
2009:001 

E X A M E N S A R B E T E

Kan arbete med musikaliska
förebilder utveckla

musikundervisningen?

 Mikael Pekkari
 Patrik Östholm

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildning
 Allmänt utbildningsområde C-nivå 

Institutionen för Pedagogik och lärande

2009:001  - ISSN: 1652-5299 - ISRN: LTU-LÄR-EX--09/001--SE



Kan arbete med musikaliska förebilder utveckla 
musikundervisningen?

Mikael Pekkari
Patrik Östholm

Luleå tekniska universitet

Lärarutbildningen
Allmänt utbildningsområde C-nivå

Institutionen för pedagogik och lärande
Handledare Sture Brändström



Abstrakt
Denna studie syftar mot att undersöka om arbete med musikaliska förebilder kan 
utveckla musikundervisningen. Arbetet fokuserar på två delar, lärarens 
förebildande roll och andra musiker som förebild i form av andra medier till 
exempel cd-skivor samt att ta reda på hur elever upplever denna undervisning. Vi 
ville se vad aktiva musiklärare tycker om detta arbetssätt, där läraren vid sidan om 
sitt eget förebildande använder sig av andra medier, till exempel Internetsidan 
Youtube. Undersökningen utfördes genom en lektionsserie med efterföljande 
intervjuer med två musiklärare och de fyra deltagande eleverna. Lektionsserien 
ägde rum i samband med vår verksamhetsförlagda utbildning vårterminen 2008. Vi 
genomförde också observationer av lektionsserien. Studien visade på att både 
elever och lärare var positiva till arbetssättet. I intervjuerna framkom det även att 
lärarna trodde att arbete med musikaliska förebilder kan bidra till att eleverna får 
ökad motivation till egen övning då eleven mellan lektionerna, med hjälp av 
förebilderna, kontinuerligt får höra hur instrumentet skall låta.

Nyckelord: instrumental undervisning, musikalisk förebild, förebildande, 
imitation, motivation 
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Förord
Ett varmt tack till de elever och lärare som ställde upp i vår undersökning och vår 
eminente handledare Sture Brändström. Vi vill också tacka våra familjer och 
vänner för deras stöd. 

Piteå 2008-08-20  

Mikael Pekkari Patrik Östholm
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Under höstterminen 2007 studerade vi som utbytesstudenter vid två olika 
universitet i USA. I musikundervisningen där användes flitigt inspelningar av 
olika slag för att demonstrera varierande aspekter av musik och 
instrumentspecifika tekniker. Eleverna uppmanades att skapa ett brett bibliotek av 
olika artister och genrer. Mycket av fokus i undervisningen låg på transkription 
och härmning för att eleverna skulle införliva de viktiga stilistiska och tekniska 
dragen i den musik de spelade. Lärarna använde också filmkameror vid några 
lektionstillfällen per termin för att eleverna skulle få en chans att höra och se de 
framsteg de gjort, samt hur de införlivat kunskaperna från lektioner och 
transkriptionsarbete.
   
Med inspiration från undervisningen i USA och med utgångspunkt från våra egna 
erfarenheter av instrumental/musikundervisningen i den svenska skolan känner vi 
att det funnits en avsaknad av musikaliska förebilder. Det är viktigt för inspiration 
och musikalisk utveckling att dels ha läraren som förebild och även att se/höra 
andra musiker. Förebilder kan även hämtas från andra medier, till exempel skivor, 
Youtube med mera. Det känns ofta som att musikläraren har en färdig mall för 
undervisningen och lite utrymme för andra musikaliska förebilder ges. Andra 
medier kan också vara viktiga tillgångar för att hitta förebilder. Läraren måste ta 
ansvar inom detta område eftersom det kan vara svårt för elever själva att hitta 
dessa källor i dagens kommersiellt likriktade musikutbud. Detta gäller speciellt 
inom undervisning på traditionella orkesterinstrument och genrer som inte tillhör 
dagens populärmusik.

Det finns en tydlig trend av intresse för musikprogram på TV såsom IDOL men 
ändå sjunker antalet elever på musikutbildningar. Stjärnor som fotbollsspelaren 
Zlatan Ibrahimovic och sångaren Idol-Markus (Markus Fagervall) är exempel på 
förebilder från olika områden utanför skolans verksamhet och deras påverkan på 
barn och ungdomar i form av ökat intresse och engagemang går ej att missta sig 
på. Vi tror att det är möjligt att införliva engagemanget och inspirationen eleverna 
får från förebilderna i undervisningen till gagn för elevens musikaliska utveckling. 
Vi ville se om yrkesverksamma musiklärare ser sig själva och andra musiker som 
förebilder och om arbete med musikaliska förebilder kan ge någon effekt på 
elevers musicerande. Vidare var vi intresserade av om lärarna tror att arbete med 
musikaliska förebilder kan vara något för oss att ta fasta på i vårt kommande 
yrkesliv som bleckblåsinstrumentallärare.

Med musikaliska förebilder menar vi dels lärarens förebildande, där läraren i 
undervisningen förevisar på sitt instrument för eleven. Läraren spelar före på sitt 
instrument, eleven lyssnar och reflekterar för att sedan försöka efterlikna exemplet. 
Det kan även vara andra musiker som fungerar som förebild. Olika medier som till 
exempel Internet kan ses som ett verktyg för att få tillgänglighet till andra 
musikers förebildande, det vill säga musikernas olika unika spelsätt, uttryck och 
instrumentteknik.   
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Tidigare forskning
Hur lär sig människan egentligen något, är det att hon bara imiterar det hon ser 
eller skapar hon samtidigt sin egen kunskap? Att människan skapar egen kunskap 
är något som Elisabet Jernström hävdar i sin artikel ”Att imitera eller inte imitera 
– det är frågan?” (2001). I artikeln har Jernström följt lärlingar och mästare och 
observerat inlärningsprocessen mellan dem. Tidigare har undervisningen mellan 
mästare och lärling sagts handla enbart om observation och imitation, alltså att 
mästaren visar och lärlingen härmar. Jernström hävdar att om en individ skulle 
vilja imitera skulle det kräva en stor ansträngning och begåvning för att lyckas 
hålla koll på alla variabler i momentet. Istället skapar de flesta individer en egen 
bild av hur momentet skall utföras. Det är dock inte säkert att denna ”inre bild” har 
fångat alla variabler och den egna bilden kan behöva kompletteras eller göras om. 
När individen har lärt sig känna till alla variabler och relationen mellan dem har 
denne uppnått det Jernstöm kallar ”mêtis”. Detta tillstånd beskriver Jernström som 
en form av intelligens som förmår kombinera mentala inställningar, olika slags 
färdigheter och omdömesförmågor till en helhet.

I likhet med Jernström skriver Eva Alerby (2003) att hela kroppen och alla sinnen 
måste vara med i inlärningsprocessen för att kunskap ska kunna uppstå. Vår kropp 
bebor eller erfar omvärlden och med hjälp av våra sinnen får vi mer och mer 
erfarenheter som hjälper vårt lärande. Det är inte alltid våra sinnen och vår kropp 
räcker till och då kan artefakter vara till hjälp. Typer av artefakter kan vara en 
blind mans käpp eller för att skriva behöver vi en penna. I musiken kan detta vara 
ett instrument, en cd-skiva eller en Internetkonferens (se Eriksson 2008). Vi kan 
dock inte helt utan vidare börja använda oss av artefakter, utan den måste 
införlivas med vår kropp och göras till en vana. För att skapa en vana kan det 
därför vara bra att låta så många sinnen som möjligt arbeta med artefakten eller 
”ämnet” för att få kunskapen och vanan i kroppen. Alerby belyser även frågan om 
lärandet sker inom människan eller utanför/förlängt (till exempel med hjälp av 
artefakter) men att det beror vilken grunduppfattning vi har, om människan är skild 
från världen eller inte, och att frågan därför kan bli ointressant. 

Frågan om utveckling och lärande hör ihop eller inte tyckte även Lev Semenovic 
Vygotskij var ointressant men att de olika synsätten lett honom till en mer 
heltäckande bild av relationen mellan lärande och utveckling, detta kallar 
Vygotskij (1978) ”den proximala utvecklingszonen”. Begreppet syftar på området 
mellan barnets aktuella utvecklingsnivå det vill säga barnets förmåga att lösa 
problem på egen hand och barnets potentiella utvecklingsnivå vilket är barnets 
förmåga att lösa problem med hjälp av vuxna eller andra barn. Detta innebär att 
lärande sker i ett socialt sammanhang eftersom den potentiella utvecklingsnivån 
kräver interaktion med andra människor. Vygotskij hävdar att individer som under 
inlärningsprocessen får hjälp av någon som kan lärandeinnehållet bra kommer att 
klara av samma sak en dag eftersom imitation som upprepas leder till att 
kunskapen internaliseras. Som exempel på hur kunskap internaliseras och vikten 
av det sociala sammanhanget tar Vygotskij upp hur ett barn lär sig att peka. 
Pekandet är ett resultat av en lång serie utvecklingsmoment där lärandet börjar 
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med att barnet återskapar en extern aktivitet (greppar ett föremål) och försöker 
utföra aktiviteten själv. Därefter försöker barnet använda tekniken på föremål utom 
räckhåll vilket resulterar i en rörelse riktad mot föremålet. När föräldrarna 
uppmärksammar att barnets rörelser är riktad mot ett föremål ändras meningen 
med rörelsens från att vara riktad mot föremålet till att vara riktad mot en annan 
person. Det är först när barnet förstår att rörelsen kan användas till att 
kommunicera med andra som barnet har lärt sig att peka. 

Hjärnan är inte bara ett organ som bevarar och reproducerar våra tidigare erfarenheter,  
den är också ett organ som kombinerar, som kreativt bearbetar och skapar nya situationer  
och ett nytt beteende av element ur dessa tidigare erfarenheter. (Vygotskij 1995 sid. 13)

Ingrid Carlgren (1999) anknyter till Vygotskij när hon beskriver hur barn får nya 
ord och begrepp som de sedan gör till sina egna och använder i nya sammanhang. 
För att kunskapen ska kunna internaliseras och användas i nya/ ”rätt” sammanhang 
krävs social och kulturell interaktion. Barnet lär alltså genom imitation, repetition, 
reflektion och praktiskt användande i samspel med andra.    

Barnet kan imitera handlingar som går utanför deras egen potential samt införliva dessa 
genom använda de nya kunskaperna i meningsfulla sammanhang.  (Carlgren 1999 sid. 13)

Detta liknar mycket mästare - lärlingrelationen eller lärarens förebildande roll i 
instrumentalundervisningen i musikutbildningen. Gun Imsen (2000) tar upp 
betydelsen av att inte fokusera på det barnet redan kan utan att med 
undervisningen alltid utmana och lägga den på en lite högre nivå för att främja 
elevens utveckling. 

Inom ämnet musik är utveckling av elevernas skapande förmåga centralt. Lars 
Lindström har i boken "Att bedöma eller döma" under kapitlet "Produkt och 
processvärdering i skapande verksamhet" (Skolverket 2002) redogjort för vilka 
förutsättningar som krävs för att elevernas skapande förmåga ska utvecklas. 
Lindström tar upp vikten av att eleverna får uppgifter som tar upp centrala 
begrepp, principer och perspektiv som måste övas i olika sammanhang för att 
synliggöra relationer/praktiska sammanhang samt att det sträcker sig över en 
längre tid för att den undersökande förmågan skall tränas. För att utveckla 
kreativitet och uppfinningsförmåga är det av vikt att läraren betonar att vägen mot 
målet är lika viktigt som själva målet och att undervisningen bedrivs i en atmosfär 
där experiment och utforskande uppmuntras. Elevernas förmåga att utnyttja 
förebilder är också något som bör lyftas fram i undervisningen hävdar Lindström. 

Förmåga att utnyttja förebilder tränas om undervisningen bedrivs så att eleverna förbinder 
framställning (produktion) med iakttagelse (perception) och reflektion. (Skolverket 2002 
sid. 121)  
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Arbetet med förebilder innebär, enligt Lindström, att i ett socialt sammanhang 
reflektera över andras och sitt eget arbete, värdera och välja ut intressanta delar för 
att kunna använda det i sitt eget arbete. Ett sådant arbetssätt underlättas av att 
eleverna har en rik källa av förebilder eller att eleven får hjälp av läraren att hitta 
förebilder. Elevernas förmåga till självvärdering utvecklas genom att deras arbeten 
och arbetsprocess bedöms med konstruktiv kritik utifrån kända kriterier och av 
lärare samt av andra elever.

Lindström fokuserar på sammanhanget mellan produktion, perception och 
reflektion i undervisningen och detta liknar den franska undervisningsmetoden 
”L’ecole de Marseille”. Det är en flöjtskola som bygger på tre ”ben”, intuition, 
imitation och maieutik. Intuitionen står för kreativitet, fantasi och känslor hos 
eleven, det vill säga varje individs personliga uttryckssätt. I tidiga år är imitationen 
fokuserad på lärarens förebildande och i ett senare skede på andra prominenta 
musiker. Imitationen ses som en enbart positiv företeelse då det är omöjligt att 
förlora sitt eget personliga uttryckssätt samt att kopiera förebilden fullt ut.   

Imitationen som här beskrivs syftar inte till att reduplicera exakt samma sätt att spela och 
uttrycka sig som modellen har. Snarare är imitationen en framkomlig väg för att lära sig 
orientera både instrumentalt och konstnärligt med hjälp av framstående och inspirerande 
förebilder. (Anders Ljungar-Chapelon 1999 sid. 76) 

Maieutik syftar på Sokrates metodik där ett samtal ligger till grund för att hjälpa 
eleven som genom egna tankar själv hittar lösningen. Sett ur ett musikaliskt 
perspektiv betyder det att läraren genom att spela före och med eleven (imitation) 
väcker känslor, inspiration och förmågor (intuition) hos eleven som hjälper denna 
att själv finna lösningar (maieutik) det vill säga att eleven till slut kan bli sin egen 
lärare. 

I ”L’ecole de Marseille” finns det två typer av imitation. Medveten imitation är när 
vi försöker efterlikna en utvald förebild. Omedveten/instinktiv imitation är till 
exempel när ett barn lär sig sitt modersmål. Den omedvetna imitationen ligger till 
grund för Shinichi Suzukis berömda ”Mother tongue method”. Suzukipedagogiken 
bygger på att lika lätt som alla barn kan lära sig sitt modersmål kan de lära sig en 
annan aktivitet, till exempel spela ett instrument, om de i tidig ålder vistas i en 
miljö med goda förutsättningar. Med andra ord är det inte medfödd talang utan 
miljön som påverkar barnets utveckling.

Om en baby växer upp lyssnade till en falsk inspelning av en sång, blir hans öron vana vid 
det och det kommer att bli mycket svårt för honom att ändra på det senare. Vi skulle  
följaktligen, om vi ville, kunna göra alla barn i världen tondöva. Men det står klart att kan 
vi göra detta, finns det ingenting som kan kallas inneboende musikalisk begåvning. (Suzuki 
1977 sid. 17)   

Suzuki bygger sin instrumental undervisning på att:

1. Undervisningen bedrivs i en rik musikalisk miljö och påbörjas i tidig 
ålder.
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2. I centrum står imitation, utantillspel och repetition.

3. Stor vikt läggs vid grupptillhörighet, förebilder samt att föräldrarna är 
delaktiga och intresserade.

4. Det är viktigt att inspelningar med relevant repertoar spelas i hemmet. 

Robert Schenk skriver i boken Spelrum (2000) att vi som lärare inte får glömma 
kraften i imitation och förebilder eftersom det är vad vi gör, hur vi gör det och inte 
vad vi säger som gör störst intryck på eleven. Det betyder inte att läraren inte ska 
förklara men ordens inflytande kommer alltid att vara underordnad förebildandets 
naturliga och inbyggda styrka. 

Vetskapen om styrkan i imitation och förebilder bör istället utgöra en röd tråd i vår metodik 
som ligger till grund för de pedagogiska ställningstagandena och styr innehållet i  
verksamheten. (Schenk 2000 sid. 39)    

Barn lär sig genom att i sin egen takt ta efter förebilder i sin omgivning motiverade 
av att vara och göra som andra. Schenk skriver att barnets sätt att tillägna sig 
modersmålet kan fungera som inspiration och förebild för lärare i undervisningen. 
När barnet lär sig modersmålet finns förebilderna naturligt i miljön och 
inlärningen är självmotiverad, utan självkritik och prestationsångest. Genom att 
leka och improvisera fram ljud upptäcker barnet sin egen unika röst och sätt att 
använda den. Det belönas med egen tillfredställelse och möjligheten att 
kommunicera med sin omgivning. Konst- och musikstuderande lär sig genom att 
härma tidigare mästare för att förbättra sin teknik samt för att få inspiration. Ett 
exempel på inlärning där imitation ligger som grund är den svenska 
spelmanstraditionen där lärjungen lär genom att iaktta och lyssna på spelmannen. 
Schenk ger även förslag på användning av imitation i musikundervisningen bland 
annat: 

 Musicera mera, förklara mindre.

 Gör härmningslekar där alla får turas om att leda.

 Spela ofta före med ditt bästa spel oavsett hur ”enkel” uppgiften är, låt eleverna 
härma.

 Låt eleverna vara varandras förebilder genom att ibland blanda ålder och nivå; de 
starkaste förebilderna är ofta de äldre spelkamraterna.

 Musicera på lektionerna på det sätt som du vill att eleverna sedan ska öva 
hemma.

 Var öppen för olika typer av musik, elevernas egen musiksmak och olika sätt att 
musicera, om du vill att eleverna ska visa samma typ av öppenhet.
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Var ärlig och visa själv hänsyn och respekt för andra; var helt enkelt mot andra 
som du önskar att eleverna själva skall vara.

Schenk hävdar att om imitationen inte ger utrymme för elevens egna initiativ eller 
skapande stagnerar undervisningen. Det gäller för läraren att hitta en balans mellan 
imitation och eget upptäckande/skapande. För balans i instrumentalundervisningen 
kan läraren till exempel arbeta med härmning och eget skapande, gamla ”licks” 
(inlärd fras av tematisk karaktär) och egna improvisationer, kända tonförråd och 
nya tonförråd samt förlagor och egna kompositioner.

Förankring i styrdokument
Arbete med musikaliska förebilder bör inriktas mot att eleven upptäcker en 
förebild, tolkar innehållet och gör relevant kunskap till sin egen. Detta är skolans 
uppdrag enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lpo94.

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande,  
skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk 
utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och 
gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som 
eleverna skall tillägna sig. (Skolverket 1994 sid. 7)

Vikten av att eleven upptäcker olika förebilder, tolkar innehållet och gör relevant 
kunskap till sin egen framhålls också i kursplanen för musik i gymnasieskolan.

 
Utbildningen i ämnet musik syftar till att ge breda kunskaper inom musikområdet. Ämnet  
syftar även till att utveckla skapande och upplevelseförmåga inom musiken. (Skolverket 
2008)

I kursplanen för musikundervisning i grundskolan står det att undervisning i musik 
skall sträva efter att eleven:

 utvecklar förmåga till medvetet lyssnande som en väg till musikupplevelse och fördjupad 
kunskap.
 utvecklar förmåga att själv skapa musik för att kommunicera tankar och idéer.
 utvecklar sitt musicerande och lyssnande till att omfatta musik inom olika epoker och 
genrer, sin förmåga att kritiskt granska och värdera musik samt sin förståelse och respekt  
för andra människors musikpreferenser. (Skolverket 2008)

För att närma sig dessa mål kan arbete med musikaliska förebilder vara ett 
användbart verktyg.

Vetenskapsteoretisk bakgrund
Ett sätt att beskriva skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är 
Steinar Kvales (1997) kontrasterande metaforer malmletaren och resenären. 
Malmletaren är den intervjuande forskaren som finner den inneboende 
malmklumpen (kunskapen) och gräver fram den ur den intervjuades inre. Utan att 
förvanska kunskapen förädlas sedan malmen från muntlig form till skriftlig. Detta 
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för att kunna sätta informationen i relation till en objektiv/subjektiv värld och 
slutgiltigt värdera malmen. 

I motsats till malmletaren liknar Kvale (1997) den kvalitativa forskaren med en 
resenär som strövar omkring i ett okänt landskap med eller utan karta. Det 
vetenskapen kallar för metod är när resenären utifrån kartan medvetet följer en väg 
till ett mål, för att hitta en speciell plats eller ett ämne. Resenären samtalar med 
lokalinvånare och medresenärer om deras livshistorier. Historierna som resenären 
hört behandlas kvalitativt och tolkas för att sedan berättas vidare. Denna resa leder 
inte bara till ny kunskap utan resenären kan själv komma att börja reflektera kring 
givna värderingar och vanor som under resans gång kommit att förändras. Då vårt 
arbete har varit av kvalitativ art kan vi liknas vid en resenär och på vägen har vi 
använt oss av intervjuer och observationer för att nå vårt mål att undersöka hur 
lärare och elever (lokalinvånarna) upplever arbete med musikaliskas förebilder.

Det som är karakteristiskt för dessa två synsätt är att i metaforen med malmletaren 
förmodas den intervjuade vara opåverkad av intervjuaren. Men när det gäller den 
andra metaforen med resenären antas det att både intervjuare och den intervjuade 
blir förändrade eftersom de tillsammans skapar ny kunskap om sig själv och 
varandra. Denna process där både forskaren och dess studieobjekt blir förändrad 
av ny kunskap finns även inom aktionsforskning. 

Aktionsforskning är en samlande benämning på ansatser där forskare och 
praktiker, med ett problem i praktiken som utgångspunkt, gör en gemensam 
forskningsinsats för att en förändring skall ske. Karin Rönnerman (1998) 
framhåller att aktionsforskningen är synnerligen lämplig för lärare på grund av det 
syftar till att lösa ett praktiskt problem.   

Aktionsforskning framhäver en process med innehåll och kan ses som en väg för läraren att  
bli medveten om sin egen praktik, att möta utmaningar och problem i praktiken och 
genomföra förändringar på ett reflekterat sätt. (Rönnerman 1998 sid. 76) 

Jean McNiff (2002) beskriver aktionsforskningen som en cykel. Cykeln börjar 
med identifikation av ett praktiskt område som skall undersökas. Nästa steg är att 
tänka sig en möjlig åtgärd och implementera den. Därefter utvärderas åtgärden och 
beroende på utfallet kan praktiken ändras. Denna cykel kan i sin tur genera nya 
frågor och cykler. Rönnerman (1998) ser också aktionsforskningen som en 
processcykel som bygger på stegen planera, agera, observera och reflektera. 
Reflektionen ger ny förståelse för problemet och nya frågeställningar bildas, som 
kräver andra aktioner. 

Wennergren (2007) framhåller den demokratiska aspekten i aktionsforskningen. 
Eftersom det är av vikt att det finns en ömsesidig respekt för varandras åsikter och 
erfarenheter bland deltagarna. För att kunskapsprocessen ska gå framåt krävs att 
alla deltar i dialogen och beslutsfattandet. 
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Vårt arbete har drag av aktionsforskning i och med det praktiska försöket som 
syftar på att förändra och utveckla användningen av förebilder i 
musikundervisningen. Lektionsserien har genomgått stegen planering, 
genomförande, observation, reflektion. Dock gör den korta tidsaspekten att vi bara 
gått igenom en cykel. Aktionsforskning äger i vanliga fall rum över längre tid där 
fler dimensioner av cykler tillåts.

Syfte
Syftet med det här examensarbetet är tvådelat. Att undersöka om arbete med 
musikaliska förebilder kan utveckla musikundervisningen och hur ett sådant arbete 
påverkar elever? 

Forskningsfrågor
Vad tror lärare att arbete med musikaliska förebilder kan ha för effekter på 
musicerandet?

Hur kan en lärare utvecklas som musikalisk förebild?

Hur kan musikaliska förebilder från andra medier införlivas i undervisningen?

Metod
Vår undersökning inleddes med planering av en lektionsserie fokuserad på arbete 
med musikaliska förebilder. Under lektionsserien undervisade vi två elever 
vardera. Vi förebildade själva på våra instrument och delade ut cd-skivor med 
lyssningsexempel som skulle studeras i hemmet innan övning. Lektionsserien 
följdes upp med intervjuer av elever och lärare för att undersöka deras åsikter 
kring arbetssättet. Intervjuerna med lärarna behandlade även lärarens förebildande 
roll och hur den kan utvecklas. Vi genomförde även ostrukturerade observationer 
under lektionsserien för att undersöka elevernas utveckling. 

Urvalsgrupp
Undersökningsgruppen vi inriktade oss på är yrkesverksamma musiklärare och 
deras elever. Detta på grund av att vi har valt att utifrån lärarens och elevens 
perspektiv se om ett aktivt arbete med musikaliska förebilder kan utveckla 
musikundervisningen. Undersökningspersonerna var två yrkesverksamma 
instrumentallärare med cirka 20 års arbetslivserfarenhet vardera samt fyra 
bleckblåsinstrumentelever i åldrarna 15 till 18 år. Urvalet har styrts av vår 
kommande yrkesroll som instrumentallärare för bleckblåsinstrument med 
huvudinstrument trumpet respektive trombon. Urvalet kom därav att bli en lärare 
med trumpet som huvudinstrument och två trumpetelever samt en lärare med 
trombon som huvudinstrument och två trombonelever.

Genomförande
Den första delen i vår undersökning var aktionsbaserad och utgjordes av en 
lektionsserie, bestående av en lektion i veckan med varje elev under tre veckors 
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tid. Vid det första lektionstillfället delades det ut en cd-skiva med två ljudspår. 
Musikstyckena som vi valde var anpassade för att visa på instrumentspecifika 
tekniker samt olika genrer. Styckena var också utvalda efter svårighetsgrad där ett 
stycke var i elevernas proximala zon (se Vygotskij 1978) och det andra förebildar 
virtuositet. Detta för att eleverna ska få förebilder som visar på ett kortsiktigt- och 
ett långsiktigt perpsektiv. Eleverna fick i uppgift att lyssna på dessa två korta 
stycken dagligen innan övning på instrumentet i hemmet. Styckena för trombon 
var Sång till Lotta av Jan Sandström spelad av Christian Lindberg och Layla av 
Eric Clapton spelad av The London trombone sound. Trumpetstyckena var Round 
midnight av Thelonius Monk spelad av Bobby Shew och Tico tico and mexican 
hat dance excerpt spelad av Rafael Méndez.  

Del två av vår undersökning kan ses som en utvärdering av lektionsserien och 
arbetssättet med förebilder. Den började med att vi tog kontakt med 
undersökningspersonerna och informerade kring syftet med intervjun samt bokade 
tid för intervju. Intervjuerna skedde individuellt och vid skilda tidpunkter. Vi 
använde oss av personliga möten för intervju. Intervjuerna spelades in på Minidisc 
för att underlätta samtalet. Intervjun är indelad i två delar: vikten av lärarens 
förebildande och användandet av andra medier som förebild. Under lektionsserien 
har vi i egenskap av praktikanter i verksamhetsförlagd utbildning observerat 
elevernas inlärningsprocess före och under arbetet med musikaliska förebilder. 

Informationsinhämtande metod
Det instrument för inhämtning av information vi valt är en kvalitativ intervju med 
en hög grad av struktur och låg grad av standardisering. Detta bygger på att vi vill 
få svar på frågorna som är tolkade och baserade på lärarnas uppfattning och 
erfarenhet. Ytterligare en orsak till att vi valt att ha en hög grad av struktur är att vi 
inte känner oss tillräckligt kompetenta som intervjuare för att kunna genomföra en 
ostrukturerad intervju. Intervjuerna ägde rum vid olika tillfällen och de 
genomfördes individuellt.

Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och 
beskaffenheten hos någon, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattning om något  
fenomen (Patel & Davidsson 2003 sid. 78) 

Vårt val av fasta intervjufrågor gör att vår förförståelse och eventuell personlig 
relation till den intervjuade färgar själva intervjun så lite som möjligt. 

Under lektionsserien har vi observerat eleverna under två tillfällen med deras 
vanliga arbetsmetod och tre tillfällen där vi arbetat med musikaliska förebilder. 
Eftersom vi på förhand inte visste hur arbetet kommer att påverka eleverna valde 
vi att göra en ostrukturerad observation där vi var deltagande och kända 
observatörer. Efter våra observationstillfällen träffades vi för att jämföra våra 
observationer för att kunna upptäcka likheter eller skillnader.  
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Bearbetning, analys och tolkning
Bearbetningen började med att vi upprepade gånger lyssnade igenom 
intervjusvaren för att sedan skriva ner utsagorna ordagrant. 
Transkriptionsprocessen ska försöka hållas så objektiv som möjligt (Kvale, 1997), 
det vill säga att vi inte försöker förenkla eller tolka svaren så att de påverkas av 
våra värderingar. Efter att ha läst igenom intervjusvaren upprepade gånger var 
nästa steg att hitta likheter eller skillnader, skönja mönster samt finna nyckelcitat. 

En god kvalitativ analys kännetecknas av att ha en god inre logik där olika delar kan 
relateras till en meningsfull helhet. (Patel & Davidson 2003 sid. 105)

För att nå en hög grad av validitet i en kvalitativ undersökning krävs det att alla 
delar i forskningsprocessen är genuint underbyggda samt genomsyras av en röd 
tråd så att rätt sak undersöks.

Etiskt ställningstagande
Vi har valt att hålla arbetet konfidentiellt med hänsyn till att studiens deltagare 
skall känna sig trygga i att svara sanningsenligt och inte kunna identifieras då 
studien genomförts på en mindre ort. Dessutom var urvalsgruppen begränsad till 
sex personer.

Uppgifter om uppgiftslämnare eller försökspersoner skall hanteras varsamt. Forskaren bör 
informera om hur uppgifterna kommer att skyddas och förvaras samt ge dem som så önskar 
konfidentialitet.

 Att hantera uppgifter konfidentiellt innebär att inga utomstående får veta vem som lämnat  
vilka uppgifter till forskaren. (Vetenskapsrådet 2008)

Vi kommer också att vända oss till deltagarna för godkännande av arbetet innan 
publicering, då en deltagare uttryckt en önskan om att vissa saker som sagts skall 
utelämnas.

Resultat
Vi kommer nedan att redogöra för resultatet från intervjuer med lärare, elever samt 
våra observationer från lektionsserien. Lärare och elevintervjuerna följs av en 
sammanfattning.

Intervju med lärare

Hur kan andra medier/förebilder införlivas i undervisningen?
Båda lärarna förespråkade användandet av tekniska hjälpmedel som Ipod, DVD, 
dator och Internettjänster till exempel Youtube, för att även få en visuell 
upplevelse eftersom eleven då lättare kan lokalisera sitt instrument samt urskilja 
detta från de andra instrumenten i ensemblen. 

Finns det tid till arbete med musikaliska förebilder i undervisningen?
Lärarna tyckte att det alltid finns tid för korta exempel för inspiration men längre 
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stilstudier kan ske vid några utvalda tillfällen till exempel vid instudering av ett 
nytt stycke.

Hur kan läraren hjälpa eleven att hitta förebilder?
Läraren skall försöka hjälpa eleven att hitta nya förebilder. Båda lärarna tyckte att 
det var viktigt med både lokala och globala förebilder, eftersom det kan vara 
lättare att identifiera sig med en lokal förebild till exempel en äldre elev, 
musiklärare eller annan vuxen i närmiljön. 

Hur hjälper läraren eleven att granska/värdera och reflektera kring 
förebilderna?
Den gemensamma uppfattningen hos lärarna är att alla förebilder som stärker 
elevens lust att spela är bra och behöver inte värderas. En lärare sa till exempel ”Så 
länge eleverna ser en musikant som en positiv förebild så tycker jag inte att det 
spelar någon roll vad jag tycker, utan det viktiga är att eleven har någon förebild 
som spelar samma instrument.”. Reflektion om förebilder som läraren värderar 
högt är inte ett måste men kan vara bra för vidare utveckling.

Finns det några nackdelar med att regelmässigt lyssna/använda sig av 
inspelningar?
De positiva effekterna överväger det negativa tycker lärarna. Nackdelarna de tar 
upp är bland annat att det finns risk för att elevens notläsning hämmas om eleven 
enbart härmar skivan och lär sig allt på gehör. Elevens musikaliska 
kommunikation kan också bli lidande om eleven inte får chansen till samspel med 
andra elever/musikanter. 

Hur kan en musiklärare utvecklas som musikalisk förebild?
Ett aktivt musikliv utanför musikundervisningen är viktigt för att läraren inte skall 
stagnera i sin musikaliska utveckling. Det krävs att få musicera i sin egna 
proximala zon, något som den dagliga undervisningen inte tillgodoser. 

Kan en förändring av musiklärartjänsten påverka förebildandet?
Lärarna är överens om att faktorer såsom storlek på musikskola, antal 
instrumentläraren undervisar på och tjänstetid påverkar förebildandet. 
Musikskolans storlek och antal instrument som läraren undervisar på hänger ihop, 
i och med att det avgör möjligheten att byta lärare utifrån elevernas olika behov av 
förebildande. Förberedelsetiden (övningstid, söka lämpligt undervisningsmaterial 
med mera) som krävs för att vara en god musikalisk förebild på många bi-
instrument ryms inte den nuvarande tjänstetiden. 

Har arbetet med musikaliska förebilder påverkat våra utvalda elevers 
utveckling?
Lärarna hade uppmärksammat en påverkan/utveckling hos eleverna men de kunde 
inte med säkerhet säga om det berodde på arbetet med musikaliska förebilder eller 
om det berodde på situationen med nya lärare.  
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Sammanfattning av lärarintervjuer
Lärarens förebildande har en central roll i instrumentalundervisningen och ett aktiv 
musicerande utanför tjänsten kan vara ett sätt att bibehålla samt utveckla den 
förebildande förmågan. De flesta instrumentallärartjänsters utformning ger inte 
tillräcklig tid till detta och det försvåras eventuellt av undervisning på ytterligare 
instrument. Antalet instrument som läraren undervisar på styrs av tjänsten och 
beroende på elevens nivå kan det vara svårt för läraren att förebilda på flera bi-
instrument. Exempel på lösningar till detta problem kan vara att ta hjälp av 
kollegors förebildande eller låta eleven byta lärare. Om detta inte är möjligt blir 
läraren en mer allmän musikalisk förebild och får släppa på instrumentspelteknisk 
prestige samt eventuellt täcka upp med förebilder hämtade från andra medier. 

Det vi sett i den här undersökningen är att det idag finns gott om tekniska 
hjälpmedel som underlättar införlivandet av andra medier i undervisningen. 
Exempel på dessa hjälpmedel kan vara mp3-spelare, dvd eller Internet- tjänster 
exempelvis Youtube. Något som vi frågat oss är om det finns tid till arbete med 
musikaliska förebilder hämtade från andra medier i instrumentalundervisningen 
där lektionerna oftast är 20-30 min långa. Lärarna vi frågat tror absolut att det 
finns tid till att studera olika förebilder och detta genomförde vi själva under vår 
lektionsserie. Problematiken ligger i att planera lektionstillfället tidsmässigt så att 
det blir en bra balans mellan lärarens förebildande och andra förebilder. 

Att eleven har lokala och globala förebilder är viktigt för elevens musikaliska 
utveckling.  Detta gör att det är viktigt att läraren introducerar olika förebilder för 
eleven. Lärarna i intervjun tyckte att så länge förebilden har en positiv inverkan är 
det av godo och musikläraren bör vara öppen för elevens egna förebilder samt akta 
sig för att nedvärdera dem. Det kan samtidigt vara gynnsamt för elevens 
musikaliska utveckling att lyssna på och reflektera kring förebilder som läraren 
värderar högt.

Intervju med elever
Den första frågan som vi ställde till eleverna var hur de tyckte att det varit att 
lyssna på skivorna. Alla eleverna var positiva till lyssnandet och en elev svarade 
till exempel ”Det är bra om man ska lära sig hur andra spelar, nya tekniker och 
sånt”. På frågan om det hade känts annorlunda att spela under veckorna med vårt 
arbetssätt svarade eleverna bland annat: ”man blir sugen” och ”jag har övat mer”. 
Vi frågade även eleverna vilken musik de lyssnar på fritiden och svaren blev som 
följer: Elev 1: Jazz och rock, Elev 2: Jazz och rock, Elev 3: Ballader och 
filmmusik, lite jazz, Elev 4: Klassiskt och rock.

Vilken typ av musik skulle ni vilja spela på era instrumentallektioner var vår nästa 
fråga. Det visade sig att eleverna hade en önskan om att spela mer musik som 
liknar den de lyssnar på fritiden. Vi undrade också om eleverna trodde att de skulle 
ha kommit i kontakt med den här musiken utan vår hjälp och vi fick ett entydigt 
svar att de inte skulle ha lyssnat på musiken om de inte fått det i uppgift. Vår sista 
fråga var om detta arbetssätt var något som eleverna skulle vilja fortsätta ha i 
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musikundervisningen? Eleverna tyckte att arbetet med musikaliska förebilder var 
stimulerande och de skulle gärna fortsätta med det. Elevintervjufrågorna bifogas 
som bilaga.

Sammanfattning av elevintervjuer
Alla elever som deltog i studien tyckte att arbetet varit roligt och givande samt att 
de gärna skulle fortsätta med det. Eleverna tyckte själva att de blivit mer 
motiverade till egen övning och musicerande. Enligt eleverna skulle de själva bli 
mer motiverade om musiken som de själva lyssnar på får större utrymme i 
undervisningen. I intervjun sa eleverna att de troligen inte skulle ha kommit i 
kontakt med musiken/artisterna utan vår hjälp och att de var positiva till musiken 
vi presenterat för eleverna. 

Observationer från lektionsserien
Under den verksamhetsförlagda utbildningen (praktik) iakttog vi elevernas vanliga 
undervisning och målet för vår observation under lektionsserien var skillnaden 
mellan elevernas vanliga undervisning och arbetet med musikaliska förebilder. När 
vi jämförde och diskuterade våra observationer av elevernas arbete och utveckling 
kom vi fram till följande nyckelord: egen förberedelse, prestation, interpretation 
och motivation. Egen förberedelse syftar på elevens övning på spelläxa i hemmet. 
Prestation är resultatet av redovisandet av det egna arbetet (uppspelningen av 
läxan) och arbetsinsatsen underlektionen som innehåller genomgång av nya 
moment och musicerande. Interpretation är hur eleven tolkar musiken och elevens 
musikaliska skapande. Motivation är den glädje och spellust som eleven uppvisar i 
musicerandet. Det vi såg hos eleverna under lektionsseriens gång var att de kom 
bättre förberedda till lektionerna jämfört med deras vanliga undervisning. Detta 
resulterade i sin tur till en bättre prestation under lektionerna. Eleverna försökte 
också införliva speltekniker från förebilderna som de fått av oss i form av cd-
inspelningar och från det förebildande som vi gjort på lektionerna när vi spelade 
för eleverna. Med andra ord kan det sägas att eleverna försökte interpretera det de 
hört i sitt eget musicerande. Sammantaget så tyder dessa faktorer på att elevernas 
motivation ökade. 

Diskussion
Syftet med det här examensarbetet var att undersöka om ett aktivt arbete med 
musikaliska förebilder kan utveckla musikundervisningen och hur ett sådant arbete 
påverkar eleverna. För att utveckla musikundervisningen med hjälp av musikaliska 
förebilder är det viktigt att lärarens förebildande har en central roll men att läraren 
samtidigt tar hjälp av kollegor och använder sig av andra medier för att förebilda 
på bästa sätt. De intervjuade lärarna tror att arbete med musikaliska förebilder kan 
bidra till att eleverna får ökad motivation till egen övning då eleven mellan 
lektionerna, med hjälp av förebilderna, kontinuerligt får höra hur instrumentet 
skall låta. Denna positiva uppfattning genomsyrar även elevintervjuer och 
observationer.
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Resultatdiskussion
De deltagande lärarna i studien anser att ett aktivt arbete med musikaliska 
förebilder har en positiv inverkan på elevernas utveckling. Detta styrks också av 
att litteraturen lägger stor vikt vid förebildande och imitation. Exempel på detta är 
Vygotskijs teori om hur ett barn lär sig genom imitation och interaktion eller 
Jernströms beskrivning av mästare/lärlingsrelationer. Ytterligare ett exempel på 
kraften hos förebildande och det sociala samspelet finner vi hos Suzuki

En duktig baby kan bli tondöv. Den kan till och med bli en varg. Faktum är att den kan bli  
ungefär vad som helst beroende på sin speciella miljö. (Suzuki 1977 sid. 20)

I det här arbetet fokuserar vi på lärarens förebildande och andra musikers 
förebildande återgivet i andra medier. I och med förebildandets centrala roll är det 
viktigt att läraren försöker hålla så hög kvalitet som möjligt i förebildandet. 
Schenk (2000) skriver att det är viktigt att förebilda med sitt bästa spel för eleven 
oavsett hur enkel eller hur svår uppgiften är. Vi anser att det är av största vikt att 
läraren förebildar på sitt instrument vid varje lektions tillfälle, något som enligt 
våra egna erfarenheter inte alltid görs. Betydelsen av detta framhålls även av 
Ljungar-Chapelon (1999) i L’ecole de Marseille där fokus läggs vid att lärarens 
musikaliska erfarenhet och förmåga förmedlas till eleven genom att spela före och 
med eleven. En slutsats som vi har dragit utifrån intervjuerna är att det mesta av 
lärarens utveckling av den musikaliskt förebildande förmågan sker på eget initiativ 
utanför arbetstiden. För att den musikaliskt förebildande förmågan ska utvecklas 
krävs att läraren får musicera i sin egen proximala zon.

Ett problem som vi stötte på i vår undersökning var att eleverna inte var vana att 
reflektera över musiken. Till exempel förknippade de vissa genrer med specifika 
instrument och inte med spelstil. Detta blev tydligt när eleverna fick höra 
rockklassikern Layla av Eric Clapton spelad på trombon och inte uppfattade 
musikstilen som rock. Eleverna lyssnade på fritiden på jazz och rock och hade en 
önskan om att spela mer musik som de lyssnade på. För att underlätta detta kan det 
finnas ett behov av att samtala och reflektera kring musik med eleverna. 

Eftersom ett av våra undervisningsmål i sig är att hjälpa eleverna att nå upp till sina egna 
mål och tillfredställa sina egna önskemål måste vi känna till, och kunna identifiera oss med 
musicerandets roll i deras liv, speciellt när den skiljer sig från vår egen erfarenhet. Då 
känns undervisningen inte bara rätt för eleverna utan också roligare och mer inspirerande 
för läraren. (Schenk 2000 sid. 32)

Metoddiskussion
Något som påverkat vår studie är den begränsade urvalsgruppen bestående av två 
lärare och fyra elever från samma musikskola. Ytterligare en begränsande faktor är 
att eleverna har varit i samma åldersgrupp. Sammantaget tolkar vi ändå 
undersökningen som att detta är ett arbetssätt som går att använda sig av i andra 
undervisningssammanhang och åldersgrupper. Strängt taget menar vi att resultaten 
har en hög grad av generalitet genom att arbetssättet fungerar på alla åldersgrupper 
på grund av att människor världen över lär genom imitation redan från födsel och 
genom resten av livet. Detta styrks av Schenk (2000) som skriver att människan lär 
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sig de första viktiga sakerna i livet som till exempel gå eller tala språket som talas i 
hemmet utan instruktioner från lärare. Mästaren och lärlingens inlärningsprocess 
är ett exempel på imitation och inlärning i ett senare skede i livet.

Undersökningen har drag av aktionsforskning men för att fullt ut motsvara 
aktionsforskningens krav borde arbetet ha varit betydligt mer utsträckt i tid. Det är 
svårt att efter så få lektioner som vi gjort att avgöra om arbetet med musikaliska 
förebilder har påverkat elevens utveckling eftersom det uppstår en ny 
undervisningssituation med nya lärare och nya tankesätt. Detta kan i sig vara en 
faktor som gör att utvecklingen påskyndas. Det hade varit av intresse för oss att få 
prova detta arbete under en längre tid för att se om elevernas intresse bibehålls. En 
undersökning om hur arbetssättet faller ut om elevernas ordinarie lärare hade lett 
arbetet skulle kunna leda till större tillförlitlighet. 

Vår avsikt med det här arbetet var att se om ett aktivt arbete med musikaliska 
förebilder kan utveckla musikundervisningen och hur eleverna påverkas. 
Tillförlitligheten i vår studie stärks av att vi har varit två stycken som observerat 
och kommit fram till samma resultat. Intervjusvaren från elever och lärare har 
också varit överensstämmande med varandra. Sammantaget har både intervjusvar 
och observationer pekat på att arbetet med musikaliska förebilder kan utveckla 
musikundervisningen. 

Pedagogiska implikationer
Ett sätt att använda sig av andra musiker som förebild i undervisningen kan vara 
mp3 spelare med videofunktion. Den kan användas till att inleda lektionen med ett 
videoklipp som syftar till att förebilda dagens moment i undervisningen. För att 
enkelt nå alla elever mellan lektionstillfällen kan användandet av 
Communitytjänster som MSN eller Facebook användas. Ett annat sätt att nå 
eleverna kan vara en hemsida där eleverna kan logga in och se/lyssna på andra 
musiker och elevers musik, diskutera med varandra eller ställa frågor till läraren. 
Ett bra exempel på detta finns beskrivet i examensarbetet Josefs Gitarrrum 
(Eriksson 2008) där en Internetkonferens används för att underlätta kontakt mellan 
lärare och elev. Internetkonferensen underlättar inte bara för elevens instudering 
utan kan även fungera som dokumentation av lärarens arbete och/eller 
diskussionsunderlag i lärarkollegiet. 

Något som vi skulle vilja se i vår framtida yrkesroll som lärare är att det i 
musiklärartjänsten ges mer tid till egen övning eller någon form av lärarensembler 
där fokus ligger på att utvecklas som förebild. Schenk (2000) talar om att eleven 
alltid påverkas mer av hur vi själva spelar och av våra attityder till olika sorters 
musik och kulturer än av allt som vi säger i ord.   

För att bibehålla elevens intresse vid ett fortsatt arbete med musikaliska förebilder 
tror vi att det är viktigt att läraren använder sig av både elevens egna förebilder och 
introducerar sina egna förebilder samt att variera genre. För ökad lust till samspel 
kan till exempel arbete som synliggör lokala förebilder hjälpa till att stärka 
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gruppsamhörigheten inom instrumentgruppen. Egen övning och samspel är två 
viktiga ingredienser som leder till ett lustfyllt och långvarigt musicerande. 

Fortsatt forskning
Det vi tycker skulle var intressant att forska vidare på är att se hur arbete med 
musikaliska förebilder påverkar elevernas motivation och utveckling under en 
längre tidsperiod. Att undersöka fler musikskolor, olika åldrar och hur läraren kan 
implementera detta arbetssätt så att det blir ett lättanvänt verktyg i den vardagliga 
undervisningen är också av intresse. En undersökning om i vilken utsträckning 
musiklärare förebildar på sitt instrument tycker vi också skulle vara intressant.  
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Bilaga 

Elevintervju underlag:
Vad tycker ni om det här arbetssättet?

Har arbetet med musikaliska förebilder påverkat elevens inställning till 
musiklektionerna?

Vilken typ av musik lyssnar du på fritiden?

Vilken typ av musik skulle eleven vilja spela på musiklektionerna?

Tror eleven att materialet som vi gett ut är något som de hade kunnat komma i 
kontakt med utan vår hjälp?

Vill eleven fortsätta med arbetssättet?
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