikts-
förklaringen att det långsiktiga målet är att om tjugo år skall praktiknära forskning 
i allt väsentligt vara grunden för verksamheter i skola, inklusive förskola, samt i 
förskole- och lärarutbildningar (Avsiktsförklaring, 2017). Målet härrör direkt från 
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uppdraget av regeringen via utbildningsdepartementet (Regeringen, 2017). Skola 
och lärarutbildning ska med andra ord framöver vila stadigt på vetenskaplig grund 
där forskning bidrar till att uppnå denna vetenskapliga grund och att det är vardag 
att forskning kontinuerligt bedrivs i och med dessa båda verksamheter. Om visionen 
är uppfylld i skola såväl som i förskole- och lärarutbildning om tjugo år är i nuläget 
svårt att sia om men under vägen dit har deltagande aktörer mer eller mindre 
uttalade delmål med satsningen.   

Även om målet med skola i bred bemärkelse kan beskrivas på många olika sätt 
har det kommit att handla om måluppfyllelse i första hand, så också i föreliggande 
fall (Grundskolenämnden, 2019) varför den praktiknära forskningen också 
förväntas bidra till att infria detta mål. För enskilda lärare som deltar i 
forskningsprojekt handlar det sannolikt om att få utveckla sin egen undervisning 
och kompetens vilket i sin tur kommer deras elever till gagn. Lärarutbildningar har 
dels intresse av att utveckla nära samarbete med praktiken för att kunna förbättra 
utbildningarna dels för att kunna utöka forskningsandelen på sina institutioner. Det 
finns även andra mer övergripande mål som ligger i flera aktörers intresse, vilket är 
att öka lärares status, att få fler att vilja söka sig till lärarutbildningarna samt att öka 
andelen behöriga lärare. Uppdraget om att all verksamhet i skola och 
lärarutbildning ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund, och att 
detta ska stärkas genom att just pröva att utveckla undervisningen med hjälp av 
vetenskapliga metoder, förenar de olika aktörernas strävan i satsningarna gällande 
praktiknära forskning. De olika aktörernas delintressen kan dock skapa vissa 
problem när det gäller den praktiknära forskningens genomförande.  

Mål som i första hand handlar om att öka elevernas måluppfyllelse kan vara 
problematiska på så sätt att ett rationellt tänkande om undervisningsmetoder får 
företräde istället för ett laborativt undersökande sätt. Som en reaktion mot 
rationellt tänkande om undervisning och lärande har Ulla Lind (2010) myntat 
begreppet målrelationell. Istället för att försöka hitta de ”bästa” och snabbaste 
metoderna för att eleverna ska nå målen förespråkar hon ett förhållningssätt som 
innebär att målen inte överges, men vägen dit kan och bör tillåtas vara krokig. 
Kompetenser som eleverna utvecklar med ett målrelationellt sätt att tänka och 
arbeta kanske inte framgår samma termin av elevernas resultat. Däremot kan detta 
arbete utveckla elevernas sociala förmågor och kreativitet samt även lärarnas 
kreativitet i att utveckla sin undervisning. I sin tur kan det leda till en högre 
måluppfyllelse även då det handlar om prov och provresultat. Ett målrelationellt 
förhållningssätt i praktiknära forskningsprojekt torde ligga i många enskilda lärares 
och forskares intresse. Det finns dock risker att spänningar uppstår mellan olika 
aktörer (skolpolitiker, skolhuvudmän, lärosäten, enskilda lärare och forskare) om 
inte forskningsprojekten inom de enskilda projektens tidsram direkt kan visa upp 
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förbättrade kunskapsresultat hos eleverna. Hela projekt kan på så sätt äventyras där 
inte en direkt mätbarhet står i fokus. Inte minst skolhuvudmän slits med fördelning 
av medel, och om de kan tillåta sig att satsa på mer långsiktiga forskningsprojekt, 
om inte snabba resultat kan visa att investeringarna lönar sig. Risken finns alltså att 
mer longitudinella studier inte genomförs inom ramen för praktiknära forsknings-
projekt. Medel för forskning är också en intressant fråga för lärosäten och enskilda 
forskare. För att erhålla medel när det gäller forskning i allmänhet är kravet på att 
publicera artiklar i vetenskapliga tidskrifter centralt. Sådana artiklar i internationellt 
erkända tidskrifter, som är mest meriterande, är ofta svårtillgängliga för personer 
som inte tillhör forskarsamhället.  

Snabba lösningar för att främja elevernas ökade måluppfyllelse i den lokala 
praktik som undersöks är troligen inte vad som intresserar forskare mest. Förutom 
ett intresse för metodutveckling för praktiknära forskning kan det handla om att 
kritiskt granska hur skolor organiseras, hur ramfaktorer hindrar eller möjliggör 
olika former av verksamheter eller hur lärares erfarenheter och utbildning påverkar 
undervisningsinnehåll och undervisningsmetoder. Men processen från att 
identifiera och problematisera områden som påverkar undervisningens kvalitet till 
att iscensätta och genomföra en empirisk undersökning för att slutligen få ett 
resultat som i sin tur visar elevernas kunskapsutveckling – tar tid.  

Målet om att skola och utbildning ska vila på vetenskaplig grund, och att 
praktiknära forskning ska vara en ständigt närvarande del av skolans verksamhet, 
riskerar att tunnas ut om olika aktörers mer kortsiktiga mål sätts i förgrunden. Det 
är väsentligt att det övergripande syftet med satsningarna på praktiknära forskning 
hålls levande och att varje aktör bidrar till att så blir fallet. 

Etiska dilemman  

Praktiknära forskning har den stora fördelen att den har stor potential att knyta 
samman forskning och praktik på så sätt att inte endast forskning berikas av empiri 
från praktiken – även praktiken berikas av forskning som, på olika sätt, avser att 
genom sin påverkan förbättra praktiken. Genom denna sammanflätning ger den 
praktiknära forskningen upphov till särskilda etiska dilemman vilka uppkommer i 
skärningspunkten mellan de olika intressenterna inom den praktiknära 
forskningen: finansiärer; medverkande lärosäte så väl som medverkande skola; 
forskare, lärare, elever och vårdnadshavare; samt eventuellt tredje part. De 
dilemman som kan uppstå i den här typen av forskning rör en rad områden; 
medverkandes rätt till anonymitet, forskningens frihet från potentiellt styrande 
intressen, forskningens trovärdighet och transparens samt forskningens relevans. 
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En grundläggande utgångspunkt i forsknings codex är att informanter har rätt 
till anonymisering, särskilt om risk föreligger för att de medverkande kan komma 
att påverkas negativt av att forskningen synliggör dem och vad de gör. I fallet med 
praktiknära forskning blir detta krav i princip omöjligt att uppfylla då: (i) de med-
forskande lärarna kan vara medförfattare till publikationer eller att (ii) 
medfinansiärer med särskilda intressen kring forskningen står med vid 
publikationer. Problematiken kring anonymisering är något som uppmärksammats 
i tidigare praktiknära forskningsstudier (Eriksson, 2018).  

Förutom dilemmat med anonymisering erbjuder praktiknära forskning 
ytterligare ett dilemma gällande kravet på att forskningen skall vara fri, det vill säga 
att inte låta sig styras av intressen som, på olika sätt och i olika grad, kan komma att 
påverka forskningens design, genomförande och resultat. En etisk konflikt kan 
uppstå om studier lyfter fram saker som är negativa eller ofördelaktiga för den 
praktik som studerats om praktikens huvudman varit med att medfinansiera 
forskningen. Dilemman kan dessutom komma till uttryck vad gäller den 
praktiknära forskningens framskrivande och presentation av resultat och empiriskt 
underlag. För att forskning ska vara trovärdig krävs transparens och presentation 
av det underlag som forskningsresultaten vilar på, vilket kan vara svårt med tanke 
på dessa dilemman.  

Rätten till anonymitet är ett område som är mångfacetterat i praktiknära 
forskning. Den medverkande läraren kan exempelvis inte förbli anonym om hen 
författar forskningspublikationer tillsammans med forskaren, vilket är fallet i denna 
antologi. Dessutom finns en särskild utmaning i det faktum att läraren, som 
medforskare, också, i varierande grad är föremål för studien, vilket forskaren inte 
är. Alla medverkande elever deltar i den praktiknära forskningen enligt informerat 
samtycke och endast med vårdnadshavarnas medgivande. Men även om enskilda 
elever väljer att inte deltaga eller att inte synas på bild eller citeras, så blir deras 
undervisningsmiljö och lärare oundvikligen föremål för offentlig dokumentation 
och exponering. Detta är inte fallet i traditionell forskning där lärare, skolor och 
elever anonymiseras av forskningsetiska skäl. I denna antologi har vi försökt att 
hantera detta etiska dilemma, balansgången mellan anonymitet och transparens, 
genom att försöka beskriva lektionsskeenden med inblandade lärare med 
bibehållen detaljrikedom, men med anonymiserade elever. Anonymiserandet gäller 
också tredje part i fallet med granskning av material ämnat för musikundervisning, 
delat av andra musiklärare och tillgängligt via internet. Det blir då upp till läsaren 
att avgöra forskningens trovärdighet givet denna balansgång. Namn är fingerade, 
citat är städade från igenkännbara uttryck, bilder och foton är bildbehandlade, utom 
där lärare, elever och målsmän lämnat sitt samtycke till bildpublicering. 
Lektionsförfarande som innehåller undervisningsmaterial har hanterats på det sätt 
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att referenser till lärare som producerat materialet har utelämnats men delar av 
materialet har presenterats och problematiseras med avseende på sitt innehåll.  

För skolor, huvudmän och lärare som medverkar i praktiknära forskningsprojekt 
innebär praktiknära forskning ytterligare etiska dilemman gällande forskningens 
frihet och kvalitet. Syftet med praktiknära forskning är, som tidigare nämnts, att 
undersöka och granska men även stödja och förbättra. I det fall som en lärmiljö 
studeras kommer alltid miljöns ramfaktorer att spela in. Ulf P. Lundgren visade 
redan på 1970-talet att läraren inte alltid rår över vad som kan iscensättas i 
klassrummet (Broady, 1999; Hanken & Johansen, 2013). Det pedagogiska 
handlingsutrymmet styrs av ekonomiska ramar som bestämmer lokaler och 
utrustning, gruppstorlekar, personaltäthet och scheman. Ytterligare utvecklare av 
ramfaktorteorin inkluderar även lärarnas- och elevernas förutsättningar som på 
olika sätt och i olika utsträckning bestämmer det möjliga pedagogiska utfallet 
(Hanken & Johansen, 2013). Klassrummet, skolan och läraren som medforskare, 
kan alltså variera stort, vilket på olika sätt, och i olika omfattning, kan påverka den 
forskning som utvecklas och bedrivs. Legitimerade musiklärare kan i dag ha en 
utbildning som sträcker sig mellan ett Fritidsledarprogram med endast 30 hp musik 
till en femårig ämneslärarutbildning på en musikhögskola där studenter kommer in 
i konkurrens genom ett antal olika musikprov. Musiklärarutbildningen har 
dessutom ändrat sig över åren där de senare årens studentkullar har studerat 
vetenskapsteori och forskningsmetodik samt skrivit självständiga arbeten på 
avancerad nivå. Verksamma musiklärare kan dessutom även vara forskarutbildade 
på licentiat- eller doktorsnivå. Dessa faktorer borde rimligtvis kunna påverka 
utfallet av praktiknära forskning på olika sätt där musiklärare är tänkt att vara 
medforskare.  

Praktiknära forskning kan även komma att befinna sig i ett dilemma gällande 
divergerande eller motstridiga intressen som kan påverka forskningsresultaten 
(jämför SUHF, 2010). Exempelvis kan undermåliga ramfaktorer för lärarna, givna 
av arbetsgivaren, bidra till problematiken i klassrummet. Ett sådant resultat kan 
riskera att ge den medverkande skolan eller huvudmannen dåligt rykte. Dilemmat 
kretsar då kring huruvida forskningen skall lyfta fram sådana faktorer med risk för 
att huvudmannen backar från sin delaktighet eller om sådana faktorer ska skrivas 
fram utan vidare hänsynstagande kring eventuella följder. Det ligger nära till hands 
att dra en parallell till industriforskning där delar av forskningsresultaten många 
gånger måste hemlighållas och därmed inte publiceras offentligt eftersom 
resultaten kan röra ekonomiska intressen. Den praktiknära forskningen kan 
givetvis vara lika relevant som annan forskning men återgivningen av den, själva 
publikationen, kan behöva, av etiska skäl, placera sig längre bort från empirin är vad 
traditionell forskning gör. Både medverkande skola, huvudman och den 
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medverkande läraren behöver vara öppna och nyfikna i ett praktiknära 
forskningsprojekt. Det krävs mod att våga ”öppna upp” sin verksamhet för en kritisk 
granskande forskning vilket diskuteras särskilt i kapitel 3.  

Praktiknära forskning som är delfinansierad av kommuner och skolhuvudmän, 
som tillika är de som erbjuder forskningsobjektet, är en tämligen ny företeelse. 
Tidigare har denna relation främst förekommit i så kallad externfinansierad 
forskning och uppdragsforskning i ämnen som teknik och medicin. Officiellt löses 
eventuella intressekonflikter genom att exakt empiri inte återges i forsknings-
publikationer med hänvisning till exempelvis företagshemligheter. Inofficiellt, det 
vill säg ej publikt publicerat, löses problemet genom att vissa forskningsresultat inte 
lyfts fram, exempelvis hälsovådlig verksamhet kring en företagsverksamhet vilket, 
i det fall det kom ut, skulle kunna äventyra företagets renommé och vinst (se 
Vetenskapsrådet, 2003). Detta kan i förlängningen påverka vilka forskningsfrågor 
som går att beforska praktiknära och vilka frågor som, av etiska skäl, behöver bero 
i den traditionella akademiska forskningen. Genom att bjuda in nya intressenter till 
pedagogisk forskning öppnar praktiknära forskning upp för nya utmaningar kring 
etiska dilemman. Vi föreslår därför att praktiknära forskning bör ha en pågående 
dialog kring etiska dilemman genom (i) att identifiera etiska problem som angränsar 
eller utgör den aktuella praktiknära forskningen, (ii) att identifiera vilka 
intressenter som på ett eller annat sätt är associerade till frågan, (iii) att klargöra 
rättigheter och ansvar kopplade till de etiska frågorna samt (iv) att se till vilka 
alternativa vägar som finns för att hantera det etiska problemet (Mustajoki & 
Mustajoki, 2017). En öppenhet och transparens kring dessa frågor är direkt 
avgörande för den praktiknära forskningens trovärdighet och relevans.  
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3. Ledarskap i klassrummet – 
kaos, kreativitet och lärande 
Anna Backman Bister & Mirjam Broers  

Under utdelningen av handtrummor får eleven sakta börja spela på sin 
trumma genom att härma olika vädertyper. Eleven gnider med sin 
handflata över trummans skinn som ger ett ”blåsigt ljud”. När alla har 
fått sin trumma berättar jag att det har börjat regna och visar det genom 
att spela med fingertopparna på min trumma. Den här gången väljer jag 
inte att eleven ska vara tyst innan vi börjar spela på instrument. 
Imitation av olika vädertyper lämpar sig bra på trumman utan att det 
blir för mycket ljud eller att det upplevs som kaos. Jag utgår från 
elevens perspektiv att de är nyfikna och vill prova hur ett 
musikinstrument låter. Metoden har som fördel att eleven inte behöver 
vänta och läraren inte heller behöver säga till att det ska vara tyst. 
(Reflektionsanteckning, Mirjam) 

Ovanstående är Mirjams beskrivning av en av de observationer som ligger till grund 
för detta kapitel. Kapitlet är upplagt så att vi, förutom den gemensamma texten, hör 
Mirjams eller Annas röst lite mer i vissa delar. Dessa har författats av oss var och en 
och är markerade med våra namn. Det speglar delar av det sätt som vi har arbetat 
med det här projektet – som en pågående dialog mellan två personer som ser på 
samma saker utifrån våra egna erfarenheter och kulturella inramningar. Text som 
inte är markerad med något namn, är vår gemensamma.  

Att våga öppna det svåraste 

Anna skriver: Mitt och Mirjams samarbete kom igång lite senare än övriga forskar-
/lärarpar, och Mirjam hade heller inte varit med i den initiala brainstorming-
processen där områden som verkade intressanta för deltagande lärare hade 
diskuterats fram (detta beskrivs närmare i kapitel 1). Våren 2019 präglades därför 
av samtal om vad Mirjam ville fokusera i projektet. Jag besökte Mirjams skola, 
Mirjam besökte Kungl. Musikhögskolan (KMH) – flera långa och intressanta samtal 
blev det, med många uppslag; det fanns ju så mycket intressant att beforska! Men 
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ändå var det inget av detta som kändes ”rätt” eller ”klickade”. Det lossnade på allvar 
i augusti när Mirjam sa: ”Jag tror jag ska vara modig och undersöka det som jag 
tycker är svårast - att leda olika grupper och klasser i en musikundervisnings-
situation”. 

Mirjam skriver: Innan sommaren 2019 var min första tanke att forskningen skulle 
rikta sig mot en inlärningsmetodik som jag hade tänkt ut för eleverna att arbeta med 
som handlade om att veta skillnaden mellan olika musikstilar. På grund av att 
startdatumet för forskningsprojektet låg på våren innan läsårets slut, samt att jag 
själv redan hade kommit fram till en strategi för min uttänkta inlärningsmetodik om 
musikstilar, ändrade jag forskningsriktning efter samtal med Anna i början av 
läsåret 2019/2020. Jag lyssnade till min inre känsla och bestämde mig för att jag 
ville undersöka ledarskapet i klassrummet. Som musiklärare upplever jag det som 
svårt att leda olika grupper och klasser. Man träffar eleverna bara en gång i veckan 
i ett 45 minuters lektionspass. Musikämnet ger också elever möjlighet att uttrycka 
sig på olika sätt till exempel genom att sjunga en låt, spela på ett musikinstrument 
eller röra sig till musik. Att hitta en bra balansgång i ljudnivån och elevernas fysiska 
aktivitet eller inaktivitet samt elevernas spontanitet att reagera på saker och ting 
som tillhör musikämnet är inte alltid lätt att göra på ett tillfredsställande sätt. Ska 
jag som musiklärare leda grupperna med hård hand och vara väldigt noga med att 
räcka upp handen, inte prata före sin tur och sitta stilla på sin stol när de lyssnar till 
musik? Eller ska jag som musiklärare leda grupper på ett annat sätt så att det 
spontana och kreativa inom eleven kan få ett uttryck under musikundervisningen 
men som kan ha som följd att musiklektioner upplevs mer kaotiska? 

Miriam skriver vidare: I min roll som musiklärare ville jag undersöka hur jag 
hanterar mitt ledarskap i klassrummet. För att kunna göra det har jag flera gånger 
blivit filmad under flera musiklektioner med två olika grupper i lågstadiet. Eleverna 
i dessa två grupper kommer från två olika klasser. Mentorerna från årskursen har 
bestämt vilka elever som tillhör den ena gruppen och den andra gruppen. Tanken 
bakom de blandade grupperna från två olika klasser är att berörda mentorer har 
möjlighet att jobba två gånger per vecka med en mindre grupp elever i klassrummet. 
Eleverna träffas alltså i denna gruppsammansättning bara under musiklektioner. I 
övriga ämnen har de undervisning med sin egen klass. Jag upplever att ledarskap i 
klassrummet i en musikundervisningssituation ofta är svårt med tanke på studiero, 
fokus, koncentration, välmående (ljudnivå, ordning). Musikundervisningen kan 
upplevas från kollegor som inte jämförbar med lektioner som är teoretiskt inriktade 
som till exempel matematik eller svenska. Eleverna sitter då på sina bestämda 
platser bakom sina bänkar och jobbar förmodligen med en uppgift i sin bok eller 
dator. I musikundervisningen har eleverna kanske bestämda platser på en stol eller 
i en ring i musiksalen men det finns oftast inga bänkar, inte heller böcker eller en 



 

 33 

dator att skriva i. Enligt timplanen har eleverna rätt till ett antal timmar 
musikundervisning per läsår, i genomsnitt ett 45 minuters lektionspass per vecka 
(Skolverket, 2020). Många musiklärare jobbar ensamma på sin skola och träffar alla 
skolans elever under sina musiklektioner, vilket betyder att man har många olika 
elevkontakter under veckan. Man ska kunna hantera olika grupper med var sin 
gruppdynamik. En viktig förutsättning för att kunna skapa arbetsro, koncentration 
och ordning under lektionerna är att skapa en bra relation med sina elever. Det blir 
en svår uppgift om man undervisar mer än 300 elever per vecka. 

Tillsammans utvecklade vi följande syftesformulering för delprojektet, nämligen 
att analysera ledarskap i klassrummet med fokus på lärarens icke-verbala 
kommunikation med eleverna i undervisningssituationer i två klasser i musik på 
lågstadiet. 

Några teoretiska grundantaganden 

Denna studie, dess utgångspunkt, datainsamling och analys, bygger på vissa 
teoretiska grundantaganden, vilka kort skall redogöras för här. För en mer grundlig 
genomgång av dessa finns i slutet av kapitlet förslag på vidare läsning. Det första 
och kanske mest grundläggande antagandet är att vi är starkt påverkade av den 
kultur vi lever i. Det finns flera varianter på ett sådant synsätt, men det vi valt att 
utgå ifrån brukar kallas för ett kulturpsykologiskt perspektiv (Bruner, 1996/2002), 
som bygger på Lev Semenovič Vygotskijs kulturhistoriska teori. Vygotskij menar att 
vi är starkt påverkade av den kultur vi lever i, så pass att vi ärver den. Lärandet kan 
därför inte separeras från den kultur eller lokala situation där det sker. Förutom 
detta är, enligt Vygotskij, varje människa också bärare av sin historia och sin 
samhällsklass. Han menar att vi aldrig kan bortse från historien och alltid måste se 
en människas handlingar i relation till hennes samhällsklass och historia (Vygotskij, 
1923/2006). Anna Backman Bister (2014) har tidigare beskrivit detta med en 
förenklad bild i form av den ”ryska dockan” (Matrjosjka), som i grunden består av 
en liten figur med andra figurer i flera överlagringar. Vygotskij menar att individens 
utbildning är totalt beroende av den omgivning där individen växer och utvecklas, 
och att den moderna människans psyke är så fullt av andra människors åsikter och 
tankar att det till och med är svårt att avgöra var den individuella personligheten 
börjar och den sociala slutar (Vygotskij, 1923/2006). För att förstå individen måste 
man först förstå de sociala relationer och det sammanhang individen existerar i 
(Wertsch, 1985). Barbara Rogoff (2003) menar att det inte är så att den individuella 
utvecklingen påverkas av kulturen, utan människor utvecklas när de deltar i och 
bidrar till kulturella aktiviteter som i sig utvecklas genom deltagande från 
människor. 
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En annan viktig utgångspunkt är att vi båda utgår ifrån ett relationellt perspektiv, 
vilket här innebär att människor ses i relation till andra människor. En förutsättning 
för enskilda individers existens är nämligen existensen av andra individer. Enskilda 
individers subjektivitet karaktäriseras då inte av enskilda personlighetsegenskaper, 
utan av de handlingar som framträder i relationer mellan människor (von Wright, 
2000). Subjektiviteten är alltså beroende av andra människor i tid och rum, den 
framträder olika och kan ta sig olika uttryck. Därför kan man inte en gång för alla 
med säkerhet bestämma vem en annan människa är. Att lära sig något nytt innebär 
för individen inte enbart att erövra överlevnadsstrategier för att hantera en befintlig 
värld, utan också att se nya möjligheter till att hantera verkligheten och förändra 
både densamma och sig själv, att konstituera mening. 

Vi antar alltså att lärande förstås i sitt sammanhang, och uppfattas som ett 
skeende i interaktion med omvärlden. Konstruktion av kunskap kan då inte ses som 
begränsad till varje individs medvetande, utan som något som sker intersubjektivt, 
i en social process (von Wright, 2000). Att den enskilda individens subjektivitet 
konstrueras intersubjektivt utesluter dock inte existensen av en personlig inre 
värld. Moira von Wright menar att varje människas personliga verklighets-
uppfattning och subjektivitet konstrueras i oupplöslig interaktion med omvärlden, 
och att vårt jag är delat i två delar som sitter ihop med varandra, ett som är vänt mot 
det inre och ett som är vänt mot det yttre. Vår grundinställning är alltså att 
undervisning handlar om intersubjektivt meningsskapande. Vad som sker när eleven 
imiterar läraren är varken att de tar emot eller kopierar undervisningens 
meningserbjudanden, utan de förhåller sig aktivt rekonstruktivt. Den sociala 
situationen, till exempel en pedagogisk situation, kan därför betraktas som en 
process av ömsesidigt meningsskapande. 

Undervisning är social interaktion (von Wright, 2000). Vygotskij (1930/1978) 
menar att varje funktion i barnets kulturella utveckling framträder två gånger; först 
på det sociala planet, och senare på det individuella planet. Alla högre funktioner 
börjar som relationer mellan mänskliga individer. Om vi ser undervisnings-
situationen som en intersubjektiv och meningsskapande process, ställer detta krav 
på att läraren uppfattar sig som delaktig i den meningsskapande processen och blir 
varse att det handlar om en ömsesidig kommunikation. Genom att lyssna, 
antecipera och ta elevens perspektiv, kan läraren möta eleven så att kommunika-
tionen upprätthålls och elevens problem kan bli lösta, menar von Wright. Läraren 
kan alltså egentligen aldrig ge den rätta lösningen, men lotsa eleven till eget 
meningsskapande som ger förståelse (von Wright, 2000). 
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Observation – reflektion – aktion – observation 

Praktiknära forskning som begrepp används ibland nästan synonymt med 
begreppet aktionsforskning, och inom området praktiknära forskning finns det 
många begrepp att använda, vilka också i sin tur kan ges mycket skiftande betydelse 
(se kapitel 2).  Praktiknära forskning är ett vidare begrepp än aktionsforskning, som 
kan ses som en metod bland många, för genomförande av praktiknära forskning. 
Aktionsforskning innebär att praktikerns egen praktik är i fokus och ofta är det 
praktikern som leder processen, men det kan också finnas inslag av mer eller 
mindre deltagande från forskare (Rönnerman, 2001). Vårt delprojekt genomfördes 
som ett aktionsforskningsprojekt med videoobservation och ljudinspelad reflektion 
som huvudsakliga data. Den gemensamma nämnaren i aktionsforskning är att den 
bygger på en cirkel av aktion och reflektion, som leder till ny aktion och ny 
reflektion, vilket utvecklar arbetet. Dessa steg kan benämnas på lite olika sätt. 
Stephen Kemmis, Robin McTaggart och Rhonda Nixon beskriver den så kallade 
aktionsforskningsspiralen som plan - act - observe - reflect (Kemmis et.al., 1982). 
Richard Laprise (2017) beskriver det som att det är en cykel av att först utveckla ett 
fokus, skapa och implementera en plan, samla in och analysera data, därefter 
reflektera över din praktik och sedan planera cykeln om igen, vilket är den 
beskrivning som ligger närmast tillvägagångssättet i denna studie. En variant av 
Laprises aktionsforsknings cykel presenteras i figur 3.1 nedan.  

Skapa fokus 

Skapa och 
implementera  

plan 
 

Samla in och 
analysera data 

 

Reflektera, 
modifiera 

praktiken, och 
planera om 

 

Figur 3.1 Annas & Mirjams aktionsforskningscykel. 
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Annas och Mirjams aktionsforskningscykel 

Augusti 2019 
· Fokus för studien utarbetades och förfinades, en plan skapades och började 

implementeras.  

September 2019 
· Två lektioner i två undervisningsgrupper observerades med video, sammanlagt 

fyra lektioner. 

Oktober 2019 
· Gemensam analys och reflektion av video-data.  
· En lektion observerades med video i en undervisningsgrupp med fokus baserat 

på reflektion och analys. Sammanlagt en lektion.  

November 2019 
· En lektion i två undervisningsgrupper observerades med video, sammanlagt 

två lektioner. 

Februari 2020 
· Gemensam analys och reflektion av video-data. 
· En lektion videoobserverades i två undervisningsgrupper med fokus baserat på 

reflektion och analys. Sammanlagt två lektioner. 

Mars 2020 
· Kort gemensam analys av de sista lektionerna, sedan analyserade Anna de 

reflekterande samtalen. 

Något om observation i denna studie 

Studien har en kvalitativ utgångspunkt, och kvalitativ metod brukar utmärkas av 
fokusering på öppen, mångtydig, data (Alvesson & Sköldberg, 1994). Även om ett 
öppet förhållningssätt brukar känneteckna kvalitativ forskning är det viktigt att inse 
att forskarens förförståelse inte går att helt bortse från, och att det är viktigt att 
tydligt klargöra den egna förförståelsen och ta detta i beaktande. Ett helt öppet 
förhållningssätt är inte möjligt, inte minst givet en kulturpsykologisk förståelseram, 
och i den här studien beskrivs såväl forskarens som praktikerns förhållningssätt 
som abduktivt, i linje med Mats Alvesson och Kaj Sköldbergs (1994) definition att 
fakta alltid är teoriladdad, och att det vi ”ser” i empirin alltid är kontextberoende.  

Vid alla videoobservationer i projektet har Anna också varit deltagande 
observatör i klassrummet. Anna har suttit längst bak i klassrummet, med en kamera 
riggad på ett notställ med fokus på Mirjam och klassrummet i vidvinkel. Detta för 
att påverka klassrumssituationen så lite som möjligt.  Detta utökades senare med en 
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kamera riktad mot barnen (framifrån), då vi i samband med de första analyserna 
insåg att det skulle behövas, även om det möjligen skulle påverka eleverna mer.  

Som forskare har Anna varit en så kallad priviligierad deltagande observatör 
medan videomaterialet samlats in (Aspers, 2007, s. 105). En priviligierad observatör 
kännetecknas av att denne är väl insatt i området och därför har lätt att samla 
information om kontexten. Anna är själv är musiklärare, har varit och är aktiv inom 
det fält som studeras och mycket väl bekant med kontexten. I detta fall kände 
eleverna inte Anna i projektets början, utan lärde känna henne successivt genom 
besöken på skolan, och graden av förtroende växte undan för undan. 

Fokus för urval av tillfällen att observera var att undervisningen i största möjliga 
mån skulle handla om olika former av ensemble- eller instrumentspel. Detta på 
grund av att Mirjam upplevde att denna del av musikundervisningen är den som är 
mest komplex när det gäller ledarskap. Det är också något som Mirjam är långt ifrån 
ensam om att uppleva. Enligt en rapport från Skolverket (2015) är ”ett problem med 
ensemblespel i storgrupp att det finns en risk att det blir stökigt, bland annat på 
grund av hög ljudnivå. Detta ställer krav på läraren att ha beredskap för att hantera 
sådana situationer” (Skolverket, 2015, s. 156). 

Utgångspunkter för analysen  

En teoretisk utgångspunkt för studien, och därmed också analysen, är att både 
forskare, praktiker och elever i studien är delar av en lokal situation, och bär med 
sig spår av sin egen lokala kultur och historia, vilket påverkar tankar och handlingar. 
Lärande är alltid lokalt situerat, så även analysen (Bruner, 1996/2002). Analysen har 
skett genom abduktion, som utgår från empiri liksom induktionen, men utan att 
avvisa teoretiska förföreställningar, och ligger därför även nära deduktionen. Ett 
abduktivt angreppssätt bygger på växlingen mellan det induktiva och det deduktiva, 
att analysen av det empiriska materialet kan kombineras med studier av tidigare 
teori. I detta fall handlar det om den teori som redan finns lagrat i forskare och 
praktiker genom deras respektive kulturpsykologiska lokala inramningar, jämför 
den ”ryska dockan” (Backman Bister, 2014). Ett arbetssätt där analysprocessen är 
en pendelrörelse mellan empiri och teori, där de båda även kan omtolkas i ljuset av 
varandra, finns beskrivet hos Juliet Corbin och Anselm Strauss (1990). 

En viktig utgångspunkt för analysen var att Mirjam (praktiker) och Anna 
(forskare) skulle genomföra den tillsammans i så stor utsträckning som möjligt. 
Datainsamlingen har skett i tre omgångar, och däremellan har videofilmerna 
analyserats gemensamt. Anna och Mirjam har gemensamt observerat de inspelade 
filmerna i samma rum då de båda sett materialet för första gången. Filmerna 
projicerades från dator upp på en tv-skärm, så att det skulle vara lätt att se och höra. 
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Filmerna stoppades vid olika tillfällen som Mirjam eller Anna ansåg relevanta med 
hänsyn till syftet, och ett kontinuerligt, analyserande samtal föregick under hela 
tiden. Detta samtal spelades in med ljudupptagning, och blev också en del av 
datamaterialet i studien.  I detta samtal analyserades filmerna, samtidigt som en 
reflektion och en modifiering av praktiken och fortsatt forskningsarbete 
diskuterades, planerades och genomfördes i linje med Laprise (2017) modell.   

Efter den sista omgången videoobservationer, genomförde Anna en analys av 
ljudupptagningarna av samtalen från den gemensamma videoanalysen, och 
materialet kategoriserades, tematiserades och tolkades i förhållande till helheten, 
samt de teoretiska utgångspunkter som funnits för studien (Kvale, 1997). Corona-
pandemin hade då brutit ut, vilket av flera olika skäl minskade möjligheterna att 
analysera tillsammans. Men kategorier och teman diskuterades också med Mirjam, 
varför det slutliga resultatet kan betraktas som en produkt av gemensam reflektion 
och metareflektion.   

Innan observationerna 

All forskning i Sverige, och de flesta länder, omgärdas sedan andra världskrigets slut 
av starka etiska regelverk och olika etiska codex, som ska säkerställa människors 
trygghet i samband med forskning (Uppsala universitet, 2021). Som redan lyfts fram 
i kapitel 2, finns det särskilt svåra frågor som rör etik och just praktiknära forskning, 
som bland annat har att göra med möjligheten att vara anonym som deltagare i ett 
forskningsprojekt. Därför är alla barnnamn i texten fingerade. En av de faktorer 
som är mycket viktig vid forskning som berör människor, är att de ska vara 
informerade om forskningen och ha rätt att ge samtycke eller neka att delta. Särskilt 
viktigt är detta när det gäller barn, och då ska vårdnadshavare ha möjlighet att ta 
ställning till detta. Anna visste genom sina tidigare erfarenheter av projekt i skolor, 
att det kunde ta tid och kräva ganska mycket engagemang att se till att alla elever 
och vårdnadshavare var informerade och hade medgivit deltagande varför sam-
tyckesblanketter delades ut direkt i samband med läsårsstarten, när vårdnads-
havare får andra samtyckesblanketter från skolan, och kanske är inställda på att läsa 
sådan information. 

I början av läsåret 2019/2020 delade Mirjam ut samtyckesblanketterna på 
svenska till alla elever i årskursen. På skolan översatte två lärare blanketterna till 
arabiska och somaliska, eftersom många elever på skolan har föräldrar som inte har 
svenska som modersmål. De flesta av eleverna har arabisk- och somalisktalande 
föräldrar. Därför hade de varit bra om samtyckeslapparna på förhand hade funnits 
på olika språk som engelska, arabiska och somaliska. Detta ser vi som ett viktigt 
resultat, och något som kan komma att spela en väsentlig roll i framtida praktiknära 
studier – inte minst med tanke på att Sverige är ett mångkulturellt land.  
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På Mirjams skola verkar det vara svårt att få tillbaka lappar från föräldrar efter 
det att information från skolan, i digitalt och pappersform, har lämnats ut till 
vårdnadshavare. En orsak kan vara att inte alla föräldrar kan läsa och förstå svenska 
språket bra eftersom de har ett annat modersmål. En annan orsak kan vara att de är 
ovana vid att få information digitalt genom skolans plattform Vklass och/eller att 
föräldrar enligt Mirjams kollegors upplevelse är mindre engagerade i barnens 
skolgång. Inom två veckor fick Mirjam tillbaka ungefär hälften av lapparna. Ett krav 
inom forskning med barn är att vårdnadshavare ska ge sitt samtycke om barnet får 
delta i forskningsprojektet eller inte. Ett tydligt tecken på att språkförbristningen 
var stor hos många vårdnadshavare var att ett antal vårdnadshavare hade kryssat i 
alla tre alternativ på samtyckesblanketten: de både godkände och inte godkände 
forskarbesök när barnet är närvarande, samtidigt godkände och inte godkände de 
att barnet fick synas i videoinspelningen.  

Mirjam ville skynda på lapparnas insamlingstid för att kunna starta det datum 
som vi hade bestämt genom ett belöningssystem: alla elever i årskursen fick en glass 
när alla hade lämnat in sina lappar. Belöningen motiverade alla elever att lämna in 
sin lapp inom kort tid eller att påminna andra elever som inte hade lämnat in den. 
Belöningssystemet gjorde att vi kunde starta forskningsprojektet i god tid och 
eleverna blev glada samt även mer engagerade i att delta i forskningsprojektet. 
Viktigt att poängtera är dock att det inte fanns något som sa att de var tvungna att 
godkänna att delta i projektet, belöningen skulle man få när man lämnat in lappen, 
oavsett hur man ställde sig till deltagande i projektet.  

En delaktig forskare – att bli en del av en skola  

Anna skriver: Det har inte varit helt lätt att få ihop högskolans schema med skolans 
schema, för att möjliggöra besöken i Mirjams klasser och skola. Jag upplever att vi 
har ägnat ganska mycket tid åt att få ihop planeringen, och det skulle troligen 
underlättats av en längre startsträcka för projektet, där scheman och tjänstgörings-
grader och så vidare. är samplanerat läsåret innan det startar. Det finns även andra 
svårigheter, till exempel att lektorer har kurser över året som ligger på olika dagar 
i olika perioder, men musiklärare har samma schema hela året. Men, besöken i sig 
har varit en fantastiskt positiv upplevelse på många plan!  

De första besöken på skolan präglades naturligt nog av många frågor från både 
elever och lärare, kring vem jag var och vad vi arbetade med. Men efter bara ett par 
lektioner, började barnen känna igen mig, och jag dem. Vem som var vem och gick i 
vilken klass satte sig fort. Eleverna hälsade glatt när vi sågs på skolgården och vi 
småpratade ofta lite grann innan vi alla gick in i klassrummet. Att ha tid att stå en 
stund på skolgården eller i korridoren och bara umgås med eleverna, upplever jag 
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som viktigt för att skapa förtroende och bli en del av skolan. Min upplevelse är att 
eleverna började hantera mig som vilken vuxen som helst på skolan, och det 
underlättades kanske av att jag är praktiserande musiklärare, och förhoppningsvis 
hade ganska lätt att smälta in. Några gånger frågade barnen om kameran/kameror-
na, men i stort sett räckte det med att jag (förutom småpratet på skolgården) vid de 
första observationerna presenterade mig; att jag var forskare och musiklärare och 
att jag var där för att filma och titta för att jag och Mirjam ville hjälpas åt att göra 
musikundervisningen ännu bättre. Jag påminde då om att de ju hade fått lappar hem 
om detta.  

Jag upplevde att jag själv är musiklärare gav mig ett stort förtroendekapital hos 
barnen, samt att jag engagerade mig och pratade med dem på rasten. Jag är också 
väl förtrogen med kulturen på grundskolan, och även om varje skola naturligtvis har 
sin egen kultur är jag förtrogen med den kultur, i bred bemärkelse, som finns inom 
grundskolan, vilket var till hjälp för att smälta in. Nästan vid varje besök tog vi en 
kopp kaffe i personalrummet, och då fick jag också chans att småprata lite med 
andra lärare på skolan. Mot slutet av projektet hälsade barnen glatt på mig ”Hej 
Anna!” och jag kände mig som en välkommen tant på besök. Även lärarna hälsade 
på mig: ”jaså är det högskolan som är här idag”. Det kändes fint, att kunna 
samexistera så. 

Att analysera sin egen undervisning 

Mirjam skriver: Ledarskap i klassrummet upplever jag som en färdighet som jag vill 
utveckla för att få mer självförtroende och kunskaper i att leda olika grupper i en 
musikundervisningssituation. Att undervisa i musik är något som jag älskar att göra 
med en grupp elever som är med på tåget och som jag kan motivera och styra i rätt 
riktning för att få en positiv musikupplevelse tillsammans. Tyvärr finns det grupper 
med elever som har en stark påverkan på andra vilket har till följd att det lätt 
uppstår negativa känslor hos elever och mig som musiklärare. Att leda sådana 
klasser är kanske en riktig utmaning för varje lärare men som jag anser en ännu 
större utmaning för en musiklärare som bara träffar varje grupp eller klass en gång 
i veckan. Ledarskap i klassrummet är en viktig förutsättning för att lyckas med sin 
undervisning så att eleverna kan utveckla sina kunskaper och förmågor i musik samt 
uppnå sina mål i ämnet. 

Mitt beslut att undersöka min egen undervisning med fokus på ledarskap i klass-
rummet valde jag utifrån mitt hjärta även om det kändes läskigt att analysera en 
färdighet som man själv tycker man kan bli bättre på. Samtidigt var jag stolt över 
mig själv att jag fattade detta beslut som gjorde att jag kunde lugna ner mina tankar 
om ledarskap i klassrummet på något sätt. Att ta tjuren vid hornen är det uttryck 
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som bäst sammanfattar mina känslor. Min barndomsväninna kommenterade det 
med ”då är man modig och tuff”, när man vågar gå utanför sin comfort zone.  

När det gäller samarbetet med forskaren tycker jag att det ska kännas tryggt. Det 
är en viktig förutsättning för att må bra och kunna vara sig själv när kameran är i 
klassrummet, men även för att diskutera och analysera filmmaterialet efteråt samt 
att kunna titta på sig själv. En annan viktig förutsättning för att kunna vara sig själv 
och ha bra samtal med forskaren är att man är motiverad till att undersöka sitt 
forskningsämne – i mitt fall ledarskap i klassrummet. Det ska kännas som ett viktigt 
ämne för dig och forskaren att lyfta. Under processens gång upplevde jag det även 
viktig att få positiv feedback om saker och ting som inte direkt var relaterade till 
forskningsämnet men som kunde handla om till exempel sångval, instrumentspel 
eller musikteori.  

Resultat 

Presentationen av resultaten är kronologisk (för att kunna följa de val som gjorts i 
vår cykel) och tematisk (för att visa de teman som den tematiska analysen resulterat 
i). Resultatavsnittet är indelat i tre större delar som följer årstiderna: Höst 
– handtrumma och ukulele, Vinter – luciaövningar och Vårvinter – keyboard. Dessa 
rubriker i sig säger också lite grann om hur en musiklärares år tematiskt kan se ut.  

Varje tema innehåller resultat och analys från de lektioner som genomfördes 
under denna tid (se Annas och Mirjams aktionsforskningscykel figur 3.1) oavsett 
hur många lektioner detta var. Vi har även valt att lägga in referenser till den 
forskning och litteratur som diskuterats i våra samtal och analyser. Detta för att 
resultatkapitlet också så tydligt som möjligt ska spegla processen. Eftersom arbetet 
skett cykliskt, har också diskussion om forskning, litteratur, praktiska metoder och 
didaktik, skett cykliskt och parallellt med analys, för att ligga till grund för ny 
handling i cykeln. Vi menar att detta också är ett viktigt resultat – och vi 
återkommer till det under rubriken Övergripande resultat och diskussion – ”Man 
tager vad man haver”. 

Höst – handtrumma och ukulele  

I detta avsnitt ingår analysen av sammanlagt fyra filmer, två filmer i två klasser. 
Varje klass spelar handtrumma en lektion, och ukulele en lektion.  

Relationell motor, kreativt kaos, placering av barn och kamera 
Fokus för de första observationerna var ett öppet fokus kring ”ledarskap i klass-
rummet”. Mirjam och klasserna filmades och observerades, för att Anna och 
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Mirjam tillsammans skulle bilda sig en uppfattning om hur ledarskapet såg ut och 
hur det skulle kunna utvecklas. Som tidigare nämnts i metodavsnittet, låg fokus för 
studien på ledarskap just i ensemble. Under de första observationerna spelade 
eleverna vid ena tillfället handtrumma och vid det andra ukulele.  

En av lektionerna med handtrumma börjar med att barnen frågar om en tavla 
som föreställer kassettband som är ny i klassrummet. De undrar ”vad är det?”. 
Mirjam börjar berätta och kommer in på tiden när hon själv var liten eller ungdom 
vilket leder vidare till samtal om grammofonskiva och CD-spelare. När vi tittar på 
filmen ser vi att den annars ganska stimmiga gruppen under detta samtal är helt 
tysta. Det verkar som att de tycker att det är oerhört intressant. Vår gemensamma 
analys av detta landar i att lärande i hög grad handlar om relation, och här får 
eleverna en chans att komma Mirjam närmre. Mirjam reflekterar över att det är lätt 
att fastna i allt stoff som ska hinnas med, men att det är viktigt att ha sådana 
relationsbyggande moment i undervisningen. Hon menar att relationen till dessa 
två klasser är bättre nu än i föregående år, och säger att kanske tar det längre tid att 
bygga relation när man träffar eleverna så lite varje vecka, men slår samtidigt fast 
att det går!  

Vi reflekterar även över att Mirjam rör sig väldigt mycket i klassrummet, och att 
det går åt väldigt mycket energi. Mirjam säger att ”Det är inte heller så mycket att 
de kan arbeta själva, man är motor hela tiden…” och ”i början upplevde jag det här 
som att jag står på scenen hela tiden…”. Diskussionen går vidare till att detta blir lite 
lugnare när grupperna är mindre på mellanstadiet. Att Mirjam rör sig så mycket har 
hög bäring på ledarskapet, det handlar om att hjälpa eleverna när de spelar med 
själva hantverket, men också om att röra sig till de delar i klassrummet där det 
händer saker som distraherar gruppen, elever som pratar, eller sysslar med ”annat”, 
vars uppmärksamhet behöver fångas.  

Vi ser också ett tema som visar sig kommer följa oss vidare. Vi inser när vi ser på 
filmerna att upplevelsen av hur rörigt det är i klassrummet skiljer sig från hur det 
kändes under lektionerna. När barnen ska lämna tillbaka handtrummorna efter att 
de har spelat, upplevs det inte alls så rörigt när vi ser filmen, som vi upplevde det i 
klassrummet. Detta blir ytterligare intressant när vi ser att en assistent som är med 
under lektionen får nog av ljudnivån och skarpt säger till gruppen. Här visar det sig 
i analysen av filmen att både Mirjam och Anna redan under den aktuella lektionen 
hade reflekterat över varför assistenten reagerat så starkt. Ingen av oss reagerade 
under lektionen på att det var så förfärligt ljud och inte heller när vi ser filmen. Det 
är när barnen sjunger en sång, Äppelmelodin som diskussionen uppstår. Sången 
slutar med ett ”va?” som sjungs väldigt starkt, eller till och med skriks, av barnen. 
Assistenten reagerar på detta, men inte vi. Vi diskuterar detta och tankar 
framkommer om det kan vara så att musiklärare är mer vana vid den här ljudnivån 
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som kan uppstå? Mirjam säger att det blir ju alltid så här starkt i slutet på den 
sången. När vi samtalar kring nästa lektion återkommer denna fråga, och Mirjam 
säger att det är svårt, ”Man kan inte vara både polis och glad – nu ska vi sjunga”. I 
analysen av de första filmerna återkommer vi flera gånger till vikten av att tillåta ett 
kreativt kaos, och att det blir kontraproduktivt att kräva att barnen ska vara kreativa 
och tysta på samma gång. Vi är ganska eniga om att det är en särskilt svår 
ledarskapsfråga för musiklärare.  

Hur eleverna ska placeras i klassrummet är en tråd som också dyker upp redan 
här i de första analyserna, och som kommer att följa arbetet. Klasserna är vana att 
sitta i en ring men Mirjam tar upp att hon läst att enligt Karin Dietrichson (2019, s. 
21) ”upplevs det ofta självutlämnande att sitta i ring. I en otrygg grupp är det inte 
säkert att ringen är bästa lösningen. I en stressad grupp kan det vara mycket svårt 
att få alla att sitta i ringen”. Dietrichson menar att det är bättre att sitta på bestämda 
platser på rader. ”Att ha en fungerade trivsam ring eller halvcirkel är ett tecken på 
en hög standard på musiklektionen. Det är ett mål att sträva emot” (Dietrichson, 
2019, s. 90). I denna första analys diskuterar vi att eleverna har lappar på stolarna 
med sitt namn när de kommer in, så att de ska se var de ska sitta. De lämnar sedan 
lappen till Mirjam. Vi diskuterar om att man kanske så småningom kan ta bort 
lapparna, när barnen fått in rutinen på var de ska sitta, det blir rörigt och tar tid. Vi 
enas också om att vi ska lägga till ytterligare en kamera, som filmar barnen 
framifrån, även om det potentiellt kan störa dem. Vi märker att analysen försvåras 
av att det på filmen ser ut som att barnen inte är engagerade och inte sjunger med 
när vi inte kan se deras ansikten. Därför vill vi ändå lägga till en kamera framifrån. 

Utdelning av instrument, färger, visuella instruktioner och kulturella spelregler 
Nästa set av lektioner vi tittar på, spelar eleverna ukulele. Mirjam har förberett ett 
visuellt hjälpmedel för att testa tydligare instruktioner i spelet, i form av bilder (bild 
3.2). En bild är av en ukuleles baksida som har siffra noll. Det betyder att eleven ska 
lägga sin ukulele upp och ner på benen utan att röra strängarna under utdelningen 
av musikinstrument till alla elever i gruppen. En annan bild som visar en ukulele 
med strängarna har siffra nummer ett som betyder att eleven ska hålla sitt musik-
instrument spelfärdig utan att spela på den. Den sista bilden som har siffra nummer 
två visar ett barn som spelar på sin ukulele. Enligt John Steinberg (2015, s. 90) är 
det viktigt att vara tydlig med ”att förklara spelreglerna i varje situation, desto större 
chans att du kommer att lyckas”. Steinberg förklarar att kommunikation är 
20 procent verbal och 80 procent icke-verbal och i mindre mogna mindre grupper 
behöver man vara väldigt tydlig genom att man ”använder ett tecken eller en gest 
för att tala om vad som gäller” (2015, s.90). Men det första som slår oss när vi tittar 
på filmerna är att utdelningen av instrumenten tar så otroligt lång tid! Tio minuter! 
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Eleverna fastnar på och frågar efter att få en viss färg på instrumentet (det finns 
många olika färger i klassrummet). Mirjam visar bilderna hon förberett som ska 
signalera när barnen ska hålla ukulelen i knät tyst, eller spela. 

    Bild 3.2 Mirjams visuella ukulele-instruktioner. 

I samtalet säger Mirjam att hon ville försöka förevisa en lite längre stund så att alla 
skulle förstå, men det blir rörigt, och eleverna tappar koncentrationen. Vårt samtal 
mynnar ut i tankar om att det kanske skulle blir lugnare om man gjorde samma sak 
några veckor i rad, så att eleverna blir vana vid upplägget. Därför beslutar Mirjam 
att testa det. Vi ser båda två att det är övergångarna mellan moment i lektionen som 
tar tid och diskuterar lite om att inte byta för ofta. I analysen och diskussionen av 
detta tar Anna upp hjärnans plasticitet och hur det skapas ”spår” i hjärnan när vi 
gör saker många gånger. 

Det är ju intressant också hur man tänker psykologi att man bildar ju 
ett schema eller spår i hjärnan att ”så här ska man göra”, det blir ett spår 
liksom… (Utdrag ur gemensam analys och reflektion av video-data, 
oktober 2019). 
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Här refererar Anna i analysen till Vygotskij som menar att det mönster som innebär 
en vana för oss fungerar som ett ”veck i ett papper” eller ett ”spår” som blir svårt att 
bryta Vygotskij, 1930/1995). Ju mer du viker ett papper på samma ställe, desto 
tydligare blir vecket. Även om du slätar ut pappret efteråt blir vecket kvar. På 
samma sätt blir vår kunskap mer och mer befäst när vi upprepar vissa handlingar 
eller mönster. Detta resonemang ligger även nära de två begreppen psykologiska 
scheman och script.  Inom psykologin används begreppet schema för att beskriva 
kunskapsstrukturer där delarna relaterar till varandra och helheten i en sorts 
mönster. Att människor agerar olika i kända eller okända situationer är beroende av 
sådana scheman. I en för individen känd situation, finns redan ett schema 
formulerat. Ett script är ett schema för en särskild händelse, som omfattar sociala 
roller, objekt som används, samt ordning och följd av handlingar och 
orsaksrelationer som tillämpas (Cole, 1996). Ett script kan beskrivas som ett 
generaliserat schema för ett särskilt tillfälle. Något de flesta har stött på är till 
exempel kulturella regler för tal och handling vid högtider, bröllop eller liknande. 
Detta skulle kunna kallas för ett slags script, eller som Anna (Backman Bister, 2014) 
med hjälp av Hans-Georg Gadamer (1960/1997) valt att kalla; kulturella spelregler. 
Backman Bister använder begreppet spelregler i sin avhandling, och det visar sig i 
detta samarbete att Steinberg också använder begreppet för att beskriva det som 
han menar är det viktigaste verktyget för lärarens ledarskap (Steinberg, 2015, 2018). 
Ett resultat av vår gemensamma analys i oktober, blir att Mirjam beslutar att testa 
att arbeta med samma sak några veckor i rad, så att eleverna hinner bli vana och 
utveckla ”spår” i hjärnan kring hur rutinen ser ut för att hämta och lämna 
instrument, och agera i ensemblesituation.  

Vinter – luciaövningar  

I detta avsnitt ingår analysen av sammanlagt tre filmer, då ett observationspass gick 
bort på grund av sjukdom. Fokus för undervisningen är sång, mer specifikt övning 
inför lucia.  

Lektionsstart, placering, gruppkonstellation och fredagsgrupper 
När vi ses för att observera oktober och novembers filmer, har vi båda läst på 
Steinbergs böcker (Steinberg, 2015, 2018) enligt Mirjams förslag, och ett mål med 
vår träff är förutom att analysera filmerna att bestämma oss för att väva in några av 
Steinbergs idéer i utforskandet av ledarskapet i klassrummet.  

Eftersom vi nu har filmat med två kameror, en framifrån och en bakifrån i 
klassrummet, bestämmer vi att vi ska börja med att se starten på lektionerna från 
båda kamerorna, något som Steinberg betonar som en avgörande del av lektionen 
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(Steinberg, 2018). Filmerna har spelats in bara ett par veckor innan Lucia, och 
övningarna är i full gång. Därför är några barn redan i klassrummet när resten av 
klassen kommer in i rummet, varför de möts av ett barn som spelar piano. Och detta 
kommer att bli ganska avgörande för samtalen i denna analys. Mirjam kommenterar 
ganska snabbt att hon tycker att lektionsstarten tar för lång tid. En del barn kommer 
fram och frågar Mirjam om vilken plats som var deras. Det blir ett ganska långt 
samtal igen om placeringen i klassrummet.  

Eleverna sitter nu inte i rader som i början av terminen, utan i ring. Detta beror 
på att de har spelat gitarr nyligen och då fungerar den placeringen bättre. De har nu 
inte längre några lappar med namn på sina stolar, utan de flesta förväntas veta 
vilken plats de har. En del barn undrar ändå, och Mirjam funderar över om det inte 
är så att en del barn kanske testar ifall hon har glömt var de ska sitta eller ifall de 
kan tjata till sig att sitta bredvid en kompis. Mirjam kommenterar själv att hon 
tycker att hon rör sig för mycket, att hon kanske borde vara mer stilla, det kanske 
skulle skapa mer lugn. Vi samtalar tillsammans om att det kan vara svårt att sitta i 
ring, och hela tiden ha stimuli av att se sina kompisar i ögonen samtidigt som man 
ska fokusera på lektionen. Här krockar alltså två värden med varandra. Värdet av 
att sitta på rad eftersom det ofta upplevs mer otryggt att sitta i ring (Dietrichson, 
2019), med värdet av att det ska gå lättare (eller ens vara möjligt) att spela gitarr i 
helklass. Gitarr i sig är inte stipulerat i läroplanen, men ensemblespel är inte valbart 
utan en del av det centrala innehållet i årskurs 1–3. Vi samtalar lite om att det ändå 
är näst intill omöjligt att spela gitarr i helklass eftersom de är två barn per gitarr. 
Mirjam menar att grupperna är för stora.  

Samtalet i analysen går vidare till en diskussion om att ha fredags-grupper. Av de 
två filmade klasserna är den ena schemalagd tidig måndag morgon och den andra 
gruppen sista lektionen på fredagen. Både lärare och elever är tröttare på fredagen. 
Samtidigt är det så att måndags-eleverna är den klass som får testa veckans lektion 
först, när det är dags för fredagens lektion har Mirjam redan hållit lektionen för en 
klass, och hunnit reflektera över och kanske revidera lite inför fredagens pass.  

På film nummer två i detta analyspass ser vi att det också är så att en elev spelar 
piano när alla kommer in, men denna gång på pianot som står precis innanför 
dörren i bakre delen av klassrummet. Mirjam säger till eleven att sluta spela, och 
barnen börjar leta upp sina platser. Mirjam gör en gest med handen för att eleverna 
ska vara tysta. Vi diskuterar det, och det visar sig att hon har sett att en av de andra 
lärarna i lågstadiet gör så. Mirjam använder alltså en gest som hon tänker att 
eleverna redan känner till vilket är intressant med tanke på scheman och spår som 
tidigare diskuterats. Samtalet går vidare och Mirjam menar att det nog skulle vara 
bättre om hon var mer stilla när barnen kom in, så att de kunde fokusera mer och 
bara gå och sätta sig. Vi kommer fram till att vi kanske skulle testa att Mirjam sitter 
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ner när barnen kommer in, och inte säger något utan bara visar med gester att de 
ska sätta sig. Men det finns ett problem här att Mirjam ska hämta eleverna på 
skolgården och gå in med dem till musiken. Då kan hon inte finnas på plats när de 
kommer in. Möjligheten att använda lugn musik när de kommer in nämns, men 
också att Mirjam märkt att den effekten avtar när eleverna blir vana vid det. Mirjam 
säger att det är så viktigt att eleverna är lugna redan i korridoren, allt är ”nytt” och 
hennes klassrum är på ett helt annat ställe än deras hemklassrum och att hon ser 
detta i alla klasser. Diskussionen går vidare kring hur många barn det är i grupperna, 
och vi kommer in på att det är lite speciellt just i dessa två grupper att det är elever 
från två olika klasser som delats i halvor och satts ihop. Den gruppkonstellation som 
finns under deras musiklektioner, finns enbart under musiklektionen. Eftersom 
grupperna nästan alltid har en assistent med diskuterar vi om Mirjam skulle kunna 
lämna dem med assistenten i korridoren och gå in kanske 20 sekunder före dem i 
klassrummet. Då kan hon hinna vara på plats och klassrummet kan vara ”stilla” när 
eleverna kommer in.  

Vi kommer överens om fokus till nästa gång: starten och icke-verbal 
kommunikation i enlighet med Steinbergs definition av icke-verbal kommunikation, 
som han menar används som kompletterande till talet i kommunikation. Det viktiga 
är att du som ledare och din grupp känner igen vad tecknen betyder, vilket innebär 
att du kan skapa egna tecken/gester (Steinberg, 2018). Men det handlar även om 
hållning, tempo, röststyrka, position i rummet, ögonkontakt. Steinberg (2015) 
skriver också om vikten av det han kallar miljösättning, såsom möblering, 
bakgrundsljud, ljus, utsmyckning, vilket vi till viss del bestämmer oss för att också 
försöka fokusera på. 

Vårvinter – keyboard 

Lugnare start, assistenternas roll, färgkodning, individanpassning som verktyg 
för ledarskap, särskilt stöd i musik 
Det sista setet av observerade lektioner ligger i slutet på februari och början på mars 
2020. Eleverna ska arbeta med att spela keyboard, vilket i detta fall innebär att spela 
fjärdedelar efter en enkel notskrift, som också är färgkodad på keyboarden, i samma 
färgskala som Boomwhackers (figur 3.3). Huvudfokus att studera som vi bestämde 
vid förra analysen, är själva lektionsstarten, och om den ter sig annorlunda när 
Mirjam nu ska lägga extra vikt vid det icke-verbala och miljösättningen.   

Mirjam använder vid båda lektionerna lugn musik via Youtube, som egentligen 
är tänkt att somna till, för lektionsstarten. Eftersom hon måste ut i korridoren och 
öppna för klassen, sätter hon först på musiken, och låter den gå medan hon hämtar 
gruppen. Hon smiter sedan in i klassrummet några sekunder före klassen, så att hon 



 

 48 

kan sätta sig tillrätta på en cajon framme vid tavlan nästan i mitten av rummet. Där 
sitter hon stilla medan musiken ljuder ur anläggningen, och barnen strömmar in till 
sina stolar som är placerade i cirkel. Snabbt har barnen hittat sina platser utan att 
hon säger något. När alla sitter berömmer hon dem för att de så snabbt hittat sin 
plats. Hon kommenterar att det inte har varit några diskussioner denna gång om 
hur man ska sitta – ”har ni märkt det? Så ska det vara varje gång!”  

I vårt samtal kring denna lektion påtalar vi att starten blir väldigt lugn, och att 
barnen till och med hjälper varandra att hitta sin plats, men också att Mirjam tydligt 
i korridoren innan lektionen har sagt att ”nu går ni bara in och hittar er plats, och 
hittar ni inte den så väntar ni lugnt”. De har alltså förutom den lugna musiken och 
att Mirjam finns på plats när de kommer in i rummet, fått en verbal instruktion.  

Under första lektionen samtalar de sedan en liten stund och knyter an till att de 
har haft en lärare på besök från Kulturskolan förra veckan, flera av barnen pratar 
om kostnaden, vilket verkar vara viktigt för dem, och ett barn berättar att hon hade 
hittat sin gamla flöjt hemma när hon städade. Mirjam säger att hon kan hjälpa dem 
med information om hur man anmäler sig. Barnen sitter lugnt på sina stolar och 
många av barnen flaxar mycket med benen. Efter en stund frågar ett barn: ”Vad ska 
vi göra idag?”. Mirjam svarar: ”Har ni läst på tavlan?”. Där har hon skrivit upp 
dagens agenda. Hon pekar och berättar att de ska sjunga två sånger, och sedan spela 
keyboard. Ett barn, frågar igen om musikskolan och om det är en kurs man går där? 
Mirjam svarar att om du funderar på det så kan vi prata med mamma och pappa.  

Mirjam förflyttar sig till elpianot, de ska sjunga första sången Sill i dill. Hon frågar 
barnen vad sill är? Någon vet att det är en fisk och Mirjam förklarar med ord och 
visar med handen en ”fisk”. Och dill? Ja, det är en krydda vet barnen. ”Rosor på 
kinden” tecknar Mirjam som runda ringar på sina kinder. När de sjungit sången, gör 
Mirjam en snabb övergång till nästa låt, som sjungs till bakgrundsmusik och handlar 
om snö och olika vintersporter, samtidigt som texten visas på tavlan. Mirjam rör sig 
runt i rummet i halvcirkeln och smådansar medan hon sjunger sången med barnen. 
Detta är gemensamt för båda de observerade lektionerna. 

Sedan är Mirjam tillbaka på cajonen och hon har i farten hämtat två 
Boomwhackersrör, ett gult (tonen E) och ett ljusgrönt (tonen F). Nu vidtar ett 
samtal med barnen där de diskuterar ljudet i de två rören när man slår dem mot 
benen. På vilket sätt är de olika? Mirjam börjar med E, slår röret fyra gånger mot sitt 
ben och klappar sedan fyra gånger. För två veckor sen spelade vi detta? Barnen 
hänger på direkt och sjunger ”E, E, E, E, ” och klappar sedan i händerna fyra slag. 
”Back in the Groove var det, nu spelar vi en låt som heter Go Down”, säger Mirjam. 
Hon har projicerat upp noterna på tavlan och frågar: ”Ser ni något som är 
annorlunda med den? Vad ser ni på tavlan? Det står E i alla fall?” 
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Elev – Sofia: Mmm, jag har hört den. 
Mirjam: Ok, finns det flera bokstäver nu på tavlan? (Pekar på ett 

barn som räcker upp handen). 
Elev – Ali:  och F. 

Mirjam visar det ljusgröna röret, och så fortsätter en dialog om hur de olika rören 
låter och till sist kommer de gemensamt fram till att F låter ljusare än E och det 
hänger ihop med att F är ett kortare rör. Mitt i denna dialog kommer under ena 
lektionen en assistent och rättar till en pojke, Jawad, som inte sitter helt still men 
som hittills varit delaktig och inte stört på något sätt. Detta med assistenternas roll 
är något vi återkommer till i våra reflekterande samtal, och som skall visa sig viktigt 
även dessa två lektioner. 

Gemensamt sjunger gruppen ”E, E, E, E” och klappar fyra slag i samma tempo, 
sedan ”F, F, F, F” och klappar fyra slag. De klappar låtens pauser. Detta skall de 
alldeles strax spela på keyboard, där tonerna är märkta i samma färger som 
Boomwhackers. Boomwhackers är ihåliga plaströr i lättvikt, som är stämda i olika 
toner genom att de har olika längd. Varje färg representerar en ton. Man spelar på 
dem genom att slå dem mot något; golvet, sitt ben, ett bord eller liknande, vilket gör 
att de är lätta att ”spela” på även för nybörjare eller personer som har lite sämre 
motorik. Varje keyboard har en pärm på notstället med notbilden uppslagen, som 
också är färgkodad. 

Bild 3.3 Färgkodade noter. 

Mirjam delar upp eleverna i små grupper om två och två, som skall dela på varsin 
keyboard. De får arbeta med den de sitter närmast. En fundering från Anna i 
analysen är om det kanske också kunde vara en hjälp för eleverna om de hade en 
”musikkompis” som de alltid arbetade med när de ska arbeta två och två, inte minst 
med tanke på detta med att skapa vanor och spår i hjärnan, som vi varit inne på 
tidigare.  

Mirjam arbetar sig systematiskt igenom att hjälpa paren av elever som spelar två 
och två vid keyboardsen. De har varsitt par hörlurar. Mirjam tittar på deras händer 
för att se att det blir rätt, eftersom det inte finns hörlurar till henne. I den första 
klassen går detta i stort sett mycket bra, eleverna arbetar flitigt, och även om de 
periodvis spelar annat eller testar ljud på sina keyboards, så är det ett kreativt kaos 
med inte för hög ljudvolym. I den första klassen hinner Mirjam också runt till alla 
elever, och alla klarar dagens uppgift. I den andra lektionen är det betydligt fler barn 
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som ”snurrar runt” och som Mirjam måste dirigera för att de ska komma till rätt 
keyboard, och som ”gör annat” än den anvisade uppgiften. Även här hinner hon runt 
till alla, men det är stressigare. Den andra lektionen är som vanligt den sista 
lektionen på fredagen. Som observatör ser Anna att en del barn blir färdiga med 
uppgiften väldigt fort, och det hade kanske varit bra att ha någon mer uppgift för 
dem att gå vidare med, de tenderar att hitta på ”andra saker” och det hade nog 
gynnat lärandet om de hade kunnat ”gå vidare”. Enligt Vygotskijs tankar om den 
närmsta utvecklingszonen, bör en uppgift vara ”lagom” svår, så att den går att klara 
av med lite stöd, men inte så lätt att den klaras av för enkelt. En uppgift i denna 
närmsta utvecklingszon är den mest gynnsamma förutsättningen för lärande. Att 
elever blir klara väldigt fort med uppgiften leder i dessa observerade lektioner till 
att de ”hittar på annat”, busar eller liknande. Att förse eleverna med uppgifter att gå 
vidare med när de klarat den första uppgiften, skulle ligga i linje med att arbeta mer 
med fokus på att alla elever skulle få arbeta inom sin egen närmsta utvecklingszon, 
samtidigt som det skulle kunna hjälpa till vad gäller ledningen av arbetet, då det 
möjligen skulle bli mindre bus och mer fokus på lärande. Detta leder Anna i den 
slutliga analysen till en tanke om individanpassning som stöd för ledarskap. Detta 
skulle vara mycket intressant att arbeta vidare med.  

Temat om assistenternas roll är aktuellt även i samband med den andra lektionen 
i detta set. Olle är en pojke som ofta har svårt att hänga med på musiklektionerna, 
och som ofta lyckas hamna i eller skapa olika former av konflikter i gruppen. Vid ett 
tillfälle som Anna observerade, gick han bara runt längst ner i musiksalen utan att 
göra något alls. Anna och Mirjam har haft samtal om huruvida det finns något 
beslutat om särskilt stöd eller åtgärdsprogram för honom. Han brukar ha en 
assistent som fokuserar på att hjälpa honom i klassrummet, men Mirjam är inte helt 
säker på om assistentens huvuduppgift är att hjälpa Olle eller hela klassen. Anna har 
även noterat att det är väldigt olika vilka vuxna som finns med i klassen under 
musiken. Ibland är det en assistent, ibland en av elevernas lärare. Under fredagens 
musiklektion blir Olle väldigt passiv när det ska spelas keyboard. Han ska spela med 
en annan kille, Said, men de kommer inte igång. Mirjam hjälper så småningom 
killarna att komma igång, och de spelar ett kort tag. Men när hon försvinner, slutar 
de. Olle vill spela lite hursomhelst men kompisen Said vill göra uppgiften. Strax 
hämtar Said assistenten, som får Olle att sätta sig på en stol och Said får arbeta. Det 
går inte att höra vad assistenten säger till Olle. Efter en stund får Olle komma 
tillbaka och spela.  
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Övergripande resultat och diskussion – ”Man tager vad 
man haver” 

Syftet med detta delprojekt har varit att analysera ledarskap i klassrummet med 
fokus på lärarens icke-verbala kommunikation med eleverna i undervisnings-
situationer i två klasser i musik på lågstadiet. Under arbetet har några teman 
utkristalliserat sig, i en cyklisk aktionsforskningsprocess som startat redan i klass-
rummet och fortsatt via analyser och diskussioner mellan Anna och Mirjam. Grovt 
sett är det möjligt att dela in dessa teman i en övergripande och en detaljerad nivå.  

Övergripande nivå – teorier, skolprofessioner, ramfaktorer & 
kulturella spelregler  

Ett övergripande resultat som blir tydligt när vi läser våra egna analyser, är att vi 
använder de teorier vi har till hands. Mirjam bestämde sig ganska snart i projektet 
för att hon var intresserad av ledarskap i klassrummet. Vi gick in i arbetet med ett 
öppet sinne för att arbeta med detta men var överens om en kulturpsykologisk och 
relationell grundsyn. När vi började diskutera vad i ledarskapet vi skulle fokusera, 
sträckte sig Mirjam mot teorier och tankar som hon läst tidigare av Steinberg. I 
samtal och analys av de första observationerna drog Anna ganska snabbt en parallell 
till ”spår i hjärnan” och hjärnans plasticitet, något som vi inte hade talat om vid den 
tidpunkten, men som Anna läst mycket om tidigare.  

Bild 3.4 Ord-moln av resultatets teman.
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En lärdom att ta med sig av detta är att vi, när vi ställs inför problem, sträcker oss 
mot det vi har med oss. ”Man tager vad man haver”, så att säga. Sådant som finns i 
våra egna kulturella verktygslådor. Detta resultat skapar funderingar kring vilka 
kunskaper vi som lärare redan besitter, och hur vi arbetar med kompetens-
utveckling för att öka vår egen kunskapsbank? Hur ser lärarutbildning och 
lärarfortbildning ut?  Vi kan aldrig riktigt veta vad morgondagens möte med en elev 
eller elevgrupp ska innebära, oavsett planering, sker det alltid något när människor 
möts och interagerar. Lärarens agerande, och i detta fall ledarskap, kanske måste 
byggas på en grund av dels redan intränade möjliga scenarion och teorier om 
exempelvis bemötande och psykologi – och samtidigt kanske det måste till en 
träning i att improvisera i situationen, med de verktyg som finns till hands (såväl 
materiella som psykologiska)? Detta ligger i linje med Annika Anderssons (2016) 
forskningsresultat inom psykologi och akutmedicin. Hon har intervjuat personal 
inom akutvård i samband med övningar inför krissituationer. Ett tydligt resultat där 
är att övningarna ofta hade fokus på specifika scenarion, och innehållet 
balanserades mellan att befästa vardagliga rutiner och att improvisera. Men 
deltagarna i hennes studie menade att mycket av arbetet vid en kris innebär 
förhandlingar om gränser och gränsdragningar mellan olika professionsgruppers 
ansvar och arbete. Vem som ska göra vad helt enkelt. Detta blir extra intressant i 
relation till att assistenternas roll i musikklassrummet har blivit ett återkommande 
tema i våra analyser. 

Flera gånger i våra reflektioner har vi haft tillfälle att diskutera detta med olika 
roller och uppgifter för vuxna i klassrummet. Vad skulle hända med ledarskapet i 
klassrummet om de vuxna som är med i klassrummet, är överens om vilken 
pedagogik som bedrivs i rummet, vilken typ av kreativt kaos som får tillåtas, det vill 
säga vilka kulturella spelregler som gäller? Det kanske inte är lätt att assistera i musik 
utan att själv ha varken pedagogisk utbildning eller musikutbildning? Som Mirjam 
sade i vår första analys – det är svårt att både vara ”polis” och samtidigt uppmuntra 
till att sjunga. Skulle det kunna hjälpa om det åtminstone var på ett ungefär samma 
vuxna som var med i klassrummet i varje grupp? Under min tid i detta projekt har 
jag under sammanlagt nio lektioner mött minst fyra olika vuxna i klassrummet 
förutom Mirjam. Varför är det så? I detta fall är det inte heller tydligt om det finns 
extra vuxna i klassrummet som stöd för att gruppen är så stor, eller om det är ett 
stöd för vissa elever. 

Sverige står i en akut lärarbrist och inför en ökning av så kallade läraravlastande 
tjänster, som presenterades i vårbudgeten 2019. Syftet är stärka kvaliteten i under-
visningen genom att avlasta lärarna så att de kan ägna sin tid åt det som de är proffs 
på – att förbereda och utveckla sin undervisning (Lindqvist et al., 2020). 
Lärarassistenter är det begrepp som oftast använts för att rubricera yrkesgrupperna. 
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Per Lindqvist et al. (2020) beskriver i sin rapport att kompetenskraven som olika 
rektorer har för att anställa till läraravlastande tjänster skiftar ganska mycket, och 
att det ofta är fokus på personlig lämplighet och relationell kompetens vid 
rekrytering, men ser också att det anställs personer med lärarutbildning för lärar-
avlastande tjänster, och att detta med en pedagogisk kompetens tenderar att vara 
viktigt och öka kvaliteten, inte minst för det som diskuteras här – gränsdragningar. 

Vi kan se att denna systemförståelse kan vara viktig att inneha för att 
kunna uppfatta såväl gränserna mellan skolprofessionernas olika 
ansvarsområden som gränserna för skolans ansvar. Det handlar bland 
annat om att kunna svara på frågor som: Hur fungerar styrningen och 
organiseringen av skolan? Vilka dokument är viktiga i skolans arbete? 
Vilka olika yrkesgrupper finns inom skolan? Vilket professionellt 
ansvar har de olika yrkesgrupperna? Hur, när och var ska ärenden 
dokumenteras? Utan en sådan förståelse kan det vara svårt att se var 
gränserna går för såväl det egna arbetet som för skolans ansvar. Följden 
kan bli att gränstvister uppstår, att arbetet för angränsande 
yrkesgrupper blir ”rörigare” och att skolan gör sig tillgänglig och tar på 
sig ansvar för uppgifter som antingen andra myndigheter bör ha eller 
som till stor del kan och ska hanteras av eleverna och vårdnadshavarna 
själva (Lindqvist et al., 2020, s. 91) 

Det vore intressant att göra någon uppföljande studie kring kulturella spelregler 
och assistenternas roll i det musikpedagogiska klassrummet. Inte minst med tanke 
på den lärarbrist vi har och den satsning som nu görs på just läraravlastande 
tjänster, ter det sig viktigt att fundera över arbetsbeskrivning samt vilken 
kompetens som krävs för att inneha en sådan tjänst? Hur kan eller bör samarbetet 
med ämneslärare se ut för att det ska fungera bra och hur säkerställer vi att den 
rörighet inte uppstår, som beskrivs i citatet ovan?  

Om vi fortsätter på det övergripande planet finner vi där flera teman som kan 
sägas höra ihop med ramfaktorer, som klassammansättning och schema. Sådana 
faktorer är ofta komplexa, och hänger ihop med många saker i samhället, med 
skolan och dess huvudman, inte minst ekonomi. I denna studie är det hursomhelst 
tydligt att en del av dessa faktorer påverkar Mirjams möjligheter att arbeta med 
ledarskapet i klassen. Vi har försökt arbeta med en lugn lektionsstart, vilket 
försvårades av att Mirjam måste gå ut och hämta barnen på skolgården och leda in 
dem till musiken. Då kan hon inte samtidigt befinna sig inne i klassrummet och 
”välkomna” dem när de kommer. Även om det är lugn musik i rummet och ”dukat” 
för dagens lektion, innebär Mirjams hämtning ändå en rörelse som är lite rörig för 
barnen. En ytterligare och kanske viktigare aspekt i detta fall är att 
gruppsammansättningen i de två studerade musikklasserna, är en sammansättning 
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som enbart finns vid detta tillfälle, det vill säga en gång i veckan.  Denna 
sammansättning har kommit till för att skapa halvklasser så att halva klassen kan 
vara kvar i sitt hemklassrum och öva läsning medan den andra halvan slås ihop med 
en annan klasshalva, för att ha musik ihop. Här är det som lärare lätt att förstå 
tanken med att skapa mindre grupper för läsning. Och läsning är en viktig faktor för 
att lyckas i skolarbetet, det vet vi. Regeringen tillsatte 2016 en läsdelegation, som 
bland annat har kommit fram till att skolhuvudmännen bör verka för att 
kompetensen, när det gäller att arbeta läsfrämjande, bör höjas bland alla lärare, och 
samma tankar finns också i läroplanen. Ökat fokus på läsning är i sig inte ett 
problem. Men att man valt att dela upp klasserna så att en problematisk 
gruppkonstellation uppstår i musikämnet, säger oss också något viktigt om 
musikämnets status i den svenska grundskolan. Dess status som ett hinder för en 
god undervisning, är något som beforskats en hel del tidigare. Redan Ralf Sandberg 
(1996) tog upp detta med musikämnets status vilket sedan dess varit ett 
återkommande tema i de nationella utvärderingarna (se även kap. 1). Är en typ av 
gruppindelning, där ett ämne blir lidande när halvklass ska åstadkommas, vanligt 
förekommande? Och en annan och väsentligt större fråga är om ordningsproblem 
helt kunde undvikas om grupperna vore lite mindre? Hur mår barnen av att plötsligt 
befinna sig i en gruppkonstellation som de enbart är i en gång i veckan? Hur mycket 
arbete går åt till att exempelvis positionera sig i en sådan grupp?  

Detaljerad nivå – lektionsstart, varierade former för 
kommunikation  

På den detaljerade nivån kan vi se att det blir lugnare när starten av lektionen är mer 
genomtänkt, när Mirjam har förklarat en extra gång i korridoren hur eleverna ska 
göra när de kommer in i klassrummet, och har lugn musik i bakgrunden. Mirjam 
har även arbetat extra med att vara tydlig i sitt kroppsspråk, och inte röra sig runt i 
rummet i onödan, men det är svårt att säga i vilken grad det är detta eller alla saker 
sammantaget som ger en lugnare lektion. Visuella instruktioner, som att ha bilden 
med ukulelen, för att visa om man ska spela eller vara tyst, verkar fungera bra, men 
då i kombination med andra instruktioner, till exempel att Mirjam också säger det. 
Kanhända skulle det kombineras med att också skriva det på tavlan? Bildstöd och 
kombinationer av bild och text är något som brukar framhållas som viktigt i 
specialpedagogiska sammanhang, och som stöd för läsinlärning. Mirjam använder 
också vid några tillfällen tecken, vilket skulle kunna göras ännu mer. Kombinationer 
av olika former för kommunikation – ord, text och tecken till exempel, ger eleverna 
en variation i sätt att ta in kunskap, och främjar lärande på olika sätt. Det är ofta en 
hjälp för elever med olika diagnoser eller särskilda behov. Vid utdelning av ukulele, 
märker vi att det blir ett problem att det finns ukulele i olika färger. Eleverna vill 
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välja färg, och det blir rörigt. Här skulle det specialpedagogiskt kunna lösas genom 
att det till exempel endast finns en färg på ukulele i klassrummet, så att valet 
försvinner. Att göra val är relativt kognitivt krävande, och i detta fall kanske det tar 
fokus från uppgiften – att lära sig spela ukulele. Samtidigt ska skolan förbereda 
eleverna för livet i samhället, där en hel mängd val måste göras hela tiden. Denna 
balans kan vara svår att upprätthålla. Då behöver fokus vara på vad som är det 
primära målet för lektionen, är lärandeobjektet att spela ukulele, så kanske eleverna 
får lära sig att välja någon annan gång. Inte minst med tanke på att musikämnet inte 
har så många timmar i kursplanen. Allt detta går tillbaka på vilka kulturella 
spelregler som finns i klassrummet. Anna och Mirjam har också talat om att kanske 
skapa en rutin för hur en musiklektion alltid går till, vilket skulle vara en stötta i att 
synliggöra de kulturella spelreglerna, och en stor hjälp för elever med diagnoser 
som ADHD eller autism, som ofta har svårt med det ”röriga” ämnet musik. Med 
regelbundna rutiner kring lektionens ram, sittplatser, hur instrument hämtas och 
lämnas, kanske också en ”musikkompis” som eleven vet att den alltid spelar med 
när den exempelvis ska dela instrument. Sådana automatiseringar skapar spår i 
elevernas hjärnor, eller scheman så att en hel del som händer i klassrummet kan gå 
på autopilot, så att säga. Då behöver en del val inte göras, och det skulle kunna 
frigöra kognitivt utrymme för att fokusera på uppgiften för dagen. För lärarens del 
skulle det kunna innebära att tid som nu går åt till att lösa alla dessa små konflikter 
och val, skulle frigöras för ett större pedagogiskt ledarskap och möjligen mer tid för 
individanpassning, vilket leder in på nästa punkt. 

Detaljerad nivå – individanpassning som verktyg för ledarskap, 
särskilt stöd i musik 

Individanpassning som begrepp och koncept har funnits i de svenska läroplanerna 
med start under 80-talet för att få stort utrymme i LpO94 och Lgr11. Ordet individ-
anpassning används inte i läroplanernas riktlinjer, men så här ser det ut bland annat: 

Alla som arbetar i skolan skall:  

· uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd (Lpo94, 
Skolverket 2006a, s. 12). 

· uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpassningar eller 
särskilt stöd (Lgr11, Skolverket, 2019, s. 12) 

· hjälpa elever som har behov av särskilt stöd (Lpf94, Skolverket 2006b, s. 11). 
uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd (Lgr11, Skolverket 
2011a, s. 14). 
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· ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt 
uppmärksamma och stödja elever som är i behov av särskilt stöd, (Lgy11, 
Skolverket 2011b, s. 10). 

Läraren skall: 

· utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande (Lpo94, Skolverket 2006a, s. 12; Lpf94, Skolverket 2006b, s. 11; 
Lgy11, Skolverket 2011b, s. 10). 

· ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande (Lgr11, Skolverket 2011a, s. 14, Skolverket, 2019, s 12). 

Det har skrivits en del om individanpassning i skolan, och ofta med fokus på elevens 
rättighet att få rätt hjälp eller undervisning på den nivå den befinner sig på. Under 
arbetet med analysen av studiens datamaterial har dock en fundering om ett annat 
sätt att se på individanpassning tagit form. När eleverna spelar keyboard ser Anna 
att Mirjam får stressa för att hinna runt till alla elevparen som spelar för att hjälpa 
dem och ge en formativ bedömning. Samtidigt finns det en del elever som verkar bli 
klara väldigt fort, och därför hittar på ”andra saker”, kanske busar med en kompis 
eller liknande. Som vi tidigare skrivit, ligger det nära till hands att tänka på 
Vygotskijs idé om den närmsta utvecklingszonen. Hur skulle det vara om eleverna 
i ett sådant läge hade en till uppgift att arbeta med för den som är färdig med den 
första? Eller, som Backman Bister skrivit om tidigare (2014), kanske ha möjlighet 
att arbeta med fördjupningar av kunskaper under en lektion? Detta skulle enligt 
Vygotskij främja lärandet – men samtidigt skulle det kunna vara ett redskap för 
ledarskapet av klassen också. Om elever som blir färdiga fort, redan innan uppgiften 
är påbörjad, vet hur de ska fortsätta sedan för att fördjupa sina kunskaper, och om 
det kanske dessutom är systematiserat, så kanske att de inte får så svårt att fatta 
beslut om ”vad ska jag göra nu?”. Mer tid skulle frigöras hos lärare och assistenter 
för att hjälpa dem som verkligen behöver hjälp med spelandet, istället för att 
tillrättavisa elever som ”gör annat” eller har tråkigt.  Olika varianter av ett sådant 
arbetssätt skulle alltså kunna innebära att ett mer individanpassat arbetssätt blir ett 
stöd för ledarskap.  
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Till slut 

Flera viktiga frågor kvarstår efter arbetet med detta projekt, frågor som vårt resultat 
visar är viktiga att ställa sig, och som också skulle vara intressanta att forska vidare 
om. 

· Hur arbetar vi med rollfördelning och samtal kring de vuxnas roll i 
musikklassrummet? 

· Hur kan hjälpa elever och lärare arbeta med mer genomtänkta 
gruppindelningar och tydliggjorda kulturella spelregler som kan bli 
psykologiska scheman, som frigör kognitiv kraft från både lärare och elever, 
som de kan lägga på lärande? 

· På vilket sätt skulle ett mer individanpassat arbetssätt kunna läggas upp för 
att vara något som gynnar både elever och lärare? 

Och – om det är så att vi när vi inte räcker till sträcker oss mot de kulturella verktyg 
som finns till hands måste frågan ställas – vilka kulturella verktyg har vi? 

Vidare läsning 

Fokus för vår delstudie har handlat om icke-verbal kommunikation i musik-
klassrummet, särskilt i musicerande kontext. Om du är intresserad av detta, kan du 
läsa mer om kommunikation, teckenskapande och musikalisk interaktion i 
ensemblesammanhang i Annika Falthins avhandling (Falthin, 2015). Blev du 
intresserad av forskning i klassrum som rör att observera sig själv, och även 
kulturella spelregler och musiklärarens roller i klassrummet kan du läsa i Backman 
Bisters avhandling (Backman Bister, 2014). Teoretiskt utgår vi från ett 
kulturpsykologiskt perspektiv, som också ligger nära det som kallas sociokulturellt 
perspektiv. Vill du fördjupa dig i ett sådant sätt att förstå och förklara lärande och 
mänskligt beteende, föreslår vi att du läser Margaret Barret (2011), Michael Cole 
(1996), Gordon Wells (1999), eller Roger Säljö (2000).  

Vi talar även mycket om Vygotskij, och hans ”veck i pappret”, samt begreppet 
”den närmsta utvecklingszonen” och individanpassning. För dig som vill bekanta 
dig med Vygotksij på ett mer lättsamt sätt rekommenderar vi Gunilla Lindqvist 
(1999) och Ivar Bråten (1998). När det gäller individanpassning i musikklassrummet 
är det huvudfokus i Backman Bisters avhandling (Backman Bister, 2014). Där finns 
även en utförlig historik kring musikämnet i svensk skola, samt en historisk 
överblick över förhållningssätt till specialpedagogik och individanpassning.  
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4. Kunskapa och ’vara’ i musik 
Annika Falthin, Carna Fredriksson & Maria Steen 

Läraren räknar in igen och rummet fylls av Pachelbels kanon från 
femton digitala pianon. Eleven som nyss pratat med klasskamrater runt 
omkring sig och med stark volym provat olika ljudeffekter på sin 
keyboard spelar tillsammans med de andra eleverna. Hen har ögon och 
öron på det hen och de andra spelar. Det är en lyssnande, uppmärksam 
och samtidigt lugn stämning i rummet när eleverna tillsammans sätter 
ihop sina stämmor. Det går i långsamt jämnt tempo – inget som stör, de 
bara spelar…lyssnar – det verkar som de ’är i musiken’. (utdrag ur 
videoreflektion) 

Episoden ovan är tagen från en sekvens under en ordinarie musiklektion på 
högstadiet. Det är i slutet på vårterminen och eleverna har under en tid arbetat med 
att spela Pachelbels kanon – melodier och stämmor varvat med att lyssna på olika 
versioner av stycket. Det här tillfället, såväl som andra tillfällen, när elever spelar 
och verkar uppslukade av vad de gör, blev utgångspunkten för den övergripande 
fråga som legat till grund för det praktikutvecklande projekt som redovisas i detta 
kapitel; Hur kan musikundervisningen utvecklas så att elevernas kunskaps-
utveckling i musik bidrar till att eleverna så mycket som möjligt kan uppleva 
känslan av att kunna musicera och ”uppslukas av sina musikaliska handlingar” – här 
benämnt som ’vara i musiken’. Men innan vi beskriver hur frågeställningen 
arbetades fram berättar vi kortfattat om bakgrunden till projektet. 

Ett pilotprojekt 

Pilotstudien startades under senvåren 2019. Musiklärarna, Carna och Maria, har 
lång erfarenhet av att verka i yrket liksom att samarbeta med varandra. De hade 
ställt upp ett önskemål för att vara med i projektet: Att de skulle få delta tillsammans 
eftersom de såg framför sig flera vinster med att vara två, inte minst för att kunna 
stötta och inspirera varandra. För Carna och Maria var då det övergripande syftet 
att få ny inspiration samt utveckla den egna undervisningen och därmed troligen 
öka elevernas måluppfyllelse. Efter att ha varit länge i yrket finns det risk att 
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fortsätta som vanligt, att göra det som känns bekvämt och tidigare fungerat väl. Det 
finns ingen anledning att förkasta tidigare goda erfarenheter men en strävan efter 
utveckling behöver ändå finnas för att arbetet ska fortsätta att upplevas såväl 
tillfredställande som just utvecklande.  

Efter ett första möte mellan musiklärarna och Annika, deltagande forskare i 
projektet, bestämdes att Carna och Maria utifrån deras tidigare planering av 
lektioner skulle observera och videodokumentera några av varandras lektioner, 
skriva ner reflektioner var och en, därefter titta på filmerna och åter igen, men nu 
tillsammans reflektera över det som filmerna visade. Dessa reflektioner skulle 
sedan ligga till grund för planering av kommande lektioner. Annika fick ta del av 
samtliga reflektioner och videodokumentationer. Hon observerade också några 
lektioner på plats samt deltog i diskussioner om hur musiklektionerna skulle 
komma att designas framöver. Eftersom pilotprojektet sattes i gång under andra 
halvan av vårterminen och schemat låg fast observerades ett antal lektioner i 
årskurser som för oss inblandade var möjliga att delta i på plats. Det kom att bli 
lektioner när den observerande läraren inte hade egen undervisning, två klasser på 
mellanstadiet och en på högstadiet. Inför ett sista möte innan sommaruppehållet 
träffades vi, Carna, Maria och Annika, var och en hade inför träffen valt några 
sekvenser ur de filmade lektionerna som vi tillsammans tittade på och resonerade 
kring. Intressant vid det tillfället var att ur närmare fem timmars film var det några 
sekvenser som vi alla hade valt ut oberoende av varandra, sekvenser där eleverna 
verkar uppslukade av det pågående musicerandet, däribland tillfället som beskrivs 
i inledningen till detta kapitel. Vi hade alltså reagerat på situationer när elevernas 
handlingar, från vad som vid en yttre betraktelse kan uppfattas som lite röriga och 
okoncentrerade, övergår i djup koncentration. I samtliga utvalda sekvenser var det 
som om eleverna efter att ha övat ”blivit uppslukade” av musiken och en känsla av 
”wow” infunnit sig. Sådana tillfällen som vi alltså benämner som att ’vara i musiken’ 
kände vi alla igen från andra tillfällen med elever; när eleverna från att ha övat och 
många gånger kämpat med någon stämma och det förefaller som det plötsligt 
”lossnar” för eleverna – musicerandet har blivit förkroppsligat.  

Inför fortsättningen av projektet formulerades så den övergripande frågan 
utifrån idén om att försöka observera elevernas kunskapsutveckling, med särskilt 
fokus på när och hur det ”verkar lossna” för eleverna och när eleverna till synes blir 
uppslukade av sina eller andras musikaliska handlingar, alltså tycks ’vara i musiken’. 
Vi bestämde oss för att kommande termin arbeta på liknande sätt som i piloten men 
mer systematiskt med två klasser i årskurs fyra, vilket innebär fyra grupper eftersom 
musikundervisningen i den aktuella skolan från och med årskurs fyra bedrivs i 
halvklass. Men innan vi redogör för genomförande och utfall presenterar vi en del 
av vad som tidigare skrivits om musikundervisning i relation kunskapsutveckling 
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samt närliggande områden till det vi benämner som att ’vara i musiken’ – positiva 
eller starka musikupplevelser. Vi behandlar också varför viljan kan finnas att 
utveckla förmåga att musicera. 

Musikupplevelser, socialisering och musikalisk 
kunskapsutveckling 

Innebörden av det vi benämner som att ’vara i musiken’ är mycket lik betydelsen av 
det begrepp som Kirsten Fink-Jensen myntat, ’musikalisk stemthed’ (Fink-Jensen, 
2002, 2007). Det danska begreppet skulle på svenska närmast kunna översättas till 
att vara stämd med, eller stämd till den musikaliska situationen och ha tonats in i 
den. Fink-Jensen liknar alltså upplevelsen med att stämma ett instrument och hur 
varje instrument i och med sitt material, klang och stämning tonas in i samklang 
med varandra och i situationen. I sina studier av hur barn uttrycker sig vid 
musiklyssnande har hon särskilt studerat förändringen som sker när de tycks bli 
berörda och gripna av musiken, och hur detta gripande artikuleras genom barnens 
rörelser och uttryck. Det kan vara hur deras kroppar uttrycker en annan känsla än 
stunden tidigare, hur de uttrycker sig på andra sätt än musik som genom bilder, 
rörelser eller att vara upptagna av hur andra barn förhöll sig, samt hur de ”gick in” 
i någon annat barns aktivitet, särskilt dansande (Fink-Jensen, 2002, 2007). 
Begreppet Musikalisk stemthed menar Fink-Jensen kan användas för att beskriva 
att bli just gripen av musik. I relation till lärprocesser kan musikalisk stemthed 
beteckna vad som kännetecknar en estetisk lärprocess i förhållande till andra 
lärprocesser. Hon lyfter fram hur musikupplevelser och andra estetiska upplevelser 
möjliggör för lärande som inte så lätt låter sig uttalas eller är svåra att verbalisera. 
Men begreppet, menar hon, kan hjälpa oss att utveckla kunskapen om estetiska 
upplevelser, såväl för att sätta ord på vad som sker som att lyfta fram att det behövs 
andra uttrycksformer än språk för att förstå. Hon beskriver det som att processen 
inte till sin form i första hand är kumulativ utan kvalitativ och består av språng. Fyra 
nyckelord för detta är upplevelse, intensitet, minne och igenkännande (Fink-
Jensen, 2002) – begrepp som vi menar stämmer väl in på vad vi menar inkluderas i 
begreppet ’vara i musiken’. Vi hade med andra ord kunnat använda begreppet 
musikalisk stemthed istället för ’vara i musiken’. En svensk översättning av 
musikalisk stemthed kan dock associera till att ”vara musikalisk”, ett begrepp som i 
sin tur hade behövts redas ut hur det i så fall skulle förstås i det här sammanhanget.  

En utgångspunkt i föreliggande projekt är våra erfarenheter av att förut-
sättningen för att eleverna fortlöpande ska uppleva känslan av att ’vara i musiken’ i 
hög grad hänger ihop med att de utvecklar kunskaper i musik och musicerande. Det 
är inte nödvändigtvis samma sak som att eleverna med ännu inte särskilt utvecklade 
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musikaliska kunskaper skulle ha färre upplevelser av att ’vara i musiken’ under 
musicerande som de med mer utvecklade kunskaper. Att så är fallet har vi 
erfarenheter av och bekräftas inte minst av Fink-Jensens studier (2007). Men den 
upplevda känslan av att lära och utvecklas kan inte underskattas. Om eleverna 
upplever att de lär sig och utvecklas innebär det nya erfarenheter och fler 
möjligheter för dem att delta i musikaliska sammanhang och därmed möjligheter 
till att ’vara i musiken’.  

I den senaste nationella utvärderingen av musikämnet i grundskolan av årskurs 
sex och nio, NÄU-13, (Skolverket, 2015) framgår det att övervägande andel av 
eleverna uppskattar musikämnet i skolan och att det hänger ihop med hur pass de 
uppfattar att de lyckas i ämnet. Vi kan alltså anta att denna övervägande andel av 
eleverna har upplevt musicerande som berikande inte bara en gång, utan flera 
gånger under deras skoltid vilket torde kunna relateras till att de upplever en egen 
progression och lärande i ämnet. För att tala om berikande eller positiva upplevelser 
av musicerande i termer av just musikupplevelser är det dock inte självklart, enligt 
forskarna som genomfört utvärderingen, att musiklärare nödvändigtvis ser 
kopplingen mellan kunskapsutveckling och musikupplevelser som beroende av 
varandra. Ett av resultaten som redovisas i NÄU-13 (Skolverket, 2015) är hur 
musiklärare rangordnar sin syn på musik som skolämne. Musikämnet som ett 
”upplevelseämne” finns högst upp i rangordningen för lärarna i årskurs sex och det 
överträffas endast av benämningar om musik som ”ett ämne för estetiskt uttryck” 
och ”ett skapande ämne” för lärarna i årskurs nio. Alternativet som kan uppfattas 
syfta på progression och kunskapsutveckling var ”övningsämne” vilket en betydligt 
lägre andel lärare valde i båda årskurserna. Alternativ om musik som personlighets-
utveckling och socialisering hamnade ganska långt ner för lärarna på högstadiet 
men hamnade som nummer tre bland lärarna i årskurs 6. Det går naturligtvis att 
ifrågasätta vilket innehåll och värde de olika alternativen signalerar, vilket också 
har förändrats över tid.1 Ett ämne för ”estetiskt uttryck” eller ”skapande” torde även 
för de flesta kunna associeras till kunskapsutveckling. Musikupplevelser dock, 
kanske inte associeras till kunskapsutveckling, något som däremot troligen 
”övningsämne” gör, men som i sin tur kanske inte associerar till upplevelse och 

 
1 Musikämnet kategoriserades under folkskoletiden som tillhörande gruppen ”övningsämnen”. Sedan 
1962 har benämningar med ord som praktiskt och/eller estetiskt använts. Hur dessa benämningar 
spelar roll för musiklärares syn på sitt ämne kan vi inte svara på men att det har någon betydelse är 
troligt, liksom att det är troligt att lärares syn på sina ämnen är påverkade av skrivningar i läro- och 
kursplaner. I NÄU-13 (Skolverket, 2015) jämförs musiklärares svar angående ämneskonception med 
den förra nationella ämnesutvärderingen i musik, NU-03, (Skolverket, 2005) och sätts i relation till 
skrivningarna i gällande och tidigare kursplaner. I NU-03 framgår det att lärarna lade större vikt vid 
musik som ett, för människan, socialt utvecklande ämne i allmänhet än vad det gör i NÄU-13 där 
musikens egenvärde i högre grad lyfts fram vilket alltså går i linje med respektive gällande läro- och 
kursplaner.  
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skapande. Om socialiseringsprocessen ses som nödvändig för att eleverna ska 
kunna utvecklas i musik är det kanske inte konstigt att det värderas högre i lägre än 
högre åldrar. Det kan tyda på att lärarna menar att socialiseringen redan har skett 
under tidigare år varför fokus kan riktas åt musik som estetiskt uttryck och/eller 
skapande på högstadiet. Oavsett är det möjligt att tolka svaren som att 
musikupplevelser är av vikt för att intressera och entusiasmera eleverna, för att de 
ska vilja utvecklas i musik. Vi kan alltså anta att för musiklärare hänger ändå 
musikupplevelser, kunskapsutveckling och social utveckling ihop.  

I Annikas avhandling, där hon undersökte högstadieelevers meningsskapande i 
musikundervisning, framgick det att eleverna uttryckte att ”kunna” musicera, det 
står för när alla, efter att ha övat, kan sina stämmor och spelar tillsammans – då 
infinner sig en ”skön känsla” (Falthin, 2015). Flera elever använde just uttrycket 
”skön” och sa det med ett varmt tonfall samtidigt som de gjorde någon mjuk 
svepande gest mot kroppen och/eller log. Det verkar som den ”sköna” känslan 
skapade kroppsliga minnen som upplevdes behagliga eller andra tillfredställande 
tillstånd som kan uppstå efter att ha övat och uppleva sig behärska sin stämma, och 
den positiva känslan av att dela musikaliska upplevelser tillsammans med andra. 
För eleverna i den studien var de också viktigare att de kunde spela tillsammans än 
vad de spelade, vilket just visar hur viktig den sociala aspekten av ett musicerande 
är. De egna musikpreferenserna har inte alltid företräde mot alla andras 
preferenser. Viktigare kan vara att skapa möjligheter för alla att delta i musi-
cerandet. När det handlar om riktigt starka musikupplevelser (Gabrielsson, 2008), 
upplevelser som människor har blivit ombedda att berätta om, visar det sig att det 
är ett fåtal, av de fler än tusen personer som deltagit i studien, som berättar om att 
de har fått en stark musikupplevelse i skolans musikundervisning. Av berättelserna, 
om starka musikupplevelser som utspelat sig i skolan, handlar de flesta om 
skolavslutningar eller konserter när eleverna själva varit med och sjungit eller 
spelat. Att delta i kör eller orkester vid skolavslutningar har i några berättelser 
beskrivits varit i ett vackert eller högtidligt rum, exempelvis ett kyrkorum. Det är 
snart ledighet, de kanske musicerade tillsammans med sina kamrater för sista 
gången. Berättelserna om hur musiken berört vid sådana tillfällen innehåller såväl 
vemod över att skiljas som längtan efter framtiden. Alf Gabrielsson lyfter fram 
vikten av att det inte bara är själva musiken och personliga preferenser som har 
betydelse för upplevelsen utan också situation och sammanhang.2 Andra aspekter 
än själva musiken har med andra ord stor betydelse för själva upplevelsen. Johanna 
Ray (2004) har använt Gabrielssons modell för att undersöka 166 högstadieelevers 

 
2 Det kan liknas med hur Fink-Jensen sammanfattar begreppet ’stemthed’ utifrån teologen Knud Ejler 
Løgstrup, att begreppet betecknar förhållandet mellan människan och världen i en bestämd situation 
(Fink-Jensen, 2002). 
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starka musikupplevelser. Den studien visar, i likhet med Gabrielssons studie, att 
endast ett fåtal berättelser handlar om musikundervisning och skola.3 I Rays studie 
var det företrädesvis tillfällen från elevernas fritid/fritidsaktiviteter som 
tonåringarna berättade om, inte minst tillfällen när de spelade inför publik efter 
intensiv övning. Med stöd av bland andra Ray diskuterar Annika, i sin avhandling 
(Falthin, 2015), om de fåtaliga berättelserna om starka musikupplevelser i skolans 
musikundervisning kan bero på faktorer gällande själva situationen och samman-
hanget – i musikundervisning är det uppgifter som ska klaras av. Eleven ska 
prestera och prestationerna värderas varför möjligheterna för positiva eller till och 
med starka musikupplevelser inte är i förgrunden för eleverna och kanske till och 
med begränsas. Musikundervisning i skola har troligtvis ändå betydelse för att i 
andra sammanhang uppleva starka känslor av musik. Något eleven ”tragglat” med i 
skolans musikundervisning kanske ”lossnar” långt senare i helt andra sammanhang, 
eller att musik som inte i skolan erfors som meningsfull att lyssna på får betydelse 
vid andra situationer just för att det finns ett igenkännande som vid en annan 
situation skapar meningsfullhet. 

För att summera: positiva musikupplevelser, sociala överenskommelser och 
kunskapsutveckling är beroende av varandra för att eleverna ska möjliggöras att 
uppleva sig kunna musicera och ’vara i musiken’ i musikklassrummet. Ann Bamford 
(2006) som har gjort en metastudie av effekter av undervisning, i och genom olika 
konstnärliga uttryck, lyfter särskilt fram hur väsentlig undervisning i konstnärliga 
uttryck är för barns och ungas socialisering och utveckling. Detta, menar hon, är 
dessutom väsentligt för viljan att studera vidare och att i vuxen ålder aktivt vilja 
bidra till ett demokratiskt samhälle. För att undervisningen verkligen ska medföra 
denna positiva inverkan måste undervisningen vara av hög kvalitet. Undermålig 
undervisning i konstnärliga ämnen skapar motsatt effekt enligt Bamford. I föreliggande 
studie är det dock inte eventuella överspridningseffekter som är i centrum. Vi utgår 
ifrån att ju högre kvalitet på musikundervisningen desto mer motiveras eleverna till 
att vilja lära sig och att de därmed upplever musik som något positivt.  

Hög kvalitet innebär inte minst lärares förmåga att anpassa sina handlingar efter 
elevernas behov. Fink-Jensen (2002) beskriver hur väsentligt det är att musiklärare 
uppmärksammar när elever visar sin ”riktadhet” mot musiken, och hur läraren 
behöver utveckla förmåga att uppfatta när eleven är i ”stemthed” och därifrån 
möjliggöra för vidare musikalisk utveckling. Den tanken ligger alltså helt i linje med 
våra intentioner med denna studie. Genom att Carna och Maria tillsammans 
planerar, genomför lektioner, reflekterar över dem och därmed utvecklar sin 

 
3 I Rays (2004) undersökning av finländska högstadieelevers (med svenska som modersmål) starka 
musikupplevelser var det bara en av de 166 berättelserna som direkt handlade om musikundervisning 
men ett tiotal berättelser handlade om musikaliska möten i skolans regi. 
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undervisning, vilket inkluderar att uppfatta och möta elevernas riktadhet mot 
musiken, kan det förhoppningsvis bidra till att elevernas progression och möjlighet 
att uppleva sig ’vara i musiken’ utvecklas. Om inte annat skapas mer kunskap om 
vilka handlingar som kan leda till framgångsrikt lärande/mindre framgångsrikt 
lärande eller till och med problem i ett musikklassrum.  

Design och genomförande 

Carna och Marias erfarenheter av att observera varandras lektioner samt att få ta 
del av vad och hur den andra uppfattade lektionerna, diskutera med varandra och 
Annika, och därefter revidera lektionerna, skapade nya insikter. Det gav mersmak. 
Med utgångspunkt i erfarenheterna av vårterminens pilotprojekt planerade vi alltså 
att arbeta på liknande sätt, med reflektioner och observationer, men under en längre 
tid under följande hösttermin.  

För att kunna möjliggöra för och genomföra en mer systematisk undersökning än 
piloten, satte vi upp ett antal kriterier och gjorde en grovplanering: För studien 
bestämdes två deltagande klasser i samma årskurs vilket i praktiken innebär fyra 
grupper eftersom undervisningen bedrivs i halvklass. Eftersom skolan har klasser 
som går enligt ordinarie timplan och körklasser som utöver en ordinarie 
musiktimme om 45 minuter även har ett antal körlektioner varje vecka (150 minuter 
delat på vanligen cirka tre lektioner per vecka) valde vi att den ena klassen skulle 
vara en körklass. Vårt val medförde alltså möjligheten att följa eventuell betydelse 
av hur elevernas kunskapsutveckling påverkas av klassernas olika samman- och 
förutsättningar. För att ändå ha en någorlunda jämn utgångspunkt när det gäller 
elevernas förkunskaper valde vi årskursen när eleverna kan börja i körklass, årskurs 
fyra. Halvklassindelningen på skolan organiseras så att halvklasserna har musik 
samtidigt med varsin lärare. Under pilotprojektet hade Carna och Maria observerat 
varandras lektioner på plats, men av praktiska skäl, som att det tagit mycket tid att 
närvara under varandras lektioner, valde vi att istället videoobservera lektioner. 
Eftersom studien planerades att påbörjas vid läsårsstarten fanns möjligheten att 
påverka så att samtliga grupper blev schemalagda samma dag. Carna och Maria 
skulle, som de brukar, planera undervisningen tillsammans. Själva undersökningen 
skulle pågå från och med början av september och avslutas i början på december. 
Vi, alla tre, såg det som rimligt att till i början av september hunnit informera elever 
och målsmän samt fått in godkännande om elevernas deltagande i studien. 
Observationsdelen ville vi skulle vara avslutad innan den i december, normalt för 
musiklärare, ökade arbetsbelastningen kommer. Efter varje lektion planerades att 
Carna och Maria skulle skriva några korta reflektioner av utfallet och alltefter 
skicka till Annika som i sin tur skulle återkoppla. För att inte bli överlastade med 
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film, men ändå ha ett filmat material, planerades att tre tillfällen i varje grupp skulle 
videofilmas, i början, mitten och slutet av perioden. Efter dessa skulle Carna och 
Maria tillsammans titta på filmerna, diskutera samt skriva ned reflektionerna och 
därefter skicka dessa reflektioner och filmer till Annika för återkoppling och analys. 
Den planerade designen kunde genomföras och det insamlade materialet består av:  

· skriftliga reflektioner från 13 lektioner med varje grupp (vilket innebär 24–25 
reflektioner från vardera läraren), vid några tillfällen har den ena läraren haft 
helklass då den andra av olika skäl inte kunnat ha lektionen och vid något 
tillfälle har läraren haft sådan stress att reflektioner inte prioriterats). 

· tre filmade lektioner med varje grupp (12 filmer à 45 minuter). 
· lärarnas gemensamma reflektioner efter att tillsammans tittat på filmerna. 
· forskarens reflektioner efter att ha tagit del av reflektioner, filmer och närvarat 

under en undervisningsdag under terminen 

Studiens design vilar på idén om kollegialt lärande och har många likheter med 
såväl aktionsforskning (Rönnerman, 2012) som learning study (Carlgren, 2017). 
Designen bygger på det cirkulära i att stämma av elevernas kunskaper – planera och 
genomföra lektioner – dokumentera och reflektera och utvärdera – revidera och 
planera för fortsättning – återigen genomföra lektioner. Studiens analytiska 
begrepp är dock i första hand hämtade från perspektivet Design för lärande 
(Selander, 2017). Designbegreppet inbegriper dels lärarnas planerade design av 
undervisningen dels hur designen re-designas utifrån vad som sker i 
undervisningen. Det är också möjligt att tala om elevernas lärandeprocesser i 
termer av design, hur deras lärprocess tar sig uttryck – designas. Det begrepp som 
vi företrädesvis använder i analysen är tecken på lärande, alltså hur elevernas 
lärande och kunskap representeras vid olika tillfällen. Vi kan inte göra anspråk på 
att verkligen veta när eller hur eleverna lär sig. Det är däremot möjligt att observera 
hur kunskaper representeras vid olika tillfällen, såväl när det gäller progression 
under en och samma lektion som från en lektion till en annan.  

Genom att vi i projektet följt två klasser, fyra halvklasser i musik, finns det alltså 
möjligheter för att följa respektive grupps utveckling. Att följa elevers kunskaps-
utveckling om de går enligt ordinarie timplan 40–45 minuter per vecka eller med 
utökad tid för musik utöver ordinarie lektionstid, i det här fallet kör 150 minuter per 
vecka, innebär förstås vissa överväganden om vad det är som eventuellt jämförs och 
varför. Även om det är elevernas obligatoriska musikundervisning som observeras 
i båda klasserna har de redan innan, och under tiden, olika förutsättningar för 
progression när det gäller musikalisk kunskapsutveckling. Eleverna som sökt sig till 
körklass kan antas vara mer motiverade för att utveckla kunskaper i musik, 
åtminstone när det handlar om sång. De har börjat i klassen efter att ha genomfört 
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ett inträdesprov och förväntas på gruppnivå ha mer utvecklade färdigheter vad 
gäller att sjunga. Vi antar också att kör-elevernas extra timmar i körsång tränar 
såväl deras sångröster som annan musikalisk kunskapsutveckling. Sannolikt är även 
att dessa elever i högre grad, än de elever som går enligt ordinarie timplan, deltar i 
frivillig musikundervisning eller dansundervisning utanför skoltid, till exempel i 
kulturskolan (dock är det i denna undersöknings klasser inte någon större skillnad 
i antal elever som deltar i frivillig musikundervisning). Klasserna, som deltar i 
studien, har sannolikt olika utgångsläge och möjlig utvecklingspotential. Huruvida 
eleverna i körklassen även är mer homogena kunskapsmässigt beträffande övriga 
skolämnen, än eleverna i ordinarie klasser, vet vi inte, men Carna och Maria 
uppfattar att så inte brukar vara fallet. Under alla år som de har undervisat i 
körklasser är deras erfarenhet att eleverna i första hand söker sig till körklass för att 
de är musikintresserade, men att det också kan finnas andra skäl. Eleverna kan söka 
sig ifrån en social situation eller så kan motivet vara att studiemiljön förväntas vara 
bättre i en profilklass, än i en klass enligt ordinarie timplan. Lärarnas erfarenheter 
är att elever med särskilda behov finns i körklasserna i samma utsträckning som i 
övriga klasser. I föreliggande text kommer vi av etiska skäl inte redogöra för hur det 
förhåller sig med eventuella särskilda behov hos eleverna i de klasser som deltagit i 
studien. Etiska dilemman när det gäller studier där såväl skola som deltagare kan 
identifieras utan större svårighet diskuteras i andra kapitlet i denna antologi, varför 
vi inte närmare går in på det här. Tilläggas bör dock att de bilder med elever som 
finns i detta kapitel har godkänts av berörda elever och målsmän. 

Etiska överväganden 
Inför pilotprojektet tog det en hel del tid för lärarna att informera elever och 
målsmän om studien samt att samla in informerat samtycke. Information om 
föreliggande projekt och blanketter om informerat samtycke kunde gå ut samtidigt 
som all övrig information till hemmen. Målmän är väl medvetna om att det kommer 
mycket information vid läsårsstarter och tar del av den, i synnerhet när elever byter 
stadium och lärare. Detta var ett av skälen till att välja första årskursen i ett stadium, 
årskurs 1, 4 eller 7. I det här fallet valde vi alltså årskurs fyra. Samtyckesblanketterna 
kom tillbaka men inte alla fullständigt ifyllda, exempelvis hade föräldrar 
missförstått och kryssat i alla alternativ, eleven får delta – inte delta. Eleven får 
filmas – inte filmas. Missförstånden skapade extra arbete och dessutom var det 
några elever, när de första gången skulle bli filmade, som sa att de visst fick vara 
med på film/inte ville vara med. Innan dessa fall reddes ut behövde lärarna placera 
kameran så att en del elever inte syntes i bild, vilket givetvis påverkande såväl 
undervisningen som vad som kunde filmas vid de tillfällena. 
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Analys 
En bärande tanke har varit att lärarna, var och en, skriver reflektioner efter sina 
lektioner och innan de ser på filmerna från dessa, för att sedan diskutera 
tillsammans om vad de observerat. Vi ser det som viktigt att i analysprocessen 
kunna uppfatta och jämföra den direkta reflektionen efter en lektion med att senare 
observera och reflektera över samma lektion – att efter en tid möjliggöra för att 
kunna ställa sig ”utanför” och betrakta samma händelse. 

Tabell 4.1 Översikt av planering och reflektioner. 

Planering 
Lektion 3 

Reflektion 
O(rdinarie)-klass
grp 1 
Lärare A 

Reflektion 
 O(rdinarie)-klass 
grp 2 
Lärare B 

Reflektion 
K(ör)-klass 
grp 1 
Lärare A 

Reflektion 
K(ör)-klass 
grp 2 
Lärare B 

Videoreflektion 
O-klass 
 
Refl. lärarna 

Videoreflektion 
K-klass 
 
Refl. lärarna 

Reflektion 
Forskare 

Välkommensången
Kanon 
Namnblues? 
Vad ser ni? 
4/4 vad betyder 
det? 
Öva 
Äppelborytmerna 
Lyssna på Äppelbo
göra rytmerna till, 
alla tillsammans 
Obs! Triangel 
Äppelborytmerna 
till, byta grupper 
Rhythm lesson 
(spegelvänd) 
Notvärdedans 

 […] 
Kanonsång var
svårt. Detta ska
vi öva mera på
Jag trasslade ti
början med att
inte säga takt 
utan pratade 

 om puls. Borde
repeterat orde
takt. 

[…] 
 Flera talar 
 negativt om sin 

.  sångröst.  
ll Ta prat om det 
 också! 

Funkade nästan 
okej med kanon 

 till slut. Den 
t högra gruppen 

måste dock börja
för att det ska 
fungera.  
De är såååå 
sugna på att 
spela instrument

[…] 
Övade 
Äppelborytmerna
(3 färdigskrivna 
rytmer av oss 
lärare).  
Speciellt en grupp
lite svårare att få 
tight eftersom två
elever var lite 

 ofokuserade och 
skojade mycket 
med varandra. 
Bytte plats på en 
av dem. Inte helt 

. lyckat platsbyte 
eftersom en 
annan elev fick 
det svårare att 
fokusera. 

[…] 
Blev något långt 

- med momentet 
som övade 
rytmer. De blev 
lite uttråkade. 

 Eleverna slutade
självmant efter 

 fyra takter. 
Därför körde vi 
alltid stopp efter
detta, vilket blev 
bra eftersom de 
då spelade 
endast det som 
var på noten 
framför dem och
vi fick öva 
periodkänslan. 

[…] Förvånande 
många blir störda
av filmkameran 
och är väldigt 
medvetna om 
dess närvaro. I 

 båda grupperna 
är det någon som
inte vågar göra 
något p.g.a. 

 filmningen. 

[…] Vi skulle valt 
 en låg med ett 
tydligt intro för 
att förstärka 
periodkänslan. Vi
valde låten då vi 
ville ha folkmusik

 från Sverige och 
tempot var lagom
och perioderna 
tydliga. Det hade 
blivit ännu 
tydligare om det 
funnits ett intro. 

[…] Kameran stör 
till viss del både 
elever och lärare.
Lärare behöver 

 ha dubbelt fokus, 
dels på elever 

 och 
lektionsförlopp, 

 dels på att de 
beforskar sin 
egen praktik. 
[…]  
 
Verkar finnas 
tendens till 
”besvikelse och 
självkritik” att 
nte effekter om 
att lyssna på 
varandra, att gå 
”in” i musiken 
som grupp 
ramträder. Det 

är tredje 
ektionen!  

Något moment av gemensamt 
lyssnande eller sammusicerande  
eller gemensam musikalisk i
upplevelse har vi inte fått till. 
Däremot ser vi på filmerna att 
enskilda individer ”är i musiken”. Till 
exempel när grupp 1 i O ska dansa 
notvärdesdansen tar en flicka bort f
snodden ur sitt hår. Helt uppenbart 
för att håret ska svänga och vara en l
del i det musikaliska uttrycket. När 
grupp 1 i K-gruppen sjunger 
startsången gungar en flicka med 
och blundar och befinner sig också i 
ett musikaliskt flow. 

För att kunna få en översikt av materialet och följa utvecklingen; uppfatta tecken på 
lärande samt hur designen formas, har planering och reflektioner alltefter satts in i 
tabellform. I tabell 4.1 visas ett kortare utdrag från den tredje lektionen för terminen 
som också var den första filmade lektionen och tillika avstamp för projektet. Av 
första spalten (tabell 4.1), där lärarna redovisar planeringen för lektionen, framgår 
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det att lärarna har ett inarbetat samarbete med varandra. De behöver inte skriva ut 
vad de olika momenten innehåller mer än fragmentariskt för att de själva ska förstå 
innehållet. Det framgår ändå att det är variation mellan olika moment och 
arbetssätt. Av utdragen av lärarnas reflektioner framgår vad de ser för förbättrings-
områden och hur forskningsprojektet påverkar undervisningen. I spalterna för 
videoreflektionerna finns det en, för båda klasserna, gemensam ruta. Där 
kommenterar Carna och Maria utfallet av projektets syfte om att ’vara i musiken’. I 
Annikas, forskarens, spalt kommenteras lärarnas reflektioner samt Annikas egna 
iakttagelser av filmerna. Till exempel är forskarens kommentar på lärarnas 
reflektion att de inte fått till ”moment av lyssnande… gemensamma musikaliska 
upplevelser” att det bara är tredje lektionen. Det vill säga att lärarna ställer väl höga 
krav på sig själva att redan i början av terminen kunna iscensätta situationer där 
eleverna tillsammans klarar av att musicera koncentrerat och lyssnande på 
varandra.  

Empirin från det här projektet är omfattande. För att kunna redovisa resultatet 
av studien används dels övergripande beskrivningar av händelser, dels nedslag i 
specifika sådana. Vi har valt att exemplifiera och lyfta fram såväl ytterligheter som 
mer samstämmiga handlingar hos eleverna, samt nedslag av lärarnas interven-
tioner. 

Av hela materialet är det i synnerhet två perspektiv som framträder: 

· lärarnas design och elevernas tecken på musikaliskt lärande, alltså vilka 
musikaliska kunskaper som planerats, genomförts och reviderats samt 
progression och kunskaper som representeras av elevernas handlingar, 

· sociala och musikaliska handlingar som möjlighet eller hinder för kunskaps-
utveckling och upplevelser 

Resultatet redovisas i tre avsnitt. Under rubriken Iscensättning och tecken på 
lärande följer exempel på undervisningens upplägg och elevernas musikaliska 
kunskapsutveckling. I avsnittet därefter, ’Vara i musiken’, behandlar vi hur just det 
vi benämner som att ’vara i musiken’ visat sig. Exempel på lärarnas interventioner 
och utfall därav, avslutar resultatdelen under rubriken Design för lärande. 

Iscensättning och tecken på lärande 

”Sverige” som ett övergripande tema är en lång tradition i flera skolämnen i årskurs 
fyra, så också i den musikundervisning som redovisas i den här studien. Svensk 
folkmusik och musiktraditioner från olika delar av Sverige genomsyrar Carna och 
Marias undervisning när musikaliska begrepp tränas, såväl praktiskt som teoretiskt. 
Särskilt fokus ligger på puls, tempo, takt, taktart, notvärden, melodi och ackord som 
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begreppsliggörs genom sång, språk, rörelse, dans, gestik, notation, spel på ukulele, 
bas, keyboard och rytminstrument samt lyssnande på, och rörelse till, inspelad 
musik. Genom det övergripande temat, Sverige, innehåller samtliga planerade 
lektioner i hög grad de olika sätten att arbeta med begreppsliggörandet. Eleverna 
erbjuds exempelvis att förstå en rytm i tretakt genom att sjunga sånger i tretakt, 
göra givna gester till olika notvärden i tretakten, lägga ”pussel” med noterade 
notvärden på kort, spela, ljuda och gestiskt gestalta rytmerna av deras ”pussel”, 
betona ett och tre i takten på ackord när de spelar ukulele och så vidare. Lärarnas 
arbetssätt syftar till att skapa kommunikativa tecken som på olika sätt motsvarar 
varandra och som i sin tur skapar kroppsliga erfarenheter av lärandeobjekten – 
taktila, kinestetiska, språkliga, visuella och auditiva erfarenheter – allt för att 
möjliggöra för eleverna att kunna praktisera och förstå musik, såväl praktiskt som 
teoretiskt. Lärarna har tidigare arbetat på det här sättet, men vad som förändras 
genom studien är att de genom sina iakttagelser och reflektioner ändrar små 
detaljer när det gäller undervisningen. Några metodiska grepp förändras inför 
kommande lektioner eller planeras för nästa gång de arbetar med tema Sverige. I 
följande text redogörs för hur eleverna succesivt allt mer kopplar det de gör med 
det de hör, känner och ser.  

Från de första videodokumenterade lektionerna, vilken alltså var elevernas 
tredje lektion för terminen, framgår det att kunskapsnivån är förhållandevis jämn i 
de fyra grupperna när det gäller musikaliska begrepp, såväl praktiskt som teoretiskt, 
men att det däremot skiljer sig mellan individer oavsett grupp. Som förväntat är det 
en stor skillnad mellan klassernas vokala förmåga och vad som här benämns som 
socialisering i en musikalisk gemenskap. Det sistnämnda visar sig få betydelse för 
elevernas progression under tiden för projektet, hur musikalisk kunskaps-
utveckling går hand i hand med de sociala handlingarna i grupperna. Det får också 
betydelse för hur stunderna av djup koncentration och lyssnande på varandra yttrar 
sig hos eleverna. Likaså hur de tycks   bli uppslukade av sina musikaliska handlingar, 
det vi benämner som att ’vara i musiken’, vilket vi återkommer till senare i texten. 

Den vokala förmågan hos eleverna som går enligt ordinarie timplan, från och med 
nu kallade O-grupperna eller O-klassen, skiljer sig stort mellan individerna vad 
gäller tonträffning och klang samt styrka. Det finns elever som talsjunger nästan 
mumlande inom ett litet tonomfång till de som sjunger frimodigt enligt sångens 
melodi och rytm. Körgrupperna, nu benämnd som K-grupperna eller körklassen, 
sjunger som förväntat enligt sångers melodiska och rytmiska förlopp och de sjunger 
också ofta frimodigt. Samtliga grupper är vid första observationen beroende av 
respektive lärares aktiva förebildande när de ska sjunga. Och särskilt när sång och 
rörelse kombineras. Om läraren istället för att sjunga och göra rörelserna till sången 
ackompanjerar och sjunger, får det konsekvenser för både sång och rörelser – 
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elevernas sång tappar energi och rörelserna kommer inte i tajming i förhållande till 
melodin längre. Eleverna börjar titta på kamraterna bredvid varvid rörelserna 
fördröjs – de kommer i osynk med sången. Eleverna är beroende av att ha en tydlig 
förebild, såväl när det gäller att sjunga som i andra aktiviteter, för att se och höra 
det som de ska göra.  

Cirka en månad efter första observationstillfället hörs tydliga tecken på 
progression när det gäller sång i K-grupperna. De extra körtimmarna bidrar till att 
K-eleverna blir allt säkrare på att sjunga, men även att de utvecklar kunskaper inom 
andra aspekter av musik än bara den vokala utvecklingen. Förutom större säkerhet 
på melodier och därmed rytm, form, perioder, dynamik hör de också lärarna 
benämna musikaliska begrepp språkligt i betydligt högre utsträckning än O-
eleverna gör. Genom att sjunga har musikaliska begrepp blivit förkroppsligade. De 
har utvecklat sina förmågor att förstå mönster när det gäller melodik kopplad till 
harmonik samt rytmiska mönster, men också mönster för var de ska hitta ackorden 
på instrumenten. Elevernas finmotorik och koordinationsförmåga har kommit 
längre än för eleverna i O-grupperna, därtill samspelsförmågan. Lärarna skriver i 
sina reflektioner att K-eleverna har erövrat en ”inlärningsmodell – hur man gör när 
man lär sig musik”. För att exemplifiera följer nu först hur eleverna utvecklas när 
det gäller att lära sig att spela ukulele och därefter musikaliska begrepp.  

Att lära sig ett instrument är efterlängtat hos eleverna och det finns elever som 
visar stor entusiasm när ukulelen introduceras vilket sker fjärde lektionstillfället för 
terminen. Efter lärarens introduktion av instrumentet arbetar eleverna två och två, 
de byter mellan att spela och att instruera hur ackordet D ska tas. Det följs av att 
tillsammans i hela gruppen varva mellan att spela olika rytmiseringar på ackordet 
och ackompanjera en jojk, vilken också introducerats under lektionen, till att 
sjunga/jojka och vila fingrarna. Av lärarnas reflektioner framgår det att i det parvisa 
samarbetet visade sig eleverna fokuserade. Elevernas progression under lektionen, 
alltså tecken på lärande, var ungefär desamma i samtliga grupper. Veckan efter 
däremot när eleverna sjunger jojken, minns eleverna i K-grupperna jojken i högre 
grad än vad i eleverna i O-grupperna gör, likaså med de rytmer som de arbetar med 
under lektionen. När jojk och rytmisering ska sättas ihop med spel på ukulele är det 
några elever i O-grupperna som har svårt att fokusera och riktar sin uppmärksam-
het mot annat. Av lärarnas reflektioner framgår det viss frustration över hur de ska 
kunna möjliggöra för eleverna att lyssna på varandra. Vid mitten av terminen, vid 
det andra videodokumenterade tillfället, skiljer sig kunskapsutvecklingen alltmer 
mellan de två klasserna. Vid det sista videodokumenterade tillfället, i slutet av 
terminen, kan eleverna i K-grupperna byta mellan två ackord på ukulele till sång. 
Alla sjunger inte samtidigt som de spelar men sången hörs från flera elever och 
byten av ackord sker när det ska, dock med hjälp av instruerande tecken från lärare. 
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Instruerande tecken från lärare behöver också eleverna i O-grupperna när de ska 
byta ackord, men det inkluderar också en hel del stopp för att instruera och hjälpa 
någon elev att sätta fingrarna på plats. Sång från eleverna hörs men inte från alla 
och inte alltid i rätt tonhöjd. Båda klasserna är beroende av lärarnas sång, tecken för 
ackordbyte och hur de ska rytmisera. Lärarna behöver spela och sjunga så att det 
tydligt hörs och tillika att det syns vad de gör. Resultatet blir att det låter bra och 
flyter på i K-grupperna, medan de varierar hur det för eleverna låter i O-grupperna. 
Flera elever i O-grupperna hittar och spelar ”rätt” men de elever som har svårt att 
hitta greppen stannar upp det musikaliska flödet. Samtliga elever har inte heller 
internaliserat låtens melodi samt harmoniska förlopp. Sammantaget medför detta 
ett osäkrare musikaliskt sammanhang för eleverna i O-grupperna än för eleverna i 
K-grupperna. 

Musikaliska begrepp tränas såväl praktiskt som teoretiskt och praktiseras i 
musicerande och rörelse eller dans under varje lektion. Vid terminens sista 
observation arbetar eleverna i par och kombinerar olika kort med notvärden på till 
fullständiga tre- och fyrtakter. Pusslandet med notvärdeskort har varit en 
återkommande aktivitet som har byggts ut under terminens gång. Den teoretiska 
kunskapen, att skapa fullständiga takter, visar eleverna i samtliga grupper liknande 
tecken på, att lärande skett. De har klart för sig de olika valörerna för notvärden och 
räknar ut vad som får plats i en takt. Samtliga grupper visar också entusiasm när de 
skapar takter och sedan ska spela sin rytm varvid de andra eleverna ska berätta vilka 
notvärden takterna innehöll och i vilken ordning noterna kom i respektive takt. I O-
grupperna behöver elevparen i betydligt högre utsträckning lärares hjälp att 
förevisa sina rytmer än i K-grupperna. Progressionen av den teoretiska förståelsen 
av notvärden är alltså ungefär på liknande nivå i de båda klasserna, men grupperna 
skiljer sig åt när det gäller att omsätta kunskapen i praktik. När eleverna musicerar 
tillsammans introducerar lärarna också musikaliska begrepp som de använder för 
att resonera om vad som kan förbättras. K-eleverna som upplevt att de ”kommer i 
tid i musiken” skapar förståelse för exempelvis vad begreppet tajming innebär och 
flera av dem kan också använda begreppet i samtalen. I O-grupperna är det en mer 
spridd förståelse av musikaliska begrepp. 

Vi hävdar alltså att elevernas, i körklassen, vokala progression har inneburit att 
musikaliska parametrar som tränas i och med att de sjunger tillsammans 
förkroppsligas allt mer. Det blir lättare för dem än för eleverna i O-klassen att 
koncentrera sig på vad de behöver göra med sina kroppar när de musicerar. 
Eleverna i K-klassen behöver inte i samma utsträckning, som eleverna i O-klassen 
behöver, ”tänka” på vad de ska göra när de exempelvis ska byta ackord, det ”känns”. 
Samtidigt skapas viss språklig medvetenhet om vad de gör. Väsentligt i 
sammanhanget är att K-klassen i högre grad, än O-klassen, kontinuerligt har fått 
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erfara att deras sång och spel klingar alltmer samstämmigt. Det innebär att eleverna 
direkt får en återkopplande bekräftelse på att de sjunger och spelar ”rätt”. I sin tur 
bidrar det till hur de utvecklas vidare. Kvaliteten på hur det låter har alltså betydelse 
för kunskapsutvecklingen, det har också det sociala spelet i grupperna.  

I O-grupperna är det några elever som pockar på uppmärksamhet från 
klasskamrater genom att exempelvis titta på dem och skratta istället för att sjunga. 
Det är nästan alltid någon elev som har fokus på något annat när eleverna förväntas 
sjunga. Men detta beteende förändras under terminen. En ytterlighet är eleven som 
när de, i början av terminen, ska sjunga söker kamraternas blick, lutar sig tillbaka 
med ett leende på läpparna, eller vad som snarare kan uttryckas som en min av 
”sjunga är löjligt”/”den här sången är löjlig”. I början av den första video-
observerade lektionen får den här eleven lite respons från några andra elever men 
det avtar redan under samma lektion. När de andra eleverna står upp och gör 
rörelser och sjunger sitter eleven och hamnar lite bakom de andra eftersom hen har 
dragit tillbaka stolen, men hen tittar på kamraterna och gör rörelserna lite försiktigt. 
Munrörelserna, som syns då och då, vittnar om att eleven sjunger, om än sporadiskt 
och svagt. Eleven, som kan sägas ha skyddat sig för andras blickar genom att dra 
stolen bakåt, riktar nu uppmärksamheten mot lärarens handlingar istället för att 
pocka på kamraternas uppmärksamhet. Vart efter terminen går deltar eleven allt 
mer och vid sista videoobservationen har eleven fokus på, och deltar, i alla 
aktiviteter. Hen ställer och svarar på frågor samt förefaller vara ivrig och glad såväl 
vid teoretiska moment som i sång, spel och rörelse/dans. Eleven som här får 
statuera exempel, har socialiserats in i såväl musikundervisningens aktiviteter som 
i gruppen. Hens tecken på lärande är svåra att uppfatta eftersom eleven endast 
sporadiskt deltog i början, varför det inte går att veta exakt när, vad och hur eleven 
har lärt sig de musikaliska kunskaper som representeras av elevens handlingar i 
slutet av terminen. Själva socialiseringen in i en musikalisk gemenskap har med stor 
sannolikhet haft betydelse för elevens kunskapsutveckling liksom den har för andra 
elever. 

Det beskrivna fallet var, som nämnts, en ytterlighet men att elevers handlingar 
kan begränsa såväl som främja deras egna och andras utveckling blir tydligt i 
materialet. Även om klasskamrater inte svarar på när någon annan försöker rikta 
uppmärksamheten från den aktivitet som pågår, skapas visst störande för elever och 
lärare. Det kan skapa hinder för såväl vokal utveckling som annan musikalisk 
kunskapsutveckling. Skillnader mellan olika elevers utveckling blir dessutom mer 
påtagliga i O-klassen vilket skapar hinder för samtliga elever. Eleverna i O-klassen 
får inte draghjälp av varandra i den utsträckning som eleverna i K-klassens grupper 
erfar. Även i K-klasserna kan elever försöka avleda andra, från vad som för stunden 
ska fokuseras, men dels sker det mer sällan, dels är den musicerande förmågan 
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starkare hos de eleverna att det inte får några större konsekvenser för det 
musikaliska utförandet – hur det låter. Eleverna har musikaliskt mer draghjälp av 
varandra i K-klassen, än O-klassens elever. De är dessutom, till synes i hög grad är 
motiverade och riktade mot musiken och vad de ska göra. Redan genom sitt val att 
gå i en körklass kan de vara motiverade för att socialiseras in i en musikalisk 
gemenskap och behöver inte vänta in andra för att så ska ske.  

’Vara i musiken’  
En av studiens målsättningar var att försöka möjliggöra för att eleverna under 
musicerande skulle uppleva sig djupt koncentrade och lyssnande på varandra, som 
att de blivit uppslukade av musiken som skapats av deras handlingar – ’vara i 
musiken’. Som det visade sig i pilotprojektet, vilket exemplifierades i början av det 
här kapitlet, har att ’vara i musiken’ inte representerats på riktigt samma sätt, att 
spela tillsammans, i den här studien. Lärarna har under terminen arbetat för att 
elevernas möjligheter att samspela och sammusicera, men det var inte i första hand 
när eleverna spelade tillsammans som känslan av stark upplevelse eller djup 
koncentration representerades hos eleverna i de olika grupperna. Det finns tillfällen 
där det tydligt framgår att enskilda elever ger sig ”hän” och verkar uppslukas av 
musiken. Redan av vad som beskrivs i 
tabell 4.1 från den första video-
observerade lektionen beskriver 
lärarna att ”en elev blundar och 
gungar med” när de, i början av 
lektionen, tillsammans sjunger en 
sång, benämnd som startsången, eller 
när de dansar en så kallad not-
värdesdans så tar en elev av sig tofsen 
för att låta håret svänga med i 
rörelserna. Senare under terminen 
ber eleverna återkommande att få 
dansa långdans och de sjunger och framför allt dansar de med stor entusiasm när 
ledet i dansen ringlar in i, och ut från, bullar, kringlor och portar. Glädje och att vara 
uppslukad av vad de gör representeras tydligast i dans, rörelse och sång. Men det 
förefaller som det är viktigt att alla verkligen är med och deltar. I sista 
videoobservationen i en av O-grupperna representeras just glädje när de alla 
tillsammans sjunger. Eleverna tycks uppfyllda av sången och deltar frimodigt. 
Koncentration, och till synes nyfikenhet, fortsätter under lektionen när läraren får 
en fråga om vad hon har om halsen, en stämgaffel i ett fodral, som ett smycke. Hon 

Bi ld 4.2 Öva två och två. 
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berättar om vad det är och förevisar. Detsamma sker när de går igenom betydelsen 
av en julvisas text. Eleverna läser texten och resonerar tillsammans med läraren om 
betydelsen. En stämgaffel i ett band runt halsen väcker en nyfikenhet som läraren 
fångar upp. Att få förståelse för vad de sjunger om, får betydelse av sammanhanget, 
det är snart jul och visan ska sjungas av hela skolan på avslutningen. Huruvida 
koncentration, nyfikenhet och lyssnande förekommer har alltså med situation och 
sammanhang att göra. I andra halvan av klassen är det några som under sin lektion 
inte deltar när de andra sjunger och den frimodighet som representerades i första 
halvan av klassen visar sig inte. Möjligheterna för att skapa en lyssnande och 
koncentrerad situation för alla verkar begränsas av det sociala spelet i gruppen. 
Väsentligt för att uppfyllas av vad de håller på med, när det handlar om kollektiva 
moment, tycks alltså vara att alla deltar och visar engagemang, de rycks med av 
varandra in i musiken och situationen (Fink-Jensen, 2007). 
När eleverna i början av terminen spelar ukulele, och andra instrument, är 
entusiasm och delvis visad glädje starkt närvarande i alla grupper. Koncentration, 
lyssnande och att uppslukas av det de gör verkar dock vara tydligare kopplad till 
progression när det gäller att spela på instrument än andra sätt att musicera (vilket 
vi återkommer till i diskussionen). Korta stunder av djup koncentration när de 
tillsammans i par arbetade med att hjälpa varandra att lära sig att spela ackord på 
ukulele och lyssnande när de därefter spelade tillsammans framgår av observa-
tionerna. I sista videoobservationen, från en av K-grupperna, representeras såväl 
tecken på lärande som koncentration och lyssnande när de spelar ukulele och växlar 
mellan dynamiska nyanser. Vid ett tillfälle under terminen representeras en ”aha-
upplevelse” när eleverna spelar ukulele och bas tillsammans till en förinspelad 
bakgrund. När musiken klingat ut blir det alldeles tyst och de lyfter blicken från 
instrumenten och tittar på varandra. Det är som eleverna är kvar i musiken och i 
upplevelsen efter att de slutat spela. När de vid ett senare tillfälle spelar till samma 
bakgrund igen infinner sig inte samma stämning. Varför går inte helt att svara på. 
Det kan bero på att nyhetens behag av fungerande sammusicerande första gången 
inte infann sig, kanske att inte vidare utveckling representerades vid andra tillfället 
eller att det helt enkelt skedde i ett annat sammanhang än tidigare, där inte samma 
stämning kunde infinna sig. 

Design för lärande 
Som tidigare berörts har lärarna tidigare, innan projektet, planerat undervisningen 
tillsammans. Den planerade designen för de två klasserna i föreliggande studie 
följer huvudsakligen tidigare års planering och har alltså inte påverkats av studien. 
De interventioner som lärarna dock har genomfört, i linje med studiens 
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aktionsforskningsliknande upplägg, kan förefalla vara små förändringar i det stora 
hela. Lärarna ser dock att effekter av de nyanserade justeringar som genomförts har 
bidragit till elevernas kunskapsutveckling i jämförelse med tidigare års under-
visningsgrupper. En del av vad som beskrivits har en av lärarna använt sig av 
tidigare men att nu den andra läraren provar detsamma bekräftar huruvida det 
medför positiv utveckling gällande elevernas lärande. Vi uttalar oss dock med viss 
försiktighet eftersom det inte finns observationer av tidigare års undervisning. 
Projektet har också medfört att Carna och Maria mer medvetet än tidigare 
uppmärksammar vilka handlingar som leder till vad. 

Små förändringar i design kan alltså skapa stora möjligheter för eleverna att 
kunna utveckla kunskaper i och om musik. I den här studien gjorde det skillnad att 
eleverna, under en tid när de skulle lära sig spela ukulele, var två och två om ett 
instrument. Den ena spelade och den andra hjälpte till att visa hur man skulle spela. 
Detta arrangemang skapade ett ansvarstagande hos båda eleverna, var och en med 
sin uppgift, vilket dessutom medförde en stunds vila för fingrarna för den som hade 
instruktörsrollen. Designen kan tyckas vara enkel men visade sig vara framgångsrik 
för elevernas uthållighet och utveckling. Ett annat exempel på små justeringar i en 
design var; för att få eleverna att ta del av musik de vanligtvis eller aldrig möter, 
skapade lärarna ett moment som benämndes ”nyfiken på”. Konceptet infördes för 
att på ett lekfullt sätt få eleverna att lyssna på, samt sjunga och spela musik som inte 
kan sägas tillhöra deras vardag. En av lärarna beskriver hur eleverna först verkar 
okoncentrerade när de lyssnar på jojk och kulning men de vill ändå lyssna igen när 
läraren ber dem vara ”nyfiken på” vad de hör. Eleverna börjar resonera om vad de 
har hört, själva sjungit och spelat sådant som för dem var okänt innan. Eleverna har 
erbjudits en ny förståelse och fått ett sammanhang för musiken. Vidare blir det 
tydligt för lärarna hur låtval påverkar elevernas lärande; hur en låt med tydlig 
introduktion hade hjälpt eleverna att rytmiskt hamna rätt, än som utfallet blev med 
den låt de hade valt. Det handlar om små metodiska detaljer som ökar elevernas 
motivation och som skapar meningsfullhet och därmed möjlighet att lära och 
utvecklas. Variation mellan olika moment för att ur olika perspektiv och sätt 
möjliggöra såväl praktisk som teoretisk kunskapsutveckling har tidigare beskrivits 
att lärarna arbetar aktivt med. Här handlar det förstås också om tidigare 
erfarenheter av hur länge tioåringar orkar koncentrera sig och hur de kan 
motiveras. Projektet har medfört att lärarna mer än tidigare uppmärksammar hur 
väsentlig variationen är utifrån båda perspektiven. Särskilt O-klassen behöver 
mycket variation av aktiviteter för att hålla koncentrationen vid liv och därmed 
möjligheter till såväl kunskapsutveckling som känslan av att uppslukas av att ’vara 
i musiken’. Väsentligt i sammanhanget är att det alltid funnits ett helhetsperspektiv 
hur de olika variationerna av aktiviteterna berikar varandra. 
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Bild 4.3 Långdans. 

Diskussion  
I och med möjligheten att följa två klasser som visserligen redan från början har 
haft olika musikaliska förutsättningar finns det ändå skäl att uppmärksamma hur 
de olika klassernas utveckling och kunskaper i musik yttrar sig under en termin, 
några exempel har beskrivits i tidigare avsnitt. Utifrån vad som redovisats i 
resultatavsnitten kan det förefalla som O-klassen inte har utvecklats nämnvärt 
under terminen, så är dock inte fallet. Vad som redovisats är skillnader som rör 
elevernas lärande och utveckling, och då särskilt på gruppnivå inte mellan 
individer. I diskussionsavsnittet behandlar vi först hur att ’vara i musiken’ kan yttra 
sig men även hur dessa företeelser förhåller sig i relation till progression gällande 
musikalisk kunskapsutveckling. Därefter diskuterar vi den reflexiva metoden av att 
analysera sina egna och varandras lektioner som Carna och Maria använt sig av i 
studien. 
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Progression och känslan av att ’vara’ i och kunna musik 

Som nämndes i resultatavsnittet visade sig det vi benämnt som att ’vara i musiken’ 
på andra sätt än i pilotprojektet. I föreliggande studie representerades det framför 
allt i dans och sång, i aktiviteter som de flesta av eleverna visade stark glädje över 
att delta i. Det går att relatera sång och dans till påtagliga, ofta positiva, kroppsliga 
upplevelser och att det i tioårsåldern är aktiviteter eleverna kan delta i oavsett 
förkunskaper till skillnad mot att spela på exempelvis ackordinstrument 
tillsammans. I berättelsen från piloten i början av kapitlet var det en årskurs nio som 
spelade tillsammans, en grupp som gick enligt ordinarie timplan. Det var en 
musikaliskt heterogen grupp, med andra ord hade eleverna förhållandevis olika 
kunskapsnivåer i musik. De eleverna har dock under åren utvecklat förmåga att 
musicera tillsammans och därmed utvecklat sitt lyssnande. Att så skulle vara möjligt 
först i årskurs nio är inte fallet vilket stöds av ett annat utdrag från piloten: Elever i 
årskurs sex spelar och sjunger tillsammans och det är en stark koncentration och 
lyssnande stämning i rummet när gruppen provar olika dynamik. De anpassar sitt 
spel och sin sång. När de avslutar förefaller eleverna fortfarande vara kvar i en 
känsla av koncentrerad och lyssnande stämning, kropparna och rösterna förefaller 
vara avslappnade. Kortare stunder som liknar denna representerades också i 
föreliggande studie. Det vi benämner som att ’vara i musiken’ kan alltså yttra sig på 
olika sätt som djup koncentration och lyssnande men också som stark glädje och 
intensitet. De fyra ord som Fink-Jensen (2002) lyfter fram som beskrivande för 
musikalisk stemthed; upplevelse, intensitet, minne och igenkännande passar väl in på 
de exempel som vi har beskrivit av att ’vara i musiken’. 

I resultatavsnittet skriver vi att känslan av att ’vara i musiken’ är mer kopplad till 
progression när det handlar om musicerande på instrument än med andra sätt att 
musicera. Vi har inte tillräckligt med stöd för det antagandet utifrån observa-
tionerna i de två klasserna i årskurs fyra, men väl av vad som alltså framkom i 
pilotprojektet och av andra studier, inte minst om begreppet sätts i relation till 
starka upplevelser och känslan av att ”kunna” musicera. Utifrån resonemanget som 
förs om starka musikupplevelser, som tidigare tagits upp i kapitlet, till exempel att 
i Rays undersökning (2004) beskriver tonåringar i högstadieåldern hur de efter 
mycket övning spelar inför publik och de starka upplevelser detta har skapat. Att 
spela tillsammans med andra när alla har övat och det ”låter bra” beskriver eleverna 
i Falthins undersökning (2015) som en ”skön känsla” och de relaterar den 
upplevelsen till att ”kunna”. Av nationella utvärderingen i musik, NÄU-13 (Skol-
verket, 2015) framgår det att elever i skolan tycker om ämnet musik och att det kan 
relateras till deras utveckling i ämnet.  

Utifrån syftet med föreliggande studie, och vad resultatet visat, kan det förstås 
ifrågasättas om det ska läggas så mycket tid på instrumentspel när det är i andra 
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aktiviteter elevernas ’varande’ i musiken tydligast har representerats. Den längtan 
som eleverna i studien visade efter att få börja spela instrument motsäger det. Det 
gör också den progression som visade sig och visat sig ett halvår efter studien 
avslutats. Lärarna beskriver att det verkligen har ”lossnat” för eleverna. Vi kan 
också anta att om eleverna inte hade fått börja spela instrument kan motivation för 
andra aktiviteter i musik avta.  

Vad som visat sig väsentligt att beakta är den starka kopplingen mellan hur 
musikaliska kunskaper genom att sjunga skapar musikaliska kroppsliga 
erfarenheter. Likaså hur såväl praktisk som teoretisk förståelse skapas genom att 
spela på instrument och att musicera tillsammans. Skillnaden som visat sig mellan 
klasserna i den här studien beror såväl på elevernas förkunskaper som på sociala 
relationer och deras motivation. K-klassen har, och får, ett försprång genom att de 
kontinuerligt, flera gånger i veckan sjunger tillsammans. Sång är centralt i Carna 
och Marias undervisning, oavsett körklass eller klass enligt ordinarie timplan, och 
är antagligen ett starkt skäl till att effekten av att sjunga blivit så tydlig i den här 
studien. I en eventuell fortsatt studie skulle det vara spännande att mer 
systematiskt, än som varit möjligt i föreliggande projekt, undersöka hur röst och 
sång kan vara ett medel för att kunskapa i musik – vilka effekter det kan få för 
musicerande, skapande och kunskapa om musik. 

Undersöka och utveckla sin egen praktik 

Hur lärarna, Carna och Maria, har uppfattat sin egen process samt vinster såväl som 
problem med att som lärare delta i forskningsprojekt redovisas i kapitel 7. Några av 
aspekterna belyses även här. 

En av de stora vinsterna med projektet som lärarna lyfter fram är att de tagit sig 
tid att reflektera, både var och en, och tillsammans. Händelseförloppen i 
klassrummet i relation till deras eget agerande i undervisningssituationerna har 
iakttagits mer metodiskt och systematiskt än vad de gjort tidigare. Som ett resultat 
av denna extra reflektions- och planeringstid har lektionerna blivit mer 
strukturerade och genomtänkta och upplevts som roligare mot tidigare erfaren-
heter av undervisning. Det räcker inte längre med att säga ”det gick jättebra”, 
handlingarna behöver verbaliseras för att förstå vad, hur och varför något gick 
”jättebra” eller mindre bra. Det är en utmaning att översätta musikaliska handlingar 
till ord. Som forskare i projektet är det inte minst intressant att följa hur lärarnas 
skriftliga reflektioner under studiens gång blivit mer beskrivande och detaljerade 
med allt färre värdeord som exempelvis ”det gick bra”. Skillnaden är stor mot 
pilotprojektets reflektioner som innehöll mer svepande beskrivningar. Det gäller 
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även reflektionerna efter de gemensamma samtalen om de filmade observa-
tionerna. De är betydligt mer analytiska än de var under piloten. 

En förutsättning för att möjliggöra gemensamma reflektioner och resonemang 
på det sätt som lärarna i studien lyfter fram som framgångsrikt, är att det finns 
möjlighet att antingen via film, eller deltagande observation i klassrummet, ta del 
av varandras undervisning. Som vi antog visade det sig att reflektionerna direkt 
efter lektionerna skilde sig något mot när lärarna efter en tid observerat samma 
lektioner på film. Tolkningarna av händelserna under lektionerna förändrades. Ett 
exempel är hur läraren under en lektion har upplevt att en elev stör men efter att 
ha tittat på filmen uppmärksammar att det inte var i den utsträckning som läraren 
upplevde ”det störande” under lektionen. Reflektionen visar hur mycket det som 
upplevs ”avvika” tar plats när reflektionen sker direkt efter lektionen jämfört med 
att observera samma händelse, dels via film, dels att det sker en tid efteråt. Även att 
videoobservera sin lektion direkt efter lektionen kan innebära att känslan av 
lektionen hänger kvar och att det medför en svårighet att kunna distansera sig från 
upplevelsen. Videodokumentation är med andra ord en förutsättning för att 
möjliggöra att den som själv undervisat ska kunna bilda sig en uppfattning om 
händelserna. Ett visst avstånd i tid kan också bidra till att förhålla sig någorlunda 
neutral gentemot händelserna under lektionen. Att en kollega observerar lektionen 
är också fruktbart för att få en annans upplevelse av skeenden, men väsentligt att 
komma ihåg är att den observerande kollegans egna erfarenheter gör att 
reflektionen kan färgas av det intresseområde den kollegan själv har. Även den 
observerande kollegan kan alltså behöva distansera sig från materialet. Modellen 
som använts i den här studien, menar vi, är en fruktbar modell för att, som tidigare 
nämnts, fånga direkta upplevelser och kunna analysera händelserna igen efter en 
viss tid.  

Lärarnas erfarenheter av projektet har inneburit vissa överspridningseffekter till 
deras andra undervisningsgrupper. Samtidigt har det också skapat frustration över 
att det inte alltid finns tid för reflektion, något som vore önskvärt efter alla 
undervisningsgruppers lektioner. Det har ibland varit svårt att hinna med att 
fundera och skriva även efter klasserna som deltagit i projektet. vilket inte minst 
märks i de skriftliga reflektionerna som lärarna skrivit efter lektionerna. 
Exempelvis har en av lärarna haft kortare tid att skriva efter den ena gruppen än 
den andra vilket innebär att reflektionen blivit kortare och därmed inte fullt lika 
utförlig som den för lärarens andra grupp. De skriftliga reflektionerna berättar 
alltså inte bara om händelseförloppen under lektionerna och upplevelsen av dessa 
samt vad som kan utvecklas. Reflektionerna vittnar också om lärares arbets-
situation; den ena läraren får ta helklass för den andra läraren kallas till möte eller 
är sjuk, de schemalagda rasterna mellan lektionerna försvinner på grund av 
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oförutsedda elevärenden eller att det hänt något bland eleverna varför lektionen 
inte kan genomföras som planerat. Reflektionerna vittnar också om hur lärarna och 
eleverna är mer lättirriterade och trötta vid mitten av terminen än tidigare men 
även om elevernas förväntningar inför julhögtidligheter. Utöver att användas för att 
utveckla undervisningen utgör alltså materialet ett intressant vittnesmål över att 
vara musiklärare i skolan. Materialet kan även användas för att framledes utveckla 
musikundervisningen i grundskolan. 

Vidare läsning 

Inom det musikpedagogiska forskningsområdet är det förhållandevis vanligt med 
praktiknära forskningsområden som ur olika perspektiv behandlar musik-
undervisning i grundskola eller gymnasium (Asp, 2015; Backman Bister, 2014; 
Borgström Källén, 2014; Falthin, 2015; Ferm, 2004; Mars, 2016; Persson, 2019). 
Studier inom det musikpedagogiska forskningsfältet som genomförts tillsammans 
med lärare i den undervisande praktiken som undersöks är det dock ett fåtal av men 
det finns några, exempelvis Katharina Dahlbäcks aktionsforskningsstudie i årskurs 
1 (2011). Den handlar om hur musik- och svenskämnet kan samarbeta och resultatet 
visar hur ämnena kan berika varandra. Att särskilt nämna, ur Dahlbäcks studie, är 
att eleverna, utöver musiklektionerna, regelbundet sjöng med musikläraren. Ett 
annat aktionsforskningsprojekt i musikämnet har genomförts av Johan Nyberg 
(2015, 2020). I studien lyfts det fram hur kollegialt lärande bidrar till lärares 
upplevda stärkta agens, att själv uppleva att vara upphov till sina handlingar och sin 
utveckling som pedagog. En omfattande studie i skolor i London har iscensatts och 
genomförts av Lucy Green (2008) som ansvarig forskare. Den behandlar ett 
experiment hur eleverna i hög grad själva ansvarade för sitt lärande i 
ensemblemusicerande och komposition. De fick aktiv hjälp av sina lärare först när 
de bad om det. Intressant i sammanhanget är hur experimentet var upplagt så att 
eleverna började i, för dem, känd musik, till att efter hand närma sig mer okänd 
musik. På liknande sätt arbetade eleverna med komposition. I föreliggande studie 
har exempel beskrivits hur lärarna arbetar med ”tema Sverige” utifrån ett 
musikaliskt helhetsperspektiv; musicerande genom sång, spel, rörelse och dans, 
olika sorters repertoar samt musikaliska begrepp har genomsyrat undervisningen. 
Ett annat exempel på hur det är möjligt att planera sin undervisning utifrån ett 
helhetsperspektiv beskriver Karl Asp (2020). Genom att problematisera 
genrebegreppet belyser Asp hur elever och lärare tillsammans kan arbeta tematiskt 
för att möjliggöra musikalisk kunskapsutveckling utifrån olika aspekter av 
musicerande och kunskap i och om musik. För att få perspektiv på olika 
musikpedagogiska traditioner och metoder som är, eller har varit, mer eller mindre 
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vanliga i skola och musikutbildningar i Europa och västerländska traditioner är 
Ingrid Maria Hanken och Geir Johansens Musikundervisningens didaktikk (2013) 
mycket läsvärd. Förutom att bli inspirerad är det dels möjligt att få förståelse för vad 
man själv har varit med om under sin egen skoltid och dels vad andra har varit med 
om, vilket i sin tur kan skapa förståelse för varför vi musiklärare undervisar som vi 
gör. 
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5. Digitalisering och
musikundervisning
Susanna Leijonhufvud & Anita Lönngren 

Det praktiknära forskningsprojektet kring digitalisering och musikundervisning 
mejslades fram under vårterminen 2019 när vi, forskaren Susanna och läraren 
Anita, träffades i detta ULF-samarbete. Vi landade tidigt i att göra en 
observationsstudie av den befintliga undervisningen utan interventioner då vi ville 
undersöka hur digitalisering kom till uttryck och vad internetbaserade digitala 
källor erbjöd för elevernas kunskapsutveckling i musik. Vi valde ut ett antal 
lektioner för årskurs fem och sex där Anita redan planerat att använda sig av digitala 
källor på olika sätt. Projektet kom därmed att handla om att använda musikvideor 
från Youtube som stöd till gemensam sång för eleverna, men även att använda delat 
material från andra musiklärare, tillgängligt ”på nätet”. Lektionsmaterialen kom att 
handla om musikhistoria samt olika genres och stilar i musik. Alla klingande 
referenser i dessa delade lektionsmaterial var också länkade till musikvideor från 
Youtube. Sammantaget innebar det att detta forskningsprojekt kom att handla om 
Youtube och internetdelat lektionsmaterial som källa och vilka särskilda 
utmaningar och förtjänster denna typ av digitalisering medför när det gäller 
klassundervisning i musik. 

Digitalisering har blivit en del av agendan för den svenska obligatoriska skolan 
såväl som i förskolan (Skolverket, 2018). Detta ligger i linje med att digitalisering 
har kommit att bli en självklar del av samhället. Digitaliseringen av det svenska 
samhället inleddes på bred front 1997 med den så kallade PC-reformen (Rydell & 
Sundberg, 2009). Sedan dess har Sveriges regeringar sett till att bygga ut internet 
till att nå befolkningen i hela landet. Exempelvis har denna utbyggnad inneburit att 
ett antal samhällstjänster numer endast är tillgängliga genom internet. Denna 
internetisering kräver inte bara datorisering utan även litteracitet, kompetens, att 
kunna använda dessa digitala verktyg och att navigera i de tjänster och på de 
webbplatser som internet tillhandahåller. Det är med bakgrund mot denna 
digitaliserings utbredning som detta forskningsprojekt tecknar sig – hur 
digitalisering; internetisering och datorisering samt digital kompetens hos lärare 
och elever kan komma till uttryck i skolans musikundervisning, ett skolämne som 
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av tradition ligger långt fram och i hög grad är teknikberoende vilket numera även 
inkluderar digital teknik.  

Skolans digitaliseringsuppdrag 

Skolans värdegrund och uppdrag föreskriver att eleverna ska ges förutsättningar att 
utveckla digital kompetens (Skolverket, 2019). Det innebär mer specifikt att eleverna 
ska lära sig att ”använda såväl digitala som andra verktyg och medier för 
kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, 
kommunikation och lärande”. I vidare mening innebär detta även att skolan ska 
”bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar 
individen och samhällets utveckling” samt att eleverna skall ”ges möjlighet att 
utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik” (Skolverket, 
2019). Att ”dra in” internet i klassrumsundervisningen kan erbjuda nya perspektiv 
som på ett genomgripande plan förändrar vad skolan traditionellt sett haft 
möjlighet att erbjuda eleverna i deras lärande (Tække & Paulsen, 2017). Den 
ambitiösa utveckling som Sveriges regering genom Skolverket på olika sätt 
påskyndar den svenska skolan, möter dock kritik från forskarhåll. Professor i 
kognitiv neurovetenskap Torkel Klingberg anser att den svenska skolans 
digitalisering är ett ”experiment” som helt saknar vetenskapligt stöd. Han lyfter 
exempelvis problematiken kring programvaror för lärande som främst är en fråga 
om pris och inte ”hur effektivt eller bra läromedlet är” (Klingberg citerad i 
Pedagogiska magasinet 2019).  

Skolverkets egen publikation Digitaliseringen i skolan (2018) lyfter fram ett antal 
pedagogiska möjligheter som digitaliseringen kan bidra med till skolans 
verksamhet; multimodalitet, animation av stoff, flexibelt lärande, flippat klassrum 
och fjärundervisning. Skolverket understryker även vikten av att den digitala och 
tekniska kompetensen hos lärare, såväl som hos elever, är helt central för att 
digitaliseringen ska verka som en kunskapshöjande kraft i skolan. Utan digital 
kompetens, inklusive ett kritiskt förhållningssätt, riskerar elever likväl som lärare 
att inte kunna hantera det utbud som erbjuds på nätet. Risken är stor att lärare och 
elever slussas in på sajter och till programvaror som skapats med kommersiella 
syften utan att anta ett kritiskt förhållningssätt till vad dessa sajter och 
programvaror erbjuder (se Giroux, 2004). Skolverket understryker även att kraven 
ökar på ”ett mer reflekterande förhållningssätt” när digitala källor används som 
läromedel. Slutligen lyfter Skolverket (2018) idén om digitalisering som något 
effektiviserande och tidsbesparande för undervisningen, något som detta 
praktiknära forskningsprojekt kommer att undersöka närmare.  
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Digitalisering och digitala verktyg i musikundervisningen  

I skolämnet musik är digitalisering manifesterad i läroplanens syftestext såsom att 
eleverna ska utveckla kunskap i att använda digitala verktyg. Vad gäller det centrala 
innehållet för ämnet så förekommer digitala verktyg i årskurs 4–6 där detta 
manifesteras som verktyg för ”för ljud och musikskapande”, vilket i högstadiet, 
utvecklas till att innefatta även ”inspelning och bearbetning” (Skolverket 2019, s. 
159–160). I och med att uttrycket digitala verktyg avser detta specifika kursinnehåll 
med musikskapande, så används istället digitala resurser i det här kapitlet som ett 
sätt att fokusera på hur internet, som en digital resurs, kan användas även för annat 
innehåll i musikämnet, exempelvis konsulteras för information, multimodalt och 
animerat lärande, information kring allt ifrån instrument- och genrekännedom till 
filmer, sångtexter och partitur. Begreppet digitala resurser, används alltså som ett 
paraplybegrepp för den teknik som skolan kan nyttja för sitt digitaliseringsuppdrag. 

Digitalisering av musikundervisningen är även ett sätt att öppna skolan för 
världen utanför. Elever kan möta ”sin” musik och behöver därmed inte begränsa sig 
till ”skolmusik”1 (Kallio et al., 2014; Karlsen & Westerlund, 2015). Digitaliseringen 
kan alltså erbjuda ett lärande och ett innehåll vars omfattning inte tidigare varit 
möjlig för en enskild musiklärare att erbjuda (se Trække & Paulsen, 2017). Genom 
att presentera och använda sig av sajter och programvara, tillgängliga på internet, 
möjliggörs elevers fortsatta kunskapsutveckling även utanför skolans kontext, 
något som i förlängningen kan bidra till ett livslångt lärande (se Agenda 2030)2.  

De läromedel som tillgängliggörs genom digitalisering och främst 
internetisering, behöver dock problematiseras både med avseende på sitt innehåll 
såväl som frågan kring huruvida elever och lärare har tillgång till detta innehåll på 
likvärdiga villkor. Det kan gälla det musikdidaktiska innehållet, men även 
upphovsrättsfrågor samt vidare anspråk så som huruvida skolans värdegrund och 
uppdrag utmanas i en digitalisering av musikundervisningen. Exempelvis 
användandet av strömmad musik, vanligtvis genom Youtube och Spotify, som 
verktyg för musikundervisning är sparsamt problematiserat i forskning. 
Strömningstjänster behandlas som tjänster som levererar utan att gå in i detalj vad 
de avkräver användaren gällande användardata eller vad tjänsterna faktiskt 
erbjuder med avseende på musikaliska kärnvärden såsom ljudkvalitet och/eller 
information om medverkande musiker, upphovsmän eller liknande (Ferm Almqvist 
et al., 2020; Leijonhufvud, 2020). Ett kärnproblem är att dessa strömningstjänster, 

1 Med begreppet ”skolmusik” avses sådan musik som i hög grad är präglad av pedagogiska metoder och 
alltså i princip bara förekommer i undervisningssammanhang, exempelvis särskild komponerad Orff-
musik för barn.   
2 Agenda 2030 är en resolution för hållbar utveckling antagen 25 september 2015 som Sverige, bland 
många andra länder, har skrivit på. 
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likt mycket annan programvara och internettjänster, inte primärt är utvecklade för 
skolans värld och kan därigenom avvika eller till och med stå i bjärt kontrast till den 
värdegrund som skolan tillskrivs. Henry Giroux3 talar om vikten av att förhålla sig 
kritiskt till privata marknadskrafter då de används med avseende på att 
tillhandahålla kulturell pedagogik (Giroux, 2000). Om digital teknologi, program-
varor eller sajter används som ett medel för att tillhandahålla förutsättningar för en 
musikalisk kunskapsutveckling så behöver pedagoger beakta och förhålla sig 
kritiskt till dessa digitala resurser för att inte ”blint” följa i de kommersiella ledband 
som många digitala tjänster och programvaror bygger på.  

Problemformulering och syfte 

Projektet som vi presenterar i det här kapitlet handlar om digitalisering och 
musikundervisning, i det här fallet med ett fokus på undervisningsinnehåll som kan 
hämtas från internet och hur ett sådant innehåll kan komma att användas i 
musikundervisningssammanhang. Studien har således inte haft fokus på digitala 
verktyg i musikundervisningen, vilket återfinns i musikämnets kursplan och främst 
är förknippat med spelande och musikskapande. Vi ville istället ta ett bredare grepp 
på digitaliseringen och undersöka vad digitala resurser kan erbjuda i 
musikundervisningssammanhang. Det vi ville undersöka var: 

1. Vilka är förutsättningarna för skolan, läraren och eleverna när det gäller att
använda internet som tillgängliggörare av lektionsinnehåll i musikundervisning? 

2. Vad, och i vilket utsträckning, erbjuder det valda materialet en kunskaps-
utveckling i och om musik?

3. På vilket sätt, och i vilken utsträckning, kan det valda materialet stå i konflikt
med läroplan, kursplan och skolans värdegrund?

Design och genomförande 

Forskningsprojektet som vi redovisar här har följt två elevgrupper; halvklasser om 
10–14 elever, med särskilt fokus på sex stycken elever under fyra lektioner i slutet 
av vårterminen 2019. Eleverna gick då i femte respektive sjätte klass och deltog i 
studien efter eget och deras vårdnadshavares informerade samtycke. Forsknings-
projektet utgick ifrån att studera digitala resurser som förekom i den ordinarie 
musikundervisningen. Projektet i sig föranledde alltså ingen ändring, intervention, 

3 Henry Giroux är en kanadensisk forskare som har utvecklat kritisk pedagogik i gränslandet mellan 
utbildning inom institutionerna och vad som erbjuds i det publika och offentliga, tillika många gånger 
kommersiella, kulturlivet.  
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i klassrummet, i stället utgick vi från att observera och kartlägga det befintliga för 
att därefter, genom en kritisk granskning, kunna upptäcka vad dessa resurser kan, 
och inte kan, erbjuda för kunskapsutveckling i och om musik.  

Kartläggning av digitala resurser 

Den inledande delen av forskningsprojektet handlade om att få syn på vilka resurser 
som stod till buds för att låta digitala resurser och digital kompetens bli en reell del 
av vad eleverna kan använda i skolan. I detta skede tog denna initiala del av 
forskningen rygg på den så kallade ramfaktorteorin vilket sätter fokus på de faktorer 
som konstituerar; möjliggör och begränsar det handlingsutrymme som 
undervisningen har att förhålla sig till (Broady, 1999; Hanken & Johansen, 2013). 
Mer explicit handlade denna kartläggning om att undersöka tillgänglig utrustning 
men även lärarens och elevernas förutsättningar, alltså deras tidigare förvärvade 
erfarenhet och kunskap gällande att använda digitala resurser, här benämnt som 
digital kompetens. Detta utmynnade i ett resonemang kring de utmaningar som 
visade sig kanta denna digitalisering. Kartläggningen gjordes dels med hjälp av två 
intervjuer under vårterminen 2019 mellan forskaren Susanna och läraren Anita, 
dels genom löpande anteckningar under samma termin där Anita skrev ned 
reflektioner och erfarenheter allteftersom insikter, kunskaper och utmaningar 
visade sig under projektets gång. Som guide till detta longitudinella 
kartläggningsarbete utformades ett frågebatteri:  

1. Vilka digitala resurser (datorer och internet) har skolan, läraren och eleverna
tillgång till?

2. Vilken är lärarens digitala erfarenhet och kompetens?
3. Vilken är elevernas digitala erfarenheter och kompetens?
4. Vilka är möjligheterna och utmaningarna när det kommer till att använda

digitala resurser i skolans musikundervisning?

Observation och inspelning av lektioner 

Totalt fyra musiklektioner observerades. Vid ett par tillfällen observerades hela 
gruppen när de satt samlade i halvcirkel framför tavlan där en projektor projicerade 
sajten Youtube. De andra lektionerna observerades genom att studera enskilda 
elever via deras datorer. Det innebar att elever kunde observeras av kameror och 
mikrofoner på de bärbara datorer som användes under lektionerna. 
Videomötesprogrammet, som användes vid dessa observationer, kunde även 
observera elevernas delade skärmar och ljud vilket innebar att det var möjligt att 
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följa elevernas ”vägar” i den digitala miljön, se vilka flikar de jobbade med, vilka val 
de gjorde, vad de skrev in i sökrutor och hur länge de lät en video spela. Det blev 
alltså möjligt att följa på vilket sätt eleverna använder en sajt. Observationerna i 
detta projekt bestod sammanfattningsvis av: (i) observation och av elever i 
klassrummet eller framför en dator, (ii) observation av hur elever såväl som läraren 
använder sig av det datorerna erbjuder och (iii) observation och kritisk analys av 
innehåll som visades och hördes via olika datorer.  

För observationernas användes programvaran Zoom. Programmet var möjligt att 
användas gratis för inbjudna, i det här fallet den observerade läraren och eleverna. 
Programmet erbjöd dessutom en möjlighet att spela in och därmed bevara observa-
tionen för vidare analys efter det att lektionen har genomförts. Dessutom kunde 
programmet köras ”över nätet” vilket innebar att programvaran inte behövde 
laddads ned på datorerna för att användas. Om det hade varit nödvändigt att 
installera en programvara så hade kommunens IT-avdelning behövt tillfrågats för 
att hjälpa till med installationen på samtliga datorer i projektet och/eller tillfälligt 
öppna brandväggar som spärrade för denna typ av nedladdning. Ett sådant 
engagemang skulle kosta pengar vilket skulle ha försvårat för forskningsprojektet.  

Internetuppkopplingen som krävs för att använda Zoom var inte alltid 
problemfri. Ljud och bild ”laggade” och ”skrapade” ibland. Exakt vad detta berodde 
på och hur det kunde ha avhjälpts är svårt att uttala sig om. Det kan ha varit 
mikrofonerna på elevdatorerna som var dåliga eller smutsiga. Det kan också ha 
berott på mikrofoninställningarna i systemvaran på elevernas datorer. Det kan ha 
varit en tillfällighet av att flera på skolan eventuellt använde stora mängder 
dataöverföring exakt samtidigt vilket i så fall kan ha att göra med en 
underdimensionerad nätkapacitet i den router som eleverna var uppkopplade mot 
i musiksalen. Det kan också handla om internetförbindelsen mellan 
Eskilstunaskolan och forskarens kontor i Stockholm eller routern hos forskaren. 
Denna erfarenhet är i sig ett resultat av den problematik som omger en aspekt av 
digitalisering i undervisningssammanhang – deltagandet på distans.     

Instruktioner mellan eleverna och forskaren Susanna gick smidigt då både 
eleverna och forskaren satt direkt framför sina datorer och kunde läsa uppmaningar 
och konversationer i programvarans chatfönster. Mellan Susanna och Anita blev 
det mer problematiskt eftersom Anita framför allt har fokus på klassen framför sig 
i det fysiska rummet och på projektorns projicering av den tänkta arbetsytan för 
elevernas räkning. En lärare kan inte, och bör inte heller, fokusera på zoom- och 
chatfönster i datorn i stället för att fokusera på undervisningen och eleverna i 
rummet. Det blir alltså besvärligt för läraren att rikta sitt fokus åt flera håll samtidigt 
för att få till en god inspelning av ett lektionsskeende.  
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Dessutom visade det sig att observation av flera datorer i ett och samma klassrum 
är en stor utmaning vad gäller ljudet. När flera elev- och lärardatorer är uppkoppla-
de samtidigt i samma fysiska rum blir det problematiskt med ljudet. Högtalare 
och/eller mikrofoner måste stängas av, mutas, för att det inte ska uppstå rundgång 
av ljudet. Mikrofoner på enskilda datorer tar upp ljud från närliggande datorer och 
elever som är placerade nära den datormikrofon som observeras. Detta gör det svårt 
att ibland urskilja specifika röster från en och samma observation. Det är också så 
att ljudet inte är normaliserat mellan datorns mikrofonljud (det vill säga elevernas 
tal) och datorns systemljud (i det här fallet musik från Youtube-klipp) vilket gör att 
det är svårt att urskilja vad elever säger om de pratar samtidigt som musiken ljuder. 

Analys av digitala resurser 

Analysmetoden som användes för att kritiskt granska det insamlade materialet i 
studien var på ett genomgående plan innehållsanalytiskt. Det innebär rent konkret 
att allt insamlat material, anteckningar rörande ramfaktorer för digitalisering, 
observationsanteckningar och videofilmer analyserades deduktivt med avseende på 
kursplanen i musik för årskurserna 4–6, musikdidaktisk teoribildning, innehållets 
musikestetiska kvaliteter samt skolans värdegrund. I den här studien kom 
”innehåll” till uttryck genom att vi inte endast analyserade vad en video visade, vi 
analyserade även det som visades i relation till det avsedda. Rent konkret innebar 
det att vi inte nöjde oss med att konstatera att det var en viss låt som spelades, vi 
försökte anta ett kritiskt pedagogiskt perspektiv (se Giroux, 2004) genom att 
analysera hur det musikaliska kunskapsinnehållet representerades multimodalt i 
ljud och bild. Det innebar att vi även ställde oss kritiska till hur det lät, det vill säga 
om ljudåtergivningen var på ett sådant sätt att låten framträdde med så god 
potential som möjligt. Detta analysförfarande kan närmast beskrivas som en kritisk 
granskning där inte bara det som visade sig blev beskrivet utan att även det som inte 
visade sig, eller det som visade sig på annat sätt än hur det kunde ha visat sig blev 
beskrivet. Didaktiskt utgick alltså analysen från den klassiska didaktiska triangeln 
som uppstår i relationen mellan lärare, elev och stoff (Kansanen & Meri, 1999) men 
med en dragning mot Wolfgang Klafkis kritiskkonstruktiva didaktik (Månsson & 
Nordmark, 2015). Wolfgang Klafkis teori, i linje med Girouxs kritiska pedagogik, 
öppnar upp för att inte bara analysera vad när det gäller ett innehåll, det blir istället 
avgörande att analysera på vilket sätt. I det här fallet har vi alltså analyserat 
digitalisering av musikämnet, med en viss tyngdpunkt på det som kan betraktas som 
läromedel, ur ett kritiskt perspektiv för att få en djupare förståelse för vad digitali-
seringen av musikämnet kan erbjuda när det kommer till kunskapsutveckling i 
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musik och skolans uppdrag att utveckla eleverna ”till aktiva, kreativa, kompetenta 
och ansvarskännande individer och medborgare” (Skolverket, 2019). 

Etiska överväganden 

I det material som vi samlade in i denna undersökning fanns mängder av 
information som kunde kopplas till enskilda personer och på så sätt bli etiskt 
problematiskt. När det gäller bilder på elever så är alla ansikten som visas i denna 
text täckta med en oval i ett bildredigeringsprogram (bild 5.1). Inga andra referenser 
finns som kan koppla det en viss elev gör eller säger till en viss person. Vad gäller 
det delade lektionsmaterialet från andra musiklärare valde vi att inte presentera 
dessa material så tydligt då upphovspersonerna inte varit tillfrågande för studien. 
Referenser ges endast till konkret innehåll representerat i dessa delade 
undervisningsmaterial och inte till källorna eller personerna bakom källorna. De 
videor som har analyserats från Youtube har vi dock skrivit fram med hänvisning 
till var videon kan hittas, det vill säga videons URL-kod. Vi har även skrivit ut det 
alias som har lagt upp videon på Youtube. Detta övervägande har vi gjort då vi 
menar att innehåll på Youtube är offentligt på ett annat sätt än vad delat 
lektionsinnehåll är.  

Förutsättning för digitaliserad musikundervisning 

Under denna rubrik presenteras de mest framträdande problemområden som har 
visat sig i studien. Avsnittet presenterar initialt de fysiska ramfaktorer som 
konstituerar och därmed möjliggör musikundervisningen med digitala resurser. 
Därefter lyfter vi problemområdet kring lärarens och elevernas förutsättningar för 
att använda digitala resurser med fokus på deltagarnas; digitala kompetens, alltså 
vilken vana, erfarenhet och kunskap som de vid tillfället visade sig ha när det 
kommer till att använda digitala resurser i musikundervisningen. 

Fysiska ramfaktorer 

De fysiska förutsättningar som finns för att arbeta med digitala resurser är främst 
en fråga om tillgång på datorer och internetuppkoppling. Denna inventering och 
kartläggning presenteras genom att vi skiljer på de fysiska resurser som skolan 
tillhandahåller, i skolan i allmänhet och i musikundervisningen i synnerhet, samt 
de fysiska digitala resurser som lärare och elever har tillgång till även utanför 
klassrummet. Det senare är av intresse eftersom det bidrar till elevernas digitala 
kompetens i skolsammanhanget.  
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Tillgången på datorer och andra digitala fysiska artefakter är god på skolan som 
helhet. Skolan erbjuder datorer och surfplattor till både lärare och elever. Alla 
lärare har fått ’smarta’ arbetstelefoner av arbetsgivaren. Lärare och elever har HP-
datorer som skolan tillhandahåller. Dessa datorer är, när detta projekt genomförs, 
mellan fem och sju år gamla. Datorerna är uppdaterade med operativsystemet 
Windows 10 vilket Anitas dator har svårt att arbeta med eftersom den datorn är 
något för gammal för det. Klassrummen såväl som matsalen är utrustade med 
projektorer och ljudanläggningar vilka kan anslutas till en dator. I enskilda 
klassrum finns ytterligare surfplattor för anpassningar till enskilda elever vid behov. 
I musikundervisningen finns 14 extra iPads vilka främst används för programmet 
Garageband och används som digitalt verktyg till musikskapande. Anita har även 
använt dessa surfplattor till elever med behov av särskilt stöd för att eleverna ska 
kunna delta i sammusicerande genom att använda förinspelade ackord från 
Garageband. I övrigt erbjuder musiksalen flera digitala resurser; digitala trumset, 
keyboards med förinspelad musik och rytmer samt mixerbord och högtalare. 

Skolans wi-fi nätverk vid musiksalen har en kapacitet på 100 megabit per sekund, 
vilket motsvarar den kapacitet som rekommenderas för en familj på mer än fyra (4) 
personer som samtidigt vill kunna strömma film eller surfa på internet. Kapaciteten 
är således något låg för att flera datorer eller surfplattor i halvklass samtidigt ska 
kunna strömma högupplösta musikvideor. Uppkopplade datorer, med sladd, kan få 
tillgång till 700 megabit per sekund. Dock är inte salen utrustad med den typen av 
uppkopplingsmöjlighet för elevernas räkning. Uppkoppling till nätverket går via en 
accesspunkt placerad utanför musikklassrummet i en korridor som ska kunna täcka 
behovet för undervisning i flera anliggande salar.  

Exakt hur den privata situationen ser ut för eleverna gällande tillgången på 
digital utrustning vet vi inte med säkerhet, men det Anita känner till är att tillgången 
är utbredd och allmän även utanför skolan. De flesta elever har egna smarta 
telefoner, om än av skiftande kvalitet och prestanda. Vissa elever har datorer 
hemma, dock inte alla. Sammantaget ger detta en bild av att erfarenheten och 
tillgången till datorer inte är helt homogen i grupperna. Eventuellt kan 
socioekonomiska skäl eller principiella ställningstaganden i hemmet göra att 
eleverna är olika rustade för mötet med digitalisering i skolan, en situation som 
skolan måste beakta och på olika sätt försöka utjämna med avseende på skolans 
värdegrund och allas rätt till likvärdig utbildning. 

Digital kompetens 

Digitala resurser i musikundervisningen kräver inte bara själva redskapen utan 
även kompetens om hur dessa resurser kan användas, något som i det här avsnittet 
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benämns som digital kompetens. Här presenteras nu hur dessa förutsättningar har 
kommit till uttryck i den här studien. Först presenteras Anitas retrospektion kring 
hennes egen utbildning gällande digital kompetens. Därefter följer ett avsnitt om 
Anitas kunskap om elevernas digitala kompetens med utgångspunkt från vad skolan 
kräver att elever ska behärska vilket avslutas med ett stycke som beskriver 
elevernas digitala kompetens såsom den visar sig i denna studie.  

I det stora hela kan konstateras att Anita har bred kännedom om flera olika 
programvaror på både dator, mobiltelefon och surfplatta. Vid denna inventering av 
lärarens kunskap kring digitala resurser blev det tydligt att det är svårt att dra en 
skiljelinje mellan den kunskap som är förvärvad på egen hand och den som är 
förvärvad genom arbetet. Anita har fått en hel del digital kompetens genom sin 
arbetsgivare genom åren. Det handlar om grundläggande utbildning i 
datoranvändning och programvaror såsom Word och Powerpoint. Hon har även 
fått utbildning kring hur molnfunktioner såsom Dropbox och Google fungerar, vilka 
hon använder sig av frekvent. Hon har även deltagit i kurser som skolan och/eller 
Eskilstuna kommun har erbjudit; exempelvis Skolverkets satsning PIM.4 Denna 
satsning hade även kortare kurser i presentationsteknik och programvaran 
Powerpoint samt kurser som handlade om upphovsrätt kopplat till bilder och ljud. 
Eskilstuna kommun har även gjort dylika satsningar såsom utbildning gällande 
programvarorna KomTek5, Dexter6 och lärplattformen Vklass 7. Skolan har även 
haft internutbildningar i exempelvis kritisk granskning av internetbaserade 
källmaterial. Anita har även fått utbildning kring hur sociala medier fungerar och 
vad elever anses göra på nätet. Hon har även fått genomgångar av hur 
videoprogrammet Youtube fungerar med avseende på möjligheten att hitta innehåll 
såsom musikvideor och föreläsningar. Anita har även erfarenhet från sina tidigare 
högskoleutbildningar såväl som vidareutbildningar i högskolans regi, till exempel 
Musiklärarkonvent i Växjö med fokus på Digitala verktyg i skolan. Från detta 
konvent har Anita hämtat en hel del kunskap om digitala resurser i undervisningen; 
så som Soundtrap och ett antal olika appar som det är möjligt att arbeta med i 
musikundervisningen. I musikundervisningen arbetar Anita främst med Garage-
band och Youtube, men även med programvaran Kahoot där hon tillsammans med 
eleverna kan skapa frågesporter. Hon använder även programvaran Yalp som 

 
4 PIM - Praktisk IT- och mediekompetens för lärare, http://www.pim.skolverket.se/ 
5 KomTek är en teknik- och entreprenörskola i kommunal regi som funnits i Eskilstuna sedan 2004. 
https://eskilstuna.nu/gora/aktiviteter/komtek 
6 Dexter är en Internetlösning för skola och barnomsorg utvecklad och levererad av företaget IST. 
Dexter behandlar elevbetyg.  
7 Vklass är Eskilstuna kommuns lärplattform och digitala kommunikationskanal mellan skola och 
vårdnadshavare för kommunens grundskolor. https://www.eskilstuna.se/utbildning-och-
barnomsorg/grundskola/larplattformen-vklass.html 
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erbjuder en möjlighet till att söka på olika låtar och dess ackordföljder som visas på 
gitarr eller keyboard samtidigt som de spelas upp.  

Alla Anitas elever är uppvuxna i en tid då digitala resurser och digital 
programvara anses vara allmängods. Det finns runt omkring dem i deras vardag 
såväl som i skolan. Kunskaperna kring att använda digitala resurser skiljer sig dock 
åt mellan olika individer. Det finns elever som är väldigt initierade och har egna 
bloggar som de driver, vissa elever i de aktuella årskurserna säljer även saker via 
internet. Förutom smarta mobiltelefoner och surfplattor, vilket många av eleverna 
använder framför allt på sin fritid och i sin hemmiljö, använder sig eleverna av 
datorer i skolan. Datorns plats i skolsammanhanget styrs bland annat av den så 
kallade lärplattformen Vklass vilken skolan använder som kommunikationsverktyg 
mellan skolan och eleverna samt deras hemmiljö. Plattformen erbjuder elever och 
lärare information från skolledningen, eleverna kan även ta del av planeringar i 
olika ämnen samt se studieresultat i matriser. Eleverna får använda sig av Google-
dokument för olika skoluppgifter vilka är kopplade till lärplattformen Vklass. 
Eleverna kan även hantera mail eftersom de oftast skriver uppgifter i olika Google-
dokument och e-postar dessa till läraren. I mellanstadiet lär sig eleverna 
programvaran Powerpoint. Under våren 2020 kommer eleverna dessutom att, 
genom skolan, få utbildning i programmering.  

Några av eleverna i studien visade tydligt att de framför allt är ”orädda” att 
använda datorer och ny programvara. Att öppna programmet Zoom via länk, hitta 
funktioner i programmet såsom mikrofon, dela skärm, byta mellan olika fönster på 
skärmen går mycket fortare för eleverna att ta till sig jämfört med den tid det tar för 
läraren så väl som för forskaren att göra detsamma. Eleverna hjälper Anita vid ett 
flertal tillfällen med funktioner i Zoom. Vid det första inspelningstillfället tar det 
inte lång tid för en av eleverna att hitta en funktion som gör att bilden på denne 
vänds upp och ned (bild 5.1) för att därefter infoga en virtuell bild på ett fantasidjur 
i bilden. Detta plockas raskt upp av ytterligare en elev. Företeelsen visar att eleverna 
har ett lekfullt förhållande till programvaror såväl som till själva utrustningen. 
Eleverna är inte rädda att prova sig fram i en digital miljö och de lär snabbt av 
varandra utan explicit instruktion från läraren. 
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Bild 5.1. Utklipp från skärmdumpar av Zoom där eleverna snabbt hittar sätt att 
förändra bilden på dem själva (elevers ansikten har täcks över med vita ovaler 
av anonymitetsskäl). 

Eleverna har överlag en hel del tidigare erfarenhet av att använda digitala resurser 
i musikundervisningen. De har tidigare använt iPads till att, på olika sätt, spela 
instrument tillsammans med ett förinspelat ackompanjemang i appen Garageband. 
Eleverna har även använt Garageband för att skapa musik utifrån ackordföljder med 
olika förinspelade ackompanjemang. De använder dessutom regelbundet 
programmet Youtube i musikundervisningen för att titta och lyssna på olika 
musikstycken och artister. Att eleverna använder dessa digitala resurser och digital 
programvara säger dock inget om på vilken nivå de förmår att använda dessa 
verktyg och huruvida de klarar av att använda sig av verktygen på ett kritiskt och 
medvetet sätt vilket vi återkommer till längre fram i kapitlet.  

Lektionsmaterial från nätet 

I det här avsnittet presenteras och problematiseras så kallat delat undervisnings-
material. Detta följs av en reflektion med avseende på innehåll från internet-
baserade källor gällande rättigheter och tillgänglighet. Därefter presenteras gratis-
sajten Youtube och den problematiseras med avseende på förekomsten av reklam 
så väl som sajtens enorma utbud av musik med musikvideor vilket erbjuder stora 
möjligheter till alternativa versioner av samma sak. Slutligen presenteras en 
djupare analys av musik och musikvideor från Youtube och då med avseende på 
musikdidaktiskt innehåll.  
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Delat lektionsmaterial  

En given drivkraft för Anita när det handlar om att hämta undervisningsmaterial 
delat av andra musiklärare på nätet, är att det inte finns något givet och etablerat 
läromedelsmaterial för musikundervisning i den svenska grundskolan. En annan 
faktor till att använda delat material är att den planeringstid hon har till förfogande 
inte erbjuder längre sammanhållande pass för komposition och reflektion av eget 
utformat undervisningsmaterial (se även kapitel 7 i denna antologi och i synnerhet 
bild 7.2). Planeringstiden är utspridd över veckoschemat och förekommer endast i 
kortare tidspass. Avsaknad av sammanhängande planerings- och efterarbetestid till 
lektioner är den primära orsaken till att Anita många gånger tar till ”färdigt” och 
”fritt tillgängligt” material från internet, ett tillvägagångsätt som säkerligen delas 
med många musiklärare i liknande situation. Lektionsmaterial finns tillgängligt via 
internet, gratis, snyggt designat och till synes väl genomarbetat med avseende på 
olika aspekter som vad styrdokumenten föreskriver.  

Vid de tillfällen som musikundervisningen observerades användes två olika typer 
av material, en designad webbsida med hyperlänkar samt ett textmaterial från 
lektion.se som kan laddas ned som pdf-filer. Innan de aktuella lektionstillfällena 
som ingick i studien hade Anita bara helt kort hunnit titta igenom de material som 
skulle användas. Förutom den knappa och fragmenterade schematid som finns till 
förfogande gällande för- och efterarbete finns en annan, mycket reell praktisk 
anledning till att dylik ”kontroll av material”, inte kan genomföras. Det skulle ta 
henne minst ett par timmar om hon skulle lyssna och titta på samtliga musikvideor 
i deras helhet som presenteras i de olika materialen. Det bör även beaktas att en 
sådan genomgång behöver upprepas varje gång materialet används eftersom 
internetbaserat material kan bytas ut, förändras eller tas bort från internet.8 Att 
reflektera över materialet och eventuellt förändra i det kan bli mycket tidskrävande 
och vida överskrida den planeringstid som överhuvudtaget finns till förfogande. 
Tidsvinsten att använda internetdistribuerat material såsom sajter, kan därför 
förstås som något av en chimär.  

Det ena materialet som används är en ”kartbild” över musikhistorien med 
klickbara hyperlänkar till musikvideor på Youtube. Här presenteras musik från 
500-talet fram till modern tid – 1990-tal. Enligt webbsidan var sajten nyligen 
uppdaterad vid tillfället för denna studie. En uppdatering skall dock förstås som att 
hela den aktuella sidan är uppdaterad. Dateringen anger inte att enskilda länkar 
eller att samtliga länkar är uppdaterade. Sajten innehöll dock vid tillfället för 
studien fungerande länkar till samtliga exempel som alla fanns tillgängliga via 
Youtube. Materialet, kartbilden, är ett ”färdigt”, ”låst” material som inte kan 

 
8 Se Leijonhufvuds avhandling Liquid Streaming från 2018 som tar upp problematiken med den 
tillfälliga och ibland föränderliga tillgänglighet som finns hos distributionstjänster av musik.  
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påverkas med avseende på innehåll, något vi har anledning att återkomma till 
senare i detta kapitel. 

Det andra materialet som studerades var en nedskriven sammanställning av 
musikstycken som avsåg att representera olika musikaliska genrer och stilar. Syftet 
med materialet var att lära känna igen olika kännetecken och karaktärsdrag som är 
typiska för en viss stil eller genre. Listan presenterade ett antal genrer där var och 
en av dessa genrer hade tre olika låtexempel för att beskriva och exemplifiera den 
aktuella genren. Detta material hade Anita valt att bearbeta. Bearbetningen innebar 
att Anita hade laddat ned lektionsmaterialet och skrivit om vissa delar innan hon 
skrivit ut det för att delge eleverna. Lektionsmaterialet innehöll ursprungligen en 
låtlista på 20 låtar, vilket är överblickbart även för en kort planeringstid. 
Bearbetningen handlade främst om att Anita ansåg att vissa genrer hade något för 
”lika” exempel. Exempelvis kan nämnas att folkmusikgenren ursprungligen endast 
hade en representerad låt, en version av Gärdebylåten. Anita adderade därför både 
Hedningarna med Min skog samt Hans och Jonas Röjås med Klabblåten. I genren 
schlager fanns ursprungligen Kikki Danielsson, Linda Bengtzing och Elisa 
Lindström vilket Anita ansåg vara tre allt för lika låtexempel. Därför byttes två av 
låtarna ut till Herreys Diggiloo diggiley och Malena Ernman med låten La Voix för 
att vidga förståelsen för genren. Anitas erfarenhet är att eleverna känner till Herreys 
bättre än Kikki Danielsson och Malena Ernmans sång är en annan typ av schlager 
än vad de övriga artisterna erbjöd på listan vilket bidrar till att vidga genren. Listan 
innehöll dock bara artist- och låtnamn och inga länkar till musikvideor på Youtube, 
detta fick eleverna söka upp själva. 

Förutom möjligheten att kunna påverka delat lektionsmaterial hämtat från nätet 
vill vi även lyfta problematiken med gratis och betald tillgång till material. Sajten 
med den musikhistoriska kartan erbjöd, precis som många andra sajter, både gratis 
och betalaccess till innehåll. Eftersom Anita inte hade möjlighet till betalaccess i sin 
roll som lärare, begränsades tillgången på lektionsinnehåll till det som var 
tillgängligt via gratis access. Det fanns inte bara kostnadsmässiga skäl till en sådan 
situation. Betald access rör även själva beställningsförfarandet. Ofta riktar sig denna 
typ av betalning på internetsajter till privatpersoner med kontokort. Det är dock 
inte alltid så att en skola kan köpa saker via internet på ett sådant sätt. En lösning 
skulle kunna vara att läraren i det här fallet köper tjänsten privat för att därefter få 
tillbaka för sina utlägg av skolan. Så gör Anita när det gäller att köpa bakgrunds-
musik via singback.se, en sajt hon betalar privat via appen Swish och sedan får 
tillbaka för sina utlägg från skolan. Ytterligare en komplikation finns kring detta 
med access som inte rör just betalning. I fallet med Youtube är det möjligt för en 
fysisk person att ha flera olika konton kopplade till en och samma person vilket 
innebär att en lärare kan skapa ett lärarkonto som är skilt från sitt privata konto. I 



 

 101 

musiktjänsten Spotify är samma sak inte möjlig då användaren i sådant fall bryter 
mot företagets allmänna villkor9. Tillgången och access i digitala sammanhang kan 
alltså föranleda en slags hybridisering för läraren mellan läraren som privatperson 
och läraren i sin profession. Ytterligare en aspekt som blev synlig i och med denna 
studie var frågan om det är rimligt att en offentlig verksamhet som skolan utgör 
använder material som privatpersoner, i det här fallet andra lärare, på sin fritid tack 
vare intresse och möjlighet, bistår med utan ersättning.  

Youtube som källa  

Youtube används flitigt under samtliga lektionspass som denna studie har fördjupat 
sig i. Youtube är för närvarande världens största plattform där registrerade 
användare, amatörer och professionella, privata såväl som kommersiella, kan dela 
och ta del av videoinspelat material. Tillgängligheten till ett visst material är dock 
alltid beroende av den ekonomiska-politiska zon som användaren befinner sig i. Ett 
klipp måste alltid vara ”clearat” i det land där klippet spelas upp. Av den 
anledningen kan det finnas videor på Youtube som inte går att titta och lyssna på i 
ett visst land eller en video som förlorat sina rättigheter att bli spelad och därmed 
inte längre är tillgängligt även om den varit tillgänglig tidigare. Länkar kan 
dessutom sluta fungera, material kan bli borttaget eller spärrat vilket delvis beror 
på att Youtube inte äger material utan endast distribuerar innehåll. Det kan även 
vara så att material inte är lagligt distribuerat, vilket i princip är omöjligt för en 
enskild användare, som en lärare, att kontrollera. Det innebär att det är möjligt att 
olagligen strömma innehåll utan att veta om det.  

En strömningssajts främsta fördel är överflödet av innehåll. Tack vare en sajt som 
Youtube kan lärare få tillgång till musikexempel som inte tidigare har varit möjligt 
att få tillgång till i fysisk form. Youtubes totala överflöd vad gäller sajtens 
musikutbud kan jämföras med de 220 CD-skivor och drygt 50 LP-skivor som Anita 
har tillgång till på sin skola. Det kan även tilläggas att stereoanläggningen för att 
spela dessa skivor, inte är underhållen, den hakar upp sig ibland och fungerar inte 
alltid. Därför är musik, via internetsajter ett givet alternativ. Genom att läraren visar 
och låter eleverna använda sig av tillgängliga strömningstjänster på nätet så öppnar 
detta upp för att elever på egen hand kan ta till sig musik även efter skoltid. Detta 
kan bidra till ett större och mer omfattande lärande än vad skolans musik-
undervisning förmår att erbjuda inom undervisningens tidsmässiga ramar. Det kan 
inte nog betonas att musik via internet erbjuder en möjlighet för musikaliskt 
erfarande som inte skulle vara möjligt i samma utsträckning om läraren endast 
skulle använda sig av den egna skivsamlingen. En sajt som Youtube erbjuder alltså 

 
9 https://www.spotify.com/se/legal/end-user-agreement/ 
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en slags demokratisering av musiklyssnandet och därmed en möjlighet för elever 
att förvärva musikkunskaper i en omfattning som inte tidigare varit möjligt. Dock 
kan tilläggas att Youtube innehar oöverblickbara mängder av innehåll, lämpligt så 
väl som olämpligt. Det är tankeväckande när en elev i förbifarten säger till sin 
kompis: – ”Jag får inte titta på Youtube!”.10 Denna utsaga sätter fingret på ännu en 
aspekt som behöver beaktas i skolsituationen. Att skolan använder sig av något som 
eleven i sin hemmiljö kanske inte får lov att använda. Digitaliseringens öppnande 
av världen in i klassrummet erbjuder en komplexitet som behöver beaktas av både 
lärare och skola. 

Att använda en strömningskanal som Youtube innebär att vara exponerad för 
reklam, i alla fall som ett utgångsläge (default). När Anita använder Youtube i sina 
demonstrationer inför eleverna, eller när eleverna själva använder Youtube på sina 
skoldatorer visas kontinuerligt reklam för olika produkter och företag. I 
observationsutdraget nedan visas att eleverna under loppet av knappt tre minuter 
får ta del av fyra olika annonser, markerade i citatet nedan med XX, YY, ZZ och WW. 

26:00 Reklam visas för företaget XX. 
26:10  Klippet på Mozart11 startar. Nytt popupfönster visas med 

reklam från företaget YY. 
27:36 Läraren stoppar klippet på Mozart och ställer några frågor till 

eleverna ang. de instrument som hördes och sågs.  
28:57 Läraren väljer nu ett klipp från 1800-talet – Chopin12. Återigen 

kommer ett popupfönster. Denna gång från företaget ZZ. I 
högra hörnet har reklamen från ZZ ändrats till WW. (Utdrag 
från lektionsobservation) 

Som utdraget från denna observation visar, ligger reklam synligt för eleverna 
kontinuerligt. Reklam visas också som så kallade pop-up fönster. Reklamen ändras 
också var annan minut. Vissa musikvideor startar inte utan att det först har visats 
reklam då de användare som lagt upp videofilmen på sin Youtube-kanal tjänar 
pengar på sin kanal med hjälp av reklam. Ibland kan pop-up fönster och 
reklamfilmer klickas bort efter några sekunder men det händer även att 
reklamfilmen måste spelas upp i sin helhet innan musikvideon kan starta. Under 
projektets gång har Anita blivit varse att det är möjligt att blockera reklam med 

 
10 Denna utsaga hör bara forskaren Susanna där hon sitter placerad i klassrummet vid tillfället för 
observationen. Läraren Anita hör det inte och kan därmed inte förhålla sig till elevens utsaga. 
11 Mozart, Eine kleine Nachtmusik KV 525. Uppladdat av: Ahmed Barod, 22 aug. 2013. At: 
https://www.youtube.com/watch?v=CNRQ-DW7064&feature=youtu.be&t=42 (Åtkomst: 2020-02-16) 
12 Chopin Fantasie Impromptu Opus 66 in C sharp minor by Tzvi Erez, HQ. Uppladdat av TzviErez, 16 
maj 2009. At: https://www.youtube.com/watch?v=rDzXCttFTWs&feature=youtu.be (Åtkomst 2020-
02-16) 

https://www.youtube.com/channel/UC_nAAVC8cNZB2kCQiW-o9zQ
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programvaran ad-blocker. Det finns dock ett problem med att ladda ned ett sådant 
program och det är att hon inte har ”rättigheterna” till sin egen dator eller elevernas 
datorer för att ladda ned programvara. Nedladdning och installation av 
programvaror ska, i Anitas fall, skötas av en speciell person på skolan. Det kan 
tillochmed vara så att Anita behöver skapa ett ”ärende” hos Eskilstuna kommuns 
IT-avdelning för att få problemet löst. Dessutom är det så att programvaran för ad-
blocker inte behöver vara statisk och fungera över tid. Programvara kan behöva 
uppdateras och ominstalleras. Konsekvensen blir att det gäller för ansvarig lärare 
att hela tiden vara à jour med sin egen dator och elevernas datorer för att se till att 
adekvat programvara finns installerad på varje dator för varje potentiell webbsida 
som använder sig av reklam. Anitas arbetstid medger inte att gå igenom och 
kontrollera alla elevdatorer angående en sådan här sak. Det är inte bara så att 
reklamen kommer in som extra innehåll och kommersialism visualiseras något som 
Giroux upprop om kritisk pedagogik uppmanar lärare att inte iscensätta. Vi 
upplever båda att reklamen stjäl både tid och fokus från det avsedda musikaliska 
innehållet vilket kan bidra till koncentrationssvårigheter för vissa elever. Detta är 
något som många studier före oss har visat som en negativ aspekt av det 
internetiserade klassrummet (Skolverket, 2018). 

Det andra temat som har varit centralt i undervisningens Youtube-användning 
är sök- och presentationsfunktionen som sajten tillhandahåller. Funktionen visar 
både det exakt eftersökta, till exempel en inskriven artist med en låttitel, men även 
det associerade; flera olika videor med en artist och en låt, andra artister med 
samma låt, samma artist men med annan låt, eller närliggande artister och låtar 
inom samma genre. Denna funktion kan, i sig, betraktas som en otrolig resurs i att 
upptäcka det nya, det som inte var givet, och på så sätt bidra till en bildningsprocess 
för eleverna. Exempelvis kan ord eller namn som skrivs in i sökrutan associeras med 
vad som tidigare har blivit inskrivet i sökrutan eller vad andra användare har skrivit 
in i sökrutan. Youtubes sökfunktion medger att en elev, i det här fallet, bara behöver 
komma ihåg starten på något enstaka ord eller namn. Resten av ordet/orden 
kommer därefter upp som förslag och fylls i automatiskt av programmet. Eleven 
behöver alltså inte lära sig hela fraser eller exakt korrekta namn på artister, album 
eller låttitlar eller vad det nu kan vara. Utdraget nedan visar ett exempel på när en 
elev hittar en viss låt inom genren country. Eleven skriver in orden ”take me home”, 
förmodligen speglar detta vad eleven minns från föregående lektion, Youtube visar 
automatiskt tillägget ”country roads” vilket gör att eleven kan välja detta förslag, i 
sin helhet, och på så sätt få upp en träfflista med alternativ på ”take me home 
country roads”.  
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07:51 Eleven skriver in ett nytt sökord: ”take me home” när tillägget 
”country roads” automatiskt visas. Eleven väljer detta alternativ 
och får fram en träfflista med förslag. Eleven ser ut att ögna 
igenom träfflistan men verkar inte helt nöjd med resultatet och 
skriver in ett nytt sökord ”the back...” när tillägget ”...yard 
sessions” kommer fram. De tre översta träffarna i träfflistan 
visar tre videoklipp av videoklipp från Miley Cyrus Backyard 
Sessions.  

08:19  Eleven väljer den andra Miley Cyrus videon med Look what 
they’ve done to my song. (Utdrag från lektionsobservation) 

I utdraget ovan söker eleven efter låtar som ska representera genren country. 
Eleverna har fått en lista över genrer och stilar med bland annat artisterna Jill 
Johnson och Ana Diaz med låttiteln Take me home country road. På listan står även 
artisten Miley Cyrus med låten Jolene. Här tar alltså denne elev ett eget initiativ 
genom att inte välja Jolene utan att istället titta och lyssna på Look what they’ve done 
to my song, det andra förslaget i träfflistan som visas. Detta utdrag får tjäna som ett 
exempel på när en sajt kan användas för en elev att delvis hitta ’något’ utan att 
behöva komma ihåg exakt vad detta ’något’ heter. Dels får exemplet tjäna som 
exempel på att det är möjligt att hitta ’något’ lite utanför de exakta ramarna i vad 
som är givet i en instruktion. Detta är dock det enda exemplet i sitt slag som visar 
ett sådant förfarande under de lektioner som observerades. I samtliga andra fall 
väljer eleverna konsekvent det förslag som kommer högst upp i programmets 
rankning vilket kan förstås som en viss grad lättja hos elevernas sök- och 
upptäckarlust och en öppning mot en konformitet av innehåll givet Youtubes 
sökmotor.  

Digitalisering och musikalisk kunskapsutveckling 

I detta avsnitt presenteras och problematiseras innehåll från internetbaserade 
källor med avseende på innehållets musikdidaktiska och estetiska kvaliteter samt 
innehållet i relation till skolans värdegrund. 

Musikvideor som stöd till sång 

Den digitala resursen musikvideor från Youtube användes som stöd till sång i och 
med att eleverna skulle lära sig ett antal sånger inför skolavslutningen. Elever och 
lärare hade tillsammans gjort urvalet av dessa sånger till avslutningen. Vid tillfället 
för denna studie handlade det om sångerna Den blomstertid nu kommer och 
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Nationalsången. Båda dessa sånger fanns tillgängliga på Youtube och läraren hade 
hittat två videor som användes. Båda dessa musikvideor på Youtube är i detta 
sammanhang ett exempel på hur digitalisering kan erbjuda ett multimodalt lärande 
av sånger, där texten syns tydligt för eleverna samtidigt som de hör texten sjungas 
med melodin. Att som elev, få titta rakt fram där en video projiceras, istället för att 
stå eller sitta med böjd nacke över ett papper för att läsa en text, är bra ur ett 
sångtekniskt perspektiv. Det kan dessutom ses som en fördel att läraren och 
eleverna kan sjunga tillsammans och höra samma bakgrunds-ackompanjemang 
istället för att läraren är något avskild från eleverna med ett klingande instrument, 
vanligtvis ett piano eller en gitarr, och därmed kan ha svårare att urskilja elevernas 
röster när de sjunger. Å andra sidan erbjuder inte en video samma följsamhet som 
ett levande ackompanjemang gör i fråga om att kunna lyssna in, anpassa, stanna upp 
och ta om vid behov.  

Videon med Den blomstertid nu kommer, representeras av en musikvideo där en 
kvinna hörs sjunga till ett digitalt pianoackompanjemang (den vänstra bilden i 
bild 5.2). Sången, som i videon ligger i Eb-dur, en helton lägre än vad som anges i 
Den svenska psalmboken, är föredömlig på många sätt. Sångstilen är relativt 
stiltypisk – rak och enkel, dock tas vissa toner underifrån ibland, det vill säga 
sångaren ”glider upp” till den exakta tonhöjden istället för att ta tonen ”rakt på”, ett 
sångsätt som är vanligare inom exempelvis schlager och alltså inte är direkt 
stiltypiskt för psalmsång. Sångens text i psalmens två första verser visas, vers för 
vers, med vit text på en lila bakgrund. Inga associativa bilder förekommer på denna 
video, inte heller någon form av notation.  

Nationalsången representerades av en video som, precis som föregående video, 
sorterades högst upp i träfflistan vid en sökning på Youtube med sångens namn. 
Videon startar med vit text på en svart botten med texten ”För att jag älskar 
Sverige”. Därefter visar videon en stiliserad svensk flagga med sångens text, strof 
efter strof, synkront animerat med melodin. En man hörs sjunga melodin 
ackompanjerad på akustisk gitarr. Sången i videon går i D-dur vilket är en kvart 
lägre än G-dur vilket är sångens notation i exempelvis boken Sånggåvan. Detta gör 
att elevernas melodi pendlar mellan a–g1 istället för d1–c2. För årskurs fem och sex, 
vilket är de klasser som detta projekt fokuserat på, kan D-dur vara bättre anpassat 
än G-dur då flera av barnen i klasserna har börjat få lägre röster. För barn i årskurs 
1–3 skulle dock D-dur vara något för låg och flera av barnen skulle riskera att ”pressa 
ned” sina röster. Det blir därför viktigt att musikläraren väljer med omsorg eller 
anpassar material vad gäller tonart och omfång till elevernas röster. I omkvädet på 
slutet av verserna hörs sångstämman dubblerad av en kvinnas röst, relativt svårt att 
urskilja, vilket medför att mannens barytonröst dominerar. Sången innehåller båda 
verserna som sjungs stiltypiskt – rakt och enkelt med tydliga konsonanter och 
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uttalandet av [dig] i stället för [dej]. Sångaren sjunger ”Jag vet att du är och förblir 
vad du var” istället för ”Jag vet att du är och du blir vad du var”13 i den andra versen 
(vår kursivering).  

Bild 5.2 Jämförelse av två olika musikvideor till Den blomstertid nu kommer.14 

Ytterligare en musikdidaktisk aspekt som skulle kunna läggas till dessa musikvideor 
som stöd till sång, är att det kan finnas en poäng för läraren att hitta, eller göra egna 
musikvideor, med flera multimodala aspekter av sången som representeras 
samtidigt. Den blomstertid nu kommer är ett exempel på en sång med enkel notation 
som skulle vara väl anpassat till den aktuella årskursen att få möta i klingande så väl 
som visuellt noterad. En video med text och notation, gärna med en markör som 
följer melodin i notbilden, skulle kunna tjäna som ett utmärkt tillfälle att 
synkronisera flera delar ur det centrala innehållet för musikämnet, såsom att 
använda sin röst, sjunga tillsammans och möta notation. I skrivande stund finns 
ingen dylik video tillgänglig på Youtube, däremot finns otaliga videor på hur 
melodin kan spelas på piano och keyboard (till höger i bild 5.2) vilket kan tjäna som 
ett sätt att träna elevers instrument- och melodispel parallellt med att träna sitt 
gehör och att följa en puls i tempo.  

Musikdidaktiska och estetiska kvaliteter 

Musikvideor som undervisningsmaterial, där musik, musicerande och kontext 
kombinerats multimodalt, har möjligheten att erbjuda en stor potential för 
kunskapsutveckling i musikämnet. Det multimodala erbjuder fler ”ingångar” för 
elever att möta ett stoff, vilket med fördel kan användas för att gå från det kända till 
det okända och på så sätt hitta relevans och meningsfullhet att ta till sig det okända 
och göra det till det kända (se Herbart och Mursells klassiska tankar om kunskap 

13 Det kan tilläggas att denna strof skiljer sig något åt i olika utgåvor av sången.   
14 Den blomstertid nu kommer lyrics. Uppladdat av Solfagra Musik 13 maj 2015. 
https://www.youtube.com/watch?v=zYe1snx1A78 (Åtkomst 2020-09-25) 
Den blomstertid nu kommer (Swedish hymn) - Tutorial. Uppladdat av PianoPiano 4 maj 2017. 
https://www.youtube.com/watch?v=_MqpXWnyt4I (Åtkomst 2020-09-25) 
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och lärande i Hanken & Johansen, 2013, s. 94). Strömningssajten Youtube ger, vid 
varje sökning, en oräknelig mängd associationer till andra videoklipp. Det innebär 
bland annat, som tidigare nämnts, att en och samma låt kan förekomma i flera olika 
versioner, ibland med olika artister och i olika typer av videor. När Anita har 
presenterat genren country för sina elever har hon märkt att eleverna inte riktigt 
”tänder” på musikstilen när de har utgått från ett förvalt klipp från den färdiga 
musiklärarsajten med kartan över musikhistoria. Klippet på sajten har visat en 
svartvit video med Hank Williams spelandes och sjungandes Hey Good lookin’ (bild 
5.3). Istället har Anita valt ett klipp som ligger närmare eleverna, ett exempel Miley 
Cyrus med Jolene. Att detta didaktiska val gör att möjligheten för ett lärande öppnas 
upp för den aktuella genren bekräftas när en av eleverna säger: ”Den där var ju bra! 
Det var ju bra country! ” 

Miley Cyrus videon blir alltså ett exempel på när en digital resurs öppnar upp för 
att eleverna ska få meningsfulla erfarenheter av musik (se Centralt innehåll i ämnet 
Musik för Lgr11 i Skolverket 2019). Sådana erfarenheter kan potentiellt ske om 
elever ”fattar tycke för” och upptäcker en genre. Genom en sådan upptäckt, att fatta 
tycke för en genre, kan andra artister och ytterligare musik upptäckas och erfaras 
tämligen enkelt. På det sättet kan en strömningstjänst öppna upp för en 
bildningspotential och kunskapsutveckling i musik. Att lyssna och titta på musik, så 
som en musikvideo erbjuder, möjliggör flera olika aspekter av ett musicerande och 
musikundervisning. Videon med Miley Cyrus från The Backyard Sessions är bra på 
det sättet att den visar musiker som spelar på liknande instrument som eleverna 
själva musicerar på i musikundervisningen vilket är ytterligare en aspekt som gör 
att eleverna kan identifiera sig med spelandet. Dessutom kan åskådliggörandet med 
instrument ge eleverna en större möjlighet att analysera och koppla ihop det de hör, 
till det de ser (bild 5.3).  

  Bild 5.3 Skärmdumpar på musikvideor från YouTube representerar musikstilen 
  country med Hank Williams respektive Miley Cyrus.15 

15 Miley Cyrus - The Backyard Sessions - "Jolene". Uppladdat av Miley Cyrus 24 december 2012.  
https://www.youtube.com/watch?v=wOwblaKmyVw (Åtkomst 2020-09-25) 
hank williams - hey good lookin’. Uppladdat av outonbond 26 augusti 2008. At 
https://www.youtube.com/watch?v=95aP0OWx4jY&feature=youtu.be&t=13 (Åtkomst 2020-02-15) 
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Det finns även exempel på videor i det musikhistoriska lektionsmaterialet som inte 
kopplar ihop musik med musikframförandet och musikinstrument. Ett klipp med 
melodin Tourdion, representeras av en video med bildmontage, där de nutida 
bilderna med riddarklädda ryttare är tänkta att visa hur medeltiden kunde te sig, 
omkring 1400 efter Kristus (skärmdumpen längst till vänster i bild 5.4). I en sådan 
video kan det bli svårare för eleverna att uppfatta det musikaliska innehållet med 
avseende på vilka olika instrument som används och hur dessa låter, musiken kan 
bli till ett ljud, en klingande kuliss eller ett soundtrack. Å andra sidan kan en sådan 
video kontextualisera musiken i ett sammanhang som ett lyssnande, utan bild, inte 
självklart förmår. Alternativa videor skulle kunna vara en nutida ensemble som 
spelar på repliker av dåtida instrument som en möjlighet att identifiera olika 
instrument eller nutida inspelning ackompanjerad av autentiska bilder på 
exempelvis målningar från tiden som en möjlighet till kontextualisering (den 
mittersta och den högra skärmdumpen i bild 5.4). Om det helt saknas en video som 
kan presentera både de musicerande instrumenten och musikens kontextuella 
sammanhang blir det upp till läraren att guida eleverna kring dessa frågor. Läraren 
behöver alltså vara medveten och kritisk när hon sovrar och väljer ut material för 
undervisningen, bland annat med avseende på om materialet kan användas av 
eleverna i självstudier eller om materialet kräver en kontextualisering, en förklaring 
eller en diskussion. 

Bild 5.4 Skärmdumpar från Youtube med tre olika videor av Tourdion.16 

Den sista aspekten av Youtube-användning som vi vill lyfta här är möjligheten att 
använda sig av videoklipp med så bra kvalitet som möjligt beträffande ljud och bild. 
På Youtube kan en och samma låt finnas tillgänglig i olika videoversioner med olika 

16 Tourdion. Uppladdat av: Taevara1 4 september 2008. 
https://www.youtube.com/watch?v=O2RaPZQQh5I&list=RDO2RaPZQQh5I&start_radio=1&t=120 
(Åtkomst 2020-02-15) 
In Vino Veritas - Tourdion (Official Videoclip HD). Uppladdat av: InVinoVeritasMusici 31 mars 2012. 
https://www.youtube.com/watch?v=TqFZZNTn2tQ (Åtkomst: 2020-09-25) 
Renaissance music - Tourdion by Arany Zoltán. Uppladdat av: Arany Zoltán 25 december 2010.  
https://www.youtube.com/watch?v=yvjuv4IIKcU (Åtkomst 2020-09-25) 
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kvalitet vad gäller upplösning i bild- och ljud. Videon med Hank Williams och låten 
Hey Good lookin’17 från den historiska kartan ser ut att komma ifrån en tidig Tv-
produktion. Hank Williams sjunger och spelar på en akustisk gitarr ackompanjerad 
av fyra manliga musiker, alla klädda i notbeprydda kostymer och hattar, spelandes 
kontrabas, el-gitarr, fiol och pedal steel guitar. Framförandet är tidstypiskt, inte 
minst med inslaget av en ung kvinna som kommer fram och kurtiserar lead-
sångaren Williams, vilket kan ses som något problematiskt vad gäller normkritik 
och genusaspekter av idag. Hank Williams videon kan, å andra sidan, vara intressant 
att möta som ett tidsdokument för den tid som var och på så sätt också komma fram 
till att å ena sidan har saker och ting delvis förändrats sedan dess men å andra sidan 
är det många saker som är lika fastän det kan komma till uttryck på andra sätt nu 
mot förr.  

Att ta till sig countrymusiken via Hank Williams videon visade sig vara svårare 
för eleverna än att ta till sig country via Jolene med Miley Cyrus. Detta visar sig 
genom att eleverna ägnar betydligt kortare tid åt klippet med Hank Williams än 
klippet med Miley Cyrus och eleverna rör sig till Jolene på ett sätt som de inte gör 
till Hey good lookin’. Klippet med Hank Williams är dessutom ett klipp med relativt 
dålig ljud- och bildkvalitet vilket ytterligare kan försvåra för eleverna att ”ta till sig 
musiken”. Vid en sökning på Hank Williams och Hey good lookin’ som vi gjorde 
tillsammans i analysarbetet fann vi samma klipp upprepade gånger, upplagt av olika 
personer med olika kvalitet. Vi vill här visa två av dessa tillgängliga videor; klippet 
från den aktuella sajten med musikhistoria samt ”Officiell Video” med samma 
inspelning (tabell 5.5 och bild 5.6). Den intresserade läsaren uppmanas här att söka 
upp dessa videor och själv jämföra kvalité på ljud och bild.   

 
17 hank williams - hey good lookin'. Uppladdat av outonbond 26 augusti 2008.  
https://www.youtube.com/watch?v=95aP0OWx4jY&feature=youtu.be&t=13 (Åtkomst 2020-02-15) 
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Tabell 5.5 Jämförelser gällande bild och ljudkvalitet för två versioner av samma video18 

hank williams -  
hey good lookin’19 

Hank Williams -  
Hey Good Lookin’ (Official Video)20 

Optimal resolution 320x240@30 712x480@30 
Volume Normalized -7,3 decibel -1,5 decibel 
Codec21 opus 251 opus 251 

Bild 5.6 Skärmdumpar från två olika videor på samma klipp men med olika 
upplösningar.22 

I de två versionerna som åskådliggörs i tabell 5.5 med avseende på upplösning23 syns 
att båda versionerna är distribuerade i samma codec24, opus 25125. Ljudet är 
normaliserat till två olika nivåer -7,3 decibel samt -1,5 decibel. Exakt vad detta mått 
står för är osäkert, en rimlig tolkning kan dock vara att dessa värden står för den 
nivå till vilka de båda versionerna är loudness-normaliserade.26 Versionen med -1,5 
decibel kan innebära att det är 1,5 decibel upp till nollnivån där distorsion blir tydlig, 
emedan versionen med -7,3 decibel i så fall har betydligt längre upp till nollan. Det 
innebär att -7,3 decibel versionen är mer ”ihoptryckt” än den andra versionen som 
är mer ”luftig” och dynamiskt rik, givet att de är normaliserade till samma målnivå 
och att siffrorna står för respektive peakvärde. Upplösningen på bilden anges med 

18 Går att hitta genom att välja ’Statistik för nördar’ vid vänsterklickning på en Youtube-video. 
19 hank williams - hey good lookin’. Uppladdat av outonbond 26 augusti 2008.  
https://www.youtube.com/watch?v=95aP0OWx4jY&feature=youtu.be&t=13 (Åtkomst 2020-02-15) 
20 Hank Williams - Hey Good Lookin’ (Official Video). Uppladdat av Hank Williams 24 mars 2016.   
https://www.youtube.com/watch?v=bjCoKslQOEs (Åtkomst 2020-02-15) 
21 Beakta att codec:en behöver ha stöd i både bredbandsuppkopplingen, operativsystemet och 
mediaspelaren för att kunna spelas. 
22 Upplösningen i bildkvalitet kan tydligt ses i detta exempel. Upplösningen vad gäller ljudkvalitet 
uppmanas läsaren, i de fall klippen finns kvar, att lyssna till på egen hand. 
23 Alla videor på Youtube visar denna typ av information om användaren väljer att högerklicka på 
videon och välja ”Statistik för nördar”. 
24 Codec står för det komprimerade filformat som används för att distribuera innehållet över internet. 
25 Opus 251 är ett filformat som klarar av att leverera en relativt hög upplösning trots relativ låg 
överföringshastighet och ”smalt” bredband. 
26 För vidare utläggning kring loudness normalisering se EBU 128.  
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”Optimal resolution” vilket visar att den andra versionen (712x480 pixlar) har 
många fler pixlar och därmed mycket större upplösning jämfört med den första 
versionen (320x240 pixlar). Den sista siffran efter @, 30 i båda fallen, visar antalet 
bilder per sekund. En lägre siffra ger ett ryckigare intryck medan en högre siffra ger 
ett stabilare och lugnare intryck.27 Denna sökning visar att det kan finnas en 
pedagogisk poäng i att dels erbjuda bästa tänkbara musikvideo för eleverna likväl 
som det kan vara ett utvecklande av digital kompetens att låta elever få erfara 
skillnaderna mellan olika ljud- och bildkvaliteter genom att låta presentera och 
upptäcka samma sak i olika versioner, en kunskap som kan vara väl så viktigt i 
musiksammanhang.  

Material i linje med skolans värdegrund 

Det material som internet erbjuder kan ibland stå i kontrast till det som skolan och 
dess värdegrund står för. I detta avsnitt presenteras tre olika exempel på när sådana 
kollisioner blir synliga. Det första exemplet handlar om förekomst av vapen och 
våld i musikvideor, det andra exemplet handlar om förekomst av sexuella uttryck 
och det tredje exemplet rör representativitet av genus och etnicitet.  

I en av länkarna förekommer Bob Marleys Buffalo Soldier.28 Videolänken går till 
så kallad ”officiell video” som visar både vapen och rökning. En elev har 
kommenterat videon till Anita: –”Men man får ju inte ha någonting med vapen att 
göra i skolan!”. Anita är benägen att hålla med eleven. Hon funderar på varför sajten 
som använder hyperlänken till just denna video har valt just denna låt och denna 
video. Hon säger att: –”Det är ju märkligt att just den ligger där när det finns så 
många olika. [...] Om jag har visat reggae så har jag visat One Love, en musikvideo 
som visar en låt inom samma genre men utan att visa vapen och rökning. En snabb 
och snuttifierad titt in i musikvideon till Buffalo Soldier kan ge eleven kopplingar 
mellan musikstilen reggae, vapen och rökning. Musikvideon är dock, i sin helhet, 
ett tidsdokument som visar en dramatisering av de svartas afroamerikanernas 
värvning till den amerikanska armén under det amerikanska inbördeskriget i mitten 
av 1800-talet, alltså själva begreppet Buffalo Soldier. Musikexemplet med just denna 
video skulle kunna tjäna som en mycket bra ingång till vidare kunskap, diskussioner 
och kopplingar kring Buffalo Soldiers och Amerika under 1800-talet. Men utan 
kontextualisering finns risken att elevernas inte uppfattar hela syftet med 
skildringen. Ett snabbt möte med musiken, genom videon, ger endast en koppling 

 
27 En dvd har normalt en upplösning på 640x480 (720x480) medan en VHS ligger på 320x240. 
28 Bob Marley & The Wailers - Buffalo Soldier (Official Video). Uppladdat av: Bob Marley 25 december 
2009.  https://www.youtube.com/watch?v=uMUQMSXLlHM&list=RDuMUQMSXLlHM&index=1 
(Åtkomst 2020-02-15) 
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till vapen och rökning och därmed ingen djupare kunskap om vad låten egentligen 
handlar om. När vi analyserat hur länge eleverna tittar på videoklippen märker vi 
en stor skillnad mellan när Anita presenterar material och när eleverna arbetar 
själva. Vid Anitas genomgång av musikens tidslinje visas musikvideor i medel 1 
minut 19 sekunder per låt (variationsbredd mellan 52 sekunder och 1 minut 49 
sekunder). Detta kan jämföras med när eleverna arbetar självständigt då tiden 
minskar med 40 % till 32 sekunder. När eleverna själva tittar på videoklippen 
varierar tiden mellan 33 sekunder till maximalt 1 minut och 5 sekunder.  

Det finns inget som i princip motsäger att musikundervisningen kan presentera 
både våld och vapen, såväl som annat liknande kriminellt innehåll, men sådant 
innehåll bör beaktas med avseende på dess roll och syfte. Det är en stor skillnad på 
att visa något och att förhärliga detsamma. Risken är dock stor i ett upplägg där 
elever själva får styra vilka och hur länge de ska lyssna och titta på olika 
musikvideor, att de tittar väldigt snabbt på videor. Eleverna i vår studie lyssnar och 
tittar inte på något exempel i hela dess fulla längd. Genomsnittstiden för elevernas 
titt på en musikvideo ligger på 46 sekunder. Inom denna tid söker eleverna efter nya 
låtar vilket kan tolkas som att de inte lyssnar och tar till sig det musikaliska 
innehållet som hörs och visas under denna knappa tidsrymd.  

Ett annat innehåll som elever reagerade på i en av musikvideorna var rörelser som 
förknippas med sex, vilket kan uppfattas som stötande. Exemplet hämtas från en 
video med Elvis Presley och låten Jailhouse rock29:  – ”Det har fastnat i mitt huvud 
när han står och juckar mot stången!” säger en elev. En annan elev har reagerat på 
samma musikvideo och säger att Elvis tar med handen runt sitt kön. När vi tittar 
närmare på just denna video, föranlett av dessa utsagor, kan vi bara konstatera att 
Elvis inte ”juckar mot en stång”. Han håller dock i en brandstång som han glider 
ned från. Han tar inte heller med någon hand på sitt kön utan har ibland händerna 
placerade vid höfterna med tummarna innanför byxlinningen. Varför eleverna ändå 
säger sig uppleva denna koppling till sex kanske kan länkas till associationer de får 
av denna 50-talsvideo satt en nutida kontext där sexualiseringen är mycket grövre 
än i 50-talets USA då filmen är producerad. Slutsatsen, förutom uppmärksamman-
det av sexualiserat innehåll, är insikten om att innehåll kan uppfattas av eleverna 
utan att det egentligen visas, vilket i sig kan vara en utmaning för läraren när elever 
själva letar och lyssnar på musikvideor. Intressant i sammanhanget är att det är just 
en sådan här ”läsning” av ett innehåll, något som inte visas men ändå upplevs, som 
låg till grund för att denna typ av innehåll, i det här fallet Elvis underkropp, inte fick 
visas på amerikansk TV vid tiden.   

 
29 Elvis Presley - Jailhouse Rock (HD Music Video). Uppladdat av: OfficialSF 1 juni 2011. 
https://www.youtube.com/watch?v=qDID_E0FDUU&feature=youtu.be&t=24 (Åtkomst 2020-02-15) 

https://www.youtube.com/channel/UCJOd0I6Me1R5JqFlj8kgD-w
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En tredje aspekt gäller likvärdighet och då närmare representativitet av de 
sociologiska kategorierna kön och etnicitet. Vi har analyserat vad materialen som har 
använts i undervisningen kan erbjuda rörande representativitet. På musik-
historiasajten finns endast två kvinnor representerade i bild; Hildegard av Bingen 
och Donna Summers. Annan etnicitet än vita västerländska representanter kommer 
in först i och med genren jazz, undantaget exemplet med västafrikansk och 
australisk musik som representanter för ”antiken”. När musikvideoklippen spelas 
förekommer dock kvinnor i ett klipp till Pachelbels kanon som spelas i en mindre 
ensemble av sex musiker där fem är kvinnor. Givet denna statistik analyserade vi 
ytterligare ett material från samma sajt för att få en referenspunkt till vårt första 
exempel med musikhistoria. Detta material erbjöd en översikt av 36 olika 
musikstilar, samtliga länkade till Youtube-klipp. Knappt 20% av klippen visar 
musicerande kvinnor medan nästan hälften av klippen visar en annan etnicitet än 
vita. Båda dessa material sammantaget visar en överhängande representativitet av 
män som är de som musicerar och de är dessutom till största del vita. Även i 
lektionsunderlaget för olika musikstilar som Anita hämtade från lektion.se 
presenteras dubbelt så många manliga som kvinnliga artister. Det ska tilläggas att i 
de fall som en kvinna står som centralfigur i en musikvideo är de till uteslutande del 
ackompanjerande av män. Även representativitet av etnicitet är traditionell och 
stereotypisk. Vita spelar rock, folkmusik och schlager medan svarta och färgade 
musicerar i genrerna blues, soul och hiphop. Det finns dock några undantag till 
denna regel, exempelvis Blues Brothers i genren blues och artisten Petter i genren 
hiphop. Det problematiska med dessa exempel är att de visar att det är möjligt för 
vita att musicera även i genrer som associeras till färgade. Svarta och färgade 
musicerar inte i andra genrer än de namngivna ovan. Musikhistoria och musikstilar 
associeras alltså starkt till vita män givet dessa undervisningsmaterial.  

I detta sammanhang vill vi uppmärksamma läsaren på de tyska BPjM- 
rekommendationerna30 som exempelvis företaget Spotify följer kring censurering 
av musik (se Leijonhufvud, 2018). Rekommendationerna i Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Medien, BPjM, handlar om socialt ansvar för att skydda 
minderåriga, under 18 år, mot innehåll som extremt våld och uppmaning till våld, 
förhärligande av självskadebeteenden och självmord, uppmaning till rasism, 
förtryck av minoriteter, vit makt och antisemitism men även glorifiering av 
droganvändning. Vi vill uppmana lärare och pedagoger att ha kännedom om denna 
problematik för att kunna förhålla sig till sitt sociala ansvar i pedagogiska 
sammanhang genom kollegiala samtal kring balansen mellan att visa världen så som 
den är i alla dess nyanser och att skydda individer mot att kränkas och särbehandlas 
negativt. 

 
30 www.bundespruefstelle.de 
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Sammanfattning och slutsats  

Kartläggningen av de faktorer som omgärdar möjligheterna för digitalisering som 
en del av skolans uppdrag visar att datorer, uppkopplingar och internetkapacitet 
kontinuerligt behöver uppdateras. Denna föränderlighet visar sig även då det gäller 
de andra förutsättningarna såsom lärarens digitala kompetens. Vår slutsats är att 
det digitala kompetensutvecklingsbehovet är kontinuerligt och kan aldrig bli 
mättat. Vi har kommit till insikt om att programvara behöver installeras på samtliga 
datorer som används i musikundervisningen så att inte reklam visas för eleverna. 
Reklaminslagen både stör inlärningen såväl som att skolan bidrar till att göra reklam 
för privata intressen, vilket är direkt oförenligt med skolans uppdrag. Det är 
dessutom så att reklam som visas på lärarens dator kan ha kopplingar till lärarens 
aktivitet på samma dator eller från lärarens privata konto på samma sajt vilket gör 
att elever kan ”läsa ut” lärares privata förehavanden på nätet. Det har även blivit 
tydligt att ett planerat och utformat lektionsmaterial hämtat från väldesignade 
sajter inte ska tas för givet. Även förberett och fint förpackat lektionsmaterial 
behöver noga gås igenom med avseende på innehållets didaktiska och estetiska 
aspekter såväl som att bli medveten om huruvida innehållet ligger i linje med 
skolans värdegrund eller inte. Det behöver finnas tid för dialoger mellan lärare och 
elever när de möter innehåll som behöver kontextualiseras och problematiseras. 
Resultaten visar också vikten att ställa andra typer av frågor till eleverna av mer 
undersökande och kritisk karaktär när de jobbar fritt i en fri miljö såsom Youtube. 
Enkelheten i att med några få knapptryckningar ”få uppgiften gjord” verkade i det 
fall som vi studerade göra att eleverna lyssnade och tittade på musikvideoklippen 
kortare tid än vad de gjorde när Anita visade klippen när hon gick igenom 
musikhistorien i halvklass vid ett av de första lektionstillfällena. Youtube bidrar i 
fallet med elevernas självständiga arbete en snuttifierad och delvis de-
kontextualiserad kunskap. Lyssningsuppgifter behöver utformas på ett sådant sätt 
att eleverna tar sin tid att lyssna på material och inte bara snabbt klicka sig vidare 
för att få uppgiften gjord.  

Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras metoden och de val som gjordes i och med utformningen 
av denna studie. Därefter presenteras pedagogiska implikationer som under-
sökningen har lyft fram såväl som möjliga vägar vidare.  
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Pedagogiska implikationer   

Projektet har gjort att Anita har förändrat sin inställning till digitalt förpackat 
undervisningsmaterial tillgängligt ”på nätet”. Vid tiden innan studien valde Anita 
material på grund av tre anledningar: För det första finns inget givet undervisnings-
material för musik i den svenska grundskolan. För det andra har Anita väldigt lite 
tid för planering av lektioner såväl som för skapande av undervisningsmaterial i sitt 
schema vilket är ett starkt incitament för att använda det som någon annan redan 
har skapat. För det tredje är det digitala material som Anita har använt i många 
avseenden till synes väl genomarbetat, materialet framstår som ”packat och klart”. 
I och med projektet har Anita börjat ställa sig mer kritisk till användandet av digitala 
källor som undervisningsmaterial. Hon har blivit medveten om att det finns 
programvara som tar bort reklam vilket hon ska försöka få installerat på den egna 
datorn, såväl som på elevernas datorer, så att de slipper konfronteras med reklam 
när hon använder sin dator för att visa något. Hon har även börjat lägga ned extra 
tid på att titta igenom och jämföra olika youtubeklipp och innehåll innan hon har 
använt materialet i undervisningen, exempelvis om det kan finnas en bättre version 
av en låt vad gäller musikdidaktiska överväganden inklusive ljud- och bildkvalitet. 
Hon tar sig också tid att leta efter en bredare representation av musikutövare. 
Sammantaget ger detta en erfarenhet av att digitalt förpackade undervisnings-
material behöver inte innebära att det inte krävs planeringstid. Tvärtom. Det kan 
till och med ta än mer tid att lyssna och titta igenom färdigförpackat innehåll än vad 
det tar att skapa ett eget undervisningsmaterial. Lättillgängligheten är på så vis 
något förrädisk. Det kan finnas skäl att visst innehåll på internet förblir censurerat 
för elever. Rädslan att exponeras för något otillåtet kom till uttryck i kommentaren 
från en elev som sa till en annan att hen inte fick använda Youtube hemma. Här 
gäller det för läraren att vara medveten om dessa risker, se till att det finns digitala 
brandväggar och skydd som kan sköta befogad censurering automatiskt. Men 
pedagogen behöver även vara vaksam på att inte censurera för mycket, eleverna 
måste också få erfara världen i alla dess nyanser. Det är skillnad på att ta del av ett 
innehåll som kontextualiseras, problematiseras och kritiskt granskas jämfört med 
en okritisk konsumtion av olämpligt innehåll. 

Detta projekt har lett fram till behovet att skapa ett antal generiska frågor som 
kan användas som stöd vid arbete med digitala resurser för att lyfta fram aspekter 
av digital- och musikalisk kompetens såväl som skolans värdegrund. 

Vilka olika versioner finns det som erbjuder ett och samma avsett innehåll?  
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Vad lyfter de olika versionerna fram med avseende på:  

1) anpassning till gruppen (tonart, tempo, arrangemang, språk etcetera) 
2) ljud- och bildkvalitet 
3) att förmedla inom-musikaliskt innehåll (notation, instrument etcetera)  
4) att förmedla utom-musikaliskt innehåll (sammanhang, attityder, historiska 

förlopp etcetera)  
5) representativitet och därmed musikaliska förebilder (genus, etnicitet, ålder 

etcetera)  

Metod- och etikdiskussion 

Studien har genomförts med både fysiska möten och möten via länk, telefon och 
mail. Både på plats i den aktuella skolan i Eskilstuna och vid Musikhögskolan i 
Stockholm. Observationer av undervisning skedde både fysiskt i klassrummet, i 
realtid via video-mötesprogrammet Zoom och genom inspelningar med hjälp av 
Zoom. Att observera vad eleverna de facto gjorde på sina datorer var delvis möjligt 
med hjälp av video-programmet. Inspelningen av elevernas användning av 
programvaran Youtube var mycket tydlig kring vad de exakt skrev in i sökfönster, 
hur de scrollade och valde innehåll, hur länge de tittade och lyssnade på något och 
hur ofta de bytte låt. Däremot kan observation via Zoom inte säga något om andra 
eventuella fönster som eleverna kan ha haft öppna under tiden men inte ”delat” på 
Zoom. De inspelade filmerna ger dock inget stöd för att eleverna skulle ha hållit på 
med annat än just det avsedda. Mikrofonljudet var ibland svårt att höra på 
inspelningarna då det delvis maskades över av ljudet från musikvideorna och ibland 
var en del av kompisars dialoger nära den dator som spelades in. Här skulle det ha 
varit bättre om elevernas arbetsstationer med datorerna kunde isoleras akustiskt 
från varandra för att kunna höra elevernas dialoger bättre. Det var inte heller 
möjligt att följa alla elever som använde samma dator eftersom de ibland kom 
utanför datorns kamera. Zoom möjliggjorde dock att flera datorers kameror kunde 
spelas in samtidigt vilket gör att det är möjligt att uttala sig om elevernas visuella 
uppmärksamhet.  

Upplägget att använda skrivbok för minnesanteckningar under studien gång 
visade sig vara mycket värdefullt. Här har tankar och reflektioner kunna samlats 
under tid. Tillfälliga genomläsningar av äldre anteckningar gav upphov till nya 
tankar och idéer. Dessutom har vi i studien använts oss av mailkonversation vilket 
har varit bra då det har varit möjligt att gå tillbaka för att se vad som har varit 
överenskommet. Det var väldigt värdefullt med mailkonversationen när det gällde 
att initialt använda programvaran Zoom vilket ledde till att flera personer på olika 
nivåer; IT-ansvarig på skolan, IT-person på Eskilstuna kommun, ytterligare en IT-
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person i kommunen, fick engagera sig i frågan då vi initialt hade uppfattningen att 
programmet behövde laddas ned och installeras på varje dator. Detta ledde till 
många frågor om behörigheter och ekonomi som på olika sätt är av betydelse vid 
installation av programvara, även en så liten sak som ett plug-in program som ad-
blocker.  

En reflektion kring upplägg och metod var etikfrågor som uppkom kring under-
visningsmaterial. Just denna delstudie hade för avsikt att göra ett nedslag i 
musikundervisningen såsom den redan var planerad och fokusera på användandet 
av digitala resurser i detta genomförande. Eftersom en del material användes, som 
är designat av andra musiklärare, innebär detta att materialet blir kritiskt granskat 
utan att denne upphovsperson är vidtalad. Vi har förhållit oss till detta etiska 
dilemma genom att beskriva innehåll i allmänna termer, musikexemplen är dock 
exakta.  

Möjliga vägar vidare   

Den största lärdomen som vi tar med oss från detta praktiknära forskningsprojekt, 
gällande digitaliseringens möjligheter i musikundervisning, är att det borde vara 
enklare att som enskild lärare kunna få tillgång till material tillgängligt på internet 
som är didaktiserat med avseende på musikundervisningens mål och skolans 
värdegrund. Exempelvis skulle institutioner, såsom musiklärarutbildningar, 
kulturskolan och Skolverket, ta en mer aktiv roll i framställandet av digitala 
läromedel i stället för att enskilda yrkesverksamma musiklärare ska behöva förlita 
sig på andra enskilda lärares material. Lärarutbildningar skulle exempelvis på ett 
enkelt sätt kunna ge musiklärarstudenter uppgifter inom utbildningen att redovisas 
i digital form uppfyllande de krav som styrdokument, forskning och kvalitetskrav 
med konstnärlig kvalitets- och verkshöjd ställer på dylikt undervisningsmaterial. 
Kulturskolor skulle kunna ta fram pedagogiskt material som kan användas även av 
klasslärare i gruppundervisningssammanhang. Skolverket skulle kunna få mandat 
att föreslå länkar till digitala källor som uppfyller sådana krav så att det inte är upp 
till varje lärare att själv navigera och välja ut i det, nästintill, oöverblickbara utbudet 
som internet förmedlar. ”Digitala läromedel” ska här förstås som material alltifrån 
genomarbetad programvara, till designade sajter eller sammanställningar av länkar 
som då (i) ligger i linje med skolans värdegrund och (ii) är utformat på ett sätt som 
öppnar upp för en kunskapsutveckling inom musikområdet så väl som inom det 
digitala kompetensområdet vilket bland annat fokuserar kunskap, förståelse, 
förmåga och förtrogenhet att använda digitala källor både ansvarsfullt såväl som 
kritiskt. 
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Det är dessutom så att i och med att digitala resurser kontinuerligt förändras och 
uppdateras behöver lärare ständig uppdatering, vidareutbildning och samarbete 
med andra kollegor för att hålla sig à jour. Det kan inte anses vara rimligt att en 
lärare på egen hand skall förkovra sig i alla de möjligheter och utmaningar som 
digitala verktyg öppnar upp för. Framför allt gäller detta verktyg utvecklade för 
primärt kommersiella syften. Våra erfarenheter pekar på att musiklärare måste få 
möjlighet att vara à jour med utvecklingen för att på ett trovärdigt, ansvarsfullt och 
kritiskt sätt kunna leda en musikalisk kunskapsutveckling för elever i digitala 
sammanhang. Dessutom behöver skolledningar och huvudmän beakta utvecklingen 
av hybriditet mellan ”det privata” och ”det offentliga” som uppstår i digitala medier 
där personliga konton krävs för ett användande. I fallet med Youtube är det möjligt 
att som lärare använda Youtube med hjälp av flera olika konton. Det är då möjligt 
att ha både ett privatkonto så väl som ett professionellt lärarkonto. Men i fallet med 
musiksajten Spotify får en användare bara ha ett konto som dessutom ska vara 
kopplat till en verklig person. Det går då inte att använda tjänsten utan att bryta mot 
företagets allmänna villkor om tjänsten ska nyttjas med ett alias. Detta betyder att 
lärares professionella användning av konton kopplade till digitala tjänster blandas 
samman med lärarens privata användning av tjänsten vilket kan generera 
konsekvenser på olika sätt. Då sajter och programvara är föränderliga behöver 
ansvariga ta höjd för denna föränderlighet och kontinuerligt ompröva policies och 
principer i gränslandet mellan digitalisering, skolans värdegrund och kursplaner. 

Vidare läsning 

Digital teknologi i skolans musikämne har börjat beforskas på bred front under 
senare tid. År 2017 utkom två betydande forskningsantologier; The Routledge 
Companion to Music, Technology, and Education (King et al., 2017) och The Oxford 
Handbook Technology and Music Education (Ruthmann & Mantie, 2017). Dessa två 
verk kompletterar Journal of Music, Technology and Education (JMTE) vilken 
utkom med sitt första nummer 2007. Det som är intressant med dessa utgivningsår 
är att digitalisering av skolans verksamhet har skett samtidigt som att denna digitala 
teknologi har utvecklats. Det innebär att skolans digitalisering delvis har startats 
utan att vara baserad på en vetenskaplig grund. Forskningen följer utvecklingen 
snarare än att utvecklingen bygger på forskning. Digital teknologi och 
musikundervisning, i vid bemärkelse från förskola till högre utbildning, har nu fått 
sin egen tidskrift i nordiska sammanhang. Första utgåvan i oktober 2020 
presenterar skilda digitala företeelser så som gamification av ukulele-spel och 
sångpedagogik, komposition med iPads i klassrummet och live looping i ensemble-
spel (Eiksund, Angelo & Knigge 2020). Premiärnumret tar även upp utmaningar 
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inom högre musikutbildning i genren elektronmusik såväl som autenticitets- och 
live-begreppet som sätts på spel i ”det digitala”. För den intresserade kan denna 
tidskrift, som avser att utkomma med fler nummer, fungera som en bra orientering 
kring forskningsfronten gällande digitalisering och musikundervisning. 
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6. En normkritisk blick på 
musikundervisning 
Mikael Persson & Eva Sand 

Eleverna, cirka 12 elever, står i en cirkel och går framåt respektive 
tillbaka på fyra slag och får i uppgift att var och en hitta på en rörelse på 
fjärde slaget som de andra sedan ska härma. En av eleverna går alltid 
lite före de andra, gör sin rörelse överdrivet stor och lägger gärna till 
ljud till den trots att Eva uppmanat eleverna att vara tysta. (Narrativ 1, 
lektion januari 2020)  

Att använda rytmikövningar för att utveckla en kroppslig uppfattning av puls, 
tajming och för att förstå musik som en kollektiv process är troligen ganska vanligt 
förekommande i olika musikklassrum. Det är troligen också en väl fungerande 
metod för många elever, men är den det för alla? En av eleverna i narrativet väljer 
att gå före de andra utan att följa den gemensamma pulsen. Rörelsen som hen gör 
är också överdriven och går inte att genomföra under ett taktslag varför det blir 
omöjligt att göra den med någon form av tajming. Den här eleven är med andra ord 
inte lika delaktig i den centrala aktiviteten i musikundervisningen som de övriga, 
vilket troligen också påverkar elevens kunskapsutveckling i musik.  

Istället är det troligt att det är något annat som driver eleven till att bryta mot 
lärarens förväntningar och synliggöra sig själv och sina rörelser inför de andra trots 
att eleven riskerar att få kritik av läraren. Istället för att analysera denna situation 
utifrån att den här eleven har svårigheter i ämnet eller har en ”dålig dag” eller 
liknande, så vill vi undersöka vilka möjligheter som öppnas om elevens agerande 
kan förklaras genom att det finns normativa förväntningar på elever i klassrummet 
som påverkar deras beteende. I det här fallet skulle det kunna finnas en förväntan 
på vissa elever att skämta mer exempelvis, vilket skulle kunna förklara att eleven 
väljer att både synliggöra sig själv och samtidigt försöka förmå de andra eleverna att 
skratta. En utgångspunkt för analysen är att de normer eller förväntningar som 
förekommer i musikklassrummet, och som eleverna ger uttryck för, är normer som 
också finns representerade i andra delar av samhället.  

I det här kapitlet presenterar vi, Eva och Mikael, hur vi tillsammans undersökt 
förutsättningar att utveckla vad vi väljer att benämna en normkritisk blick på musik-



 

 122 

undervisning. Vår förhoppning är att analyser av hur eleverna positionerar sig själva 
och hur de positioneras av andra, och på vilket sätt och i vilken omfattning denna 
ständigt pågående aktivitet präglas av olika normativa förväntningar, öppnar 
möjligheter att utmana dessa normer och skapa bättre förutsättningar för eleverna 
att få likvärdiga förutsättningar till delaktighet i musikundervisningen.  

Utifrån vårt gemensamma intresse av att synliggöra och arbeta med normkritik i 
våra respektive praktiker har vi valt att följa några undervisningsgrupper, 
dokumenterat elevernas interaktioner med video för att kunna analysera vilka 
normer och föreställningar som påverkar elevernas beteenden i klassrummet. 
Undervisningsgrupperna är halvklasser med cirka 14 elever per grupp, och ungefär 
lika många flickor som pojkar. Utifrån återkommande analyser har Eva sedan 
fortsatt undervisa och dokumentera sin undervisning. Slutligen har vi analyserat 
hur kunskaper om elevernas positionerande påverkat vilka didaktiska principer 
som blir relevanta att förhålla sig till i undervisningen.  

Det övergripande syftet är att pröva på vilket sätt en analytisk blick riktad mot 
elevers interaktioner i musikklassrummet kan bidra till att skapa större social 
rörlighet och förändra maktstrukturer som påverkar elevers delaktighet i 
musikundervisningen. För att undersöka detta syfte har två olika forskningsfrågor 
formulerats som på ett mer konkret sätt beskriver vad undersökningen har 
fokuserat och som tillsammans kan bidra till att syftet uppnås.  

· På vilket sätt, och med vilka retoriska resurser, positionerar sig eleverna i 
musikklassrummet?   

· På vilka sätt kan olika läsningar av elevernas positionerande i musik-
klassrummet ge upphov till nya sätt att utveckla undervisningen i riktning mot 
högre grad av social inkludering?  

Tidigare forskning om normkritik i musikundervisning 

Begreppet normkritisk pedagogik har sedan det lanserades (Bromseth & Darj, 2010; 
Martinsson & Reimers, 2008) fått stort genomslag i policydokument på många 
nivåer genom hela skolsystemet och likaså som en ambition hos musiklärare. I 
korthet kan normkritisk pedagogik beskrivas som ett perspektiv som innebär att 
rikta blicken mot vilka normer som reproduceras i undervisningen. Ambitionen 
med denna analys är att skapa förutsättningar att upptäcka och förändra 
maktstrukturer i undervisningen som kan begränsa vissa elevers förutsättningar till 
delaktighet. 

Sedan lanseringen har forskare identifierat ett antal utmaningar med den norm-
kritiska pedagogiken. Utmaningarna handlar bland annat om att den kritiska poten-
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tialen i normkritisk pedagogik reducerats till att bli en metod för att lösa diskrimi-
neringslagens krav (Björkman & Bromseth, 2019). Normkritik bygger på ett ständigt 
ifrågasättande och utmanande av rådande normer i en viss praktik och är därmed 
inte egentligen begränsat till att handla om en viss uppsättning kategorier. Ett utfall 
av att diskrimineringslagstiftningen utvecklades ungefär samtidigt med detta 
begrepp är att normkritik ofta reducerades till att handla om de diskriminerings-
grunder som beskrivs i diskrimineringslagstiftningen, medan andra diskrimi-
neringsgrunder förbises. Som exempel kan elevers olika socioekonomiska 
förutsättningar, som kan sammanfattas under kategorin klass, vara till hjälp för att 
förstå elevers förutsättningar i klassrummet. Samtidigt är klass inte en 
diskrimineringsgrund enligt diskrimineringslagstiftningen. Som Sabine Gruber 
(2008) har visat tenderar lärare att använda kategorin etnicitet istället för klass som 
ett sätt att prata om elevers olika förutsättningar. Att använda etnicitet istället för 
klass innebär bland annat att elevers språkkunskaper riskerar att tas som intäkt 
också för en social utsatthet också utifrån ett klassperspektiv vilket reducerar 
lärarens möjligheter att möta varje elev utifrån dess behov och förutsättningar.  

För att överskrida detta problem har Elisabet Langmann (2019) påtalat behovet 
av att åter fokusera det kritiska i den normkritiska pedagogiken. Fokus måste riktas 
mot vilka maktstrukturer som faktiskt reproduceras i den egna verksamheten och 
inte utgå från någon lista av diskrimineringsgrunder som formulerats i något 
policydokument. Det är mot denna bakgrund som vi har valt att i detalj studera 
elevers interaktioner för att på så sätt granska vad som faktiskt verkar stå i centrum 
för elevernas interaktioner och inte på förhand definiera någon kategori som 
viktigare än någon annan. För att på allvar göra detta menar Langmann (2019) 
vidare att varje lärare behöver erkänna en sårbarhet och på allvar öppna upp för en 
potentiell kunskapskris gällande såväl undervisningens form som innehåll. Det 
finns alltid en risk att makt fördelas på oförutsedda sätt i undervisningssituationen 
vilket kan få effekter för elevernas möjligheter till delaktighet i musik-
undervisningen och därmed påverka deras förutsättningar till musikalisk 
kunskapsutveckling.  

Design och genomförande 

Själva designen på studien är inspirerad av hur Cath Laws och Bronwyn Davies 
(2000) arbetat med och utmanat lärare att, med vetenskapliga begrepp, analysera 
deras relation till eleverna för att skapa möjligheter att påverka elevernas 
förutsättningar att bli mer välfungerande elever i skolan. Utgångspunkten i Laws 
och Davies studie var att utmana lärarnas synsätt genom att synliggöra också hur 
lärarnas handlingar påverkar elevernas tendenser att inta vissa positioner snarare 
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än andra. Genom att förändra relationen till eleverna, och därmed det egna 
förhållningssättet, skapas andra förutsättningar för eleverna att pröva nya 
positioner. Istället för att försöka besvara frågan om elevers olika delaktighet i 
undervisningen utifrån psykologiska eller biologiska skillnader, som är förknippade 
med eleverna som personer, försöker Laws och Davies förklara elevernas agerande 
genom att syna hur den faktiska interaktionen i klassrummet skapar olika utrymme 
åt eleverna. Vägen framåt blir då att ägna mer tid åt att analysera relationer mellan 
elever och mellan elever och lärare, snarare än att analysera varje elev var för sig. 
På liknande sätt har ambitionen i detta projekt varit att analysera elevers 
interaktioner, både med varandra och med läraren, för att identifiera mönster. Att 
som lärare vara medveten om dessa mönster möjliggör att också förändra sina egna 
handlingsmönster och på så vis förändra elevernas handlingsutrymme att 
positionera sig på olika sätt.  

Eva valde ut några elevgrupper på mellanstadiet i vilka det fanns olika slitningar 
mellan mindre konstellationer av elever hon upplevde som begränsande för 
undervisningen. På så sätt ökade också drivkraften från Evas sida att utmana sin 
undervisning och att söka efter nya angreppssätt att utveckla sin undervisning 
vidare. För att kunna utmana den eventuellt redan etablerade analys av elevernas 
interaktioner som Eva kan ha haft med sig in i studien valde vi att videofilma 
lektioner med kameran på en laptop för att skapa en gemensam utgångspunkt för 
att hitta nya sätt att analysera elevernas interaktioner. Totalt spelades sju 
musiklektioner in vid tre olika datum med två olika undervisningsgrupper.  

Analyserna av videofilmerna skedde därefter i två steg. Först analyserade Mikael 
och Eva materialet från delvis olika perspektiv. Mikael analyserade filmerna med 
utgångspunkt i så kallad positioneringsteori. Detta är ett teoretiskt analytiskt 
perspektiv som bygger på att identifiera hur eleverna positioneras utifrån deras 
respektive agerande. Detta perspektiv innebär att alla uttryck och handlingar får 
mening i interaktion med andra inom en social kontext. Att skrika, småle och titta 
på sin klasskamrat när Eva uppmanar eleverna att sjunga starkare gör exempelvis 
något med relationen mellan såväl eleverna som mellan elev och lärare, och kan 
beskrivas som ett positioneringsarbete. Elevernas agerande bidrar till att de 
tillskrivs olika positioner av andra i klassrummet. För att avgöra vilken position 
eleverna får i deras interaktioner med de andra eleverna blir det viktigt att titta på 
vilken effekt deras agerande har, ett analytiskt begrepp hämtat från diskurs-
psykologin. Enligt den här teoretiska utgångspunkten räcker det exempelvis inte att 
en elev väljer att göra något som denne uppfattar som humoristiskt för att etableras 
som just humoristiskt, utan det krävs att någon skrattar åt den andre för att denna 
humoristiska position ska etableras. För att läsa mer om dessa teoretiska 
utgångspunkter hänvisas till Mikaels avhandling (Persson, 2019). Evas analys av 
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interaktionerna byggde främst på tidigare erfarenheter av eleverna, vilket bidrog till 
att öppna för fler andra läsningar av materialet än vad en utomstående forskare 
annars får tillgång till. Hennes analys byggde även på kunskaper om normkritik och 
genusmönster som hon tillgodogjort sig både genom livserfarenhet och genom 
kurser i normkritik som hon gått vid tidigare högskoleutbildningar.  

I det andra analyssteget samtalade Mikael och Eva gemensamt om materialet, 
verbalt och via mailkonversationer, utifrån analyser som gjorts var för sig i första 
steget. I dessa dialoger både bekräftades, utvecklades och utmanades en del av de 
analyser som gjorts i första steget.  

Slutligen, inför att skriva det här kapitlet, sammanfattas en del av de skeenden 
som vi gemensamt fann intressanta att samtala kring, i form av kortare narrativ som 
finns presenterade i avsnittet om resultat nedan. Med mest intressanta menar vi i 
det här sammanhanget situationer som gav upphov till störst utmaning av våra 
föreställningar av eleverna och som redan finns presenterade i olika forsknings-
studier. På så vis öppnar de resultat som presenteras nedan också upp för att utmana 
befintliga tankegångar i undervisningen hos läsaren. Skrivandet av kapitlet har 
främst Mikael gjort, men med en återkommande dialog med Eva som läst och 
kommenterat materialet och därigenom fördjupat texten ytterligare.  

Hela tiden ska tilläggas att fokus är att synliggöra maktrelationer i elevernas 
interaktioner, mönster som innebär att vissa elever får större tillgång till 
musikundervisningen än andra, vilket är problematiskt om ambitionen är att skapa 
en likvärdig skola där eleverna får likvärdiga möjligheter att tillgodogöra sig 
undervisningen. Vi identifierade tre olika teman i elevernas interaktioner som 
påverkar deras möjlighet till delaktighet på olika sätt. Det första är elevernas 
hållning då de sjunger, det andra humor och skojsång samt det tredje rörelse och 
tajming. Var och en av dessa teman presenteras nedan under varsin rubrik och 
inleds med ett litet narrativ, en liten sammanfattning av ett händelseförlopp under 
en av de videodokumenterade lektionerna. Efter detta följer olika möjliga analyser 
av händelseförloppet som bygger både på analys av elevernas positionerande som 
sedan diskuteras utifrån både tidigare forskning och utifrån samtal mellan Mikael 
och Eva för att generera olika normkritiska sätt att förstå elevernas agerande på.  

Forskningsetik  

Som konstaterats i kapitel 2 av denna antologi utgör etik en i svår fråga när det 
kommer till praktiknära forskning av flera olika skäl. När det gäller formella krav 
som ställs på forskning utifrån individskyddskravet har såväl elever som 
vårdnadshavare informerats och lämnat aktivt samtycket till att delta i den här 
studien. Vi har med andra ord bara filmat elever som, tillsammans med sina 
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vårdnadshavare, lämnat sitt informerade samtycke till detta.  
Något som kan ha påverkat såväl materialet som elevernas musikundervisning är 

det faktum att videon spelades in med hjälp av kameran i en dator. Detta för att 
inspelningen skulle störa undervisningen så lite som möjligt. Däremot var skärmen 
vid de första inspelningarna påslagen så eleverna kunde se sig själva under tiden de 
spelades in, vilket troligen kan ha bidragit till att vissa av elevernas ageranden har 
förstärkts, något som tagits i beaktande i analysen av materialet. Denna effekt avtog 
dock allt eftersom eleverna blev vana vid att kameran var på samt att Eva senare 
stängde av skärmen när hon spelade in.  

En annan etisk aspekt när det kommer till praktiknära forskning är att Eva i det 
här forskningsprojektet både positioneras som forskare och som lärare. Det betyder 
att hon både är den som granskar och analyserar elevernas agerande och sin egen 
undervisning, men också blir granskad av Mikael som utomstående forskare. För att 
hantera denna potentiella slitning, men också för att visa den sårbarhet som enligt 
Langmann (2019) är väsentlig för att på allvar kunna öppna för förändring av en 
verksamhet, har vi som författare valt att synliggöra oss själva i materialet, både 
genom att skriva fram våra namn, men också att visa empiriska utdrag där såväl Eva 
som Mikaels yttranden och ageranden syns. Som diskuterats i kapitel 2 finns en viss 
spänning mellan den medforskande läraren och forskaren i praktiknära 
forskningsprojekt. För att motverka den hierarkisering mellan forskare och med-
forskande lärare som reproducerats genom att Mikael varit den som initialt 
analyserat och också i hög utsträckning formulerat detta kapitel, har det varit extra 
viktigt att vara transparent och också synliggöra forskaren i texten.  

Något som är väsentligt att betona är att resultat i kvalitativ forskning i första 
hand handlar om att identifiera och utveckla komplexa och nyansrika förklaringar 
av fenomen som kan bidra till att öppna ögonen för läsaren på olika sätt. Därmed är 
inte syftet att presentera en granskning av en viss musiklärare eller vissa elevers 
agerande, utan att istället hitta fenomen och företeelser som kan förekomma också 
i andra musiklärares klassrum. Att studien snarare än att vara en granskning utgör 
ett kollektivt sökande efter en utvecklad förståelse av elevernas interaktioner 
minskar också den etiska problematiken.  

Hållning 
Eleverna är i halvklass i musikklassrummet och lektionens fokus är att 
öva in låtar inför Lucia. Det är med andra ord gemensam sång som utgör 
lektionens huvudsakliga musikaliska aktivitet. Eleverna sitter i 
halvcirkel och sjunger igenom låtarna för att eleverna ska kunna öva 
med sin respektive klasslärare. Eva ackompanjerar elevernas sång på 
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piano och spelar samtidigt in låtarna. Eleverna i gruppen är 
förhållandevis engagerade, sjunger med och gör de rörelser som är 
tänkta till varje låt. Eleverna får instruktioner om att ställa sig upp 
ibland och sitta ibland. En framträdande skillnad är hur eleverna står 
på olika sätt. När eleverna står upp står många av eleverna stadigt på 
fötterna med benen lätt isär i axelbredd ungefär. Fyra av eleverna, 
flickor, står däremot återkommande med vikten främst på ena benet 
och det andra lite böjt, ibland också med benen lätt i kors och ofta med 
benen tätt ihop. (Narrativ 2, lektion november 2019)  

Inom de observerade lektionerna händer mycket som skulle kunna vara intressant 
att belysa och diskutera vidare. Mycket av det som är synligt har såväl Eva som 
Mikael redan erfarenheter av från forskning och tidigare erfarenhet som ligger till 
grund för en diskussion kring elevernas interagerande. Samtidigt riskerar dessa 
olika tidigare erfarenheter att låsas fast vid förutfattade meningar och då sluta generera 
nya lösningar på en situation. Mot denna bakgrund har det varit intressant att orientera 
analysen mot något som kan upplevas som en perifert i sammanhanget, nämligen 
elevernas hållning (se bild 6.1). Väsentligt att tillägga är också att de mönster i 
elevernas hållning som vi identifierade återkommer genom flera av de observerade 
lektionerna, varför vi uppfattade detta som något relevant att analysera vidare.  

Samtidigt som hållning kan upplevas som perifert när det handlar om att beskriva 
elevers interaktioner i ett klassrum är det för varje sångpedagog en viktig detalj när 
det kommer till sångteknik. Vanligtvis beskriver Eva att hon brukar ha 
uppvärmning och prata om hållning med eleverna när de ska sjunga, men eftersom 
fokus i detta fall var att hinna med samtliga låtar inför Lucia föll detta bort. Att Eva 
just inte pratade om hållning med eleverna öppnar upp för att analysera hur det 
kommer sig att pojkars och flickors hållning skiljer sig åt i musikundervisningen på 
ett sätt som underlättar respektive försvårar kroppens förberedelse för att 
producera en tydlig sångröst.  

Flera av eleverna står, de flesta pojkar, som konstateras i narrativet ovan, stadigt 
med båda fötterna i marken. De elever som står stadigt med båda fötterna i marken 
har bättre förutsättningar att få till ett bra luftflöde, jämfört med de elever som står 
ostadigt och lutar sig på ett ben i taget (se bild 6.1). Att skapa ett luftflöde genom att 
använda magens stödmuskulatur, och med en god hållning frigöra andningsvägar, 
bidrar både till bättre kontroll, större uthållighet samt möjliggör att sjunga toner i 
höga register. Brister i luftflöde innebär omvänt en risk att eleverna kompenserar 
detta genom att spänna sig för att på så sätt kunna nå högre toner, vilket också 
riskerar att skada deras stämband och då sångförmåga på sikt. Elevernas olika 
förhållningssätt till deras hållning, hur de faktiskt står när Eva ber dem ställa sig 
upp, påverkar med andra ord deras förutsättningar att sjunga.  
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En följdfråga i relation till detta blir vilka olika förklaringsmodeller, sett utifrån 
analyser av elevernas interaktioner, som kan bidra till att förklara varför pojkarna i 
högre utsträckning står stadigt medan flera av flickorna står ostadigt (se bild 6.1) 
och hur hänger detta samman med normer i klassrummet. Ett vanligt sätt att 
analysera detta på inom positioneringsteori är att studera vilka effekter ett visst 
beteende får i interaktion med andra31. I det här fallet är effekten en form av icke-
effekt, alltså att det passerar obemärkt, utan att det kommenteras. Eftersom normer 
beskriver det normala är det först när normer bryts som de synliggörs. Att en effekt 
uteblir hos de övriga kan därmed betraktas som ett tecken på att elevernas agerande 
rör sig inom ramen för det som betraktas som det normala. I den här praktiken finns 
det med andra ord utrymme att stå på olika sätt utan att detta föranleder att som 
elev utmärkas på något sätt. Det ingår i en repertoar av beteende som är att betrakta 
som ”normala” för att beskriva det med mer vardagliga termer.  

Bild 6.1 Elever med olika stabil hållning. 

Samtidigt som både att stå stadigt och att stå ostadigt kan beskrivas som möjligt för 
eleverna utan att ifrågasättas är det bara flickor som står ostadigt medan pojkarna 
står stadigt. Därmed lyfts frågan om deras beteende kan ha att göra med uttryck för 
maskulinitet och femininitet. I en numera klassisk artikel resonerar Iris Marion 
Young (1980) om kvinnors och mäns olika sätt att använda sina kroppar. Young 
beskriver hur män använder hela sin kropp, aktiverar muskler, tar utrymme i 
anspråk, medan kvinnor inte aktiverar sin kropp mer än nödvändigt, tar mindre 
plats i anspråk och oftare använder händer till att skydda sig på olika sätt. Även om 

31 Det ska alltså betonas att positioneringsteori handlar om hur eleverna blir meningsfulla i relation till 
varandra, och har alltså inte något med position i den bemärkelse som det används i exempelvis dans 
där position kan jämföras med just hållning. 
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Young betonar att det inte går att generalisera denna schablonartade beskrivning av 
hur maskulinitet och femininitet kommer till uttryck öppnar denna för en möjlighet 
att det kan vara så som är värd att överväga, i synnerhet eftersom detta är ett 
mönster som återkommer genom stora delar av de lektioner som filmats och 
analyserats. Flickornas mindre engagerade kroppar, mer ostadiga hållning, kan med 
andra ord vara ett utfall av att de uttrycker just femininitet, medvetet eller inte.  

I enlighet med Youngs resonemang skulle pojkarnas stadigare hållning kunna 
beskrivas som ett uttryck för maskulinitet. Uttryck för maskulinitet på detta 
specifika sätt bidrar därmed i förlängningen till att lättare att hitta sitt magstöd och 
få till ett bra luftflöde. För att visualisera detta skulle man kunna föreställa sig en 
hejarklack, eller ”hockeykör”, i vilken flera personer samlas för att sjunga och då 
hylla sitt lag, som oftast med lätthet sjunger med en kraftfull stämma så att det hörs 
över en hel arena. En sådan hockeykör kan snarare beskrivas som maskulin än 
feminin och som samtidigt innebär en sånginsats med ett tydligt fokus på att sjunga 
starkt med gott magstöd.  

Att koppla samman uttryck för maskulinitet med god hållning, och därmed 
indirekt goda förutsättningar för att sjunga, är intressant med tanke på att sång i 
musikpedagogisk litteratur snarare beskrivs som ett uttryck för femininitet och 
något som pojkar vill ta avstånd från. Syftet med att ta avstånd från sång är enligt 
Lucy Green (1997) att försöka undvika att sångens feminina konnotationer ska 
smitta av sig så att det blir svårare att inta en position som maskulin. I samtal med 
Eva kompletteras analysen med att det också kan tänkas handla om osäkerhet: 

Mikael:  Ja som jag tänker kring det så är det, nu ska vi se hur vi ska 
formulera det här då, hur det inte helt neutralt från början hur 
man står från början utan eventuellt kopplat till femininitet att 
stå på vissa sätt. Då blir det också viktigare för den gruppen 
och påtala det liksom.  

Eva:  Eller osäkerhet.  
Mikael:  Eller osäkerhet, just det.  
Eva:   Ja.  
Mikael:  Det kan det också va  
Eva: man kan ju känna sig mer stadig om man får stå med båda 

fötterna på marken. Då kan man ju känna sig mer stadig och få 
med sig det i det man gör.  

Mikael:  Så sant.  
(Utdrag ur intervju, februari 2020) 

Evas analys avfärdar inte egentligen Mikaels tanke om att elevernas olika hållning 
har med kön att göra, men lyfter att det skulle kunna ha med osäkerhet att göra i 



 

 130 

första hand. Detta kan tolkas på två olika sätt. Att stå ostadigt kan beskrivas som ett 
utfall av osäkerhet, alltså att en ostadig hållning kommunicerar osäkerhet kring 
uppgiften på något sätt. En osäkerhet i relation till en viss uppgift eller liknande. 
Samtidigt öppnar Eva för en annan läsning, nämligen att en kroppslig hållning som 
utstrålar självsäkerhet kan smitta av sig också till andra aktiviteter. Att jobba med 
elevernas hållning skulle på så vis omvänt bli en väg också att jobba med 
självsäkerhet bland eleverna. Det ska dock tilläggas att det även här kan finnas en 
könsdimension då det enbart var flickor som i så fall visade osäkerhet med sin 
hållning. En möjlig tolkning blir givet denna koppling att det är mer socialt 
accepterat för flickor att uttrycka osäkerhet. Detta skulle i så fall bidra till att 
förklara varför pojkarna istället uttrycker sin osäkerhet genom att skoja bort 
situationen på något sätt. Senare i samma intervju:  

Mikael:  Men just det där med hur de står och sådana saker har det 
påverkat hur du gör i klassrummet.  

Eva:  Det där med att stå med benen i kors och vingla omkring lite 
istället för att stå stadigt.  

Mikael:  Ja, just det.  
Eva:  Vi har ju inte hunnit sjunga så mycket mer, men däremot så 

kör jag ju andningsövningar med alla.  
Mikael:  Just det.  
Eva:  med båda fötterna och stadigt i golvet. Det kanske har 

inspirerat mig till det. Det kan ju ha hjälpt till om inte annat.  
Mikael:  Just det.  
Eva:  Det gör jag ju med alla. Det är ju också en start på att sjunga. 

Man använder den andningen vi gör i andningsövning sen när 
vi sjunger. Just nu så spelar ju eleverna i första hand. Jo, det 
kommer jag att tänka på nästa gång jag sjunger när eleverna 
börjar stå med benen i kors. 

(Utdrag ur intervju, mars 2020) 

I detta utdrag blir det tydligt hur Eva, börjar fundera vidare kring vad hållning kan 
tänkas betyda. Betydelsen av att göra uppsjungning kan, förutom att just bidra till 
att öka förutsättningarna att sjunga, också bidra på andra sätt som kan kopplas till 
läroplanens första och andra kapitel. Att jobba med elevers hållning genom fokus 
på uppsjungning exempelvis skulle, givet att elevernas hållning har med uttryck för 
genus att göra, bidra till att motverka traditionella könsmönster och samtidigt att 
verka för pojkars och flickors likvärdiga förutsättningar att delta i sång i 
musikundervisningen. Det skulle också kunna bidra till att elevernas självsäkerhet 
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ökar, vilket skulle kunna smitta av sig inte bara på deras sång, utan också i andra 
sammanhang givet att de bär med sig sin nya hållning även i andra sammanhang. 

Humor och skojsång  
Eleverna i en halvklass sitter i en halvcirkel och tränar på att rytmiskt 
läsa en juldikt inför deras luciaframträdande. Eva läser dikten först och 
förevisar. Någon av pojkarna avslutar med att gå upp i falsett och med 
nasal röst som sticker ut i mängden och fångar de andra elevernas upp-
märksamhet och föranleder skratt och okoncentration hos flera av de 
övriga eleverna. Efter detta tillrättavisar Eva eleverna och ber dem byta 
platser. Elevens sätt att fånga uppmärksamhet återkommer vid ett 
flertal tillfällen och uppbringar leenden bland några av eleverna och 
några hakar också på lite senare. Lite senare ägnar sig samma elever på 
liknande sätt åt att sjunga på olika sätt som avviker från det förväntade 
vilket förutom skratt och okoncentration föranleder ett sämre resultat 
när det kommer till den gemensamma sångprestationen. Eva bemöter 
detta med att istället fokusera på och berömma elever som anstränger 
sig för att sjunga som förväntat. På Evas uppmaning att sjunga starkare 
väljer samma elever som tidigare valde att avvika från det förväntade 
att skrika istället för att sjunga starkt och gör detta med blickar riktade 
mot varandra och småleendes. Ytterligare en låt senare väljer samma 
pojkar att sjunga andra texter. Eleverna som skojsjunger, skriksjunger, 
sjunger i falsett eller sjunger med annan text sjunger också stundtals 
som de förväntas, men missar då uppenbart vissa toner, brummar och 
sjunger stundtals i fel oktav. (Narrativ 3, november 2019)  

I Evas och Mikaels gemensamma analys som presenteras i det här avsnittet 
framträder framför allt tre olika sätt att, utifrån sociala aspekter, förklara varför 
vissa elever väljer att avvika från vad läraren uttryckligen förväntar sig. Dessa 
handlar om att ta avstånd från undervisningen, anti-plugg kultur, om humor som 
något maskulint, samt om sång som något feminint som pojkarna vill skämta bort 
och den sista om att rädda sig själv från att uppenbart misslyckas, self-protection 
strategy. I det följande kommer alla dessa fyra förklaringsmodeller att presenteras 
och diskuteras.  

Att som elev avvika från det förväntade tolkas inte sällan som ett mer eller mindre 
aktivt avståndstagande från undervisningen, ett beteende antas ge social status 
(Arnessen et al., 2008). Denna förklaringsmodell, som ofta används för att förklara 
pojkars sämre resultat i skolan, bygger på det finns en anti-plugg kultur, en kultur 
som antas vara mer etablerad bland pojkar än bland flickor. Även om denna 
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förklaringsmodell kan tänkas ha ett förklaringsvärde finns det enligt Rickard 
Jonsson (2014) en risk att fokus på anti-plugg kultur som en förklaringsmodell till 
pojkars relation till undervisningen tränger undan andra värdefulla förklarings-
modeller. Mot denna bakgrund riktas analysen här istället mot det humoristiska i 
situationen vilket öppnar för tre olika potentiella positioner som eleverna med 
humorn kan tänkas inta; humoristen, icke-sångaren samt den osäkra sångaren.  

Eleverna som skämtar inbringar skratt från de övriga och blickar riktade mot sig. 
vilket kan tolkas som att de positioneras som humoristiska. Denna position är enligt 
Hanna Söderlund (2016), som analyserat professionella komiker, lättare att inta för 
pojkar än för flickor. Även i det här klassrummet är det företrädesvis pojkar som 
skämtar bort situationer i musikklassrummet, vilket Eva också menar är ett åter-
kommande mönster. Att vara den skämtsamme, humoristen, skulle med andra ord 
kunna vara en position som, i analogi med Söderlunds studie, uttrycker maskulinitet 
i viss utsträckning och därmed vara lättare att inta för pojkar. I en sådan läsning är 
den humoristiska positionen i synnerhet attraktiv för pojkarna, givet att de vill 
utrycka maskulinitet.  

Nästa förklaringsmodell av de avvikande elevernas beteende är relaterad till den 
specifika syssla som eleverna gör i det här klassrummet, nämligen att sjunga. Som 
Green (1997) bland andra har resonerat är sång något som bland ungdomar 
återkommande förknippas med femininitet. Humor utgör i en sådan läsning snarare 
en resurs för att undvika positionen som sångare. Eleverna som skämtar i det här 
narrativet skulle mot bakgrund av detta sätt att resonera kunna använda humorn 
som ett sätt att distansera sig till den gemensamma sången. Som ett sätt att 
positionera sig som icke-sångare för att undvika att riskera att positioneras som 
feminina. Eva uttrycker på ett snarlikt sätt ett fenomen som förekommer i skolan 
där pojkar inte vill göra saker som tenderar att framstå som feminina:  

Eva:  Och jag har ju faktiskt sett vissa grupper där killarna verkligen 
fullständigt tar över och tjejerna vågar inte säga någonting.   

Mikael:  Mm.  
Eva:  Ja, och tjejiga saker är jättefjantiga, sådant som de skrattar åt. 

Och det är de där machokillgrejerna som räknas är, det är det 
enda som funkar i vissa av grupperna. Men alla grupper är inte 
likadana, så vad är det som gör skillnaden egentligen.  

(Utdrag ur intervju, mars 2020)  

Även om Eva betonar att detta fenomen inte behöver vara likadant i alla klasser så 
kan det vara så att det finns element av detta i fler klasser än vad som blir tydligt i 
en första anblick. I den situation som Eva beskriver ovan har killarna som hon 
beskriver, tagit över lektionen helt vilket inte riktigt är fallet i den situation som 
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avsnittets inledande narrativ återger. Däremot skulle det kunna vara så att 
drivkraften att uttrycka maskulinitet är närvarande men tar sig uttryck i att skämta 
för att sätta sig själv i centrum eller för att aktivt markera distans till sången och 
undervisningen.  

Den sista förklaringsmodellen bygger på att det skämtsamma hos eleverna 
snarare fungerar som en form av self-protection strategy, det vill säga som ett skydd 
mot känslan av att riskera att misslyckas i det här fallet. Genom att uttrycka humor 
distanserar sig eleven själv till seriositet och blir det inte lika problematiskt att 
kritiseras för att inte pricka tonerna på ett korrekt sätt eller komma ihåg texten. I 
samtal har Eva förespråkat denna analys av situationer och bygger detta på sin 
erfarenhet av eleverna. Men också i det beskrivna narrativet finns en öppning att 
tolka situationen som ett utfall av att skydda sig själv mot potentiell kritik. Som 
framgår i slutet av narrativet förekommer en del brummande och sång i andra 
register än det förväntade bland de elever som skoj-sjunger. Humorn innebär alltså 
i den här läsningen en form av räddningsplanka för att undvika att kritiseras och för 
att dölja en bristande kompetens eller en osäkerhet inför uppgiften.  

Det är svårt, om ens möjligt, att komma fram till vilken av dessa förklarings-
modeller som är mest korrekt. Det kan dessutom vara så att de samverkar på olika 
sätt. Det som blir intressant är istället vilka pedagogiska implikationer det får 
beroende på hur en lärare tolkar situationen. Om det exempelvis finns ett intresse 
hos eleverna av att skämta skulle en undervisning som tog till vara på lekfullhet i 
högre utsträckning kunna bidra till att involvera även den grupp elever som i 
nuläget skämtar bort lektionen. Om en uppgift är konstruerad för att omfatta något 
skämtsamt och humoristiskt, öppnas med andra ord en möjlighet upp att både kunna få 
bibehålla sin position som humoristen och samtidigt göra detta inom ramen för 
uppgiften och då lära sig musicera. Detta skulle också kunna påverka undervisnings-
innehållet mot högre grad av kreativitet och fokus på musikalisk tolkning.  

Om det däremot främst är pojkar som skämtar för att undvika att positioneras 
som sångare kanske ett undervisningsinnehåll som inte är inriktad mot ett 
framträdande, likt Lucia, vara en möjlig förändring. Att uppträda inför publik 
innebär att i högre utsträckning ”riskera” att positioneras som sångare. Om 
sångaren inte är en attraktiv position riskerar alltså pojkarna att agera på olika sätt 
för att inte riskera att positioneras som just sångare. Att undvika uppträdande skulle 
kunna bidra till att göra positionen som sångare mindre problematisk och mer 
tillgänglig för pojkarna. Även om detta är en analys som skulle kunna vara relevant 
för några elever är det väsentligt att lägga till att flertalet pojkar i luciatåget, när de 
väl framträdde, sjöng tydligt och klart och tog ett stort ansvar för framträdandet 
enligt Eva. De elever som försökte skoja bort situationen hamnade istället i 
minoritet. Detta sista tillägg betonar att det inte finns en självklar koppling mellan 
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pojkar och uttryck för maskulinitet, utan det kan vara olika viktigt i olika situationer 
att positionera sig som maskulina. 

Om elevernas humoristiska inslag slutligen läses som uttryck för osäkerhet skulle 
en förändrad undervisning för att möta denna svårighet istället handla om att 
utveckla undervisningen didaktiskt så att alla får en chans att utvecklas på sin nivå. 
Möjligen kan detta också handla om svårigheter när det kommer till målbrott 
eftersom målbrottet ofta tar sig större uttryck hos pojkar än hos flickor. Samtidigt 
ska tilläggas att en sådan slutsats kan ifrågasättas mot bakgrund av att flickors 
målbrott inte alls studerats i samma utsträckning som pojkars.  

Michael Billig (2005) betonar att studier av humor ska tas på allra största allvar. 
I det här avsnittet har diskuterats hur humor kan fungerar som en potentiell 
drivkraft för eleverna att positionera sig på olika sätt eller att undvika vissa 
positioner samt hur detta positionerande påverkar deras delaktighet i gemensam 
sång. Att ta humor på allvar kan därmed vara ett sätt att analysera elevers 
interaktioner för att identifiera vad som står på spel i deras interaktioner.  

Rörelse och tajming  
Eleverna står i en halvcirkel och Eva instruerar eleverna att till en fyra 
fjärdedelslåt gå fyra steg inåt, göra en rörelse på fjärde taktslaget och sedan gå 
utåt igen på samma sätt. Att vara tyst och inte nudda en kompis är regler som 
Eva upprepar flera gånger. Inledningsvis ska eleverna härma Evas rörelse tills 
de gör detta med bra tajming och sedan ska de få hitta på egna rörelser. 
Eleverna håller sig i princip till uppgiften, pratar inte och rör inte vid 
varandra. Själva uppgiften genomför eleverna däremot lite olika. Vissa elever, 
samtliga pojkar, tenderar att ägna mycket energi åt att identifiera en rörelse 
som sticker ut och tar stor plats och blir då också belönade av de andra med 
småskratt, leenden och bekräftande blickar. Dessa rörelser görs ofta utan 
någon timing utan är utsträckta över längre tid än det taktslag som finns till 
förfogande. Andra, samtliga flickor, väljer att göra en enklare rörelse och som 
också går att göra lättare med tajming på fjärde pulsslaget. Eva betonar att det 
är tajming som är det väsentliga genom att det är detta hon ger formativ 
feedback på under tiden. Mot slutet fick elever som gärna ville visa upp sina 
rörelser för varandra och de som valde att visa upp sina rörelser var också de 
elever som väckte uppmärksamhet hos de övriga. (Narrativ 4, januari 2020)  

Precis som i det förra utdraget skulle det vara möjligt att föra ett resonemang kring 
att eleverna som överdriver rörelserna och sätter sig själva i fokus kan beskrivas 
som ett sätt att distansera sig till dans, eller ett uttryck för osäkerhet, som i sin tur 
fungerar som en self-protection strategy. Men den här gången har vi istället valt att 
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analysera de som inte lockas av någon av dessa positioneringar utan som gör vad 
som förväntas.  

Att lyssna på läraren och göra vad som förväntas kan beskrivas som att vara 
performativ. Som Steven Ball (2003) har uttryckt det finns det en performativitets-
kultur som tenderar att breda ut sig i takt med att skolan blir allt mer inriktad mot 
att elevers kunskaper mäts i olika tester och att hela skolans verksamhet i hög 
utsträckning styrs av dessa tester. En performativitetskultur innebär då att eleverna 
gör vad som förväntas av dem och inget mer. Utmaningen för eleverna går ut på att 
identifiera exakt vad det är som läraren mäter och därefter fokusera på att uttrycka 
just detta. I den här situationen finns det inget moment av prov och det pratas inte 
heller om betyg, men däremot är det tydligt att flera av flickorna är väldigt noga med 
att fokusera på just tajming som Eva återkommande nämner som centralt, och gör 
detta sedan med små, men tydliga, rörelser. Detta är i sig inte något problematiskt 
och elevernas time-on-task, det vill säga den tid som eleverna ägnar åt den aktivitet 
som är designad för att skapa förutsättningar till lärande, och som är så 
eftersträvansvärt i didaktiska sammanhang blir på så sätt ganska stor när det 
kommer till att öva just tajming. 

Det som kan gå förlorat för de elever som bara gör vad som förväntas, och inget 
mer, är den drivkraft som potentiellt finns inbyggd i att låta eleverna själva skapa 
rörelser. Det kreativa momentet tenderar alltså att minska. Eleverna som inte 
arbetar så mycket med tajming, utan fokuserar på att stå i centrum och hitta på 
rörelser som förväntas vara tillräckligt iögonfallande för att de andra ska titta på 
dem, övar just på kreativitet. Däremot lärandeobjektet tajming tenderar att bli 
mindre intressant.  

Bild 6.2 Elever som gör olika stora rörelser olika vältajmat. 
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I narrativet är det flickor som gör vad som förväntas, som med små rörelser gör 
uppgiften korrekt men utan att sticka ut alltför mycket. Som tidigare konstaterats 
återkommer en beskrivning av en anti-plugg kultur som väl etablerad bland pojkar 
i synnerhet. Omvänt beskrivs flickor istället vinna status genom att göra vad som 
förväntas, att vara konforma i skolan, prestera väl och studera (Öhrn & Holm, 2014). 
För att återigen referera till Young (1980) uttrycks femininitet genom att just vara 
lite mer återhållsam och inte ta allt för stor plats. Om det är så skapar den här 
uppgiften en uppdelning som innebär att flickor i högre utsträckning tränas i 
tajming medan pojkar lämnas större utrymme att öva på kreativitet vilket 
följaktligen leder till att deras utrymme att jobba på sin tajming begränsas. 

Elevernas olika sätt att förhålla sig till denna uppgift genererar ganska olika 
aktiviteter hos eleverna vilket därmed också påverkar deras lärande i olika 
riktningar. Det ska här läggas till att det, likt frågan om skojsång, också är pojkar i 
första hand som väljer att visa upp sig snarare än att göra små tydliga rörelser med 
god tajming. En potentiell risk är därmed att pojkar och flickor i den här typen av 
sammanhang lär sig olika saker i musikundervisningen. I en uppföljande diskussion 
berättar Eva hur denna analys väcker en tanke att pröva att arbeta med denna 
problematik genom att placera de elever som är ordningsamma i en grupp för sig 
och de som inte håller sig till reglerna i en annan grupp. Initialt skulle detta kunna 
resultera i att skillnaderna förstärks, men det skulle också likväl kunna skapa ytor 
för elever som annars är konforma att våga ta plats och för elever som inte är lika 
ordningsamma att det blev så pass synligt att de inte gör uppgiften att det skulle 
locka dem till att faktiskt anstränga sig.  

Diskussion 

I resultatpresentationen har vi resonerat kring olika möjliga sätt att analysera och 
förstå elevernas positionerande i musikklassrummet och på så sätt har vi redovisat 
svar på första forskningsfrågan. Den andra forskningsfrågan, som handlar om på 
vilket sätt en normkritisk analys av elevers interaktioner kan utveckla musik-
undervisningen, kan besvaras på två olika sätt som vi kommer att lyfta nedan. För 
det första kan frågan besvaras i relation till varje specifikt avsnitt, och för det andra 
i relation till att över huvud taget som lärare medverka i ett forskningsprojekt och 
utveckla sin förmåga att kritiskt granska sin undervisning.  

För var och ett av de olika teman som vi tittat närmare på, nämligen elevers 
hållning, humor och skojsång samt rörelse och tajming finns möjliga slutsatser att dra 
som öppnar ingångar för att utveckla undervisningen. Vi har berört några av dessa 
i texten ovan och försökt skriva fram möjliga pedagogiska implikationer av olika 
läsningar av elevernas interaktioner. Förväntan på praktiknära forskning att bidra 
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med frågeställningar som är relevanta för musiklärare att utgå från för att utveckla 
sin egen musikundervisning är infriad för Evas del. Frågeställningen har kommit 
från henne och att resultaten är relevanta för många situationer i hennes 
undervisning. Den andra ambitionen som finns med praktiknära forskning är att 
forskningens resultat ska kunna vara relevant också för andra musiklärare i 
liknande situationer. Relevansen för andra musiklärare kan däremot bara läsaren 
själv avgöra, men förhoppningen är att det ska finnas läsare som känner igen sig och 
för vilka denna fördjupade analys av elevernas interaktioner också ska kunna 
utveckla en fördjupad normkritisk blick som kan bidra till att musikundervisningen 
blir mer socialt inkluderande på olika sätt.  

När det gäller frågan om att utveckla en normkritisk blick kan detta också 
diskuteras i termer av professionsutveckling genom att den vetenskapliga kompe-
tensen hos den medforskande läraren höjs. För Eva har en stor del av behållningen 
varit att få tid att resonera och utvecklas i sin förmåga att analysera elevernas 
interaktioner på nya sätt. 

Mikael:  Men om du säger något nu om hur har du upplevt att vara med 
än så länge i projektet så här långt.  

Eva:  Det har ju varit kul när jag har skickat en film och så har du 
tittat på den och så har du sett lite mer hur eleverna rör sig.  

Mikael:  Mmm.  
Eva:  Jag har ju inte tittat riktigt på vad de gör med fötterna och 

sådant, utan det är mer vad de säger som jag hör. Ljudintrycket 
det går liksom före. Så hur de egentligen rör sig i klassrummet, 
det är ju mer en ny infallsvinkel eller lite större bild. Det har 
varit bra.  

(Utdrag ur intervju, mars 2020)  

Eva sätter här ord på hur projektet har bidragit till att synliggöra andra detaljer av 
elevers interaktioner som hon inte uppmärksammat i sin vardagliga gärning som 
musiklärare. Att som Eva fokusera på det språkliga, på orden, snarare än andra 
handlingar för att förstå eleverna är troligen ganska vanligt förekommande. På 
motsvarande sätt har den forskningstradition som sysslar med interaktionsstudier 
kritiserats för att i alltför liten utsträckning fokusera på icke-verbal kommunika-
tion. Vårt fokus på elevers hållning bidrar därmed till utveckling inte bara för Evas 
del utan också för den forskning som bedrivs inom detta fält.  

Det Eva säger vidare att det är värdefullt att få tid att utvecklas och att ha någon 
att bolla tankar med. I synnerhet när det är någon utifrån som analyserar materialet, 
vilket är en aktivitet som kan bli än mer fokuserad om den yttre personen är forskare 
och syftet är att skriva någon form av forskningspublikation. Men som Eva påpekar 
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ligger det värdefulla också i att forskaren själv lyckas sätta sig in i och dela liknande 
uppfattningar kring undervisningen:  

Eva:  Det är över huvud taget värdefullt att prata med någon som 
förstår vad jag säger eller vad jag pratar om. Oftast så upplever 
jag att folk bara ruskar på huvudet och tycker att det inte var 
så farligt det där.   

Mikael:  Just det.  
Eva:  Så, pojkar kan ju va sådär menar somliga och det är ingenting 

vi behöver fundera mer på. Men jag tycker att vi behöver 
fundera mer på det och hur vi kan påverka detta.   

Mikael:  Upplever du att det är mycket tystnad och svårt att hitta andra 
kollegor och prata med.   

Eva:  Ja, vi pratar inte om de här sakerna.   
Mikael:  Nej.  
Eva:  Nej, det gör vi inte. Jag tror att det är så mycket som tar över 

hela tiden, till exempel att vi behöver fylla i alla dessa matriser 
hela tiden på vad eleverna kan, så tiden räcker inte riktigt till 
heller till att fokusera på de här sakerna. Så att vi har olika 
prioriteringar, men också kanske för att jag ser alla klasser och 
de här som sticker ut jättemycket.  

(Utdrag ur intervju, mars 2020)  

Att över huvud taget vara med i ett forskningsprojekt beskriver Eva på ett generellt 
plan som positivt för att få syn på nya aspekter av undervisningen. I synnerhet om 
forskningen involverar en nära dialog med en forskare som den medforskande 
läraren kan analysera undervisningen tillsammans med. Eva menar att detta är ett 
utfall av att hon saknar kollegor som prioriterar frågor om vilka normer och 
föreställningar som styr våra handlingar före sysslor som att hålla koll på elevers 
prestationer i undervisningen.  

Den prioritering som lärarna gör i att fokusera på att fylla i matriser för elevernas 
dokumentation kan beskrivas som en yttre förutsättning som lärarna själva inte rår 
över. Utöver dokumentation inför omdömen och betyg så har Eskilstuna kommun 
ett system där varje lärare flera gånger per termin förväntas fylla i dokumentation 
om måluppfyllelse för varje elev. Detta är en del av en allmänt spridd 
styrningsteknik inom kommunal förvaltning som går under beteckningen New 
Public Management och som ställer krav på att kontinuerligt mäta resultat av en 
verksamhet, vilket i förlängningen innebär att allt större tid från lärarens sida måste 
ägnas åt elevdokumentation. Det kan alltså finnas ett intresse bland fler lärare åt att 
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fördjupa sig i frågor som rör normer i musikklassrummet för att utveckla 
undervisningen, men att detta intresse trängs undan av andra frågor.  

Det finns inte utrymme i denna text att djupare diskutera frågan om New Public 
Management och det egentliga värdet för skolledning och skolförvaltning 
presentera så pass detaljerad kunskap om enskilda elevers progression i skolan som 
görs. Men Eva upplever att detta tar tid från samtal som annars skulle kunnat ägnas 
åt att utveckla undervisningen och därmed bidra till elevernas kunskapsutveckling, 
vilket hon upplever skulle varit mer fruktbart.  

I ett kommande projekt vore det vidare intressant att, utifrån någon av de olika 
resultat som presenterats i kapitlet om elevers positionerande, välja någon av dessa 
och låta dessa ligga till grund för att utveckla någon form av metod i undervisningen 
att pröva. Att till exempel, som presenteras under avsnittet om humor och skojsång, 
pröva att bygga in en förväntan på eleverna att göra något humoristiskt för att 
förändra elevernas positionerande och samtidigt i bästa fall skapa större utrymme 
för musikalisk kreativitet.  

En annan väg framåt som vi ser som fruktbar är att involvera fler lärare på samma 
skola för att skapa en mer kontinuerlig dialog och att hjälpa varandra att analysera 
och utveckla sin undervisning. I det här fallet, då det inte finns fler musiklärare, 
skulle det kunna vara intressant att knyta an till ett helt arbetslag som gemensamt 
skulle kunna analysera elevernas interaktioner i sina respektive klassrum. Detta 
också kunna bidra till en ökad förståelse för lärares olika förutsättningar att 
undervisa i olika ämnen. Musik är ett ämne som betraktas som ett praktisk-estetiskt 
ämne i skolan, som genom historien legitimerats på olika sätt (se kapitel 1). Vidare 
är musik ett ämne som ofta förväntas vara lustfyllt. Även om denna lust kan vara en 
drivkraft när den är etablerad kan förväntningen på musik som något skapa 
utmaningar som inte finns på samma sätt i andra ämnen. Lärares olika 
förutsättningar att bedriva undervisning är något som skulle kunna bli studeras om 
lärare i olika ämnen samverkar i högre utsträckning. Det skulle också vara 
intressant för att undersöka hur olika kontexter, olika undervisningsämnen, kan 
påverka elevernas interagerande som en effekt av olika normer och förväntningar 
inom olika ämnen. Slutligen skulle samverkan med andra ämneslärare kunna bidra 
till att utveckla det kollegiala samtalet och förståelsen om hur maktstrukturer kan 
se ut bland eleverna, och hur detta kan påverka deras delaktighet i undervisningen. 
Att lära av och med varandra är grunden för praktiknära forskning varför lärande 
då också flera kollegor är involverade är värdefullt.  
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Vidare läsning 

Slutligen några tips om vidare läsning för den som vill fördjupa sig i detta med 
normkritik i undervisningen generellt och kring normer som visat sig i musikunder-
visningen i synnerhet. 2008 skrev Lena Martinsson en bok om normer i skolan som 
är välskriven och en god introduktion till frågor om makt och undervisning. Själva 
begreppet ’normkritisk pedagogik’ brukar betraktas som lanserat genom antologin 
Normkritisk pedagogik: makt lärande och strategier för förändring (Bromseth & Darj, 
2010). Sedan dess har begreppet fått en del kritik som diskuteras i en uppföljande 
antologi (Björkman & Bromseth, 2019). Dessa böcker är läsvärda och bygger på ett 
antal olika texter som på olika sätt diskuterar förtjänster och utmaningar med 
normkritisk pedagogik.  

När det sedan kommer till litteratur om normer i musikundervisning finns ett 
antal avhandlingar som på olika sätt berör detta från olika perspektiv. Här finns 
avhandlingar som berör normer kring genus och genrepraktiker (Borgström-
Källen, 2014; Onsrud, 2013), genus och sångsituationer (Hentschel, 2017), genus och 
musikteknologi (Jonasson, 2020). Camilla Kvaal (2018) skriver om och 
problematiserar etnicitet utifrån ett projekt som syftar till att skapa integration på 
ett intressant sätt. För dig som vill läsa mer om elevers positionerande i 
musikundervisning på liknande sätt som i detta kapitel finns fler analyser av 
likheter och skillnader mellan en musikprofilskola och en vanlig kommunal 
grundskola i Mikaels avhandling (Persson, 2019). Det finns också en liknande studie 
i vilken elevers interaktioner i en musikprofil på ett norskt gymnasium diskuteras 
(Ellefsen, 2014).  
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7. Vara lärare i praktiknära 
forskning 
Mirjam Broers, Carna Fredriksson, Anita Lönngren, Eva Sand & Maria Steen 

I detta kapitel skriver vi medforskande musiklärare i projektet om de upptäckter 
och insikter vi fått under vägen. Vi skriver om de hinder vi mött och hur vi försökt 
navigera runt dem. Vi skriver om samarbetet mellan kommun och högskola, hur 
elever reagerat, vad de tänkt och tyckt, om tekniken som ibland hjälper och ibland 
stjälper och naturligtvis om vad vi lärt oss och tar med oss i vår undervisning. Vi 
hoppas kunna ge inspiration och kanske hjälp på traven till dig som också vill forska 
praktiknära. Inför arbetet med kapitlet började vi med en gemensam brainstorm 
under en studiedag kring vilka teman vi ansåg viktiga att ta upp.  

Efter vår brainstorm skrev var och en fritt om sina tankar, erfarenheter och 
upptäckter under varje tema. Detta skedde under vårterminen och början av hösten 
2020. De olika teman vi kommit fram till blev så småningom rubriker och texterna 
vi skrivit under varje tema blev grunden som kapitlet vilar på. Detta kapitel är alltså 
inte tänkt att på ett systematiskt eller uttömmande sätt presentera våra upplevelser 
av att delta i praktiknära forskningsprojekt. Istället är ambitionen att ge en bild av 
de aspekter av att medverka som vi upplevt som mest centrala för oss utifrån våra 
respektive ingångar i detta arbete.  

Vi har velat säkerställa att allas tankar och erfarenheter kommit med i texten. Det 
var dock svårt att vara fem personer som skrev och ändrade i samma text. 
Utmaningen var inte teknisk, utan handlade mer om rädslan att tolka någon fel eller 
göra redigeringar som andra inte tyckte var bra och så vidare. Vi landade i att ge 
varandra frihet att skriva fritt och att vara raka i kommunikationen oss emellan. 
Eftersom vi arbetar på olika skolor, med olika scheman och ramar för när skrivande 
och läsning av text varit möjligt, har det ibland medfört en viss fördröjning i 
kommunikationen. Något vi beslutade oss för var att skriva en istället för man som 
ett ställningstagande för att bidra till en reflektion om vilka begrepp som kan verka 
könsneutrala, men som bär med sig spår av en patriarkal struktur.  

Projektet har varit lärorikt på många olika sätt, något samtliga medverkande 
musiklärare är eniga om. Samtidigt finns det också utmaningar med arbetet. 
Genomgående presenteras både styrkor och utmaningar med att vara lärare i 
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praktiknära forskning i samtliga avsnitt. Kapitlet inleds med ett avsnitt om våra 
respektive ingångar till och erfarenheter av praktiknära forskning och de aktiviteter 
som detta medför. I nästa avsnitt diskuteras kollegialitet genom kontakt med andra 
musiklärare, men också med forskare som kollegor. Efter det diskuteras vad det 
innebär att granska sig själv, då främst genom videodokumentation. Att praktiskt 
hantera forskningsetiska utmaningar problematiseras i följande avsnitt och efter 
detta diskuteras utmaningar och möjligheter i samarbetet mellan lärare och 
forskare från högskolan. Slutligen, före avslutande kommentarer, diskuteras 
förutsättningar för att delta i praktiknära forskningsprojekt.  

Olika ingångar till projektet 

Vi har alla olika ingångar och motiv till vår medverkan i praktiknära forsknings-
projekt. I det följande kommer vi var och en för sig att med några ord presentera 
vad som fick oss att välja att delta i detta projekt. Vi kommer också att skriva något 
om våra tidigare erfarenheter av aktiviteter relaterade till praktiknära forskning, så 
som akademiskt skrivande och kollegialt lärande, men även relaterade aktiviteter 
så som video-dokumentation och vana av digitala hjälpmedel vilket inte minst blev 
viktigt i kölvattnet av Corona-pandemin.  

Skälet till att Mirjam deltog i ULF-forskningsprojektet var att hon tyckte det lät 
intressant med ett forskningsprojekt som riktade sitt ljus mot musikundervisning. 
Med de nya kunskaperna om forskning i minnet, som hon fått genom sin 
distansutbildning för Vidareutbildning Av Lärare (VAL) vid Stockholms 
Universitetet 2018, kändes det nästan som ett naturligt nästa steg att gå med i ULF:s 
forskningsprojekt. Mirjam anser att det är viktig att vidareutveckla sig i sin yrkesroll 
och stå öppen för nya pedagogiska metoder, läromedel och resultat från forskning.  

För Carna är det viktigt med fortbildning, att ta del av ny forskning och att 
fortsätta utvecklas som lärare men även att lyfta musikämnet. Hon har sedan 
tidigare deltagit i ett forskningsprojekt vid Mälardalens högskola rörande musik-
undervisning.   

Även Maria har tidigare deltagit i två forskningsprojekt vid Mälardalens 
högskola rörande musikundervisning. I dessa projekt användes bland annat 
ljudinspelning och lektionsbesök så varken inspelning eller observation är något 
nytt. Maria tycker att det är intressant att få inblick i forskarvärlden. Att utvecklas 
som lärare och att synliggöra musikämnet, var andra bidragande faktorer till att hon 
valde att medverka i projektet.  

För både Carna och Maria, som jobbar som kollegor på samma skola till vardags, 
var den avgörande faktorn att delta att de fick möjligheten att jobba tillsammans i 
forskningsprojektet. De är vana att besöka varandras lektioner då skolan de arbetar 
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på har drivit ett utvecklingsarbete med kollegialt lärande och lektionsbesök som 
grund. Eftersom det finns fler musiklärare på skolan är samplanering, sam-
bedömning och kollegiala diskussioner en del av deras vardagliga arbete. Att gå med 
i projektet såg Carna och Maria som en möjlighet att ytterligare fokusera på detta 
intressanta utvecklingsområde.  

Anita har erfarenhet av både kortare och längre kurser/utbildningar i bland 
annat musik. Att delta i ULF-projektet tyckte Anita lät intressant dels för att få ta 
del av ny forskning och dels få en möjlighet till kollegialt lärande, vilket ofta saknas 
i vardagen som musiklärare. Det var kanske sista chansen att medverka i en 
forskningsstudie då pensionsåldern närmar sig. Tanken på forskning har funnits 
med sedan examensarbetet, inom satsningen för Särskild Lärarutbildning (SÄL), då 
hon uppmuntrades till det men avstod. Från examensarbetet har Anita erfarenhet 
av inspelning med videokamera i ett klassrum och intervju med elever som spelades 
in på kassettband. I arbetet som musiklärare har Anita också använt sig av digitala 
verktyg som iPads för att filma/dokumentera elevers arbete i dans och sång. 
Garageband har hon använt i undervisningen med elever när de gjort sina egna 
låtar. Hon har också gjort egna Kahoot på dator med frågor exempelvis om 
instrumentgrupper. Digitala verktyg används numera dagligen i arbetet som lärare 
och Anita upplever att det finns mycket att utveckla och lära inom detta område.  

Eva är ensam musiklärare på sin skola och träffar samtliga elever varje vecka. 
Denna centrala position på skolan och för eleverna kan beskrivas som en möjlighet 
att jobba med normkritik och diskrimineringsgrunder på ett sätt som kommer 
samtliga elever till del menar Eva. Evas intresse av att delta kommer alltså främst 
utifrån hennes intresse av de frågor hon önskar undersöka. Eva har redan innan 
detta forskningsprojekt gått en kurs i normkritik och har som musiklärare arbetat 
med att utveckla metoder för arbetet med normkritisk pedagogik. Tidigare har Eva 
varit med om olika lokalt ordnade former för kollegialt lärande som inneburit att 
lärare besökt varandra för att observera något specifikt, exempelvis vilka elever som 
får störst andel av talutrymmet.  

Vi har alla olika erfarenheter av akademiska studier, olika specifika intressen, har 
följt olika vägar in i musikläraryrket och olika erfarenhet av kollegialt lärande. Det 
vi har gemensamt är en nyfikenhet och ett intresse av att utveckla vår undervisning, 
vilket är den primära drivkraften till att medverka i detta praktiknära forsknings-
projekt.  

Kollegialt samarbete 

Praktiknära forskning kan utifrån detta projekt beskrivas som ett kollegialt 
samarbete på flera olika sätt, både genom att musiklärarkollegor stöttat varandra i 
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projektet och genom kontakten med forskarna i projektet som också är utbildade 
musiklärare. I det följande presenteras några olika exempel på vinster med det 
kollegiala samarbetet som vi upplevt i projektet.  

De två lärare som har jobbat tillsammans i ett av delprojekten har sett en stor 
vinst med detta, dels ur ett samplaneringsperspektiv och dels vad gäller snabb 
återkoppling, uppföljning och vidare planering. Ett exempel på effekter av 
kollegialt samarbete är hur lärarna, i samtal mellan eller efter lektioner, upptäckt 
hur deras olika sätt att göra samma saker fått lektionerna att ta olika vägar. Detta 
har inspirerat till att prova något nytt eller annorlunda i upplägget av under-
visningen. Det kan exempelvis gälla så enkla saker som hur man går tillväga när 
gruppen i ensemblespel ska byta mellan olika instrument. I ett konkret fall handlade 
det om att eleverna var delade i grupper där varje grupp spelade en rytm på ett 
rytminstrument. När grupperna fått rytmen att fungera spelade alla tillsammans. 
Därefter skulle grupperna byta instrument med varandra. En lärare provade då att 
låta instrumenten ha fasta platser och att elevgrupperna bytte platser istället för att 
eleverna skulle lämna över instrumenten till varandra. Det gjorde instrumentbytet 
lugnare och snabbare. De lärare som arbetade tillsammans upplevde alltså det som 
en styrka att ha en person i sin närhet att bolla tankar, idéer och tvivel med vilket 
har motiverat till att jobba med forskningen trots hög arbetsbelastning.  

I rapporten Lärares planering och efterarbete av lektioner (Nordgren et al., 2019) 
visar resultaten att lärare som arbetar på skolor som utvecklat en infrastruktur runt 
kollegialt samarbete är mer nöjda med flertalet undersökta faktorer på sin 
arbetsplats. De är mer nöjda med kvalitén på undervisningen, med sin arbetsmiljö 
och med stödet de får från såväl rektor som förstelärare. Trots dessa positiva 
effekter har de flesta lärare idag inte tillgång till ett sådant organiserat samarbete 
enligt rapporten. En förklaring till detta kan vara att lärare, innan de inleder ett 
sådant strukturerat arbete, kan känna att tid tas från din egen planering och att detta 
innebär mer stress. De lärare som arbetat tillsammans i ett av delprojekten som 
presenteras i denna antologi upplever det motsatta. Du behöver inte sätta dig ner 
själv, utan samarbetet blir istället ”din egen planering”, och med lite övning blir 
samplaneringen effektiv. Dessutom får dina elever tillgång till två eller fler lärares 
tankar, erfarenheter och kreativitet. I de fall du har en grupp eller klass där 
undervisningen inte fungerar optimalt har du möjlighet att vända och vrida på dina 
lektionsupplägg tillsammans med någon som kan se situationen från ett annat 
perspektiv. Samma sak om du har en elev som du inte riktigt når fram till, eller som 
inte når målen i ditt ämne, så är kollegan en kraft att räkna med.  

På mindre skolor är musikläraren ofta ensam i sin profession. Det kan därför vara 
svårare att hitta någon att bolla tankar och idéer med. Vissa aspekter i skol-
situationen kan ändå vara lika, oberoende av ämne. Mot denna bakgrund kan det 
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vara intressant att tillsammans med en kollega i ett annat ämne jämföra hur samma 
elever agerar i klassrummet i andra sammanhang än den egna lektionen, och på så 
sätt få till ett kollegialt samarbete.  

På samma sätt som vi lärare under forskningsprojektet haft en kollega, i form av 
en före detta lärare och nu forskare i musikpedagogik, kan det alltså vara intressant 
att ha med en kollega som undervisar samma elever i en konkret undervisnings-
situation för att analysera tillsammans. En utomstående kan se de detaljer som är 
lätta att missa när en själv är mitt uppe i en lektionssituation, men som kan betyda 
mycket för utvecklingen av det fortsatta arbetet.  

För att ta ett exempel från en av delstudierna skulle det med ett kollegialt 
samarbete det vara lättare att dra slutsatser av elevernas positionerande. Skolan 
skulle därmed kunna göra ett bättre jobb med att skapa förutsättningar för alla 
elever att få likvärdig plats och medverkan under alla lektioner. Exemplet (kapitel 
6) handlar om hur elever positionerar sig under lektionerna, om elever som tar stor 
plats och ofta skojsjunger när det är sång på schemat. Frågor som vore möjliga att 
undersöka vidare skulle kunna vara hur samma elev agerar när det är exempelvis 
matte? Kan det vara så att den eleven även där uttrycker sig högt och skämtsamt, 
eller kan eleven ha lättare att smälta in i gruppen när hen inte förväntas höras under 
en lektion, och då fungera på ett annat sätt? Eller är det så att eleven som står och 
hänger på ett ben under musiklektionen gör det även under andra lektioner, eller 
var det enbart på musiklektionen som eleven inte vågade ta sin fysiska plats? Som 
ett sista exempel kan kollegial samverkan hjälpa till att synliggöra orsaker bakom 
elevers positionerande vilket kan bidra till att utveckla undervisningen. Om en elev 
positionerar sig på ett visst sätt för att eleven känner sig obekväm med en situation 
exempelvis skulle en tillrättalagd uppgift kunna skapa bättre förutsättningar så att 
just den eleven istället känner sig bekväm. Om detta går det att läsa mer i kapitel 6.  

Något annat som blev synligt genom kollegiala samtal var hur elevernas 
reaktioner på uppgifter i de olika grupperna också påverkade vilken väg som 
lektionerna kunde ta. Vid ett tillfälle, när det var rytmträning stannade en av 
grupperna självmant efter första rytmen (en 4/4 takt) och gjorde en hel takts paus 
innan de fortsatte med nästa rytm. Lärarnas tanke var initialt att alla rytmer skulle 
komma i en följd, men elevernas sätt att lösa uppgiften gjorde det lättare att 
fokusera på nästa takt. Efter att lärarna hunnit prata om detta mellan två lektioner, 
sett hur denna paus gjort det lättare för eleverna samt att den även förde med sig 
tydlig träning av periodkänsla, bestämde de sig för att göra så med de övriga 
grupperna också.  

Ett annat konkret exempel, som utvecklats till följd av kollegiala samtal, handlar 
om eleverna i en grupp som var negativa till genren folkmusik och mer teoretiska 
genomgångar i undervisningen. En av lärarna införde då konceptet ”nyfiken på” 
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som ett sätt att närma sig okända musikupplevelser med lite öppnare sinne. 
Begreppet återkom under många lektioner; nu är det dags för “nyfiken på” och det 
blev ett naturligt inslag där grupperna kunde tillåta sig att lyssna på musik de 
vanligtvis inte möter eller lära om musikaliska sammanhang som är okända. Mer 
om detta kan du läsa i kapitel 4.  

En insikt om betydelsen av kollegialt lärande, en av flera insikter som inte har 
varit direkt kopplad till våra forskningsfrågor men som ändå upplevts som något 
positivt, är betydelsen av att deltagande musiklärare träffats och kunnat utbyta 
erfarenheter. Vi anser att det varit lärorikt att diskutera och analysera vår 
undervisning tillsammans med forskare och kollegor. Det ger läraren en möjlighet 
att se undervisningssituationen utifrån och med ett annat perspektiv. Det är bra att 
släppa in fler i klassrummet som ser saker från ett annat perspektiv. Fler ögon ser 
mer och kanske andra saker än en själv. Att de olika projekten haft olika fokus har 
också berikat och fått oss att se på vår undervisning ur ett bredare perspektiv. 
Betydelsen av att få ta del av forskningsresultat samt diskutera metodik med en 
forskare kan inte överskattas. Det skulle vi vilja göra även fortsättningsvis.  

Tips till dig som funderar på att arbeta i liknande projekt!  

· Försök få med dig en kollega i projektet. Det hjälper i såväl 
motgång som medgång. 

· Stort engagemang i lärargruppen skapar goda förutsättningar att 
samarbeta på ett konstruktivt sätt.1 

Att granska sig själv och sin undervisning 
Förutom att samtala med kollegor, eller med den medforskande forskaren, har vi 
granskat oss själva med hjälp av videokamera. Samtliga är överens om att detta varit 
nyttigt och givande, men också utmanande. I vår praktiknära forskning använde 
samtliga lärare sig av videodokumentation av lektioner. Dessa inspelningar utgick 
sedan analysen från. En kamera spelade alltså in ett antal lektioner och det var dessa 
som sedan analyserades. I det följande kommer vi utifrån ett antal olika exempel att 
diskutera hur videofilmandet bidragit till att reflektera över den egna under-
visningen.  

Flera av oss medforskande lärare har upplevt att lärarens känsla av vad som hänt 
under en lektion inte alltid stämmer överens med vad filmen visar, vilket exemplifierar 
hur videodokumentation skapar en möjlighet att distansera sig till, och reflektera 

 
1 Illustration glödlampa, © Mathilda Backman. 



 

 149 

över, sin egen undervisning. En lektion kan exempelvis ha upplevts som rörig, men 
filmen visade något annat. Under en sångövning i luciatider uppfattades en lektion 
som mycket rörig. Det var specifikt övergången mellan de olika sångerna där läraren 
tyckte att det pratades väldigt mycket och var ofokuserat. Vid analysen av filmen 
upptäcktes däremot att eleverna hade bra fokus när de sjöng och att det endast 
pratades lite grann mellan sångerna. Lärarens egen reflektion här var att det kanske 
mer handlade om hennes egen stress att hinna igenom alla sånger och det faktum 
att lektionen observerades och spelades in. Detta kan du läsa mer om i kapitel 3.  

En tanke som väckts till följd av denna analys av videosekvenser handlar om vad 
som skapar upplevelsen av att det är rörigt i klassrummet. Beror det möjligen på alla 
samtidiga sinnesintryck? Musik innebär ljud, varför en viss volym alltså är 
ofrånkomlig i musikundervisning. Eller beror det på formerna för undervisning som 
skiljer sig åt jämfört med undervisning i flera andra ämnen? På en musiklektion har 
eleven exempelvis inte alltid sin fasta plats. Flera förflyttningar kan förekomma 
under samma lektion, exempelvis vid byte av instrument under ensemble-
spelslektioner eller under dans och rörelse till musik.  

Ytterligare ett exempel från en filmad lektion under ett av pilotprojekten visade 
hur läraren under lektionen upplevt att en elev var passiv och försökte peppa eleven 
att komma igång. När läraren vid ett senare tillfälle tittade på filmen syntes hur 
eleven bara behövt ta en paus och jobbat hårt både före och efter ögonblicket 
läraren observerade. En av lärarnas ställde sig därför frågan om vi underskattar 
betydelsen av korta pauser/reflektion under lektionerna för att vi har så mycket vi vill 
hinna med på den korta tid vi har till vårt förfogande? Samtidigt kanske en annan elev 
behöver just hjälpen att komma igång, vilket också kunnat ses i andra filmade lektioner. 

Under projektets gång har flera lärare blivit mer medvetna om elevernas sätt att 
interagera med sina kroppar genom placering i rum och i förhållande till klass-
kamrater. Det är en av de saker som lärarna upplevde blev tydligare när de såg på 
filmerna efteråt. Ett exempel på detta handlar om hur en elev som bara verkade 
hålla på med annat under keyboardspel, och störde övriga elever, kanske var 
understimulerad. Eleven i fråga drog ut sladden till hörlurarna, såväl sina egna som 
andras, så att alla blev störda. Pedagogen uppmärksammade skeendet under 
lektionen, men det blev ännu tydligare på filmen. Där blev det synligt att eleven 
klarade av uppgiften tidigt och hade behövt kunna gå vidare. Från en annan skola 
observerades hur en elev rörde sig ganska mycket runt i klassrummet och störde 
övriga elever eftersom uppgiften var för enkel. Det hade även i detta fall varit bra 
om eleven fått veta vad nästa steg i uppgiften var så att hen kunde gå vidare, 
alternativt att det funnits en extra uppgift för dem som blev klara. Analyserna 
utifrån videofilmerna har i detta projekt gjort det ännu tydligare att det är viktigt 
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att ha material som är anpassat för alla elever för att undvika oro i klassrummet och 
hos den enskilda eleven på grund av att uppgiften är för lätt eller för svår. 

Ytterligare ett exempel är från ensemblespel på ukulele där två elever delade på 
ett instrument, de turades om att instruera och spela. Eleverna tog uppgiften på 
stort allvar och lektionen blev både effektiv och rolig. Genom att de skiftades om 
fick fingrarna vila emellanåt vilket gjorde att elevernas uthållighet blev längre. 
Ömheten i fingertopparna blev inte avgörande för hur länge gruppen orkade öva. 
Att få förklara för någon kompis tycks därmed bidra till att skapa ett bra 
arbetsklimat, vilket även glädje gör. Glädje i klassrummet kan smitta av sig vilket ett 
annat exempel visar. En klass jobbade med folkmusik, vilket först inte gick hem hos 
alla. När det skulle dansas långdans vändes däremot känslan i rummet och gruppen 
ville fortsättningsvis dansa långdans varje lektion. En övergripande reflektion 
utifrån detta exempel är att vi vuxna ibland är så angelägna om att gå vidare för att 
hinna med alla moment i kursplanen att vi missar att eleverna behöver få stanna i 
glädjen en stund.  

Flera lärare har observerat elever som tar avstånd från gruppen och uppgiften, 
eller kanske döljer osäkerhet, genom att till exempel skojsjunga, skämta bort en 
uppgift, eller på annat sätt distansera sig till klassen och uppgiften. I kapitel 4 
beskrivs en situation, då en elev skjuter bak sin stol och under sång hamnar lite 
bakom och avvaktande utanför ringen, för att senare under terminen ha 
socialiserats in i gruppen och delta fullt ut i arbetet. Dessa situationer blir väldigt 
tydliga när en lektion filmas och analyseras. Det blir mycket lättare att förstå elevens 
beteende när det går att ta del av hela lektionsförloppet via filmen. I lektions-
situationen finns risken att läraren blir irriterad och inte hinner se bakomliggande 
orsaker.  

Precis som en lärare kan få insikter av att se sin undervisning filmad och ibland 
bli positivt överraskad, så kan det också hända att samma känsla av magi inte 
kommer fram på filmen, som upplevdes i undervisningssituationen. Filmmediet kan 
alltså komma till korta när det gäller att fånga upplevda känslor. Tänk till exempel 
på hur det kan vara att se den där fantastiska konserten, som du upplevde live, på 
film. Minnet av din känsla från där och då finns ju kvar, men upplevelsen blir inte 
densamma. Detta är en viktig lärdom att hålla i minnet även i forsknings-
sammanhang beroende på vad som är undersökningens fokus.  

Alla deltagande lärare är eniga om att det var lättare att se det som faktiskt 
utspelade sig under lektionen när en kunde se på filmen. Genom att det gick en liten 
tid mellan att lektionen avslutades och lärarna tittade på filmen skapades med andra 
ord en aning distans till det skedda. Att det var positivt att se och analysera 
inspelningarna i efterhand är lärarna överens om. En annan lärdom är att det kanske 
inte alltid har handlat om stora saker utan snarare om detaljerna som fört arbetet 
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framåt, vilket video som medium bidrar till att fånga. Vi har också märkt hur bra det 
är att skriva ner sina reflektioner. Även en kortfattad anteckning är till stor hjälp vid 
diskussioner med kollegor eller vid förberedelse inför nästa lektionstillfälle.  

Vi tar alltså med oss många lärdomar från vårt deltagande i ULF-projektet som 
blivit möjliga att upptäcka genom att dokumentera undervisningen med video-
kamera. Vissa är helt nya, andra är sådana vi redan visste men har blivit påminda 
om. Genom att våga filma vår undervisning har vi kunnat följa hur fokus flyttas från 
oss som person till oss som lärare. I och med detta blir filmningen inte lika laddad. 
Det har varit intressant att få följa gruppernas utveckling kunskapsmässigt och 
socialt över tid. Filmerna, tillsammans med de egna skriftliga och muntliga 
reflektionerna, gör det lättare att minnas hur det var i början och hjälper en att 
tydligare se förändringar och vidareutveckla undervisningen för såväl individer 
som grupp.  

Forskningsetik, samtycke och elevers reaktioner 

I det här avsnittet tas några aspekter av forskningsetik upp som varit särskilt 
påtagliga för oss lärare. För det första skriver vi om våra erfarenheter av att 
informera vårdnadshavare och elever samt få samtycke till att barnen är med i 
forskningsprojektet. Här kan du läsa om de praktiska problem som uppstod kring 
denna fråga och hur vi försökt lösa dessa. För det andra skriver vi om elevernas 
reaktioner och frågeställningar runt samtycke samt hur forskningen påverkat 
undervisningen.  

Inom forskning är det viktigt att följa etiska riktlinjer. Etiska riktlinjer för 
forskning som rör människor har utarbetats av Vetenskapsrådet (2017). Det är 
bland annat viktigt att såväl vårdnadshavare som elever får chansen att lämna sitt 
medgivande till att delta i forskning; att de vet att deltagande är frivilligt, att de när 
de vill kan avsluta sin medverkan, att de anonymiseras samt att materialet som 
samlas in förvaras säkert och endast används till just forskning.  

Innan projektet kunde börja skickades samtyckesblanketter hem till vårdnads-
havare för att ge information och få medgivande till att deras barn deltog i forsknings-
projektet (bild 7.1). Dessa skickades i en del fall hem både digitalt, via skolans 
plattform Vklass, och som pappersblanketter. Andra musiklärare samarbetade med 
respektive klasslärare som skickade hem dessa tillsammans med alla andra 
blanketter som skulle skrivas på i början av terminen. Detta visade sig vara en 
smidig lösning eftersom de flesta vårdnadshavare är beredda på att fylla i en mängd 
blanketter i samband med läsårets start, och därför kommer de tillbaka ganska fort. 

Ett par musiklärare upplevde att det tog mycket tid att få tillbaka samtyckes-
blanketterna från vårdnadshavarna. En orsak till denna fördröjning kan handla om 
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missförstånd kring informationen och att en del vårdnadshavare med annat 
modersmål än svenska hade svårigheter att förstå informationen. Det skulle därför 
vara bra om samtyckesblanketterna på förhand hade funnits på andra språk än 
svenska som till exempel engelska, arabiska och somaliska eller de språk som 
behövts så att alla vårdnadshavare förstod informationen. En skola löste detta 
genom att två personer som arbetar med språkstöd översatte samtyckes-
blanketterna till arabiska och somaliska eftersom många elever på den aktuella 
skolan har dessa språk som modersmål.  

 

Information om forskarbesök 

Sedan 2018 samarbetar Eskilstuna kommun med Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm i forskningsprojektet ULF – Utveckling, Lärande, Forskning. Tanken 
är att forskare och lärare ska komma närmare varandra, och att man ska prova 
olika modeller för hur forskare och lärare kan samarbeta för det som kallas 
praktiknära forskning. Det gör man för att förbättra skolan. Mer information 
finns på http://www.ulfavtal.se. 
 
I projektet ingår en musiklärare på ditt barns skola. Den skola som ditt barn går 
på kommer att få besök av en lektor från Kungl. Musikhögskolan, som arbetar 
tillsammans med musikläraren för att tillsammans hitta områden som är viktiga 
att forska på när det gäller musik i grundskolan.  
 
Lektorn kommer under vårterminen att vara med vid undervisning vid två 
tillfällen. Lektorn och läraren kommer att observera (titta på) lärarens 
undervisning, och möjligen videofilma lektionerna. I Sverige får man inte 
bedriva forskning där människor är inblandade om de inte vet om det. Därför 
får du detta brev. Ljud eller film från de här två lektionerna kommer att 
förvaras säkert och bara användas av forskarna i projektet för sin analys. 
Videomaterialet kommer inte att visas för någon utanför forskargruppen. Alla 
barn kommer att vara anonyma. För att vi ska kunna påbörja detta behöver vi 
att du som vårdnadshavare fyller i denna blankett och återlämnar till 
musikläraren. Ni har rätt att säga till om ni inte vill att det sker någon forskning 
i ert barns klass. Man godkänner det man vill genom att kryssa i rutan. 
 

– Jag godkänner forskarbesök och att video spelas in från 
musikundervisning i mitt barns klass. 

 
– Jag godkänner forskarbesök och att video spelas in från 
musikundervisning i mitt barns klass men kräver att mitt barn inte får 
synas på video. 

 
– Jag godkänner inte forskarbesöket när mitt barn är närvarande. 

 
Namn:________________________________________________________ 
 
Datum:________________________________________________________ 
 
För mer information, maila: anna.backman-bister@kmh.se 

Bild 7.1 Samtyckesblankett. 
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En musiklärare skyndade på lapparnas insamlingstid genom ett belöningssystem. 
När alla hade lämnat in sin lapp fick alla elever i klassen en glass. Belöningen 
motiverade nästan alla elever att lämna in sin lapp snabbt. Eleverna påminde även 
varandra om detta. Det är viktigt att påpeka att eleverna inte fick belöning för att de 
valde att delta utan för att de hade med sig en ifylld samtyckesblankett från 
målsman. Det spelade alltså ingen roll om de hade kryssat i att de inte godkände 
deltagande i projektet, utan belöningssystemet hade att göra med att samla in 
lapparna, men inte vad de valde. Glass utdelades till hela klassen samtidigt när hela 
klassen hade lämnat in sina lappar. 

Några föräldrar hade misstolkat blanketten och kryssat i att deras barn både fick 
filmas och inte fick filmas, men att de fick vara med i rummet samtidigt som det 
filmades. Vid de här tillfällena fick lärarna ringa och prata med föräldrar för att reda 
ut vad de egentligen hade avsett. Kanske skulle samtyckesblanketten (se bild 7.1) 
formulerats annorlunda eftersom flera vårdnadshavare inte uppfattade att ett kryss 
i ruta nummer två innebar en inskränkning i godkännandet? Sammantaget tog alltså 
insamlandet av elevernas föräldrars samtycke till att delta ganska mycket tid i 
anspråk och fick hanteras med hjälp av många olika strategier för att lyckas.  

Både elever och lärare har uppskattat att lektioner blivit filmade. I allmänhet var 
de flesta eleverna nyfikna och tyckte att det var speciellt med forskarbesök. De 
kände sig utvalda och viktiga. Forskaren blev väldigt snabbt en naturlig del i 
skolsituationen och elever kunde undra: ”Kommer inte forskaren idag?”. Dock 
påverkade inspelningen lektionerna mer än förväntat; mestadels i början av 
projektet. För oss lärare fanns det, i synnerhet vid de första inspelningstillfällena, 
en viss anspänning när kameran kom igång. Denna anspänning kunde bero på olika 
saker. Det kunde vara så enkelt att det blev stressigt att hinna få utrustningen på 
plats av schematekniska orsaker. En utmaning är att läraren kan ha lektioner med 
0–10 minuter emellan två lektioner (se bild 7.2). En annan utmaning kan vara om 
salen är upptagen av en annan undervisningsgrupp med en annan lärare och du har 
inte möjlighet att komma in i så god tid som hade önskats (se bild 7.3). Det kunde 
också upplevas nervöst att få sina lektioner filmade och att få allt du säger och gör 
granskat, både av en utomstående forskare, och inte minst av dig själv. Det är lätt 
att vara hård och kritiskt mot sin egen undervisning. 

Själva filmandet kan alltså utgöra ytterligare ett stressmoment i lektions-
situationen, en stress som är tudelad. Dels själva stressen att få utrustningen på plats 
och dels det som nämndes tidigare, att vara observerad. Det kan dessutom öka 
stressen att samtidigt inse att eleverna hanterar situationen med att arbeta digitalt 
med betydligt större vana och säkerhet än vad vi lärare gör. Eleverna kopplar upp 
sig snabbt mot tekniken och det förekommer att en elev hjälper en av oss lärare flera 
gånger med tekniken. Mer om detta finns att läsa i kapitel 5.  
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En intressant tanke som dök upp i detta sammanhang gäller elevernas upplevelse 
av en lektion. Om lärarna har så många olika känslor efter en lektion, hur många 
olika tankar och känslor finns det inte då i elevgruppen? Vi kunde se i det filmade 
materialet att en del elever blev stressade av kameran och flyttade ur 
kameravinkeln, medan andra flyttade så nära som möjligt. Vissa elever gav uttryck 
för oro eller önskan om att synas – ”syns jag”? En annan elev som fick sitta lite i 
utkanten av ett bord undrade om föräldrarna gett tillåtelse för eleven att delta.  

I några grupper hade inte alla elever tillstånd att vara med på film. Detta innebar 
en utmaning i hur kameran placerades i rummet. Kameran behövde placeras så att 
undervisningen blev filmad på ett adekvat sätt samtidigt som den/de elever som inte 
fick eller inte ville filmas naturligtvis inte skulle synas. Det innebar också att 
särskilda hänsyn fick tas under lektionen. Lärarna behövde ha en plan för hur 
eleverna rörde sig i rummet vid lektionens start och avslut. Kanske kunde inte 
kameran sättas på förrän alla elever kommit till sina platser, vilket innebar att det 
kritiska startmomentet på lektionen inte kunde filmas i sin helhet. Samma hänsyn 
behövde också tas vid lektionens slut. Kameran behövde eventuellt stängas av innan 
eleverna lämnade rummet. Vissa moment i undervisningen som innebar 
förflyttning i klassrummet behövdes också tas speciell hänsyn till. I en grupp skulle 
exempelvis eleverna spela rytminstrument. Eleverna var då delade i smågrupper 
där varje grupp hade ett instrument som spelade en specifik rytm. Grupperna bytte 
sedan instrument med varandra så att när lektionen var slut hade alla elever provat 
alla de olika instrumenten och rytmerna. Att medverka i forskningsprojektet 
innebar med andra ord att läraren inte kunde använda sig av det optimala sättet att 
genomföra lektionen på grund av arbetet med att undvika att filmkameran fångade 
elever som inte fått samtycke till filmas. I en normal undervisningssituation skulle 
instrumenten haft fasta platser och eleverna flyttat sig emellan dem. I 
filmsituationen fick läraren tänka om och göra bytet så att de elever som inte fick 
filmas hela tiden höll sig i den del av klassrummet som var i kamerans döda vinkel.  

I de grupper där alla elever inte hade godkännande från vårdnadshavare att synas 
på film upplevde några elever filmandet som exkluderande. Men det fanns också 
elever, vars vårdnadshavare godkänt deras deltagande, som kände sig obekväma 
med att synas på bild, och då valde själva, i samråd med läraren, att genomföra 
lektionerna utanför bild. Här kan vi möjligen anta att det inte förts någon diskussion 
hemma när samtyckesblanketten skrevs under. Vårdnadshavare kan alltså ha 
skrivit på blanketten utan samråd med sitt barn. Det är ju också möjligt att eleven 
känner sig obekväm med att bli filmad när det väl gäller, något som kändes bra från 
början, kanske senare känns obekvämt.  

På tre av de fyra skolorna kunde inte hela klasser vara med i projektet på grund 
av praktiska omständigheter. Situationen som uppstod, då endast en halvklass 
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valdes ut att delta, var överraskande. Den halva som inte skulle vara med tyckte att 
de blev orättvist behandlade. Ingen av lärarna var förberedd på denna reaktion. 
Undervisningen var densamma oavsett om gruppen deltog i projektet eller inte, 
vilket gör deras upplevelse extra intressant. Känslor av orättvisa upplevde även 
några elever när de inte fick vara med i forskningsprojektet på grund av att 
vårdnadshavare inte godkände att deras barn blev filmade eller deltog i 
forskningsprojektet. Det fanns elever som gärna ville delta, där vårdnadshavare inte 
godkänt medverkan på film. De ansåg att de själva borde ha fått bestämma över sin 
medverkan och upplevde att deras vilja inte räknades. Lärarna löste detta genom att 
kontakta hemmet via telefon för en förutsättningslös diskussion där målsättningen 
inte var att övertala vårdnadshavaren, utan att informera om barnets reaktion och 
ståndpunkt. I majoriteten av fallen visade det sig att barnet haft rätt och det fick 
filmas. Flera av vårdnadshavarna hade läst blanketten översiktligt och råkat kryssa 
i fel. Två av alternativen började med ”jag godkänner” och vårdnadshavare hade 
eventuellt inte läst så noga som de kanske önskat att de gjort? Kanske skulle 
blanketten, som vi tidigare nämnt, formulerats annorlunda. 

För eleverna var det viktigt att veta vem som skulle titta på filmen. Det märktes 
på alla frågor som ställdes. Speciellt vid det första tillfället fanns det många frågor 
och funderingar. Det handlade om alltifrån enkla saker som att försäkra sig om att 
just jag faktiskt syns i bild, till frågor om vem som skulle få se filmen. Alla deltagande 
lärare upplevde att eleverna blev lugnade av att deras frågor togs på allvar och att 
de gav sig tid att besvara dem. När eleverna sedan också hade träffat respektive 
forskare och fått se personen försvann oron kring den delen. De ställde även frågor 
kring varför vi gjorde projektet. Samma sak upplevdes här; när de fått ställa sina 
frågor och fått syftet klart för sig blev projektet en naturlig del av musik-
undervisningen den terminen. I något fall godkände vårdnadshavare filmningen, 
men eleven kände sig obekväm i situationen. Detta har inträffat på ett par av 
skolorna. Då behövde eleven naturligtvis inte vara med på film och detta scenario 
är lättare att lösa än det omvända. 

Elevernas reaktioner på att bli filmade skilde sig också åt sinsemellan. Elever, 
som var vana vid att uppträda för publik och visa upp sina kunskaper, brydde sig 
generellt sett mindre än övriga klasser om att lektionen blev filmad. Tysta elever 
blev ibland tystare, och de elever som började vinka till kameran får betraktas som 
de utåtriktade elever som annars gärna syns och hörs lite extra även normalt sett. 
Några elever blev mer påverkade av kameran och tittade regelbundet mot den eller 
ville se sig själva på bildskärmen när dator eller iPad användes för filmning. 

Elevernas reaktioner väcker en intressant fråga om vi beaktar att barnkonven-
tionen blev svensk lag 1 januari 2020 (SFS 2018:1197). I artikel 12 står det att 
”konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 
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rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska 
tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad” (SFS 2018:1197). 
Vetenskapsrådet har 15 år som en åldersgräns för detta i forskningssammanhang. I 
våra undersökningar handlar det om elever i åldern 9–16 år och det kan ifrågasättas 
om det är vårdnadshavarens eller barnets åsikt som ska prioriteras. 

Samarbetet mellan lärare och forskare 

I detta avsnitt diskuterar vi olika aspekter av samarbetet mellan kommun och 
högskola, musiklärare och forskare. En sådan aspekt handlar om informations-
teknologi och vilka förutsättningar som finns när det kommer till samverkan genom 
digitala plattformar.  

Kommunens och högskolans IT-plattformar har inte fungerat bra ihop. Vi har 
inte kunnat dela dokument eller lägga upp filmer på ett smidigt sätt eftersom 
skolorna använder olika program för digitala möten, samt för att dela dokument i 
moln, vilket har gjort att onödigt mycket tid gått till att få tekniken att fungera. 
Samarbetet mellan forskare och musiklärare har sett olika ut för de olika grupperna. 
Det har skett genom lektionsbesök av forskare, mailkontakt, telefonsamtal, sms, 
digitala möten, fysiska möten och filmer som skickats. Det har trots dessa 
utmaningar fungerat bra. I något fall kunde svar på mailkommunikation ta tid, vilket 
kunde leda till att beslut och information försenades. 

Projektledarens roll har varit av yttersta vikt. Hon har skött alla kontakter med 
förvaltningen på kommunen. Hon har sett till att våra rektorer blivit insatta i och 
fått en förståelse för vad vi gör i projektet samt varit behjälplig med ekonomin. Hon 
har dessutom varit spindeln i nätet och bokat möten såväl inom musiklärargruppen 
som mellan högskolan och musiklärarna. Hon har slutligen också strukturerat 
arbetet och hjälpt oss framåt. Det har speciellt varit värdefullt under skrivandet av 
detta kapitel.  

Den pågående pandemin påverkade också vårt sätt att jobba med skrivandet 
under 2020. Vi musiklärare kunde under våren 2020 inte träffas eller få besök av 
forskarna. Vi var klara med lektionsbesöken, vilket var bra, annars hade vi fått svårt 
att slutföra projektet i tid. Nu hade vi alla efterarbeten kvar, som till exempel att 
sammanställa forskningen, jämföra våra olika delprojekt, och läsa varandras texter.  

Att mötas på distans har initialt visat sig vara en utmaning, främst i uppstarten av 
mötena. Det har handlat om ljud som inte fungerar eller svårigheter med att 
navigera in på rätt möte. En del av tiden har alltså gått förlorad på grund av tekniska 
problem. Det blev inte heller enklare av att kommunen under pågående läsår först 
tillät en viss mötesplattform för att sedan ändra policy och ta bort den. Vi provade 
lite olika, men stötte bland annat på svårigheter med att logga in, med uppkoppling, 
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väntetid innan mötet kunde börja och så vidare. När sedan pandemin var ett faktum 
och behovet av digitala möten ökade så tilläts den plattformen igen. Det kan 
tilläggas att då hade vi redan hittat ett annat alternativ. En annan utmaning har varit 
att det ibland har upplevts som svårare att diskutera i ett digitalt möte. Några kanske 
blir tystare, vilket kan bero på ovana att mötas på detta sätt. Ju fler möten som hölls 
digitalt desto säkrare blev deltagarna på formen och mötena fungerade bättre.  

När allt praktiskt var ordnat upplevdes mötena till och med som mer effektiva. 
Vi kunde ”träffa” våra forskare oftare, och vi slapp åka från våra skolor. Det har varit 
möjligt att delta på möten även för någon som är på resa eller har annat åtagande 
under samma dag. Våra möten blev även effektivare med mindre socialt prat. Detta 
gjorde att vi kunde starta mötena direkt, med mindre tidsspill. Det blev 
sammanfattningsvis mindre socialt prat och mer effektivitet.  

Tips till dig som funderar på att arbeta i liknande projekt! 

· Goda kommunikationsvägar mellan chefer och deltagare är 
viktigt att etablera tidigt och med tydliga förväntningar. 

· Matchningen mellan medforskande lärare och forskare är 
viktig. 

· En engagerad samordnare, en ”spindel i nätet”, som håller i alla 
trådar och hjälper oss på rätt spår underlättar. 

· Videomöten kan underlätta när en samarbetar mellan olika 
skolor även om de inte helt ersätter möten ”på riktigt”. 

Förutsättningar för deltagande 

I det här avsnittet kan du läsa om våra erfarenheter av viktiga förutsättningar för 
deltagande i ett praktiknära forskningsprojekt. Det handlar först om att få till 
nedsättning i tid, vidare om schematekniska utmaningar och slutligen om tekniska 
utmaningar med videodokumentation.  

Just detta projekt bygger på att deltagande lärare har en nedsättning i tjänst med 
10%. Att det varit så svårt att få till just denna nedsättning i tjänst har varit det 
absolut största hindret i hela projektet. Speciellt svårt var detta under pilotdelen av 
projektet som inleddes mitt i under vårterminen 2019 då alla tjänster och scheman 
redan var satta och det var mycket svårt att göra förändringar i organisationen. Ett 
av de stora problemen har varit att hitta personer som kan vikariera. I något fall 
fanns det vikarie att tillgå, men då det rådde osäkerhet kring hur skolan kunde få 
tillgång till resurser till detta ändamål från projektekonomin blev det ingen vikarie 
tillsatt. Någon lärare gav upp redan från början och valde att medverka i princip helt 
utanför sin tjänst. Någon använde sig av konferens- och/eller planeringstid för 
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arbetet. Andra försökte lösa problemet genom att själva leta efter lämpliga vikarier, 
vilket dock endast lyckades till en viss del. Ytterligare någon fick löfte om att få 
forskningstiden som betald övertid, men det slutade med att läraren fick ta ut 
timmarna som kompensationstid.  

Bild 7.2 Exempel på scheman för musiklärare i projektet. 

En framgångsfaktor för ett projekt som detta är stöd från skolledning och 
förvaltning. Alla lärare har upplevt att deras rektorer varit positiva och intresserade 
av forskningen. Däremot har projektet inte nått ända fram med att ge de rätta 
förutsättningarna. När projektet gick in i sitt sista år hade tre av fem lärare fått den 
avtalade tjänstenedsättningen. I skrivande stund, hösten 2020, har ytterligare en 
lärare fått de rätta förutsättningar så som de definierats i det lokala samverkansavtal 
som undertecknats av Eskilstuna kommun och Kungl. Musikhögskolan.  

Det är viktigt att projekt av den här typen hamnar rätt i läsårsplaneringen för att 
kunna realisera nedsättningen i undervisningstid. Pilotdelen av vårt projekt började 
i slutet av en vårtermin, vilket inte var lyckat. Under en termin är schema och 
tjänster redan satta och svåra att förändra. Likaså finns det en läsårsplanering klar 
med områden som ska genomföras, vilket påverkar valet av forskningsfråga som då 
måste anpassas efter gällande planering. I vårt fall resulterade det i att endast två av 
delprojekten kom igång på våren. Det bästa är att börja i samband med terminsstart, 
allra helst på hösten. Då finns bättre förutsättningar att få till tjänster och schema 
som fungerar.  
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Schemaläggningen blir också extra viktig. Samtliga deltagare belyser vikten av 
ställtid för reflektion och iordningställande av material och lokaler vilket ser olika 
ut för olika undervisningsgrupper och påverkas både av läraren schema (bild 7.2) 

och av tiden mellan lektionerna 
i musiksalen (bild 7.3). I de fall 
videoinspelning används krävs 
extra tid för iordningställande 
av tekniken. Detta gäller ju 
undervisning generellt, men 
fungerar inte alltid i praktiken. 
För liknande projekt är schema-
läggningen dock avgörande för 
hur bra resultatet och arbets-
situationen blir.

Alla pedagoger vet att det är 
viktigt att ta sig tid att reflektera 
runt sin undervisning, något vi 
också diskuterat tidigare i 
kapitlet. Det medför kvalitativa 
vinster och det finns studier 
som påvisar detta (Nordgren et 
al., 2019). I vardagsarbetet kan 
reflektionen ändå lätt försvinna 

på grund av tidsbrist. Det var kanske en vårdnadshavare som måste ringas upp, en 
elev som behövde tröstas, konflikter att reda ut, åtgärdsprogram att skriva eller 
möten att gå på. Det blir då ofta så att det är planeringstiden som får stryka på foten. 
Det har blivit än mer uppenbart för musiklärarna i projektet att det ger ett stort 
mervärde att hinna reflektera kring och efterarbeta lektioner. Det blir en vinst vad 
gäller kvalitén på kommande lektioner om läraren hinner stanna upp och tänka 
efter, samt skriva några korta noteringar efter varje lektion. Att ha sådana 
noteringar som grund vid planeringen av nästa lektion gör stor skillnad och ger 
större möjlighet att ta vid exakt där den förra lektionen slutade. Dessutom blir det 
lättare att få med de frågor, svårigheter eller andra saker av vikt som hände under 
lektionen. Det spelar egentligen ingen roll om antecknar sker, på dator, i en telefon 
eller med en penna i ett block. Det viktiga är att det blir av på den korta tid som finns 
till förfogande och att en får in det som en prioriterad rutin. I ett av delprojekten 
har musikläraren, som redan konstaterats, inte lyckats få till någon nedsättning i sin 
tjänst och har därför genomfört projektet på den befintliga tid som fanns i schemat. 
Detta har inneburit en extra utmaning att hinna med att reflektera över sin praktik.  

Bild 7.3 Exempel på musiksalsschema. 
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Vi har vidare märkt skillnader i anteckningar som kan förklaras med att de 
skriftliga reflektionerna under projektets gång följer olika mönster. Tiden som finns 
till förfogande före och efter lektionerna är ett sådant mönster. Efter vissa lektioner 
har det funnits mer tid vilket har gjort anteckningarna utförligare. Efter andra är 
tiden knapp och anteckningarna därefter är också knappa (jämför bild 7.2). Ett 
annat mönster hänger samman med en lärares arbetsår. Under arbetsintensiva 
perioder, exempelvis inför betygssättning vid terminsslut, finns ibland inga 
anteckningar alls. Momentet har prioriterats bort, medvetet eller omedvetet. Det 
handlar alltså inte bara om en lärares prioritering utan att det är schematekniskt 
komplicerat att få till tid för både kortare reflektion och längre tid för sammanhållen 
planering. Det finns också en risk att när läraren väl har en paus och tid för att 
efterarbeta lektionerna har detaljerna av skeendet bleknat och en blir osäker på vad 
som egentligen hände på vilken lektion. Detta gäller i synnerhet om en undervisar 
flera klasser i samma årskurs och jobbar med samma arbetsområde på flera 
lektioner.  

I idealvärlden skulle varje lektion ha reflektionstid i direkt samband med 
lektionstillfället. Risken är dock att all planeringstid då blir upphackad i smådelar 
vilket inte är önskvärt. Det optimala schemat är inte enkelt att få till. Kanske det 
bästa är en något längre paus efter två lektioner för att ändå kunna ha lektionerna i 
färskt minne och kunna efterarbeta på ett bra sätt? Lärare behöver alltså både tid 
efter/mellan lektioner för en snabb reflektion samt sammanhängande tid för att 
strukturera lektioner och arbetsområden.  

Slutligen vill vi skriva några rader om tekniska förutsättningar kopplade till att 
videodokumentera sin undervisning inom ramen för det praktiknära forsknings-
projektet. Det ska tilläggas att det inte på något sätt är nödvändigt att använda sig 
av videodokumentation i praktiknära forskning. Just i detta projekt blev det dock 
så att alla medverkande valde den formen och är nöjda med det valet, något vi också 
diskuterat ovan. En anledning till detta kanske är att en musiklektion är komplex 
och det är svårt att uppfatta alla skeenden. 

Vad gäller själva den tekniska utrustningen har lärarna fått hålla till godo med 
det som funnits till hands. Detta innebar att lärarna har använt sig av olika lösningar 
på de olika skolorna. Lärarna har använt iPad, filmkamera, mobiltelefon och dator 
med olika applikationer, däribland Zoom, ett numera välbekant program för video-
konferenser. Det största problemet har varit att få ett bra ljud, medan bildkvalitén 
har varit lättare att få till. När dator har använts för inspelning har det fungerat bra 
så länge det talats, men när det är dags för klingande musik har nivåerna blivit för 
höga och datorn har helt enkelt klippt ljudet. När zoom användes var det svårt att 
få tillräcklig volym i inspelningen och med iPad råkade en av lärarna ut för 
rundgång. Bästa hjälpmedlet tyckte vi var en filmkamera. I ett fall användes en 
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Canon XA20 och den fungerade utan några som helst problem med både bra ljud 
och bild.  

En annan utmaning handlar om teknisk kompetens. Samtliga tekniska lösningar 
hade kanske gått att få att fungera bättre om lärarna haft mer tekniska kunskaper 
och om det funnits hjälp vid inspelningstillfällena. Vid några tillfällen, då forskaren 
har varit på plats, har hen kunnat vara behjälplig med inspelningen samt eventuella 
problem som uppstått under lektionens gång. Det är alltså enklare att spela in om 
det finns fler vuxna i klassrummet, men det kan också innebära ett störnings-
moment för eleverna. Speciellt om det är en person de inte tidigare träffat. Att ha 
någon att bolla teknikfrågor med är också bra. Det är bra att ha en kollega nära, men 
det kan också fungera att ha kollegor/ forskare i närheten via exempelvis någon 
digital plattform som det går att ta hjälp av.  

Att hinna placera en inspelningsutrustning kan ta tid. Ofta kan det vara kort om 
tid mellan lektioner. Placeringen av inspelningsutrustningen bör ta hänsyn till 
vilken del av rummet som behöver vara med för att lärare, rätt elever och utrustning 
ska synas på inspelningen. Det behövs alltså en genomtänkt plan som är gjord i 
förväg för att detta ska fungera. I synnerhet i början av projektet blev det lätt ett 
stressmoment att hinna placera och prova ut inspelningsutrustningen på ett bra 
sätt. Sammanfattningsvis har det funnits utmaningar som rör tjänsteplanering, 
schema samt teknisk utrustning och kompetens som hanterats på olika sätt.  

Tips till dig som funderar på att arbeta i liknande projekt! 

· Nedsättning av tjänst och/eller frågan om vikarie bör vara löst 
innan start. 

· Använd gärna en bra filmkamera med mikrofon för bra bild och 
synkat ljud. 

· Om det finns möjlighet att påverka schemat, försök få lite 
längre tid runt dina lektioner så du hinner ställa iordning och 
så att det finns tid för reflektion. 

Avslutande kommentarer 
Vi musiklärare som har fått vara med i detta projekt vill poängtera att vi tycker att 
det varit värdefullt och berikande. Förutom intressanta områden att djupare få 
fokusera, reflektera och diskutera runt, har möten med såväl forskare som kolleger 
varit givande och inspirerande. Vi har fått ta del av den allra nyaste musik-
forskningen. Att dessutom få sätta sina tankar på pränt i såväl de egna 
reflektionerna i anslutning till varje delprojekt som i arbetet med detta kapitel ger 
också en vinst som vi kommer att ha med oss vidare. Det kollegiala samarbetet är 
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oerhört viktigt, precis som påfyllnad och inspiration i det ofta ensamma yrket som 
musiklärare. Hoppas att ni läsare som får chansen att vara med i ett liknande projekt 
vågar ta den! 

Referenser 
SFS (2018:1197). Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. 
Nordgren, Kenneth, Kristiansson, Martin, Liljekvist, Yvonne & Bergh, Daniel 

(2019). Lärares planering och efterarbete av lektioner: Infrastrukturer för 
kollegialt samarbete och forskningssamverkan (Studier i de samhälls-
vetenskapliga ämnenas didaktik). Karlstads universitet.

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. 
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8. Samverkan mellan 
skolhuvudman och akademi
Mikael Persson 

Att praktiskt organisera ett samarbete mellan två huvudmän med delvis olika 
samhällsuppdrag innebär många typer av möjligheter och utmaningar, något som 
diskuterats i mer principiella termer i kapitel 2. Detta näst sista kapitel handlar om 
organisationen av det specifika praktiknära forskningsprojekt som genomförts i 
samverkan mellan Eskilstuna kommun och Kungl. Musikhögskolan (KMH) i 
Stockholm under läsåret 2019/2020. Samarbetsprojektet har handlat om att (i) 
undersöka frågeställningar som berör den enskilda lärarens praktik och att (ii) 
utveckla former för samverkan genom att pröva en modell för att länka samman 
forskare och medforskande lärare i flera mindre forskningsprojekt. Föreliggande 
kapitel behandlar den senare av dessa två aspekter vilket ligger i linje med det 
övergripande uppdrag som ULF ålagts av regeringen att ”planera och genomföra en 
försöksverksamhet i syfte att utveckla och pröva olika modeller för långsiktig 
samverkan mellan universitet och högskolor och huvudmän inom skolväsendet 
kring praktiknära forskning” (Regeringen, 2017). Syftet med kapitlet är att 
undersöka på vilket sätt samverkan mellan skolhuvudman och högskola har skapat 
utrymme för att bedriva praktiknära forskning. Vår förhoppning är att därigenom 
underlätta för andra som vill starta liknande samverkansprojekt för att bedriva 
praktiknära forskning.  

I övriga kapitel i denna antologi framträder de aktörer, eller roller, som ofta 
diskuteras när det handlar om praktiknära forskning, nämligen forskaren och den 
medforskande läraren. Här är det istället personer i olika ledningspositioner och 
administratörer, som också är väsentliga för organiserandet och möjliggörandet av 
samverkan för praktiknära forskning på bästa sätt, som står i fokus.  

För att undersöka samarbetet mellan Eskilstuna kommun och KMH har ett antal 
nyckelaktörer inom respektive organisation identifierats (figur 8.1). Ytterst har den 
högst ansvariga inom respektive organisation identifierats som skolchefen inom 
Eskilstuna kommun samt akademichefen inom den institution vid KMH som inhyst 
projektet. Dessa ansvariga chefer kommer framöver att benämnas skolchef, gällande 
skolförvaltningen, och prefekt, gällande KMH. I fallet med skolhuvudmannen har 



164

denna roll först fyllts av skolchefen i Eskilstuna kommun, men under senare delen 
av projektet ersatts av den biträdande skolchefen. Anledningen till att ansvarig chef 
inom KMH benämns prefekten, trots att titeln lokalt är akademichef, är att det är ett 
mer vedertaget begrepp för en chef över en institution vid högskolor och universitet 
i Sverige. I nära anslutning till dessa respektive chefsroller finns administrativ 
personal som har hand om ekonomin i projektet. Inom den kommunala 
skolförvaltningen utgör även rektorerna på respektive skolenhet väsentliga 
nyckelaktörer (figur 8.1). 

 

Figur 8.1 Aktörer inom ULF-samarbetsprojektet mellan Eskilstuna kommun och 
Kungl. Musikhögskolan. 
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Skolchefen och prefekten utgör tillsammans med projektledaren en så kallad lokal 
samverkansgrupp. Projektledaren har en så kallat delad tjänst och har under 
projektperioden både varit anställd som lärare vid Eskilstuna kommun och forskare 
på KMH. Utöver den lokala samverkansgruppen finns en styrgrupp inom den så 
kallade Uppsalanoden, som organiseras av Uppsala universitet. I styrgruppen finns 
en projektkoordinator, en projektkommunikatör, en representant för forskning och 
samverkan, fakultetshandläggare samt en representant för den nationella samordnings-
gruppen för ULF. Styrgruppen består dessutom av ansvariga chefer som representerar 
de andra lokala samverkansgrupperna som hör till Uppsalanoden (figur 8.1).  

Intervjuer, enkäter och etiska överväganden 

Materialet som ligger till grund för detta kapitel utgörs av intervjuer och enkäter 
med aktörer som varit centrala för samarbetsprojektets genomförande. Rektorerna 
på de medverkande skolorna intervjuades under mitten av våren 2020. Vid denna 
tidpunkt var projektet fortfarande pågående. Sammanlagt intervjuades tre av totalt 
fyra rektorer; den fjärde rektorn svarade inte trots flertalet förfrågningar och har 
därmed inte intervjuats. Intervjuernas längd var mellan 10 och 20 minuter vardera 
vilket är relativt kort för intervjuer i forskningssammanhang. Att det var svårt att få 
till längre intervjuer återspeglar möjligen rektorers förhållandevis höga arbets-
belastning i slutet av läsåret, i synnerhet under en termin som dessutom präglades 
av en pandemi och vad detta innebar för skolorna att hantera. Chefer samt 
administrativ personal hos skolhuvudmannen (Eskilstuna kommun) och lärosätet 
(KMH) besvarade enkäter via mail. Mail valdes eftersom det vid terminsslutet var 
svårt att få till intervjuer. Vidare möjliggör mailsvar en snabbare behandling av 
materialet eftersom det inte krävs någon transkribering. För att fördjupa förståelsen 
ställdes förtydligande följdfrågor via mail till informanterna i flera av fallen. För att 
komplettera materialet och följa upp frågor som dykt upp under tiden för analysen 
av materialet har slutligen också en intervju med projektledaren genomförts. Denna 
intervju varade i närmare 40 minuter. Sammantaget består materialet av ett antal 
olika källor som, trots att de inte är så omfattande var för sig, visar sin styrka när det 
kommer till mångfalden av infallsvinklar från olika perspektiv i organisationen.  

Intervjuerna konstruerades med utgångspunkt i SWOT-analysens1 frågor om 
styrkor, svagheter, möjligheter och hot, utifrån antagandet att rektorer och 
skolledare är väl bekanta med dessa begrepp i sin dagliga verksamhet. Detta handlar 
alltså primärt om styrkor, svagheter, hinder och hot för samarbetsprojektet. 
Därutöver ställdes frågor om tidigare erfarenheter av samarbetsprojekt mellan 

 
1 SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats). 
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skola och akademi, spontana upplevelser av att medverka i det praktiknära 
forskningsprojektet samt slutligen råd till andra som vill genomföra liknande 
samarbetsprojekt.  

Som redan konstaterats i kapitel 2 saknas i nuläget konkreta riktlinjer från 
Vetenskapsrådet (se exempelvis Vetenskapsrådet, 2017), när det gäller relationen 
mellan medforskande lärare och forskare inom praktiknära forskning som 
gemensamt skriver forskningspublikationer (jämför Eriksson, 2018). Liknande 
svårighet återfinns i relation till detta kapitel eftersom huvudmännen för projektet, 
trots att de anonymiserats i detta kapitel, lätt kan identifieras, varmed medverkande 
informanter inom respektive organisation inte heller helt kan garanteras 
anonymitet. Förutom individskyddskravet utgör forskningskravet en lika väsentlig 
del av forskningsetiken (Vetenskapsrådet, 2017). Att tillgodose forskningskravet 
omfattar bland annat att presentera ett rikt material som kan bidra till den 
transparens som är viktig inom forskning för att möjliggöra att studien granskas av 
andra. I det här fallet är det däremot troligen så att en högre grad av individskydd 
också resulterar i ett bättre forskningsmaterial givet att informanterna då i högre 
grad också kan artikulera kritik utan att riskera repressalier. De citat som ansetts 
vara av stort värde för att skriva fram resultaten har noga övervägts för att inte 
riskera att skapa svårigheter för involverade parter.  

Likväl finns en risk att informanterna valt att utelämna viss kritik, i synnerhet när 
det handlar om personer som står i beroendeställning till andra på sina 
arbetsplatser. Informanterna vill troligen samtidigt också vara konforma utifrån 
vad de uppfattar som att deras arbetsgivare förväntar sig att de ska göra, nämligen 
att delta i projektet och då också medverka vid en utvärdering. Effekten kan alltså 
bli att de svarar på samtliga frågor, men svarar mindre uttömmande för att skydda 
sig själva, något som beaktats i analysen av materialet.  

De muntliga intervjuerna transkriberades och lades samman med svaren från 
mailkorrespondenserna för att därefter kategoriseras utifrån Stephen Kemmis teori 
om praktikarkitekturer (Kemmis et al., 2014) som bland annat Karin Rönnerman et 
al. (2016) har använt sig av för att analysera praktiknära forskningsinsatser. Genom 
denna teori blir olika arrangemang inom ett större projekt, som alla är lika 
väsentliga för att ett projekt ska kunna fungera, synliga. En förhoppning är att denna 
teori ska bidra till att identifiera olika utmaningar på flera olika nivåer som kan 
behöva lösas för att få till fungerande samverkan för praktiknära forskningsprojekt 
i samverkan mellan skola och lärosäte. Denna teori skiljer analytiskt på tre olika 
typer av arrangemang:  

· kulturellt-diskursiva arrangemang; traditioner, styrdokument, teorier och 
forskning som påverkar på vilka sätt praktiker blir begripliga och meningsfulla.  
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· materiellt-ekonomiska arrangemang; resurser, lokaler, tid och mötesstrukturer 
som formar handlingar och påverkar det som blir möjligt att göra.  

· socialt-politiska arrangemang; hierarkier, ansvarsfördelning och beslut som 
formar relationer och roller och påverkar vem som gör vad.  

Kulturellt-diskursiva arrangemang 

Uppfattningar om potentiella förtjänster med samarbete mellan skola och akademi 
i allmänhet, och i relation till praktiknära forskning i synnerhet, är sådant som kan 
beskrivas som en del av ett kulturellt-diskursivt arrangemang. Flera uttalanden i 
materialet pekar mot att samarbetet mellan skola och akademi anses generera 
gemensamma vinster för båda parter. Prefekten betonar att dialogen mellan ”flera 
universitet, högskolor och kommuner där vi kan föra samtal och problematisera är 
en stor styrka för projektet”. Projektet beskrivs också som ”ett enormt intressant 
uppslag med god potential och helt rätt i tiden” (Skolchef). Sista citatet vittnar om 
att det finns en uppfattning om att detta är något som är aktuellt i skolpolitiken och 
därmed ”helt rätt i tiden”. Citatet kan betraktas som ett sätt att affektivt understryka 
att vederbörande tror på de vinster som ett sådant samarbete antas generera. Från 
chefsnivån vid såväl skola som högskola tecknas alltså en samstämmig och positiv 
bild av att samverkan om praktiknära forskning är något som är värt att satsa på.  

När det kommer till rektorerna är bilden av förtjänsterna med praktiknära 
forskning också i grunden positiv. En rektor ger tydligt uttryck för att det är ”roligt 
att musikläraren är delaktig i detta projekt” och lyfter att ”det berikar verksamheten 
på många olika sätt”. Hos en annan rektor uttrycks förtjänsterna med det 
praktiknära forskningsprojektet inte lika explicit, men kontakt med akademien på 
andra sätt antas vara något positivt, som exempelvis genom kontakter med 
lärarstudenter från olika lärosäten. En rektor uttryckte sig såhär: ”Då man får in 
studenter får man ju också in nya tankar, nya rön och annan förankring som 
utmanar.” Efter viss avvaktan, som skulle kunna vara ett uttryck för tvekan, 
uttryckte sig också en tredje rektor att praktiknära forskning kan ”utveckla 
musikundervisningen så den håller högre kvalitet”. Sammanfattningsvis kan sägas 
att samverkan mellan skola och lärosäte i allmänhet, och med praktiknära forskning 
i synnerhet, är positivt värdeladdat och antas få positiva följdeffekter för 
involverade parter.  

Samtidigt som det finns en grundläggande enighet i att praktiknära forskning, 
och att samverkan mellan skola och akademi är något positivt, är samstämmigheten 
inte lika tydlig beträffande vad som antas förbättras genom projektet. Som redan 
diskuterats i kapitel 2 finns det olika uppfattningar om syftet med praktiknära 
forskning där tyngdpunkten blir förskjuten mellan att å ena sidan ligga på forskning 
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eller å andra sidan på skolutveckling. Båda dessa uppfattningar kommer till uttryck 
i materialet. En av skolcheferna uttrycker stor tilltro till dessa två delvis olika 
tyngdpunkter och kopplar dessutom detta till behovet av en mer jämbördig relation 
mellan skola och akademi:  

[Praktiknära forskning] innebär till viss del ett paradigmskifte i 
relationen mellan forskning och praktik och skapar en mer jämbördig 
yta för olika behov och perspektiv att mötas. Att ha ett gemensamt 
intresse och ’buy-in’ från såväl akademin som huvudmännen ger bättre 
förutsättningar för hållbarhet och kontinuitet. Höjer statusen i skolans 
arbete med tydligare fokus på ’vetenskaplig grund’ och skapar 
trovärdighet för utbildningsforskning genom att vara ’relevant’ och 
faktiskt svara på frågor som de yrkesverksamma ställer. (Skolchef) 

Förutom att bekräfta bilden av att såväl skolans verksamhet som forskning inom 
akademien har något att vinna på praktiknära forskning, betonar denne skolchef 
hur praktiknära forskning kan resultera i att skapa en mer jämbördig relation 
mellan skola och akademi. Även prefekten vid högskolan uttrycker fördelar med 
praktiknära forskningsprojekt, men möjligen med viss betoning på den egna 
verksamheten: ”Projektet kan förhoppningsvis vara med att stärka och utveckla 
arbete i skola, i lärarutbildning och forskning” (Prefekt). Ambitionen är med andra 
ord likvärdiga vinster för båda parter som är involverade i projektet. Både skola och 
akademi förväntas med andra ord vinna på praktiknära forskningssamarbete, om än 
på olika sätt.  

Arbetet med att stärka skolans arbete med att granska verksamheten utifrån ett 
vetenskapligt perspektiv antas med andra ord höja statusen på skolans verksamhet. 
Denna uppfattning skulle kunna läsas i ljuset av den återkommande uppfattningen 
om ett behov av att höja lärares status, en sedan länge är etablerad uppfattning i 
svensk skoldebatt. Förutom deltagande i praktiknära forskningsprojekt förväntas 
forskningsresultat som kommer ur praktiknära forskningsprojekt bli mer relevanta 
för yrkesverksamma i skolan. På så sätt antas alltså att praktiknära forskning både 
resulterar i möjligheter för skolans verksamhet att ”vila på vetenskaplig grund”, och 
att den pedagogiska forskningens trovärdighet, samtidigt ökar.  

Däremot bygger idén om att både skola och lärosäte har att ”vinna på” 
praktiknära forskningsprojekt en potentiell inre motsättning beroende på vad som 
avses med det skolchefen i citatet ovan kallar för en ”jämbördig yta”. Om målet är 
att relationen förväntas bli jämbördig behöver utgångspunkten vara att relationen 
från början inte är jämbördig, det vill säga att den väger till ena partens fördel. I det 
här fallet, när det kommer till forskning är det tänkbart att skolchefen menar att det 
är högskolan som har tolkningsföreträde beträffande ”vetenskaplig grund”. En 
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utgångspunkt för att samarbetet ska bidra till att öka skolans trovärdighet när det 
gäller arbete med ”vetenskaplig grund” är alltså att högskolans trovärdighet i dessa 
frågor från början är högre. Det är en förutsättning för att samarbete med högskolan 
ska fungera legitimitetsskapande. Om relationen skulle vara helt jämbördig i detta 
avseende skulle skolan inte vinna något högre anseende för sitt arbete med att 
utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt. Den ”jämbördighet” som eftersträvas 
måste med andra ord bygga på att skolans och högskolans olikheter värderas 
likvärdigt snarare än att de förväntas kunna bidra på samma sätt i praktiknära 
forskningsprojekt. Skolchefen berör också detta tema delvis i formuleringen om att 
den ”jämbördiga yta[n]” ska ge plats åt ”olika behov och perspektiv att mötas”. 
Denna grundläggande fråga om att betona likhet eller olikhet återkommer också i 
kapitel 9 när relationen mellan forskare och (medforskande) lärare diskuteras.  

För att praktiknära forskning ska vara en vinst för akademin krävs, som 
skolchefen uttrycker det, att utbildningsforskning inte från början har låg 
trovärdighet och att ”utbildningsforskningens” trovärdighet höjs genom att bedriva 
praktiknära forskning. Att utbildningsforskning skulle få högre trovärdighet genom 
att engagera sig i praktiknära forskning är en uppfattning som möjligen snarare 
finns inom skolans värld och i den allmänna debatten än inom den akademiska 
världen. Intressant i sammanhanget är att patientnära klinisk forskning, som av 
förespråkare för praktiknära forskning åberopats som något för skolvärlden att ta 
efter (Carlgren et al., 2005), och som lyftes som ett argument när begreppet 
praxisnära forskning lanserades, har haft svårare att hävda sig när det kommer till 
konkurrens om forskningsmedel jämfört forskning som är mindre patientnära 
(Lindholm & Werkö, 2008).  

När det handlar om hur undervisning ska förankras i vetenskaplig grund kan 
detta enligt Corrado Matta (2020) ske på två olika sätt, antingen genom 
utvecklandet av ett vetenskapligt förhållningssätt, eller genom att undervisningen 
vilar på adekvata vetenskapliga resultat. Satt i relation till praktiknära forskning 
bygger det förra på att den medverkande läraren utvecklar ett vetenskapligt 
förhållningssätt och det andra att praktiknära forskning bidrar till att producera 
relevanta forskningsresultat som undervisningen kan vila på. Båda dessa betonas 
som väsentliga när förtjänster av praktiknära forskning beskrivs inom ULF. I svaren 
av rektorer och skolchef är det däremot tydligt att det främst är utvecklandet av det 
vetenskapliga förhållningssättet hos medverkande lärare som lyfts fram, snarare än 
att praktiknära forskning bidrar till att fylla ett tomrum i den utbildnings-
vetenskapliga forskningen. Med andra ord betonar informanterna från Eskilstuna 
kommun de kompetensutvecklande effekterna av deltagande i praktiknära 
forskningsprojekt i första hand. En svårighet som artikuleras av en informant som 
vittnar om denna uppfattning är att det ”kan vara svårt att hitta formerna för hur ett 



 

 170 

begränsat antal akademiska institutioner demokratiskt skall skapa yta gentemot 
500+ huvudmän”. Det är med andra ord främst lärarnas, genom det praktiknära 
forskningsprojektets, förvärvade kunskaper och förmågor att analysera sin praktik 
som blir det centrala och mest värdefulla i projektet.  

Ett annat område som av informanterna antas innebära fördelar för båda parter 
är att samarbete mellan skola och akademi kan bidra till att utveckla lärar-
utbildningen. Initialt har samarbetet mellan Eskilstuna kommun och Kungl. 
Musikhögskolan inte knutit lärarstuderande till just dessa praktiknära forsknings-
insatser i projektet eller knutit VFU-studenter2 till de medverkande skolorna. 
Utfallet av det genomförda ULF-projektet har dock öppnat upp för att under 
kommande år, och med stöd av texterna i denna antologi, också involvera de 
medforskande lärarna i lärarutbildningens kurser vid KMH. Att involvera lärar-
studenter är också en uttryckt ambition inom ULF-projektet och därför ett kriterium 
för urval när ULF delar ut forskningsmedel. På det sättet är tanken att ULF-projekt 
även ska kunna bidra till att stärka lärarutbildningen. Hos informanterna återfinns 
på samma sätt uppfattningen att lärarutbildningen kan utvecklas om lärarstudenter 
i högre grad kopplas till projektet. En rektor uttryckte: ”Praktikanter från lärar-
utbildning kan också bidra till att skapa skolutveckling. Möjligen på ett lika bra sätt 
som dessa forskningsprojekt.” Det första som kan konstateras av detta citat är att 
skolutveckling av naturliga skäl ligger en rektor varmt om hjärtat att värna om. Det 
andra som kan konstateras är att det inte verkar vara givet för en rektor att satsa på 
praktiknära forskning om uppfattningen är att handledning av lärarstuderande, 
som gör sin verksamhetsförlagda utbildning, bidrar till skolutveckling på ett 
likvärdigt sätt. I synnerhet inte eftersom praktiknära forskning är förhållandevis 
kostsamt medan skolan eller läraren, beroende på hur detta organiseras, till och 
med får ersättning för att ta emot lärarstudenter som gör sin praktik.  

Sammanfattningsvis, när det kommer till kulturellt-diskursiva arrangemang, 
finns det en gemensam utgångspunkt i att samarbete är något som ligger i tiden och 
kan ge positiva effekter för både skola och akademi. Det är också en samstämmig 
uppfattning att dessa fördelar är en följd av just själva samarbetet som det 
praktiknära forskningsprojektet ger upphov till. Däremot verkar det finnas olika 
idéer om hur skolan respektive akademien utvecklas av projektet och där förtjänster 
inom den egna verksamheten får företräde. Även när det är fråga om hur skolan 
förväntas utvecklas till att i högre grad vila på vetenskaplig grund finns det olika 
uppfattningar som skiljer sig åt mellan skola och högskola kring hur detta förväntas 
ske. Dessa olikheter behöver inte på något sätt innebära att det finns slitningar som 
gör att effekterna av projektet i mindre utsträckning fyller sitt syfte för någon part, 

 
2 Den praktik som genomförs i lärarutbildningarna benämns Verksamhetsförlagd Utbildning och 
förkortas VFU. 
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men däremot vittnar detta om att det inte finns något etablerat gemensamt 
språkbruk kring hur förtjänster med praktiknära forskning kan komma till nytta för 
samtliga parter. Att utveckla ett gemensamt språkbruk skulle därför kunna bidra till 
att hitta den gemensamma plattform som kan behövas för att skapa hållbara 
samverkansprojekt mellan skola och akademi.  

Materiellt-ekonomiska arrangemang 

Materiellt-ekonomiska arrangemang berör möten, mötesstrukturer, ekonomiska 
förutsättningar samt förutsättningar i form av tid. Redan i kapitel 7 diskuterar 
lärarna utifrån sina perspektiv de förutsättningar de har haft när det gäller att delta 
och genomföra sina respektive forskningsprojekt. I detta avsnitt kompletteras 
denna bild med en beskrivning av olika materiellt-ekonomiska arrangemang så som 
de framträder i rektorers, administratörer och högre chefers formuleringar.  

Inom projektet har flera olika nya kontaktytor mellan skola och akademi skapats. 
Möten har i första hand ägt rum mellan forskare från högskolan och medforskande 
lärare, men även mellan personer i ledande funktioner och forskare, både inom 
ramen för aktiviteter inom ULF-samarbetets centrala styrgrupp i Uppsalanoden 
och i den lokala styrgruppen för samarbetsprojektet mellan Eskilstuna kommun 
och KMH. Ett bakomliggande syfte med projektet, som tidigare har presenterats i 
detta kapitel, har varit att skapa kontaktytor och på så sätt öppna för ett givande och 
tagande mellan de olika aktörerna kring hur samverkan har kunnat etableras och 
hur det i framtiden kan komma att utvecklas. Att prefekten på KMH är tydlig med 
en sådan avsiktsförklaring framkommer i ambitionen ”att vi på sikt får stärka 
samarbetet med lärare i grund- och gymnasieskolan, studenter, högskolelärare och 
forskare”. Även flera av rektorerna uttrycker förtjänster med att etablera former för 
att mötas mellan skola och akademi. Tvärtemot rektorernas önskan har mötena 
däremot främst premierat möten mellan andra grupper och som inte involverar 
rektorerna. På högsta beslutsnivå sker möten i den lokala samverkansgruppen, 
forskare sinsemellan har möten samt att lärare sinsemellan möts, vilket illustreras i 
figur 8.2. Utöver detta sker återkommande dialog mellan forskare och lärare i de 
olika delprojekten. En brist som kan konstateras är alltså att rektorerna inte 
involverats i tillräckligt hög utsträckning. Frågan om rektorernas plats i besluts-
ordningen diskuteras vidare i följande avsnitt, då som ett socialt-politiska 
arrangemang.  

De materiellt-ekonomiska arrangemang som etablerats, och som bidragit till att 
möjliggöra eller begränsa handlingsutrymmet, kretsar i hög utsträckning kring 
frågor som rör ekonomi och ekonomihantering. Verksamheter inom skolan 
respektive högskolan finansieras på olika sätt vilket har visat sig utgöra vissa hinder 
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enligt flera av informanterna. Den praktiknära forskningen har i det här fallet varit 
helt beroende av extern finansiering utanför den akademiska och kommunala 
organisationen. Det är av vikt att understryka att ingen av de två medverkande 
parterna har medel för att bedriva praktiknära forskning utan extern finansiering. 
Det föreliggande praktiknära forskningsprojekt, delprojekten, som redovisas i den 
här antologin har varit finansierade av den försöksverksamhet inom den 
praktiknära forskningssamverkan som den nationella satsningen på ULF-projekt är 
en del av. Budgeten till detta projekt bygger på bidrag från Uppsalanoden inom 
ULF-projektet som kräver medfinansiering från Eskilstuna kommun och KMH 
med motsvarande belopp.  

Samtidigt som finansiering av forskning sker genom externa medel, och att det 
finns en medvetenhet kring detta bland företrädare för såväl skola som akademi, ser 
flera av informanterna risker med ett sådant upplägg. En av riskerna är att projektet 
inte blir hållbart i längden eftersom parterna inte själva har medel att upprätthålla 
en sådan här verksamhet och att den externa finansieringen är tidsbegränsad.  

Figur 8.2 Grupper i samverkansprojektet som träffas regelbundet. 
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Trots att det betraktas som ett naturligt och vedertaget arrangemang, att forskning 
finansieras med statliga anslag till avgränsade projekt, kopplas frågan om projektets 
hållbarhet till skillnader i prioriteringar mellan skola och akademi. ”Framför allt 
akademin är skarpt beroende av vidare anslag. Utan dessa lär akademins intresse 
falna” (Skolchef). Här kopplas uttalandet ”akademins intresse” samman med 
finansiering medan skolan inte beskrivs som lika beroende av extern finansiering 
för att kunna visa samma intresse för att satsa på praktiknära forskning. Samtidigt 
uttrycker samtliga involverade parter ett stort intresse av att vara delaktiga i och 
utveckla samarbetsprojektet. Att uttrycka ett ”intresse” måste med andra ord 
ackompanjeras av att det faktiskt bedrivs gemensamma aktiviteter för att skapa 
trovärdighet. Projektet innebär kostnader, vilket är rimligt då arbetstiden, som är 
ganska omfattande för både medforskande lärare såväl som forskare från akademin, 
måste finansieras på något sätt. De ekonomiska förutsättningarna blir med andra 
ord centrala för att kunna etablera och skapa kontinuitet i samverkan kring 
praktiknära forskning mellan skola och akademi.  

Att forskning finansieras med externa, i det här fallet statliga, forskningsanslag 
är inte något extraordinärt i sig utan hör till gängse rutin för pedagogisk forskning. 
Men om praktiknära forskning istället definieras som skolutveckling för skolan och 
kompetensutveckling inom akademin så föreslår vissa informanter att ett sådant 
arrangemang skulle kunna ha ett ekonomiskt utrymme i budgeten inom respektive 
organisation. Synen på ekonomi påverkas med andra ord av på vilket sätt 
verksamheten och dess förtjänster begreppsliggörs och definieras. Detta är ett 
exempel på när kulturellt-diskursiva arrangemang länkas samman med materiella-
ekonomiska arrangemang.  

Utöver ekonomi väcks frågan om humankapital på olika sätt av informanterna. 
Att KMH är en förhållandevis liten högskola innebär svårigheter att faktiskt hitta 
och disponera arbetstid för personal för att både trygga bemanningen i 
lärarutbildningen och samtidigt bedriva praktiknära forskning, en flexibilitet som 
blir större vid ett lärosäte med mer resurser. Prefekten vid KMH uttrycker: ”Vår 
litenhet som lärosäte är även en svaghet. Det gäller ekonomiska- och personella 
resurser”. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med lektorer för att bemanna kurser 
i lärarprogrammet om dessa även skall bedriva forskning. Samtidigt som denna 
”litenhet” har beskrivits som en nackdel, när det kommer till att skapa hållbara och 
uthålliga samarbeten, uttrycks en styrka med småskaligheten. En sådan styrka är 
möjligheten till täta kontakter mellan olika deltagare i projektet samt stor 
flexibilitet när det handlar om att anpassa lösningar efter specifika kontexter.  

Så här långt har frågan om ekonomi handlat om vilka resurser som kommer in i 
projektet. I nästa led ska de materiella-ekonomiska arrangemangen också fungera 
så att resurserna kan användas på rätt sätt. Här finns en del svårigheter som 
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artikulerats av informanterna. Det har funnits en ”förvirring i flera led” (ekonomi-
handläggare) samt ”svårt att veta hur ekonomin är tänkt att fungera” (rektor).  

Ett av dessa led handlar om flödet av pengar från skolhuvudman till den enskilda 
rektorn och slutligen till att bekosta vikarie som är tänkt att ta över undervisningen 
när den medforskande läraren deltar i forskningsprojektet. Svårigheterna handlar 
om allt från att förtydliga att det finns medel som var tänkta att använda till vikarier, 
hur dessa pengar kunde erhållas och av vem, samt när medel för dessa kunde sökas. 
Ambitionen var att lärare skulle få nedsättning gällande undervisning i tjänsten på 
10% för att kunna använda denna tid till att medverka i forskningsprojektet och att 
resursen dessutom skulle användas till att bekosta vikarier. Flera informanter anger 
att denna svårighet delvis byggde på att information om dessa ersättningar inte 
tillräckligt tydligt kommunicerats till rektorer och biträdande rektorer på skolorna. 
Kommunikation kring ekonomiska ersättningar är alltså något som föreslås att 
kunna utvecklas. Kommunikationen beskrivs här främst som en enkelriktad 
information från projektledning eller skolhuvudman till rektorer. Samtidigt 
beskriver flera rektorer att de ägnat mycket tid åt att försöka hitta rätt personer 
inom organisationen som kan svara på hur de praktiskt ska gå tillväga med 
ekonomin. Det några av rektorerna istället efterfrågar är återkommande möten där 
dessa frågor kan hanteras på ett smidigare sätt.  

Ett annat led har handlat om hur kommunen erhåller resurser från projekt-
budgeten som handhas av KMH. I detta led har det också förekommit svårigheter 
som bland annat byggt på språkförbistringar till följd av att olika begrepp används 
för att skilja på intern respektive extern finansiering av verksamhet inom såväl 
Eskilstuna kommun som vid KMH. Begreppet ”rekvisition” används exempelvis för 
interndebitering av verksamhet både inom och mellan statliga myndigheter och 
”faktura” för sådant som är externt. För överföring av pengar mellan institutionerna 
handlar det alltså om fakturering, detta trots att båda parter utgör del av samma 
projekt eftersom projektet ekonomiskt hanteras av KMH som är en statlig 
myndighet. Som ett sätt att underlätta för framtida projekt föreslås, av flera 
informanter, en större tydlighet initialt med vilka roller och ansvarsområden som 
finns inom projektet, vilket exempelvis skulle kunna göras genom att i projektets 
verksamhetsplan också omfatta en tydlig budget för projektet för att överblicka 
helheten.  

En utmaning i fråga om materiellt-ekonomiska arrangemang är att hitta vikarier 
till lärarna. Det måste vara möjligt för skolorna att hitta vikarier och då gärna 
behöriga musiklärare. Som en rektor uttrycker det: ”Risken [är] att det inte går att 
hitta någon vikarie som är behörig i musik och att kvaliteten på undervisningen då 
blir lidande”. Kvaliteten på musikundervisningen är något som kan förbättras på 
sikt genom en lärares delaktighet i ett forskningsprojekt, men detta måste 
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balanseras mot risken att musikundervisningen under den tiden projektet pågår blir 
allt för undermålig i vissa klasser eller grupper. Denna utmaning blir, enligt 
informanterna, större vid små skolor med någon enstaka musiklärare och lättare att 
hantera vid större skolor med fler utbildade musiklärare att tillgå. Därmed finns en 
risk att lärare anställda på mindre skolor riskerar att inte kunna delta i den här typen 
av forskningsprojekt eller att de medverkar genom att använda sin fritid. 
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Figur 8.3 Årshjul för högskolan, skolan och ULF. 

Ytterligare en aspekt som kan relateras till svårigheter att hitta någon som kan 
vikariera handlar om tidsaspekten. Dels handlar det om att projektets årshjul inte 
följer samma cykel som skolornas, dels handlar det om olika förväntningar på 
resultat. När det handlar om årshjul är det framför allt frågan om rekrytering av 
personal som är den brännande punkten. Även om den ekonomiska budgeten oftast 
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bygger på kalenderår även inom skolan så sker planeringen främst utifrån läsår. Det 
betyder att rekrytering av personal inför kommande läsår sker i slutet av 
vårterminen för att i bästa fall vara så färdigt som möjligt inför sommaruppehållet. 
Uppsägningstid är alltid minst en månad men brukar i lokala avtal regleras till två 
eller tre månader för anställda som jobbat en längre tid. Det innebär att lärare också 
kan säga upp sig strax innan sommaren varför det ofta sker en stor omsättning av 
lärare på skolorna vid den perioden.  

Mot denna bakgrund är det alltså lättare att hitta vikarier om beslut om 
ekonomisk ersättning för hela det kommande läsåret finns på plats i tid, inför 
rekryteringen för att täcka höstens undervisningsbehov. Inom ULF-projektet 
fördelades däremot medel per kalenderår. Beslut om budget fattas vid årsskiftet och 
meddelas i början av året och gäller för ett kalenderår. Det innebär att det inte 
funnits någon garanti för att skolan får ersättning för en tjänst på 10% för hela det 
kommande läsåret, utan det har berott på om det lokala ULF-projektet fick medel 
för ytterligare ett år efter en ansökan om fortsatta medel. Dessa skillnader i årshjul 
(figur 8.3) har skapat svårigheter som har försökt hanteras av olika medverkande 
parter i samarbetsprojektet på olika sätt.  

För att lösa upp svårigheten behöver dock budgeten för praktiknära forsknings-
projekt i skolans värld se annorlunda ut än finansiering av forskning som inte är 
praktiknära. Ett exempel skulle kunna vara att medlen som tilldelas ett forsknings-
projekt i skola ska kunna användas och fördelas på två kalenderår och avrapporteras 
först i slutet av en vårtermin, vilket i nuläget inte är möjligt. Oavsett om detta är 
lösningen eller inte, behöver något göras för att underlätta för praktiknära 
forskningsprojekt när det gäller ekonomiska arrangemang om projekt ska lanseras 
på bredare front i skolsverige. Den andra tidsaspekten handlar om olika 
förväntningar på resultat. Skolchefen uttrycker detta på följande sätt:  

Akademin och skolans värld lever i olika ekosystem med olika ledtider, 
ekonomiska förutsättningar, etcetera. Det skapar stora svårigheter i 
samarbetet och framför allt tidsperspektiven är kritiska svagheter. 
Skolan identifierar ett problem och söker omedelbar aktion och 
förväntan är på ett snart resultat – den förväntan synkar inte med 
akademins processer och ledtider. (Skolchef) 

Skolchefens uttryck för att akademin och skolan har olika ”ledtider” kan beskrivas 
som att det också finns olika förväntningar på ”resultat”. Här skiljer sig de 
praktikerna åt. Att bedriva forskning handlar till stor del om kvalitet i arbetet och i 
den slutgiltiga produkten. Inom forskning, traditionellt sett, betraktas resultatet 
som en skriven och publicerad text, en artikel eller en bok. Forskningstexter 
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granskas ofta i flera led genom så kallade peer-review system. De processerna kan 
ta lång tid och tillåts göra så eftersom kvaliteten i den skrivna produkten premieras.  

För skolans del handlar det snarare om att snabbt undersöka och komma fram till 
resultat som kan användas för att utveckla verksamheten. Detta högre tempo, som 
skolchefen talar om, syns också i skolans policydokument. I skollagen (SFS 
2011:800) påtalas exempelvis återkommande att skolan ”skyndsamt” ska hantera 
olika ärenden. Detta höga tempo i skolan kommer också till uttryck exempelvis i 
lärares scheman som bara medger att fåtal minuter till förberedelse och efterarbete 
mellan lektioner. Skillnaden i tempo mellan forskning och undervisning i skolan har 
också noterats samt upplevts som utmanande av lärare i liknande praktiknära 
forskningsprojekt (Thorsten & Johansson, 2017) Dessa olikheter i förväntade 
tempon, som också är inbyggda i olika materiellt-ekonomiska arrangemang, utgör 
av naturliga skäl en utmaning för lärare som deltar i praktiknära forskningsprojekt, 
något lärarna också diskuterat i kapitel 7.  

Sammantaget finns ett antal utmaningar som rör materiellt-ekonomiska arrange-
mang inom projektet. För att lösa dessa betonar informanterna bland annat behovet 
av att etablera mötesstrukturer som medger en dialog snarare än en linjär 
kommunikation där också rektorer och administrativ personal medverkar. Dessa 
möten, men också kunskap som återfinns bland annat i denna antologi, kan bidra 
till ökad kännedom om varandras verksamheter något som borgar för att skapa 
bättre förutsättningar att kunna länka i varandras verkligheter och se varandras 
behov. Ökad kunskap om hur skillnader i årshjul kan påverka förutsättningar att 
bedriva praktiknära forskningsprojekt kan exempelvis initiera en diskussion om 
huruvida kraven på avrapportering respektive ansökan om forskningsmedel bör se 
ut för att minska potentiell friktion som kan hindra projekt från att kunna 
genomföras. Slutligen betonas hur en tydlig kommunikation kring budget, samt 
vilken terminologi som används också kan bidra till att utveckla de materiellt-
diskursiva arrangemangen så att de blir mer funktionella i relation till syftet med 
projektet.  

Socialt-politiska arrangemang 

Som med alla olika analytiska indelningar förekommer det såklart överlappningar 
mellan vad som pekas ut med olika begrepp, något som redan blivit tydligt när det 
kommer till att skilja den språkliga från den materiella nivån. Flera av de aspekter 
som handlar om kommunikation och rollfördelning har redan berörts i föregående 
avsnitt, men då främst som förslag att lösa de svårigheter som uppkommit i relation 
till materiellt-ekonomiska arrangemang. Socialt-politiska arrangemang handlar om 
formell arbetsfördelning, uppdelning av ansvarsområden och beslutsfattande.  
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I frågan om arbetsfördelning och ägandeskap av projektet framträder en bild av 
att projektet utarbetats och förankrats hos den högsta ledningen inom såväl 
högskola som skola, hos lärare och hos forskare. Rektorer och ekonomiansvariga 
har informerats initialt, men inte på allvar involverats förrän något senare när 
projektet börjat etableras både till sin form och innehåll. Utan att avgöra om 
förfarandet är ett lämpligt sätt att agera eller inte, så kan det konstateras att detta 
bryter mot rektorers ofta centrala roll i beslutfattande när det gäller skolans 
utveckling på olika plan. Detta innebär att två olika system för beslutsfattande kan 
komma i konflikt med varandra (figur 8.4). 

 

Figur 8.4 Informationsflöde i ULF-samarbetsprojektet mellan KMH och Eskilstuna 
kommun.  

Från skolhuvudmannens perspektiv beskrivs en kommunikationskedja som i första 
hand handlar om att skolchefen (sändare) informerar rektorer (mottagare) om vad 
som gäller. Kommunikationen beskrivs med andra ord som linjär utifrån en 
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traditionell uppfattning om kommunikation. Beslut fungerar här utifrån en mer 
traditionell logik genom att beslut som fattats hos en högre chef (skolchefen) 
förankrar beslut till underordnad (rektorn) på olika sätt. På motsvarande sätt finns 
en förväntan att skolchefen ska verkställa beslut som prefekt och skolchef 
gemensamt fattat i den lokala samverkansgruppen (figur 8.4). När rektorerna via 
mail och andra officiella dokument, som projektets verksamhetsplan exempelvis, 
får reda på om avtal slutits angående projektet så är det inte frågan om delaktighet 
utan snarare frågan om att informera om vad det är som gäller utifrån redan fattade 
beslut. Samtidigt ska tilläggas att rektorerna mycket tidigt i projektet fick 
information vilket innebar en möjlighet att reagera på denna information innan 
projektet startade på allvar. Sammantaget, utifrån denna beskrivning av problemet, 
följer likväl att lösningen är att tydligare informera rektorerna om vad det är som 
gäller. Att rektorerna är delaktiga har i andra studier visat sig vara väsentligt för att 
se till att skapa goda förutsättningar för att genomföra praktiknära forsknings-
projekt (Eriksson, 2018).  

En annan utmaning beträffande socialt-politiska arrangemang är det faktum att 
projektledaren samtidigt fyllde funktionen som forskare i projektet. Dessa dubbla 
roller har ibland inneburit en risk för otydlighet i dialogen med andra projekt-
medlemmar. Med rollerna som forskare och projektledare följer med andra ord 
olika förväntningar som stundtals visade sig komma i konflikt med varandra. Som 
redan konstaterats ställs höga krav på lyhördhet för organisationernas olika redan 
etablerade arrangemang för att få till ett väl fungerande samarbete, vilket ställer 
höga krav på en projektledare. Samtidigt utgör forskningen själva kärnan i projektet 
och ligger därmed nära till hands att prioriteras av projektledaren också 
tidsmässigt. Den delade tjänsten, som ofta beskrivs som positiv när det kommer till 
att bedriva praktiknära forskning inom ULF, kan med andra ord innebära svåra 
utmaningar att hantera.  

Flera av rektorerna uttrycker i intervjuerna att projektet inte är ”tillräckligt 
förankrat”. Rektorerna upplever en otydlighet i vad som förväntas och någon av 
rektorerna ställer sig frågan om det finns dolda agendor i projektet. Det 
framkommer en brist på tydlighet gällande områden som ekonomi, ansvar, 
tidsperspektiv för start/avslut/utvärdering. Denna förväntan på ett tydligt 
ledarskap och tydliga arbetsuppgifter samt rollfördelning inom projektet är 
relevant och bör beaktas i liknande framtida samarbetsprojekt. Att ställa krav på 
tydlighet innebär däremot inte att beslutsordningen eller de beslut som fattas 
egentligen ifrågasätts, utan att tydligheten i dessa förväntningar har varit 
bristfälliga.  

När det kommer till frågan om vem som bör vara delaktig i beslut om medverkan 
i praktiknära forskningsprojekt finns flera olika aspekter att väga in. I intervjun med 
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projektledaren framkommer att det, förutom rektorer och skolchef, finns 
ytterligare ett beslutsled, nämligen lärarna själva. Efter att avtal om samverkan hade 
slutits mellan huvudmännen ordnades träffar där musiklärare i Eskilstuna kommun 
fick information om det praktiknära forskningsprojektet och de fick då också 
meddela sitt intresse av att delta. Lärarna fick också möjlighet att själva definiera 
vilka utmaningar de hade sett i sin undervisning som de ville jobba med i ett 
praktiknära forskningsprojekt. Därefter skedde en utgallring där det enbart var 
legitimerade lärare som till slut erbjöds att delta. Indirekt valdes med andra ord en 
modell där beslut om medverkan fattades av rektor först efter att lärarna bjudits in 
och informerats. I figur 8.4 har detta illustrerats av att de pilar som symboliserar 
informationsflöden går samtliga till rektorn, medan det inte finns någon pil som 
utgår från rektorn.  

Att det är professionen, och då lärarna i första hand, som definierar utmaning-
arna som den praktiknära forskningen ska ägna sig åt, är något som ULF, såväl som 
utlysningar av medel för praktiknära forskning av Skolforskningsinstitutet, som 
utöver ULF är en central aktör när det kommer till att driva på utvecklingen mot 
mer praktiknära forskning i skolan, kräver. Utöver det påtalar också Inger Eriksson 
(2018) i en granskning av olika praktiknära forskningsprojekt värdet av att involvera 
lärare i ett tidigt stadium. En studie genomförd av forskare vid Karlstad universitet 
(Nordgren et al., 2019) visar också att lärare oftare erbjuds fortbildning som inte 
stämmer överens med vad de själva anser sig behöva utveckla. Lärarna i den studien 
var intresserade av fortbildning som handlar om ämneskompetens och 
ämnesdidaktik, men istället erbjöds de fortbildning som rörde undervisning i 
allmänhet, policy och administrativ styrning samt skolans uppdrag och värden. 
Ambitionen att involvera lärarna i ett tidigt skede skulle därför också kunna 
beskrivas som ett sätt att se till att deras intressen inte ska förbises, vilket annars 
kan riskera att hända.  

Ett argument som anges för att rektorerna skulle få större utrymme att också 
kunna avgöra om den enskilda skolan kan delta eller inte, berör svårigheter att få 
den ordinarie verksamheten att fungera och samtidigt delta i ett praktiknära 
forskningsprojekt. Risken att inte kunna hitta någon legitimerad vikarie, och att 
musikundervisningen därmed skulle bli lidande om en lärare var ledig på 10%, är 
ett sådant argument. Att involvera rektorerna tidigare skulle också kunna innebära 
större känsla av ägandeskap, vilket i sin tur skulle kunna underlätta utvecklandet av 
mer välfungerande ekonomiskt-materiella arrangemang. På liknande sätt har 
Rönnerman (2011) såväl som Eriksson (2018) betonat rektorns tilltro till den 
enskilda läraren som en väsentlig förutsättning för att genomföra praktiknära 
forskningsprojekt.  
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Vad kan utvecklas 

Som Kemmis et al. (2014) beskriver, är praktiknära forskning i de flesta fall någon 
form av practice-changing practice. Ambitionen är att skapa förbättring av en 
praktik utifrån någon specifik aspekt. I klassrummet utmanas undervisningen 
genom att en forskare tillsammans med en lärare undersöker en praktik som sedan 
kan komma att påverkas och utvecklas utifrån forskningens resultat. Läraren 
utvecklar också nya kunskaper om ett vetenskapligt förhållningssätt genom sin 
delaktighet i forskningen. Men även samverkan mellan huvudmän, med syfte att 
öka potentialen att på ett bättre sätt möjliggöra för att bedriva praktiknära 
forskning, kan betraktas som en practice-changing practice.  

Som Karin Gunnarsson (2018) påpekar handlar praktiknära forskning om ett 
möte mellan två redan etablerade praktiker. En forskarpraktik som förväntas möta 
och samverka med en skolpraktik. Inom varje organisation finns arrangemang som 
syftar till att deras huvudsakliga verksamheter ska kunna fungera så effektivt som 
möjligt. Samverkan för att skapa utrymme för praktiknära forskning innebär att 
dessa olika arrangemang utmanas vilket ställer stora krav på en ömsesidig förståelse 
av de olika arrangemang som omger respektive verksamhet.  

Samverkan är därmed av naturliga skäl inte konfliktfri, utan utmaningar kan 
snarare tas som en utgångspunkt när en ny verksamhet ska etableras. För att skapa 
en samverkan som har förutsättningar att bli varaktig krävs, enligt Kemmis et al. 
(2009), att båda parter är öppna och mottagliga för en delaktighet kring vad som 
kan beskrivas som en ”practice-changing practice”. Gunnarsson (2018, s. 78) pekar 
på en risk att utgångspunkten inom praktiknära forskning är att forskarpraktiken 
antas vara statisk och att det är skolpraktiken som ska förändras. Istället bör båda 
parter vara beredda på att göra förändringar. 

På frågan om tidigare erfarenheter av samverkan mellan skola och akademi 
vittnade svaren initialt om att det finns begränsade sådana erfarenheter. Några olika 
specifika projekt lyftes från skolans sida. Från akademin konstaterades att enskilda 
forskare genomfört forskning vid olika skolor samt att de flesta forskare vid 
institutionen också verkat, och/eller verkar, som lärare i grundskola och 
gymnasium samtidigt med sin tjänst vid KMH. Samtidigt nämner informanterna en 
självklar samverkan mellan skola och lärosäte, nämligen den verksamhetsförlagda 
utbildningen, VFU.  

VFU betraktas inte som ett samverkansprojekt, utan som en väletablerad 
verksamhet, i motsats till samarbetsprojektet för praktiknära forskning som 
presenteras i denna antologi. En möjlig förklaring till detta är att arrangemangen 
för VFU-samarbeten etablerats så väl att den kunnat integreras i verksamheten. De 
kulturellt-diskursiva arrangemangen är etablerade på så vis att skolan såväl som 
akademien ser vinster med samverkan, skolan som en form av kompetenshöjning 
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av personalen och akademin som ett led i att genomföra utbildningen och båda delar 
på en övergripande nivå ser intresset av att fostra en ny generation lärare. De 
materiellt-ekonomiska arrangemangen har sin lösning i att det ekonomiskt utgår 
ersättning till läraren i någon form som kompensation för sin insats som i sin tur 
täcks av anslaget lärosätet har för att bedriva lärarutbildning. Socialt-politiska 
arrangemang tydliggör handledarens och kursledarens respektive roller i relation 
till den myndighetsutövning som sker. Organisationen kring VFU är med andra ord 
tillräckligt väldefinierad för att kunna fungera någorlunda smärtfritt. Därmed 
uppfattas inte heller VFU som ett projekt, utan som en etablerad form av 
samverkan.  

Arbetet med försöksverksamheten inom ULF syftar till att pröva former för att 
kunna etablera en verksamhet som på liknande sätt, som VFU, kan etableras som en 
självklar del av skolans verksamhet. I det här kapitlet har flera olika utmaningar 
berörts som behöver hanteras för att praktiknära forskning ska kunna etableras som 
en självklar del av skolans såväl som lärosätets verksamhet. Kulturellt-diskursiva 
arrangemang behöver kunna erbjuda ett tillräckligt väldefinierat syfte med 
praktiknära forskning där nuvarande slitningar mellan olika potentiella förtjänster 
för olika medverkande parter balanseras bättre. Materiellt-ekonomiska arrange-
mang behöver erbjuda former för kontinuerlig finansiering men också för att 
hantera de skillnader i tempo som skola och akademi arbetar utifrån. Slutligen 
behöver socialt-politiska arrangemang uppvisa en tydlig ansvarsfördelning där 
frågan om vem som tar initiativ till och avgör delaktighet i praktiknära 
forskningsprojekt reds ut. 
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9. Möjligheter och utmaningar 
med praktiknära forskning 
Mikael Persson 

Ambitionen med ULF-projektet nationellt är att ”pröva att utveckla 
forskningsmiljöer hos såväl skolhuvudmän som hos lärosäten” (SOU 2018:19, s. 141). 
Inom det samverkansprojekt som initierats av Kungl. Musikhögskolan (KMH) 
tillsammans med Eskilstuna kommun, har ambitionen främst varit att utveckla en 
sådan forskningsmiljö. Inom forskningsmiljön har fyra mindre praktiknära 
forskningsprojekt, som finns presenterade i denna antologi i kapitel 3–6, 
genomförts. I kontrast till hur medel för praktiknära forskning tilldelas enskilda 
forskningsprojekt, med en tydligt definierad frågeställning, har inte en enskild på 
förhand bestämd frågeställning studerats. Istället har ett flertal olika 
frågeställningar vuxit fram och undersökts i olika typer av konstellationer. Genom 
att projektet involverar flera delprojekt på flera olika skolor breddas inte bara antal 
lärare som är delaktiga, fler personer både vid Eskilstuna kommun och Kungl. 
Musikhögskolan utvecklar också kunskaper om att organisera praktiknära 
forskningsprojekt.  

Inledningsvis i detta sista kapitel återkommer frågan om hur organisationen för 
att främja den praktiknära forskningen sett ut, men nu genom att lyfta blicken och 
komplettera med analyser av material och erfarenheter gjorda inom de enskilda 
delprojekten (kapitel 3–6) samt lärarnas utvärdering av projektet (kapitel 7). 
Helheten sätts sedan i relation till diskussioner kring betydelsen och syftet med 
praktiknära forskning (kapitel 2). Avsnittet utgår från samma teoretiska begrepps-
apparat av Stephen Kemmis et al. (2014), som bygger på en uppdelning av olika 
arrangemang, som presenterades i kapitel 8.  

I avsnittet därpå diskuteras relationen mellan lärare och forskare med fokus på 
förskjutningen från lärare till medforskande lärare inom praktiknära forsknings-
projekt. En sådan förskjutning beskrivs, i såväl policydokument som studier av 
praktiknära forskning, som väsentlig för att lärarkåren ska äga sin egen profession. 
Denna förskjutning påverkar vidare relationen mellan medforskande lärare och 
forskare.  
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Slutligen diskuteras praktiknära forskning som potential för att öka 
förutsättningar för skolorna att infria skollagens skrivning om att ”utbildningen ska 
vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SFS 2010:800). Resultaten av 
delprojekten och lärarnas delaktighet i den forskande praktiken diskuteras med 
utgångspunkt i Corrado Mattas (2020) ingående analys av just denna skrivning i 
skollagen.  

Övergripande om att organisera för praktiknära forskning 

Ambitionen i detta avsnitt är att översiktligt sammanfatta några av de möjligheter 
och utmaningar som framträtt genom detta ULF-projekt. De flesta av resone-
mangen har presenterats och diskuterats mer detaljerat i andra delar av antologin, 
men här behandlas de mer översiktligt utifrån den teori om praktikarkitekturer 
(Kemmis et al., 2014) som introducerades i kapitel 8. Översiktligt innebär teorin en 
analytisk distinktion mellan tre olika typer av arrangemang som alla är väsentliga 
för att etablera en fungerande praktikarkitektur. Det rör sig om kulturellt-diskursiva, 
materiellt-diskursiva samt socialt-politiska arrangemang.  

Kulturellt-diskursiva arrangemang handlar bland annat om hur värdet av att 
delta i praktiknära forskning definieras, vilket är nära förknippat med deltagarnas 
motivation. Utgångspunkten att praktiknära forskning bidrar till kompetens-
utveckling för lärarna stämmer exempelvis väl med den förväntning som finns på 
en rektor att skapa förutsättningar för kompetensutveckling. Att identifiera 
frågeställningar som lärare upplever ett personligt engagemang för att undersöka, 
vilket ofta understryks som centralt i definitioner av praktiknära forskning, bidrar 
på motsvarande sätt till att motivera lärare att delta i och genomföra praktiknära 
forskningsprojekt. Värdet av att deltagarna i ett praktiknära forskningsprojekt är 
motiverade kan inte nog understrykas. Motiverade rektorer och lärare bidrar inte 
minst till att snabbt lösa utmaningar och utveckla fungerande materiellt-
ekonomiska arrangemang.  

För Kungl. Musikhögskolans kan värdet av att delta i praktiknära forsknings-
projekt delvis beskrivas som en möjlighet att bedriva forskning i musikpedagogik. 
Inom ULF-projektet betonas också att forskningen som produceras ska vara 
excellent, alltså hålla hög standard och kunna mätas i kvalitet med övrig forskning 
inom akademien. Även om andra vinster kan beskrivas som väsentliga inom 
akademien, som att utveckla lärarutbildningen, får de inte ske på bekostnad av att 
forskning uteblir eller att forskningens kvalitet reduceras. Samtidigt innebär 
praktiknära forskning flera förändringar i grundläggande aspekter av hur forskning 
bedrivs. En huvudsaklig ambition inom ULF är att relationen ska vara jämbördig 
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mellan skolhuvudman och lärosäte. Detta kan beskrivas som en förskjutning från 
forskning i praktiken till forskning med praktiken.  

För att etablera fungerande kulturellt-diskursiva arrangemang krävs att 
olikheter i definitionen av värdet med praktiknära forskning diskuteras och 
synliggörs. Utan en sådan diskussion blir det omöjligt att nå tillräcklig samsyn för 
att kunna etablera ett långvarigt och bestående samarbete. De värden som kommit 
till uttryck i arbetet med de olika delprojekten handlar för skolans del främst om 
utvecklingsarbete, medan akademien betonar forskningsresultat. Det är självklart 
inte nödvändigtvis så, men när skola respektive akademi gör prioriteringar utifrån 
deras huvudsakliga engagemang i samarbetsprojektet, och frågor om vad som ska 
prioriteras ställs på sin spets, innebär detta en risk att dessa värden kommer i 
konflikt med varandra. 

Utifrån Kemmis teori etableras varaktiga arrangemang först om båda parter är 
beredda att göra förändringar för att anpassa sig till den ny praktiken, i det här fallet 
samverkan mellan skola och akademi i formen av praktiknära forskning (Kemmis 
et al., 2014). En möjlig anpassning skulle kunna handla om hur kvalitet i forskning 
definieras. Forskningens kvalitet mäts ofta med kriterier som är utvecklade för att 
mäta just forskning och som genomförs av utbildade forskare, skolade inom olika 
universitets-discipliner. Att vara utbildad forskare och verka inom akademien utgör 
med andra ord i sig en markör för kvalitet inom forskning. Genom att involvera 
lärare i forskningens samtliga moment kan forskningsresultaten därmed riskera att 
betraktas som av lägre kvalitet. Praktiknära forskning riskerar i så fall att som helhet 
konstrueras som kompetensutveckling i första hand genom att läraren betraktas 
som någon som lär sig forskning av forskaren, och i andra hand som forskning av 
hög kvalitet. Kvaliteter i praktiknära forskning skulle däremot istället exempelvis 
kunna bedömas i högre utsträckning utifrån forskningsprojektens alternativt 
forskningsresultatens potential att skapa förändring av lärares undervisning. Med 
en sådan definition av kvalitet i forskning skulle det finnas en möjlighet att definiera 
praktiknära forskning, som även involverar lärare, som forskning av hög kvalitet 
oavsett lärarnas tidigare forskningserfarenhet.  

Ytterligare en potentiellt framkomlig väg för att lösa denna utmaning är att 
bibehålla en definition av kvalitativ forskning i traditionell mening och istället ställa 
krav på att de medforskande lärarna själva ska vara forskarutbildade, eller på annat 
sätt ha erhållit kunskap om ett vetenskapligt förhållningssätt. Ett sådant urval av 
lärare skulle däremot riskera att reducera den praktiknära forskningens 
kompetensutvecklande potential. ULF:s definition av praktiknära forskning, som i 
dagsläget betonar delaktighet av lärare i forskningsprojekt på lika villkor, skulle i så 
fall förskjutas till att mer likna Skolforskningsinstitutets definition i vilken 
formerna för lärarens delaktighet inte är lika tydligt formulerad.  
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Slutligen skulle ett sätt att överbrygga diskrepansen mellan skolans och 
akademiens delvis skilda huvudsakliga motiv att engagera sig i praktiknära 
forskning kunna vara att skilja på kompetensutveckling och forskning. 
Kompetensutveckling kan ske genom studiecirklar, lärares möte med lärar-
studerande och lektorer genom den Verksamhetsförlagda Utbildningen, kurser vid 
lärosätet för verksamma musiklärare eller genom att delta i utvecklings- och 
forskningsprojekt, men då inte med nödvändighet som forskare själva. Samtidigt 
skulle detta möjligen innebära att överge bilden av praktiknära forskning som navet 
inom ULF. I avsnittet om utbildning på vetenskaplig grund nedan diskuteras detta 
vidare.  

När det gäller materiellt-ekonomiska arrangemang har etablerade mötes-
strukturer på samtliga nivåer visat sig vara värdefulla för aktörerna i det praktiknära 
forsknings-projektet på olika sätt. För forskaren genom att etablera en djupare 
kontakt med undervisningspraktiken, för läraren genom att fördjupa sin 
vetenskapliga analysförmåga, för rektorer och administrativ personal genom att 
lösa frågor kring ekonomi och vikarietillsättning och för skolchef och prefekt 
genom att få fördjupad kunskap om den andres verksamhet, nå samsyn kring 
projektet samt hitta kreativa lösningar på olika utmaningar som uppstår.  

En utmaning som går att knyta till skillnader mellan skolpraktiken och 
forskningspraktiken handlar om att skapa goda förutsättningar för medforskande 
lärare att delta. Mycket tid har, trots ekonomiska förutsättningar, ägnats av såväl 
lärare, forskare, rektorer och projektledning åt att realisera den i projektplanen 
avtalade nedsättningen i medforskande lärares tjänster. Detta är ett arbete som inte 
alltid synliggörs, men som blir ett tydligt utfall av att brister i materiellt-ekonomiska 
arrangemang. Utmaningarna handlar bland annat om att skola och akademi 
fungerar på olika sätt. Inom akademien utgör forskning jämte undervisning två 
huvudsakliga verksamheter. Därmed finns också ett incitament att hitta lösningar 
på utmaningar för att kunna delta i forskningsprojekt. Inom skolan däremot har 
forskning i nuläget inte en självklar plats, utan undervisningen utgör den 
huvudsakliga verksamheten. För att deltagande i forskningsprojekt ska vara 
fruktbart för skolan behöver det därmed också samtidigt fungera som kompetens-
utveckling som syftar till att förbättra kvaliteten på undervisningen.  

Ytterligare en utmaning handlar om att skolans och projektekonomins årshjul 
skiljer sig åt. I skolan planeras lärares tjänster under senare delen av vårterminen 
och därefter läggs ett veckoschema som blir styrande för all verksamhet under det 
kommande läsåret (se figur 8.3). Om samverkan kring nedsättning i tjänst inte sker 
under denna period är erfarenheterna av projektet som redovisas i denna antologi 
att möjligheterna avsevärt minskar att få till fungerande strukturer som medger 
nedsättning i tjänst för lärarna. Den ekonomiska ersättning som kommer från ULF-
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projekten löper istället över kalenderår och ska redovisas inom samma kalenderår. 
Detta innebär svårigheter i att förskjuta och använda resurser som tilldelats över ett 
helt läsår, något som kan skapa svårigheter i att planera långsiktigt för nedsättning 
av tjänster för lärare. Konsekvensen av detta kan bli att lärare som vill delta gör det 
på sin fritid (se kapitel 7). Att se över finansierings- och redovisnings-arrangemang 
för praktiknära forskningsprojekt vore därför lämpligt för att minska den friktion 
som annars uppstår, något som diskuterats i kapitel 8.  

När det gäller socialt-politiska arrangemang i projektet som helhet finns en stor 
utmaning med den mängd redan etablerade roller i respektive organisation. Som 
Karin Gunnarsson (2018) beskriver, och som diskuterats mer utförligt i kapitel 8, 
utgör skolan och akademin två olika praktiker som var för sig drivs av olika 
principer och organiseras på olika sätt. Vidare utgör forskningsprojekt ytterligare 
en ram för hur beslut fattas genom krav på inrättande av en projektgrupp som in sin 
tur fattar beslut som kommer att beröra såväl skola som akademi på olika sätt. 
Slutligen fäster arbetet med just praktiknära forskning stor vikt vid att den enskilda 
läraren får utrymme till inflytande över sin delaktighet. Det kan, som i detta projekt, 
innebära att rektorn delvis kringgås. För rektorerna är delaktighet i besluts-
processen väsentlig för att upprätthålla motivationen och för att skapa förut-
sättningar för att projektet ska kunna genomföras (jämför Ericsson, 2018). För att 
bygga fungerande och hållbara strukturer för praktiknära forskningssamarbete 
behöver utmaningar inom samtliga olika typer av arrangemang inom samverkande 
organisationer adresseras. Först när dessa utmaningar blir synliga öppnas möjlig-
heter att lösningar som medger att bygga hållbara strukturer för praktiknära 
forskning.  

Från lärare till medforskande lärare 

I det här avsnitt riktas blicken mot den centrala relation som utgör kärnan i 
praktiknära forskningsprojekt, nämligen relationen mellan forskaren och läraren. 
Inger Eriksson (2018) redogör för hur det i olika policydokument uttrycks en 
förväntad riktning från lagstiftare att forskning i skolan bör involvera lärare i 
praktiknära forskning. Däremot är det oklart vilka förväntningar som finns på de 
olika roller som läraren respektive forskaren bör ta i ett praktiknära forsknings-
projekt. Eriksson kommer fram till att lärares delaktighet i forskningens samtliga 
delar utgör en god förutsättning för att praktiknära forskning ska kunna 
genomföras. Forskningen är då vad som kan kallas för kollaborativ och läraren en 
fullvärdig medlem i forskargruppen. I det här fallet består forskargruppen i varje 
delprojekt av en forskare och en lärare i tre av de fyra delprojekten och i ett 
delprojekt av en forskare och två lärare (figur 9.1). 
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Hur har det då sett ut med lärarnas delaktighet i de olika delarna av 
forskningsprocessen inom de delprojekt som genomförts inom ramen för detta 
samarbetsprojekt? För att diskutera detta har processen, inspirerad av Erikssons 
(2018) analys, delats upp i fyra olika steg; initiativ och problemformulering, 
insamlande av empiri, analys av materialet samt spridning av resultat. Utifrån 
arbetet i de olika delprojekten diskuteras lärarens och forskarens delaktighet i 
anslutning till vart och ett av dessa steg. I anslutning till analysen diskuteras också 
olika utmaningar, främst i relation till vetenskaplig kvalitet och etik 

Lärarna i samtliga delprojekt har varit delaktiga i att ta initiativ till forskningen 
och formulera syfte och frågeställningar. Forskarna har varit noga med att se till att 
forskningsfrågorna fyller de krav på stringens och genomförbarhet som skiljer 
lärares frågor i allmänhet från forskningsfrågor (se Skolforskningsinstitutet, 
2020a). Denna kollaborativa dialog mellan forskare och medforskande lärare kan 
ske med respekt för varandras olika kompetenser, men det vore osannolikt att utgå 
från att forskare och en lärare, om än i samma utsträckning, bidrar på samma sätt i 
denna dialog. En väsentlig parameter, som påverkar balansen mellan i vilken grad 
det är läraren eller forskaren som formulerar forskningsfrågan, handlar om 
omfattningen av teori som behövs i samband med forskningsprojektet. Att 
undersöka elevers positioneringar i undervisningen exempelvis (kapitel 6) innebär 
av naturliga skäl att begreppet position behöver redas ut, vilket ger forskaren ett 
större tolkningsföreträde eftersom det ingår i dennes kompetens. Om 
forskningsfrågan däremot handlar om att skapa bättre klassrumsklimat (kapitel 3) 

eller undersöka arbetet med digitala 
hjälpmedel i undervisningen (kapitel 5) är 
detta begrepp som har en tydligare 
förankring i ett vardagsspråk och därmed 
medger en större medverkan hos läraren när 
det handlar om att formulera forsknings-
frågan. Det ska tilläggas att parametrar som 
mycket tid för projektet, tidigare kunskaper 
utifrån exempelvis uppsatsskrivande under 
eller efter lärarutbildningen i kombination 
med motivation hos läraren kan innebära 
goda möjligheter att sätta sig in i nya begrepp 

på ett tillräckligt bra sätt för att läraren ska kunna delta på mer jämlika villkor.  

Figur 9.1 Forskar-lärar-par. 

Som framkommer i kapitel 7 har de medforskande lärarna i samtliga delprojekt 
varit involverade i genomförandet av studien och då insamlandet av empiri. 
Samtliga lärare har varit delaktiga i att informera eleverna, dela ut underlag för 
informerat samtycke och följt upp denna information. I alla delprojekt har lärarna 
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också i hög utsträckning själva monterat upp kameror och dokumenterat 
undervisningen. Även om detta har skett i samråd med respektive forskare, och med 
stöd i en av projektet formulerad samtyckesblankett, så innebär upplägget att 
läraren själv bör ha metodologisk kunskap om relationen mellan hur ett 
forskningsmaterial samlas in och vilka frågor som blir möjliga att undersöka utifrån 
materialet. Samtliga delstudier skulle kunna beskrivas som varianter av 
mikroetnografier (Dimenäs, 2020) och inom alla former av etnografisk forskning 
finns en långtgående diskussion som rör urval, både externt och internt urval 
(Hammersley & Atkinson, 2007). Det externa urvalet handlar om urvalet av 
undervisningsgrupper och är i praktiknära forskning begränsat från början till 
grupper som läraren själv undervisar. Internt urval handlar om vilka elever i 
klassrummet som kameran fångar upp. Något lärarna också diskuterar i kapitel 7 är 
dokumentationens, i det här fallet videokamerans, påverkan på det som ska 
studeras. Lärarna i samtliga delprojekt har alltså, vilket syns i kapitel 7, utvecklat 
kunskap om forskningsmetodologi. Men däremot är det troligt att lärarna som 
kanske genomför en mikroetnografi för första gången inte besitter samma 
kompetens om detta som forskaren gör som ägnat flera år åt forskning i 
musikundervisning. För att forskningen ska kunna hålla en hög kvalitet krävs därför 
antingen att lärarna redan innan materialet samlas in får tillräcklig kunskap om 
forskningsmetodik eller att forskaren i högre utsträckning ansvarar också för urval 
och insamlandet av material.  

Inom samtliga fyra delprojekt har lärarna varit med i analysen av materialet, om 
än på olika sätt och omfattning. Lärarnas möjlighet att delta i analysarbetet kan 
diskuteras utifrån några olika aspekter. En sådan aspekt är, på samma sätt som när 
det gäller att formulera forskningsfrågor, graden av teoretisk komplexitet. Om 
forskningsfrågan involverar specifika, akademiskt förankrade, begrepp kräver detta 
också att läraren själv är eller blir insatt i dessa begrepp för att själv kunna 
genomföra analyserna. Att sätta sig in i analytiska begrepp under projektets gång är 
möjligt, men tar tid i anspråk som i många fall överskrider den tid som läraren har 
till sitt förfogande. Däremot kan läraren vara kollaborativt involverad i 
analysarbetet även utan att helt hinna sätta sig in i begreppen. Det kan ske genom 
dialoger med forskaren som kan fördjupa analysen på ett sätt som bidrar till 
kompetensutveckling (jämför kapitel 7) och likaså fördjupar analysen av materialet 
genom lärarens goda kännedom om den egna kontexten (jämför kapitel 6). Om 
forskningsfrågan däremot inte är lika förankrad i teori, utan frågan är mer öppen 
till sin karaktär, skapas istället en större möjlighet för läraren att vara med i 
analysarbetet i ett tidigare stadium (jämför kapitel 3). Att låta teoretisk komplexitet 
styra valet av forskningsfråga och analysmetod innebär däremot att begränsa vilka 
frågor som blir möjliga att behandla inom ramen för praktiknära forskningsprojekt. 
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Slutligen har lärarna varit involverade också i att författa text till denna antologi 
och därmed till spridning av resultaten. I vilken omfattning och på vilket sätt lärarna 
varit delaktiga i det faktiska författandet av kapitlen har däremot sett lite olika ut i 
de olika delprojekten. I vissa fall har läraren skrivit stora delar av texten kapitlet 
själv och i andra fall har läraren snarare varit delaktig som närvarande i materialet 
samt som en medförfattare som kommenterat och lämnat feedback på olika utkast 
som forskaren skrivit. Precis som när det gäller övriga aspekter av forsknings-
processen utgör akademiskt skrivande en kompetens som deltagande lärare kan ha 
kunskaper om i olika hög grad, vilket också påverkar deras möjlighet till delaktighet 
i skrivandet. Akademiskt skrivande är en kunskap som förvärvas under lång tid 
genom en forskarutbildning och därmed inte förvånande att alla lärare inte besitter. 
En utmaning i fråga om delaktighet i att publicera resultat handlar om skillnader i 
tempo, eller ledtider som skolchefen uttryckte det, mellan skola och akademi. 
Skolans större förväntningar på skyndsamma processer innebär förväntningar på 
snabbare publikationer, vilket inte är fallet inom akademien, något som 
diskuterades i kapitel 8. Ett sätt att skynda på denna process blev därmed att 
forskarna i högre utsträckning tog ansvar för det akademiska skrivandet. För att 
däremot se till att lärarnas viktiga erfarenheter av projektet får utrymme, utan de 
begränsningar som det innebär att infoga sig i akademiens strikta sätt att formulera 
sig, författade lärarna själva kapitel 7. På så vis skapades också ett utrymme att 
skriva om värdefulla upplevelser som annars inte skulle få plats i denna antologi. 
När det gäller spridning av resultaten i muntlig form kommer lärarna själva att vara 
delaktiga i att för såväl kollegor i kommunen, för lärarstuderande vid KMH samt 
vid forskarkonferenser presentera sin forskning, vilket också är en väsentlig del av 
att sprida resultaten.  

En specifik utmaning beträffande att publicera texter handlar om forskningsetik. 
När lärare, som i föreliggande projekt, är medförfattare till forskningspublikationer 
är det svårt att hålla lärare eller skola anonyma. Detta försvårar för eleverna att helt 
anonymiseras. Sammantaget ställer detta krav på hur forskningsresultat 
presenteras för att balansera individskyddskravet och forskningskravet 
(Vetenskapsrådet, 2017). Balansen handlar om att å ena sidan kunna skriva fram 
relevanta resultat med tillräcklig detaljrikedom för att någon utomstående ska 
kunna förstå och granska processen för att garantera kvalitet (forskningskravet), 
och å andra sidan att garantera att forskningen inte riskerar att skada någon 
inblandad i allt för hög utsträckning (individskyddskravet).  

Genomgående kan konstateras att för den praktiknära forskningens samtliga 
delar, initiering och problemformulering, insamlande av empiri, analys av materialet 
samt spridning av resultat, är aktiviteter som forskaren i högre utsträckning än 
läraren har kunskap om, och erfarenhet av, att genomföra. Övergången från att vara 
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lärare till att vara en medforskande lärare i ett praktiknära forskningsprojekt blir 
med andra ord en stor utmaning. De utmaningar detta medför kan på en mer 
övergripande nivå hanteras genom att antingen betona likhet eller skillnad mellan 
läraren och forskaren i ett forskningsprojekt. Snarare än frågan om delaktighet är 
alltså frågan om hur samverkan mellan lärare och forskare kan ta sig uttryck och 
vilka roller de får i relation till varandra.  

Som Eriksson konstaterar finns det en ”tydlig samhällelig idé om att lärare 
behöver beredas möjlighet att medverka i sådan praktiknära forskning som ska 
bidra till att undervisningen vilar på vetenskaplig grund,” och fortsätter sedan, 
”men vad som avses med lärares medverkan är inte tydligt” (Eriksson, 2018, s. 28). 
Hennes undersökning diskuterar däremot snarare förutsättningar och hinder för 
lärare att delta som ”fullvärdiga medlemmar av en forskargrupp” (Eriksson, 2018, s. 
28). Att vara ”fullvärdig medlem” av en forskargrupp innebär, enligt Eriksson, en 
kollaborativ ansats i vilken läraren är delaktig i forskningens samtliga delar snarare 
än att läraren medverkar i forskning, eller samverkar med en forskare. Detta skulle 
kunna tolkas som ett betonande av likhet snarare än olikhet mellan lärarens och 
forskarens kompetenser. Senare i texten skriver Eriksson däremot att den 
kollaborativa ansatsen bygger på att lärare och forskare i forskargruppen bidrar 
med ”olika kompetenser” (Eriksson, 2018, s. 30). Detta innebär istället att betona 
olikhet mellan lärarens och forskarens kompetenser. I det följande diskuteras i tur 
och ordning hur en betoning på likhet respektive olikhet i synen på lärarens och 
forskarens roller kan få konsekvenser för praktiknära forskning.  

Likhet mellan lärare och forskare kan, likt resonemanget ovan, förstås utifrån 
den kompetens som krävs för att genomföra forskningens samtliga delar. För att 
uppnå denna krävs i så fall att läraren antingen besitter en forskarkompetens som 
kan jämföras med forskarens, eller att kompetensen utvecklas under forskningens 
gång. Om läraren förväntas besitta denna kompetens innan ställs höga krav på vilka 
lärare som kan delta i praktiknära forskningsprojekt. I vårt fall hade detta varit 
omöjligt eftersom det bara finns en forskarutbildad musiklärare anställd av Eskilstuna 
kommun, och denne är redan delaktig i projektet som projektledare. Alternativet 
att forskarkompetens ska utvecklas under projektets gång innebär en utmaning resurs-
mässigt för skolan och resulterar möjligen i att projektet bromsas upp tidsmässigt. I 
detta fall skulle också lärare och forskare hamna i en asymmetrisk relation i vilken 
forskaren blir den som besitter kunskaper om att forska medan läraren inte gör det. 
Forskaren skulle med andra ord få tolkningsföreträde och den förväntade 
likvärdighet som ofta lyfts fram inom ULF-samarbeten skulle riskera att utebli.  

Ett sätt att lösa utmaningen om variationer i kompetens blir således att fortbilda 
lärare på olika sätt, oavsett om det sker genom delaktighet i praktiknära forsknings-
projekt eller på annat sätt, i konsten att forska för att på sikt kunna etablera en 
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lärarprofession som beforskar sin egen praktik. Också om syftet med praktiknära 
forskning i första hand är att utveckla lärares vetenskapliga förhållningssätt skulle 
detta kunna vara en rimlig väg framåt. Att betona skillnad istället skulle innebära 
att ta fasta vid de olika kompetenser som läraren och forskaren besitter. En direkt 
invändning mot detta skulle kunna vara att begreppet praktiknära forskning 
därmed skulle kunna riskera att tappa centrala delar av sin innebörd och reduceras 
till något som kan liknas vid forskning som forskare genomför i en skolkontext. 
Samtidigt är ord som används i samband med praktiknära forskning som 
”kollaborativitet” eller ”medforskande lärare” inte på något sätt oförenliga med att 
synliggöra och betona också skillnad mellan läraren och forskaren snarare än likhet. 
Att lärare och forskare besitter olika kompetenser från början är inte särskilt 
kontroversiellt. Frågan är istället om denna olikhet bör fungera som en 
utgångspunkt för att hitta sätt att involvera lärare i forskningsprojekt snarare än att 
utgå från likhet. Att betona olikhet skulle kunna öppna för delaktighet av lärare utan 
större förkunskaper om forskning samtidigt som dessa lärare skulle mötas med 
respekt för den kontextuella specialkunskap som just den läraren besitter. Vidare 
skulle frågan om på vilket sätt läraren är delaktig i forskningens olika delar kunna 
se olika ut, likt fallet i de delprojekt som presenteras i denna antologi.  

Praktiknära forskning och utbildning på 
vetenskaplig grund 

Ett övergripande mål med praktiknära forskning som bedrivs inom ramen för 
försöksverksamhet med ULF-avtal är att verka för att infria det mål som står 
formulerat i Skollagen om att all ”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet” (SFS 2011:800). På hemsidan för ULF-avtal uttrycks detta 
såhär:  

Vad är målet med ULF? Målet är att ta fram en infrastruktur med 
långsiktigt hållbara samverkansmodeller mellan akademi och 
skolhuvudmän för att stärka den vetenskapliga grunden och det 
vetenskapliga förhållningssättet i skolan. (www.ulfavtal.se) 

Att bedriva praktiknära forskning är den huvudsakliga verksamhet som prövats och 
presenteras i denna antologi. Mot denna bakgrund är det lämpligt att avslutningsvis 
säga några ord om vilken potential detta projekt har när det kommer till att verka 
för att utbildningen i högre grad ska kunna vila på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet.  

Som med all policytext är det inte helt självklart att utifrån en enkel mening 
uttolka vad som egentligen åsyftas med skrivningen i skollagen. Matta (2020) 
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analyserar i detalj betydelsen av varje led av skollagens skrivning utifrån lagens 
olika förarbeten, samt uttolkningar av skollagens skrivning i policydokument 
formulerade av olika skolmyndigheter. De olika leden är utbildning, vetenskaplig 
grund samt att vila på. Slutligen kommenteras också frågan om beprövad erfarenhet 
utifrån Skolverkets definition av begreppet. I det följande diskuteras dessa olika led 
av skollagens skrivning i relation till de olika delprojekten som presenteras i denna 
antologi (kapitel 3–6).  

Enligt Matta (2020) syftar begreppet utbildning i lagens mening både på under-
visningens form och innehåll. I de delstudier som presenterats i denna antologi är 
det främst undervisningens form som studerats med vissa undantag. Trots detta är 
det på sin plats att lämna en kort kommentar kring den vetenskapliga förankringen 
av just musikämnets innehåll. De delar av musikämnet som berör musikhistoria 
eller musikens funktioner i olika sociala sammanhang kan vetenskapligt förankras 
i vetenskapliga studier av exempelvis musiksociologi och musikhistoria. Den del av 
ämnet som innebär praktiskt utövande är däremot inte lika självklart att förankra i 
en strikt vetenskaplig disciplin. Även om musikaliska praktiker, som att spela ett 
instrument, kan förankras i vetenskapliga studier, innefattar musikalitet samtidigt 
ett konstnärligt uttryck som inte lika lätt fångas med akademiska begrepp, detta 
även om försök har gjorts och görs återkommande. Inom akademien har det sedan 
2011 etablerats en forskning som istället för att vila på en vetenskaplig grund vilar 
på vad som benämns som konstnärlig grund. I högskolelagen förtydligas också att 
utbildning på högskola kan vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund (SFS 
1992:1434). Mot denna bakgrund vore det intressant att fundera på vad det skulle 
innebära att hävda att de konstnärliga elementen i musikämnet skulle vila på 
konstnärlig grund som komplement till de delar av ämnet som av naturliga skäl bör 
vila på vetenskaplig grund.  

När det kommer till formerna för utbildningen menar Matta att det främst är 
undervisningen som åsyftas, alltså den praktik som sker där lärare undervisar elever 
i syfte att de ska utveckla kunskap om något. All övrig verksamhet i skolan bör snarare 
betraktas som stödresurser för att denna primära verksamhet ska kunna bli så bra 
som möjligt. I enlighet med denna tolkning är det alltså exempelvis inte det 
systematiska kvalitetsarbetet som ska vila på vetenskaplig grund, utan snarare den 
verksamhet som kvalitetsarbetet är tänkt att kvalitetshöja, nämligen undervisning-
en med eleverna.  

Vidare identifierar Matta (2020, s. 43f) fyra aktiviteter som utgör delar av under-
visningen, nämligen planering, dokumentation, analys och uppföljning. Samtliga 
dessa diskuteras, om än i något olika omfattning, i de olika delprojekten i antologin, 
i synnerhet dokumentation, analys och uppföljning.  

När det kommer till formerna för utbildningen menar Matta att det främst är 
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undervisningen som åsyftas, alltså den praktik som sker där lärare undervisar elever 
i syfte att de ska utveckla kunskap om något. All övrig verksamhet i skolan bör 
snarare betraktas som stödresurser för att denna primära verksamhet ska kunna bli 
så bra som möjligt. I enlighet med denna tolkning är det alltså exempelvis inte det 
systematiska kvalitetsarbetet som ska vila på vetenskaplig grund, utan snarare den 
verksamhet som kvalitetsarbetet är tänkt att kvalitetshöja, nämligen under-
visningen med eleverna.  

För att gå vidare till nästa led kan begreppet vetenskaplig grund enligt Matta 
förstås på två olika sätt; nämligen utifrån vetenskapliga resultat och vetenskapligt 
förhållningssätt. Att utgå från vetenskapliga resultat innebär att undervisningen ska 
kunna grundas på resultat som kommer från vetenskapliga studier av något slag. 
Utifrån det perspektivet handlar frågan primärt om huruvida praktiknära forskning 
i högre utsträckning än annan forskning kan bidra med att ta fram resultat som är 
behjälpliga för lärare när de planerar och genomför sin undervisning. Med 
vetenskapligt förhållningssätt betonas snarare lärarens egen förmåga att planera, 
dokumentera, analysera och följa upp sin egen verksamhet. I denna förståelse blir 
frågan istället om praktiknära forskning kan bidra till att utveckla lärares 
vetenskapliga förhållningssätt. I det följande kommer båda dessa frågor diskuteras 
i relation till de delprojekt som presenteras i antologin.  

För att börja med utgångpunkten i vetenskapliga resultat utgår ULF-avtal 
(www.ulfavtal.se) från att det är väsentligt att lärare själva ”äger” sin profession. På 
liknande sätt betonar Eriksson (2018) värdet av att lärare själva definierar de 
frågeställningar som ska undersökas. Ambitionen med detta är bland annat att 
resultaten av forskningen ska bli mer användbar för lärare i undervisnings-
situationen. Principen bygger logiskt sett på ett antagande om att övrig forskning 
inte är förankrad i undervisningssituationer och inte bidrar till att undersöka frågor 
som är relevanta för lärare i tillräckligt hög utsträckning. Forskare i musik-
pedagogik, som är den forskningsdisciplin som ligger närmst ämnesdidaktisk 
forskning i ämnet musik, är i en svensk kontext i hög utsträckning själva före detta 
verksamma musiklärare. Med andra ord är det redan forskarutbildade musiklärare 
som ställer frågorna som studeras inom detta ämne.  

Samtidigt bestämmer inte forskare helt själva vilka frågor som ska studeras, trots 
att samhället har stor tilltro och tillskriver stort värde till den akademiska friheten. 
För att erhålla medel för forskning krävs att forskaren presenterar en forsknings-
plan som, förutom att den måste hålla en hög kvalitet, måste inriktas mot de 
områden som efterfrågas av finansiärerna. Dessa områden är i sin tur påverkade av 
samhälleliga politiska diskurser. Konkurrensen är hård och bara de ansökningar 
som både håller högst kvalitet och uppfyller de krav som ställts av finansiärerna, 
tilldelas forskningsmedel. Detta är också rimligt med tanke på att forskning som 
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bedrivs oftast finansieras av statliga medel. Inom samtliga delprojekt som 
presenteras i denna antologi har lärarna själva varit med om att besluta om vilka 
frågor som ska undersökas. Flera av dessa samhälleliga politiska diskurser kommer 
däremot också till uttryck i de delprojekt som presenteras i denna antologi. Att 
forska om normkritik (kapitel 6), digitalisering (kapitel 5) eller ordningsfrågor 
(kapitel 3) är samtliga tydliga exempel på frågor som är ytterst närvarande i den 
större pedagogiska debatten i samhället och därmed troligen påverkade av större 
diskurser. Det som särskiljer dessa frågeställningar är snarare att de samtidigt är 
tydligt förankrade i den egna praktiken.  

Om lärare själva helt och hållet definierar forskningsfrågor finns det, enligt 
Ingrid Carlgren (2011), en risk att forskningen blir partikularistisk snarare än 
universalistisk. Detta innebär att forskningen, snarare än att generera 
generaliserbara teorier eller påståenden som kan vara fruktbara för att också förstå 
andra undervisningskontexter, producerar så pass specifik kunskap att den i första 
hand endast utvecklar den egna praktiken (Eriksson, 2018). Forskningen riskerar 
på så sätt att få funktionen av kompetens- eller praktikerutveckling för de 
deltagande lärarna i första hand. Som redan konstaterats har forskningsfrågorna i 
delprojekten som presenteras i denna antologi påverkats av samhälleliga diskurser, 
och utöver detta har frågorna utvecklats i kollaboration mellan forskare och lärare 
och inte endast av lärarna själva. Forskarna har utifrån sina kunskaper om 
forskningsfältet påverkat frågeställningarna både utifrån den tidigare forskning 
som finns inom området och utifrån lämpliga teoretiska perspektiv för att fånga vad 
läraren är intresserad av och som är viktigt i dennes lokala kontext. På så sätt bidrar 
den gemensamma formuleringen av forskningens frågor till att resultaten kan bli 
mer universalistiska och då potentiellt mer relevanta också för andra lärare och 
undervisningssammanhang än endast den lärare som är delaktig i projektet.  

Ytterligare en utmaning gällande vetenskapliga resultat berör, som Matta (2020) 
påpekar, formerna för hur forskningsresultat presenteras. Många forsknings-
resultat presenteras i internationella tidskrifter i syfte att nå en dialog med ett 
internationellt forskarkollegium samt för en forskare att meritera sig. Dessa 
tidskrifter är ofta på engelska och med ett avancerat akademiskt tilltal samt endast 
tillgängliga bakom betalväggar som lärare inte får access till. Sammantaget innebär 
detta svårigheter för den enskilde läraren att identifiera och kunna tillgodogöra sig 
forskning som är relevant för deras specifika praktik. För att råda bot på dessa 
utmaningar pågår många insatser som exempelvis Plan S (cOAlition-S, 2020), som 
syftar till att all statligt finansierad forskning ska spridas som open access och att 
Skolforskningsinstitutet aktivt ska skapa och sprida olika typer av forsknings-
sammanställningar. Denna antologi är ett exempel på detta då den presenteras som 
open access och är därmed tillgänglig för musiklärare och andra intresserade att ta 
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del av. Ambitionen med presentationerna av resultaten har också varit att språket 
ska vara tillgängligt för en lärare att läsa och ta till sig och likaså har referenserna i 
första hand valts för att också kunna vara användbara för lärare att ta till sig.  

Förväntningen inom praktiknära forskning att lärare också ska vara 
medförfattare till resultatpresentationer, vilket vi följt i viss utsträckning i denna 
antologi, borgar för att resultaten också presenteras på ett sätt som gör de mer 
tillgängliga också för andra intresserade musiklärare. Inom ULF betonas både den 
praktiknära forskningens relevans för läraren och strävan mot att den ska vara 
excellent, det vill säga hålla hög kvalitet. Eftersom högskolor och universitet 
bedöms utifrån antal publikationer i högt rankade tidskrifter, ofta internationella 
tidskrifter på engelska,3 finns det en potentiell utmaning att förena kravet på forsknings-
excellens och att publicera resultat som kommer den enskilde läraren till del.  

Förutom frågan om tillgänglighet menar Glenn Hultman (2015) att forskning som 
kan vara professionsrelevant har resultat som så att säga behöver översättas för att 
vara tillgänglig för lärare. För att använda Mattas (2020) terminologi behöver 
läraren kunna identifiera modeller för mekanistiska kausala samband som kan 
övervägas då läraren planerar och genomför sin undervisning. Med andra ord 
behöver läraren kunna identifiera didaktiska principer (Bronäs & Runebo, 2016) 
som kan översättas till undervisningssituationen. Skolforskningsinstitutet (2020a) 
har också nyligen publicerat en skrift som diskuterar frågan om hur skolforskning 
kan förstås på olika sätt och som pekar på behovet av att lärare utvecklar en 
forskningslitteracitet.   

Denna ”översättning” av forskningsresultat leder vidare till frågan om 
vetenskaplig grund som vetenskapligt förhållningssätt. Praktiknära forskning innebär, 
så som det genomförts inom detta projekt, att medforskande lärare får insikt i ett 
vetenskapligt förhållningssätt. Förutom möjligheter att utveckla kunskaper om att 
identifiera frågeställningar, dokumentera, analysera och presentera resultat har det 
också ingått att få ta del av tidigare forskning. Lärarna själva betonar också i 
kapitel 7 hur de själva utvecklat en djupare förståelse för forskning genom 
medverkan i projektet. Praktiknära forskningsprojekt kan därmed betraktas som 
kompetenshöjande när det handlar om att utveckla lärares vetenskapliga 
förhållningssätt. Däremot kan forskarens vetenskapliga förhållningssätt inte rakt av 
överföras till lärarens vetenskapliga förhållningssätt i sin lärarpraktik.  

Om syftet är att öka lärares ingångar till att förflytta sig från en lärarposition till 
en forskarposition, och på så vis initiera en vetenskaplig karriär, är det relevant att 
läraren sätter sig in i forskarens vetenskapliga förhållningssätt. Men om målet 
istället är att lärarens undervisning ska vila på vetenskaplig grund krävs något 

 
3 Ett rankingsystem för olika akademiska tidskrifter finns här: 
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside 
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annat. Som Matta (2020) konstaterar kan varken vetenskapliga resultat eller ett 
vetenskapligt förhållningssätt i sig självt bidra till att lärarens didaktiska beslut ska 
vila på vetenskaplig grund. Läraren behöver exempelvis kunna, utifrån den 
pedagogiska- och den sociala kontexten, identifiera ett problem som de didaktiska 
besluten ska grunda sig på. Vidare behöver läraren kunna granska olika 
forskningsresultats kvalitet och relevans för den egna kontexten. Slutligen behöver 
läraren väga in sina egen kritiska förmåga, sina pedagogiska mål samt sin 
metodologiska och teoretiska kompetens för att kunna använda dessa som en grund 
som den egna bedömningen kan vila på.  

Ett begrepp som introducerats i syfte att studera lärares professionalitet är 
didaktik (Seel, 1999). Begreppet innebar en förflyttning från att lärare enbart skulle 
applicera befintliga metoder till att läraren själv skulle ställa sig olika relevanta 
frågor och fatta informerade beslut utifrån dessa om sina handlingar i klassrummet. 
”Skolverket menar att beprövad erfarenhet är professionens egen, gemensamma 
kunskap. Den växer fram över tid ur praktiska erfarenheter som diskuteras, delas, 
prövas, dokumenteras och kritiskt granskas” (Skolverket, 2020). Även Skolverkets 
definition av beprövad erfarenhet har likheter med detta mer systematiskt 
reflekterande förhållningssätt till de olika val som en lärare har att förhålla sig till 
under pågående undervisning.  

Praktiknära forskning bidrar med största sannolikhet till att medforskande lärare 
utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt, vilket samtidigt innebär att utveckla 
förmågor, som Matta (2020) menar, är grundläggande för att utveckla en förmåga 
att fatta beslut som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Att låta 
lärare definiera frågeställningar och vara delaktig i forskningsprocessen, som utgör 
de kriterier som oftast anses definiera praktiknära forskning, innebär däremot inte 
med självklarhet att lärarnas beslutprocess hamnar i centrum.  

I Skolforskningsinstitutets definition av praktiknära forskning i sin forsknings-
profil betonas följande: ”Det som specifikt ska karaktärisera den forskning som 
Skolforskningsinstitutet finansierar är att den ska utgå från de behov, utmaningar 
och frågeställningar som professionen möter i anslutning till undervisningen” 
(Skolforskningsinstitutet, 2020b). Denna definition av praktiknära forskning 
innebär med andra ord att avgränsningen, gentemot forskning som inte är 
praktiknära, snarare handlar om forskningens innehåll, alltså fokus på lärares 
utmaningar, än om formerna för hur forskningen bedrivs. Det som reduceras bort i 
en sådan definition är däremot lärares delaktighet i forskningsprocessen och 
därmed den gedigna kompetensutveckling som det innebär för lärare att vara 
delaktiga i forskningsprojekt. Med detta sagt är det värdefullt att hålla diskussionen 
om hur praktiknära forskning bör definieras, samt vad syftet är med praktiknära 
forskning, vid liv. 
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Slutord 

Ambitionen med praktiknära forskning är att det skulle kunna innebära vinster för 
såväl skola som akademi och därmed resultera i hållbara strukturer som kan bidra 
till såväl skolans som akademiens utveckling inom detta i viss mån nya 
forskningsfält. Genom samverkansprojektet som behandlas i denna antologi, har 
forskare i musikpedagogik fått en nära kontaktyta med musiklärares vardag och de 
utmaningar de står inför i dagens skola vilket givit upphov till nya forskningsfrågor 
och nya insikter. De medforskande lärarna har utvecklat forskningslitteracitet både 
när det kommer till vetenskaplig produktion som att tolka och förstå forskning. 
Denna litteracitet är vidare av stor vikt för att skolans verksamhet generellt, och i 
det här fallet musikundervisningen, ska kunna utvecklas till att i högre grad kunna 
sägas vila på vetenskaplig grund. På så sätt kan också praktiknära forskning bidra 
till att stärka musikämnets utveckling och legitimitet.  

Förutom lärare och forskare är flera olika aktörer väsentliga för att kunna 
etablera praktiknära forskningssamarbete mellan lärosäte och skola. Inom skolan, 
Eskilstuna kommun finns skolchef, ekonomiska administratörer och rektorer som 
intervjuats, men också ytterligare personer som elever, biträdande rektorer, 
schemaläggare och annan personal som på olika sätt blivit berörda av projektet. 
Inom lärosätet, Kungl. Musikhögskolan, finns prefekt, administrativ personal och 
projektledaren som kommit till tals i antologin men också studenter, andra lektorer 
och administratörer som berörts på olika sätt. För samtliga dessa olika aktörer är vi 
övertygade om att ny kunskap om såväl möjligheter som utmaningar med att 
utveckla hållbara strukturer för att etablera former praktiknära forskning i 
samarbete mellan skola och lärosäte har utvecklats.  

Några av dessa utmaningar har adresserats i denna antologi. Dessa utmaningar 
är inte på något sätt omöjliga att lösa, men däremot behöver de diskuteras 
ytterligare för att samverkan mellan lärosäte och skola ska bli ett så pass väloljat 
maskineri att det spinner som ett kugghjul i mitten och driver såväl skolornas 
kompetensutvecklingsbehov och lärosätets forskning framåt på lika och jämbördiga 
villkor.  

To raise new questions, new possibilities, to regard old problems 
from a new angle, requires creative imagination  

and marks real advance in science. 

Albert Einstein  
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Antologin A prima vista är ett resultat av ett samarbetsprojekt 
mellan Eskilstuna kommun och Kungl. Musikhögskolan för att 
bedriva praktiknära forskning i musikundervisning. Projektet 
är utöver resurser från de båda parterna, delfinansierat av den 
nationella satsningen på praktiknära forskning, ULF-avtal, via 
Uppsala universitet. 

Texterna i antologin behandlar praktiknära forskning på 
två olika nivåer. För det första presenteras de fyra olika del-
projekt som genomförts som mindre forskningsprojekt där 
en lärare från Eskilstuna kommun genomfört ett praktiknära 
forsknings projekt tillsammans med en forskare från Kungl. 
Musik högskolan. Dessa projekt handlar om teman som bland 
annat berör ledarskap, musikdidaktik, digitalisering och 
normkritik. På en övergripande nivå analyseras och diskuteras 
samarbets projektet från olika infallsvinklar. Bland annat dis-
kuteras praktiknära forskningsprojekt i relation till definition-
er och terminologi, syfte och funktion, etiska aspekter, att or-
ganisera för praktiknära forskning samt praktiska utmaningar 
och vinster med deltagande i praktiknära forskningsprojekt. 
I anslutning till denna övergripande nivå har lärarna själva 
skrivit ett kapitel i boken utifrån sina perspektiv. Vidare har 
rektorer, administrativ personal och ansvariga chefer har fått 
komma till tals för att redogöra för sina perspektiv. 

Sammanfattningsvis spänner denna antologi över ett stort 
antal olika aspekter av praktiknära forskning som vi hoppas 
kan bidra till att inspirera till att initiera och utveckla liknande 
praktiknära forskningsprojekt.

ISBN 978-91-983869-5-0 (Digital) 
ISBN 978-91-983869-6-7 (Tryck)


	A prima vista - Möjligheter och utmaningar med praktiknära forskningsprojekt i musikpedagogik
	Förord från skolchef och akademichef
	Förord från redaktörerna
	Författarpresentationer
	1. Introduktion
	Forska tillsammans – därför ULF
	Uppstart – hur projektet initierades
	Samverkan – forska tillsammans
	Musikämnet i grundskolan – då
	Musikämnet i grundskolan – nu
	Bokens disposition
	Referenser

	2. Vad är praktiknära forskning?
	Att definiera praktiknära forskning
	Olika aktörer i praktiknära forskning
	Olika mål med praktiknära forskning
	Etiska dilemman
	Referenser

	3. Ledarskap i klassrummet – kaos, kreativitet och lärande
	Att våga öppna det svåraste
	Några teoretiska grundantaganden
	Observation – reflektion – aktion – observation
	Annas och Mirjams aktionsforskningscykel
	Något om observation i denna studie
	Utgångspunkter för analysen
	Innan observationerna
	En delaktig forskare – att bli en del av en skola
	Att analysera sin egen undervisning

	Resultat
	Höst – handtrumma och ukulele
	Relationell motor, kreativt kaos, placering av barn och kamera
	Utdelning av instrument, färger, visuella instruktioner och kulturella spelregler

	Vinter – luciaövningar
	Lektionsstart, placering, gruppkonstellation och fredagsgrupper

	Vårvinter – keyboard
	Lugnare start, assistenternas roll, färgkodning, individanpassning som verktyg för ledarskap, särskilt stöd i musik


	Övergripande resultat och diskussion – ”Man tager vad man haver”
	Övergripande nivå – teorier, skolprofessioner, ramfaktorer & kulturella spelregler
	Detaljerad nivå – lektionsstart, varierade former för kommunikation
	Detaljerad nivå – individanpassning som verktyg för ledarskap, särskilt stöd i musik
	Till slut

	Vidare läsning
	Referenser

	4. Kunskapa och ’vara’ i musik
	Ett pilotprojekt
	Musikupplevelser, socialisering och musikalisk kunskapsutveckling
	Design och genomförande
	Etiska överväganden

	Analys
	Iscensättning och tecken på lärande
	’Vara i musiken’
	Design för lärande
	Diskussion
	Progression och känslan av att ’vara’ i och kunna musik
	Undersöka och utveckla sin egen praktik

	Vidare läsning
	Referenser

	5. Digitalisering och musikundervisning
	Skolans digitaliseringsuppdrag
	Digitalisering och digitala verktyg i musikundervisningen
	Problemformulering och syfte

	Design och genomförande
	Kartläggning av digitala resurser
	Observation och inspelning av lektioner
	Analys av digitala resurser
	Etiska överväganden

	Förutsättning för digitaliserad musikundervisning
	Fysiska ramfaktorer
	Digital kompetens

	Lektionsmaterial från nätet
	Delat lektionsmaterial
	Youtube som källa

	Digitalisering och musikalisk kunskapsutveckling
	Musikvideor som stöd till sång
	Musikdidaktiska och estetiska kvaliteter
	Material i linje med skolans värdegrund

	Sammanfattning och slutsats
	Diskussion
	Pedagogiska implikationer
	Metod- och etikdiskussion
	Möjliga vägar vidare

	Vidare läsning
	Referenser

	6. En normkritisk blick på musikundervisning
	Tidigare forskning om normkritik i musikundervisning
	Design och genomförande
	Forskningsetik
	Hållning
	Humor och skojsång
	Rörelse och tajming
	Diskussion
	Vidare läsning
	Referenser

	7. Vara lärare i praktiknära forskning
	Olika ingångar till projektet
	Kollegialt samarbete
	Att granska sig själv och sin undervisning
	Forskningsetik, samtycke och elevers reaktioner
	Samarbetet mellan lärare och forskare
	Förutsättningar för deltagande
	Avslutande kommentarer
	Referenser

	8. Samverkan mellan skolhuvudman och akademi
	Intervjuer, enkäter och etiska överväganden
	Kulturellt-diskursiva arrangemang
	Materiellt-ekonomiska arrangemang
	Socialt-politiska arrangemang
	Vad kan utvecklas
	Referenser

	9. Möjligheter och utmaningar med praktiknära forskning
	Övergripande om att organisera för praktiknära forskning
	Från lärare till medforskande lärare
	Praktiknära forskning och utbildning på vetenskaplig grund
	Slutord
	Referenser





