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Abstrakt 
 
Syftet med denna undersökning var att ta reda på musiklärares medvetenhet om 
inlärningsstilarna visuell, auditiv, taktil och kinestetisk och hur de kan användas i 
träblåsundervisning. Vidare undersöktes vad dagens instrumentallärare vet om dessa olika 
stilar, hur de identifierar dem hos eleverna samt hur de sedan använder sig av vetskapen om 
en elevs dominerande inlärningsstil i den fortsatta undervisningen. Undersökningen 
fokuserade på träblåsinstrumenten tvärflöjt och klarinett. Som datainsamlingsmetod valdes 
intervjuer, sex intervjuer genomfördes. Resultatet visade att dagens instrumentallärare har god 
kännedom om inlärningsstilarna visuell och auditiv. Lärarna drog paralleller mellan visuell 
inlärningsstil och notläsning, liksom auditivt inlärningssätt och gehörsspel. Kinestetisk och 
taktil inlärningsstil sågs som närliggande av en del av respondenterna. I undersökningen 
framkom även att alla inlärningsstilar bör finnas med i undervisningen även om läraren bör 
fokusera på den stil där eleven har lättast att lära sig.  
 
 
 
Sökord: Inlärningsstilar, Tvärflöjt, Klarinett, Gehör, Notläsning 
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Inledning 
 
Jag har alltid fascinerats av hur människor lär på olika sätt, och hur det kan förändras med 
tiden. Själv har jag alltid lärt mig bäst om jag får läsa eller se det jag ska lära mig, och helst 
ska det vara alldeles tyst runt omkring för att jag ska kunna vara koncentrerad. På senare år 
har det börjat förändras. Jag kan arbeta koncentrerat med musik eller andra ljud i bakgrunden 
och jag har inte samma behov av att se det jag ska lära mig. Ibland vill jag lyssna och ibland 
vill jag använda kroppen, det är olika i olika situationer! I mitt framtida yrke som 
flöjtpedagog kommer jag att träffa mina elever en och en eller i små grupper, därför har jag 
stora möjligheter att anpassa min undervisning till varje elevs behov. Jag vill med det här 
arbetet ta reda på hur jag som instrumentallärare kan använda och anpassa min undervisning 
till elevers olika sätt att ta in ny kunskap så att de kan få ut så mycket som möjligt av sin 
undervisning. 
 
Under alla de år jag själv varit elev i kommunala musikskolan har jag aldrig ifrågasatt sättet 
jag undervisats på. Jag började i slutet av gymnasiet fundera på varför jag aldrig fått spela 
på gehör och att det borde vara en del av de flöjtskolor jag spelat ur. När jag senare tittade 
tillbaka i dessa skolor upptäckte jag att det fanns gehörsbaserade uppgifter som en del av 
boken, men min lärare hade valt att hoppa över dessa. Det var också under gymnasiet jag 
fick lärare som undervisade på ett för mig helt främmande sätt. Denna undervisning var 
baserad på gehör istället för en notbild. 
 
 
 
Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka musiklärares medvetenhet om inlärningsstilar och 
hur de skulle kunna användas i undervisningen.  
 
Utifrån detta syfte har följande frågeställningar formulerats. 
 

• Vilken kunskap har instrumentallärare om olika inlärningsstilar? 
• Hur identifierar instrumentallärare en elevs dominerande inlärningsstil? 
• Hur används kunskapen om en elevs dominerande inlärningsstil? 
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Bakgrund 
 
Inlärningsstilar är ett sätt att beskriva hur olika personer tar till sig ny information. Alla lär på 
olika sätt vilket också betyder att det finns olika inlärningsstilar, och att dessa varierar mellan 
olika människor. Genom att identifiera hur man själv lär på bästa sätt kan man effektivisera 
inlärningen av ny kunskap genom att använda sig av styrkorna i sin inlärningsstil (Dunn, 
2001). Om vi som lärare utgår från elevernas förutsättningar kan vi basera lärandesituationen 
på deras styrkor vid inlärning. I samband med detta skapar vi även en positiv bild av skolan 
och efter detta kan man sedan gå vidare och förstärka de lite svagare inlärningssätten. På det 
här viset kan vi som lärare stärka elevernas självförtroende och lust till lärande. Om vi 
däremot börjar med att identifiera elevernas brister kommer motsatt effekt att uppstå. Deras 
självförtroende sjunker och bilden av skolan blir allt annat än lustfylld (Boström 1998). I det 
här sammanhanget avser begreppet inlärningsstilar, fyra olika sätt att lära. Det är auditivt, 
visuellt, kinestetiskt och taktilt. Jag kommer här att förklara dessa lite närmare.  
 
Auditiv 
 
Auditiva människor lär sig bäst genom att lyssna eller föra diskussioner. De pratar också högt 
för sig själva eller andra för att reda ut vad de egentligen tycker, tänker och känner. När de 
lyssnar och lär sig utför de ofta rytmiska rörelser med handen eller foten, de blir lätt 
distraherade, men vill ha en social kontakt och pratar mycket. Ofta är de också väldigt duktiga 
på att imitera andra människors röster genom att efterlikna röstläge och intonation (Boström 
& Wallenberg, 1997). De tar in information genom att lyssna, men de behöver formulera 
denna information med egna ord för att få förståelse för den nya kunskapen. De föredrar 
därför att lära i ett forum där diskussion kan användas som arbetsmetod (Boström, 1998). 
Andra sätt som främjar deras inlärning är att lära genom musik och sångtexter eller genom att 
tyst eller högt för sig själva upprepa det de ska lära sig (Dunn, 2001).  
 
Visuell 
 
Visuell inlärning går ut på att eleven lär sig genom att ”se” vad han/hon ska lära sig, 
exempelvis läsa om informationen i en bok, eller se den på TV (Dunn, 2001). De här eleverna 
är ofta ”mönsterelever”. De är observanta och jobbar snabbt, effektivt och är fokuserade på 
det de arbetar med. Inlärningen går ofta snabbt och då behöver de gå vidare med nya uppgifter 
för att inte bli uttråkade. Ofta har de svårt att ta in muntlig och visuell information på samma 
gång (Boström & Wallenberg, 1997). Man bruka prata om ”textvisuella” och ”bildvisuella”. 
Textvisuella minns sådant de läst. När de kommunicerar med andra skriver de gärna 
minnesanteckningar, dessa anteckningar är oftast i en logisk ordning. Bildvisuella har lättare 
att minnas diagram, bilder, kartor och liknande. När de för anteckningar använder de sig gärna 
av personligt utformade tankekartor och olika färger. Ofta skapar de inre bilder som de ”ser” 
framför sig för att minnas. De kommer bäst ihåg vad de läst, sett eller observerat (Boström, 
1998). 
 
 
 
 
 
 
 

2 



Kinestetisk 
 
Kinestetiska personer föredrar att använda hela kroppen då de lär sig. Det kan vara genom 
drama eller att gå/röra sig till musik (Dunn, 2001). Dessa elever behöver veta syftet till varför 
de ska lära sig den kunskap som läraren vill förmedla. Om de förstår syftet och tycker att det 
är bra kan de lättare motivera sig själva att lära, men det förutsätter också att eleven har 
förtroende för läraren. Det tar ofta lite längre tid för dessa elever att ta in ny kunskap, men de 
har ett bra långtidsminne så då de väl lärt sig en sak, glömmer de den inte. De är ofta väldigt 
emotionella och snabba på att läsa av kroppsspråk (Boström & Wallenberg, 1997). För att 
främja minnesbehållningen bör hela kroppen användas när dessa elever skall ta in ny 
information. På detta sätt blir även uppgifterna mer lustfyllda. Man kan med fördel använda 
sig av projektarbeten, helst där eleven får vara fysiskt aktiv, men även arbetsmetoder som 
rollspel, experiment eller studiebesök utanför skolan, kan främja deras inlärning. Ofta har de 
en stark personlig integritet som de är mycket måna om (Boström, 1998).  
 
Taktil 
 
Taktila elever behöver något att fingra på under tiden under tiden de lär sig. Det kan vara att 
vrida och vända på små saker eller veckla ut gem (Boström & Wallenberg, 1997). Inlärningen 
kan också främjas genom att föra anteckningar, klottra eller rita (Dunn, 2001). Om dessa 
elever får använda händerna under inlärningsprocessen så förstärks minnet av den nya 
kunskapen. När de ska koncentrera sig vill de alltså använda sina händer. Om det inte finns en 
del i inlärningsprocessen där eleverna får använda händerna kan det taktila sinnet visa sig på 
andra sätt, t.ex. att eleven snurrar håret eller biter på naglarna. De tycker om uppgifter som 
kräver finmotorik (Boström, 1998). 
 
 

Tidigare forskning 
 
Detta arbete fokuserar på musikundervisning och hur instrumentallärare kan arbeta för att på 
olika sätt förstärka elevernas utveckling och vilja att musicera. I följande avsnitt redogörs 
först för musikundervisning i allmänhet och lite senare kommer en genomgång av tre olika 
delar av musikundervisningen där det auditiva, visuella samt det kinestetiska sinnet har varsin 
framträdande roll. Det taktila är här inräknat i det kinestetiska. 
 
Barn och musikundervisning 
 
En forskare som skrivit en avhandling inom ämnet ”barn och musikundervisning” är 
Calissendorff (2005). Undersökningsgruppen i denna studie var en lärare som undervisade en 
grupp förskolebarn i fiol, även barnens föräldrar deltog under lektionerna. Observationerna 
pågick under ett år och som komplement till detta genomfördes även intervjuer med barnen, 
läraren och föräldrarna. I avhandlingen belyser Calissendorff (2005) olika parametrar som 
påverkar barnens inlärning. 
 
Som instrumentallärare gäller det att vara tydlig och konsekvent i sin undervisning 
(Calissendorff, 2005). Lärare i den här situationen använder sig ofta av tekniken att barnen 
skall härma dem, och det är eleverna oftast väldigt snabba på att göra. Men det gäller att 
komma ihåg det om man någon gång visar hur eleverna inte skall göra. Mest troligt är det 
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någon som kommer att göra precis likadant. Det kan även bli ett problem när man visar något 
på instrumentet, ett nytt grepp exempelvis. Läraren står oftast mitt emot eleven och på så vis 
ser eleven allting spegelvänt vilket kan resultera i att eleven använder fel fingrar eller fel 
hand. Av den anledningen är det viktigt att läraren alltid tänker på vad han/hon säger och gör, 
att man förebildar på ett bra sätt (Calissendorff, 2005). Hos de yngre eleverna så är det 
auditiva sinnet underordnat det visuella. Detta kan visa sig i sammanhang som när eleven 
skall spela ett stycke till piano. Ofta är det ett förspel innan, men då eleven börjar tittar han 
eller hon oftast på läraren som på något sätt visar när det är dags att börja spela. Vidare menar 
Calissendorff (2005) att detta är ett tecken på att de litar mer till vad de ser än vad de hör. 
Även när de märker att de spelar fel så vill de oftast titta för att göra rätt. De behöver se vad 
deras fingrar gör. Däremot övas det auditiva sinnet upp när eleverna övar hemma och inte har 
en lärare som kan korrigera dem. 
 
Lif (1998) anser att som lärare vid kommunala musikskolan krävs det att man är flexibel. De 
elever som går där har olika förutsättningar gällande det mesta. De har olika bakgrund, en del 
har valt instrumentet själva, andra har inte ens valt att spela ett instrument utan påverkas av 
föräldrar och andra i sin omgivning. För dem som arbetar med barn på nybörjarstadiet är det 
viktigt att ha en bred och stabil ämneskunskap. Vissa anser att dessa lärare inte behöver vara 
så kunniga eftersom eleverna är på en så pass låg nivå, men just av den anledningen är det 
viktigt att besitta en stor musikalisk ämneskunskap för att kunna skapa en stabil grund hos 
eleverna. Vidare påpekar Lif att elever som börjar vid kommunala musikskolan för det mesta 
har någon erfarenhet av musik. Många har redan fått undervisning i de mer grundläggande 
musikaliska begreppen, såsom puls, rytm och ibland även noter. 
 
Även om de inte blivit undervisade så har de flesta barn en naturlig känsla för musik. Små 
barn som just lärt sig gå förändrar ofta sättet de rör sig när de hör medryckande rytmisk 
musik, de börjar ”dansa”, så musik är en positiv aspekt som kan engagera barn vid en väldigt 
tidig ålder (Fagius, 2007). Även när de blir lite äldre är musik och rytm en viktig del av 
vardagen. Det är väldigt vanligt att barn sjunger när de leker. Det behöver inte vara en sång 
som de lärt sig, utan det är snarare så att sången anpassas till leken. Denna spontansång 
uppkommer i olika situationer, det kan vara i lek, när de är på toaletten eller gör vardagliga 
saker som att knyta skorna (Bjørkvold, 1991).  
 

Som lärare måste man komma ihåg att barnen ofta har någon slags musikalisk grund, men 
samtidigt vara försiktigt med att förutsätta att de minns allt, utan faktiskt kolla upp hur mycket 
eleverna kommer ihåg. Ett sätt att komma underfund med vad eleven minns är att återuppta 
gamla stycken. Alla lärare undervisar på olika sätt så även om det blir repetition för eleven är 
det ofta troligt att den nya läraren kommer att lägga ett annat fokus i undervisningen än den 
föregående (Lif, 1998). 
 
Om en elev skall lära sig ett stycke utantill finns det flera sätt att göra detta. Även i denna 
situation kan man ta hänsyn till de olika inlärningsstilarna. Vissa behöver använda det visuella 
sinnet och först se noterna och upprepa stycket tills de kan det utantill. Andra föredrar att 
spela stycket om och om igen men istället för att titta på noterna använder de det auditiva 
sinnet och lyssnar hur de spelar och korrigerar när det blir fel. En tredje grupp är mer taktila 
och kinestetiska och upprepar stycket tills fingrarna vet hur de skall spela. Ofta används en 
eller två av dessa metoder vid inlärningsfasen, men många tillämpar efter hand alla tre för att 
få en minnesbehållning. Metodvalet kan dessutom variera utifrån vad för slags musik som 
skall studeras in (Mishra, 2007). 
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Självförtroende är ofta en viktig del i elevens utveckling. Lyckas eleven med en uppgift eller 
ett stycke ökar självförtroendet. Som lärare är vi i en sådan position att vi kan hjälpa till att 
påverka elevernas självförtroende genom att ge positiv respons på det de gör. Dock kan 
uppfattningen av positiv respons variera mellan olika elever och olika situationer. Det gäller 
att som lärare vara uppmärksam och ta sig tid att lära känna sina elever för att kunna arbeta 
med deras självförtroende. Positiv feedback är alltid viktigt och ofta inspirerande för eleven 
och en viktig faktor inom detta är konstruktiv kritik. Den kan sporra eleven till fortsatt 
utveckling och ökat självförtroende så länge den läggs fram på rätt sätt (Lif 1997).  
 
Två viktiga aspekter inom undervisning är intresse och motivation. Som lärare bör vi 
eftersträva ett undervisningssätt som gör våra elever både intresserade och motiverade av det 
vi vill att de skall lära sig. På så vis skapas de bästa förutsättningarna för att ta in ny kunskap 
(Kroksmark & Strömqvist, 1992). 
 
Gehörsspel 
 
Vill man jobba med olika inlärningsstilar inom instrumentalundervisningen är ett sätt att 
använda sig av gehöret, det auditiva sinnet. Inom viss musik är det vanligare att man lär sig 
spela låtarna på gehör än att man får noter på dem. Folkmusik från olika länder är ett sådant 
exempel och även vissa typer av jazz kan räknas in under denna kategori. Även vår 
västerländska musiktradition har sina rötter i gehörsspel och improvisation. Johann Sebastian 
Bach är en av de mest välkända kompositörerna och under hans livstid var improvisation en 
viktig del av musiken. Endast själva skalet av stycket fanns nedskrivet på noter, sen var det 
upp till varje musiker att fylla ut detta skal med fler toner för att skapa sin musik (Bjørkvold, 
1991). Ett av de vanligaste förekommande sätten att arbeta gehörsbaserat är att använda sig av 
härmningsövningar, det vill säga att läraren spelar före, och sedan härmar eleven (Lundberg, 
1999). När man undervisar på detta sätt måste man dock vara observant på att man som lärare 
förebildar på ett bra sätt. Eleven härmar inte bara tonerna när de spelar efter läraren. De 
försöker även att efterlikna tonkvalité, frasering och intonation. Om läraren brister i en eller 
flera av dessa moment kommer även eleven att ta över dessa brister. Men om läraren istället 
är medveten om hur hans/hennes spel påverkar eleven och alltid gör sitt bästa för att förebilda 
med bra ton, korrekt rytm och toner samt tydlig frasering och exakt intonation så har eleven 
större möjlighet att ta tillvara på dessa musikaliska kvalitéer i sitt eget spel (Lundström, 
2001). 
 
Notinlärning 
 
Ett sätt att jobba med visuell inlärningsstil inom musik är notläsning. Många lärare anser att 
det är viktigt att kunna läsa noter, framför allt för att de underlättar för eleverna att spela i 
orkester och för att de skall kunna spela ny musik utan att ha en lärare i närheten. Därmed inte 
sagt att det krävs att man kan noter för att få en spelupplevelse (Eriksson, 2003). Vidare 
menar Eriksson (2003) att det finns flera olika sätt att arbeta med notinlärning och som 
instrumentallärare utvecklar man sitt sätt att undervisa och hittar nya lösningar och idéer som 
passar olika elever i olika situationer. I Den musiska människan jämför Bjørkvold (1991) att 
lära sig noter med att lära sig alfabetet. Han anser dock att det är svårare att lära sig spela efter 
noter. För att göra det krävs inte enbart förmågan att tolka vad noten betyder, eleven måste 
även behärska tekniken och ha den finmotorik som krävs för att kunna spela det som står. När 
det gäller alfabetet räcker det med att kunna tyda och ljuda. Det viktigaste är att aldrig 
glömma bort musiken, att hela tiden bibehålla kopplingen till hur det ska låta och inte bara 
spela det som står (Bjørkvold, 1991). 
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Musik och rörelse 
 
För att låta barn använda hela kroppen i musikundervisning kan ett sätt vara att använda sig 
av rytmik. Detta kan göras på flera olika sätt. Det kan vara olika rörelser som skall utföras till 
en visa som de kan, man kan också använda sig av olika rytminstrument. Exempel på dessa 
kan vara enklare trummor eller claves, som är en sorts rytmpinnar. Dessa instrument är lätta 
att använda även för yngre barn och de hjälper till att förstärka rytmen i musiken samtidigt 
som eleverna får möjlighet att göra något fysiskt och konkret (Uddén, 2004).  
 
 
Förankring i styrdokument 
 
I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 
2006) står det under mål att sträva mot att skolan skall försöka se till att varje elev 
 

• Utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 
• Utvecklar sitt eget sätt att lära, 
• Utvecklar tillit till sin egen förmåga, (s. 9) 
 

 
 
Vidare står det under mål att uppnå i grundskolan, att skolan är ansvarig för att varje elev som 
genomgått grundskolan ”har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat 
intresse för att ta del av samhällets kulturutbud” (Skolverket, 2006 s. 10). Lärare har med 
andra ord ett ansvar att se till att alla elever får den undervisning de är berättigade till. Som 
instrumentallärare kan man arbeta mot dessa mål genom att på olika vis förstärka och 
vidareutveckla elevernas musikaliska synsätt samt lära dem att använda musik som 
uttrycksmedel. Det finns människor som anser att det inte går att uttrycka sig genom musik 
om man inte är musikalisk, eleverna måste först lära sig behärska sitt instrument innan de går 
in på det musikaliska som frasering och tolkning av musiken (West, 2000). För att kunna 
använda musik som uttrycksmedel krävs först och främst att det hos eleverna finns ett intresse 
att lära, men det krävs också att musiklärare är flexibla och kan fånga detta intresse och hålla 
det vid liv. Vidare fordras ofta ett stöd hemifrån och från det övriga skolväsendet. Eleverna 
bör få känna att det de gör är viktigt, men utan den prestationsångest som den vanliga skolan 
ibland kan framkalla. Lif (1997) anser att för den elev som vill lära sig att behärska ett 
musikinstrument så är inte tron på sin egen musikalitet det viktigaste, utan stödet från 
föräldrar, motivation och intresse tas upp som de främsta anledningarna till fortsatt 
utveckling. 
 
När man pratar om kultur finns det en mängd olika aspekter att ta hänsyn till. Som 
musiklärare håller vi oss självklart mestadels till musiken. Men det finns fler sätt än att bara 
spela ett speciellt musikstycke. Om vi hjälper eleven att följa styckets historia får vi en helt 
annan kulturell bild. Det kan gälla kompositören till just det stycket, vilken epok det gällde 
och historiska fakta vid den tidpunkten. Information som denna kan leda till en djupare 
musikalisk förståelse för musik från den tiden (Saar, 1999). Musikhistoria är en viktig del i 
musikkulturen, men det är lätt att glömma bort den till förmån för att enbart lära sig spela 
stycket. 
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Vetenskapsteoretisk förankring 
 
Det finns en rad framstående forskare inom ämnet pedagogik, en av dem var Vygotskij. Han 
föddes i Vitryssland i slutet på 1800-talet och utbildade sig senare till bland annat psykolog. 
Hans teorier om barns utveckling går bland annat ut på att både biologiska och miljömässiga 
faktorer påverkar barnets personlighet. Enligt Vygotskij så grundade sig den intellektuella 
utvecklingen i det sociala samspelet. Det vill säga att barn först tar till sig kunskap genom 
olika sociala aktiviteter, och först därefter kan utvecklingen gå vidare så att de kan tillämpa 
sina kunskaper individuellt. Med andra ord, social aktivitet leder till individuell utveckling! 
(Imsen, 2000) 
 
Vygotskijs syn på fantasi 
 
I sin bok Fantasi och kreativitet i barndomen talar Vygotskij om vikten av fantasi. Han menar 
att varje människas fantasi grundar sig i hennes tidigare erfarenheter då dessa fungerar som 
byggstenar. Det vill säga att ju fler erfarenheter en människa har desto fler byggstenar finns 
det att konstruera fantasier av. En vuxen person skulle alltså ha mer fantasi eftersom denne 
har fler erfarenheter. 
 

Den pedagogiska slutsats man kan dra av detta är att det är nödvändigt att 
vidga barnets erfarenheter om vi vill skapa en tillräckligt stadig grund för 
dess skapande verksamhet. Ju mer ett barn har sett, hört och upplevt, ju mer 
det vet och har tillägnat sig, ju större mängd verklighetselement det besitter 
i sin erfarenhet, desto betydelsefullare och produktivare blir dess fantasi vid 
i övrigt lika förutsättningar (Vygotskij, 1995. s. 20). 

 
Det som framgår av citatet ovan gäller även inom musiken. Musik är mer än att spela de noter 
som står. Man måste kunna göra sin egen tolkning av musiken. Personer tolkar musik på olika 
sätt vilket betyder att det är deras fantasi som avgör hur tolkningen blir. Med andra ord är 
fantasi en viktig del i musiken. Som lärare bör vi hjälpa eleverna att utveckla sin fantasi och 
på så vis öka deras chanser att göra en egen musikalisk tolkning av stycket de spelar.  
 
Vygotskij syn på pedagogik 
 
Ur ett pedagogiskt synsätt betyder detta att vi som lärare under det sociala samspelet på 
lektionstid bör uppmuntra och sporra elevens intresse för att de så småningom skall kunna 
utföra dessa handlingar på egen hand. Även språket spelar en betydande roll i Vygotskijs teori 
eftersom det inom det sociala samspelet krävs kommunikation (Imsen, 2000). Vygotskij ansåg 
att det mellan människans medvetande och hennes omvärld fanns ett öppet område som han 
kallade för zon. I den här zonen genomför människan olika aktiviteter och handlingar där hon 
använder sig av verktyg. Det kan vara verktyg som har en fysisk eller teknisk koppling, men 
det kan också vara psykiska redskap som talet. Det är genom användningen av dessa redskap 
som Vygotskij anser att människan får en medvetenhet om sin omvärld. Vygotskij 
formulerade en formel för vad som pågick inom zonen (Stensmo, 1994). 
 

För att beskriva verksamheten inom zonen använde Vygotskij formeln S – 
X – R, där S står för målet för en aktivitet, X för medlet eller själva 
aktiviteten och R för resultatet. Vygotskij intresserade sig för formelns X-
led, särskilt den del av aktiviteten som innebär tänkande och användning av 
talade och skrivna ord. (Stensmo, 1994, s. 152) 
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Utveckling genom lek 
 
Vygotskij påtalar också vikten av lek som han anser har en stor betydelse för barnets sätt att 
utveckla sina instinkter. Barn ägnar största delen av sin tid till lek, men leken förändras i takt 
med att barnet växer. Från början leker de med skallror och andra föremål som de tar tag i 
och kastar iväg. Genom denna lek lär sig barnet att se, höra ta emot samt stöta bort saker. 
Alla dessa kunskaper är en viktig del i utvecklingen. När barnen blir äldre kan det komma 
lekar som kurragömma och kull. De går ut på att barnen gömmer sig eller blir jagade. I båda 
fallen måste de kunna orientera sig i den miljö de befinner sig i, smyga, gömma sig samt 
springa undan. Enligt Vygotskij kan man urskilja de flesta av människans naturliga instinkter 
i barnens lek. Imitation är också en viktig del i denna utveckling. Barnen lär sig nya saker 
genom att imitera vuxna människor i sin omgivning. Leken har fortsatt stor betydelse även i 
högre åldrar och på detta stadium har lekarna ofta regler. De som leker är hela tiden 
begränsade och styrda av hur de andra agerar. Deltagarna i leken måste i förväg kunna lista 
ut vilka reaktioner deras beteende kommer att framkalla hos övriga deltagare och hur detta 
påverkar leken. Leken är en viktig del när det gäller att utveckla den sociala kompetensen 
vilket gör den till ett viktigt redskap i skolan (Lindqvist, 1999). 
 
 

Metod 
 
Undersökningen genomfördes vid en kommunal musikskola samt en musikhögskola i 
Sverige. Som datainsamlingsmetod valdes intervjuer för att lätt kunna följa upp med 
eventuella följdfrågor, samt för att få en bred och nyanserad inblick i respondenternas 
tankegångar runt deras undervisningssätt. 
 
Urval 
 
I urvalsprocessen för kvalitativa studier menar Trost (1997) att ett varierat urval är att föredra. 
Dock bör inte allt för många av de utvalda respondenterna sticka ut allt för mycket från 
mängden. Variationen i urvalet kan vara baserad på exempelvis kön eller ålder. Syftet bakom 
urvalet till detta arbete var att få en inblick i om yrkesverksamma träblåslärare, medvetet eller 
omedvetet, använder sig av olika inlärningsstilar i sin undervisning.  
 
I den här aktuella undersökningen eftersträvades en jämn könsfördelning, jämn fördelning 
mellan instrument samt varierande arbetslivserfarenhet. Sex intervjuer genomfördes med 
lärare, eller blivande lärare med arbetslivserfarenhet, som undervisar på träblåsinstrument. 
Det är en jämn könsfördelning mellan respondenterna med tre kvinnor och tre män. Inom 
instrumenten är fördelningen att två kvinnor och en man undervisar på flöjt och en kvinna och 
två män på klarinett. Detta motsvarar i stort hur könsfördelningen ser ut bland elever vid 
kommunala musikskolor runt om i landet då det är flest flickor som spelar flöjt, medan 
majoriteten av de som spelar klarinett är pojkar (Brändström & Wiklund, 1995, s.69).  
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Undersökningspersoner 
 
Av de lärare som intervjuades undervisar tre på flöjt och tre på klarinett.  Detta urval 
baserades på att det finns vissa likheter mellan flöjt och klarinett. Båda instrumenten har 
klaffar samt spelas med liknande andningsteknik. Detta gör att även om de fungerar på helt 
olika sätt så kan liknande tekniker användas vid inlärningen. Arbetslivserfarenheten hos de 
intervjuade varierar i längd och kontinuitet. En del av respondenterna har haft annan 
sysselsättning samtidigt som de arbetade eller mellan två jobb.  
 
Genomförande 
 
Trost (1997) beskriver den kvalitativa intervjun som ett verktyg för att få en större förståelse 
för hur respondenten känner, tänker och agerar. Som informationshämtande metod har jag 
valt just kvalitativa intervjuer. Detta med anledning av att jag önskar få en så stor inblick som 
möjligt i de intervjuade lärarnas tankesätt gällande olika inlärningsstilar. Intervjufrågorna fick 
en öppen formulering för att ge utrymme för respondenten att fritt prata och reflektera runt 
frågan och lämna öppet för följdfrågor (Kvale, 1997). Frågorna skickades ut till berörda parter 
innan intervjuerna ägde rum så det skulle finnas tillfälle att tänka igenom dem. De olika 
frågorna berörde lärarnas medvetenhet om de olika inlärningsstilarna, hur de identifierade 
dessa, samt hur de sedan använde sig av den kunskapen. Trost (1997) påpekar vikten av att 
välja rätt plats för intervjun. Respondenterna måste känna sig trygga samtidigt som det bör 
vara en plats med så få störningsmoment som möjligt. Respondenterna fick själva välja plats 
för intervjuerna, och alla valde att genomföra dem vid deras respektive arbetsplats under en 
rast eller efter arbetsdagens slut. Intervjuerna registrerades med hjälp av minidisc, med 
respondenternas tillåtelse. 
 
Databearbetning 
 
Efter genomförda intervjuer skrevs dessa ut, dock utelämnades diskussioner som ej berörde 
ämnet. Enligt Kvale (1997) bör en bra intervjuare ha goda kunskaper både inom det område 
intervjun avser, samt när det gäller att läsa av människor. Vidare är det betydelsefullt att 
kunna tolka deras sätt att uttrycka och formulera sig. Detta kommer till använding när det 
gäller utskrifter av intervjuer då skillnaden mellan talspråk och skriftspråk gör att det är upp 
till intervjuaren att tolka respondenternas talspråk för att göra en korrekt översättning till 
skriftspråk (Kvale, 1997). För att få en djupare insikt i materialet lästes utskrifterna igenom ett 
flertal gånger. Jag strök sedan under samt gjorde markeringar vid de avsnitt som var relevanta 
för mitt arbete, vilket rekommenderas av Patel & Davidsson (2003). Med dessa som 
utgångspunkt letade jag sedan efter skillnader och likheter i respondenternas svar och drog 
därifrån de slutsatser som finns redovisade i resultatet.  
 
Kvale (1997) anser att det perfekta sättet att skriva ut en intervju inte existerar. Hur intervjun 
skall tolkas beror på vad dess huvudsakliga syfte är, detsamma gäller översättningen till 
skriftspråk. Riktlinjen bör vara att på ett förståeligt sätt förmedla det respondenten berättar till 
läsaren. Jag har så långt som möjligt försökt bibehålla respondenternas ordval i citat, men 
ibland ändrat ordföljd för att det skall bli mer förståeligt.  
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Etiska övervägande 
 
Genom att jag fått tillåtelse att spela in intervjuerna med hjälp av minidisc fick jag en mer 
exakt bild av det som sades och kunde även lyssna på tonfall och liknande. Om inspelning 
sker kan det dock påverka svaren (Patel & Davidsson, 2003), men jag gjorde bedömningen att 
fördelarna vägde upp nackdelarna och att jag ändå skulle få den information jag behövde. 
Man bör värna om respondenternas anonymitet. En viktig punkt inom detta område är att 
aldrig ge ett löfte som inte kan hållas (Trost, 1997). All information som erhållits från 
respondenterna har behandlats konfidentiellt för att värna om deras integritet. Jag har även i 
resultatbeskrivningen samt i sammanfattningarna av intervjuerna formulerat mig på ett sådant 
sätt att det inte skall gå att identifiera en enskild individ (Patel & Davidson, 2003). 
Respondenterna har inte själva läst igenom utskrifterna av intervjuerna, men för att vara säker 
på att deras identitet skyddas kommer det i arbetet inte närmare beskrivas hur lång 
arbetslivserfarenhet varje lärare har. Respondenternas ålder kommer inte heller att redovisas, 
liksom om de är studenter, yrkesverksamma eller vid vilken institution de arbetar. 
 
 

Resultat 
 
Jag har valt att först skriva en sammanfattning av varje intervju. I de citat som finns under 
dessa sammanfattningar har jag förändrat respondenternas ordval till skrivspråk eftersom det 
kan upplevas som generande av den intervjuade att läsa vad denne sagt i talspråk, samt att det 
även kan äventyra konfidentialiteten (Trost, 1997). Därefter följer en sammanfattning av 
resultatet. 
 
 
Intervju med Lärare 1 
 
Lärare 1 anser att inlärningsstilar är ett sätt att bygga upp och strukturera, men att det i 
praktiken är mycket mer komplicerat än att placera in i olika fack. Uttrycken visuell, auditiv 
och kinestetisk kom hon i kontakt med under sin tid på högskolan. Taktilt inlärningssätt har 
dock setts som en del av det kinestetiska. Eftersom Lärare 1 hade arbetslivserfarenhet innan 
tiden på högskolan hade denne redan då upptäckt att barn lär sig på olika sätt. Vidare påpekar 
Lärare 1 att allt som framkom i undervisningen på högskolan samt vad som kommit ur egen 
erfarenhet är en fråga om generalisering. Att en elev kan lära på olika sätt beroende på 
situation uttrycks på detta sätt. 

 
Man är en komplex varelse med betoning på en av de här stilarna i vissa 
skeenden och i andra inlärningsmiljöer så har man en betoning på något 
annat. Människor är väldigt olika och komplext sammansatta, och man är 
väldigt olika i olika situationer. 

 
På frågan ”Hur skulle du beskriva visuell”? Svarade Lärare 1 på följande sätt. 
 

En visuell människa, hon säger ”Nu ser jag vad du menar, nu ser jag att jag 
förstår det här problemet.” I hans eller hennes svar kan man avläsa att hon 
eller han tar in kunskapen via sina ögon. De vill också få 
minnesanteckningar eller något liknande. De läser informationen, ser den, 
man kan jobba med en grafiskhet för att minnas saker. Ett visuellt 
inlärningssätt men också ett visuellt minnessätt. 
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Auditiv beskrivs på ett liknande sätt, att eleven tar in informationen genom att lyssna, samt 
att denne i sina svar ofta använder sig av hörselrelaterade ord. När dessa elever tar in muntlig 
information så har de även, enligt Lärare 1, en minnesrelation till röstläget hos den som talar. 
 
I sin beskrivning av kinestetiska personer nämner Lärare 1 bland annat att dessa personer ofta 
behöver vara mer fysiskt aktiva. Då de fysiskt har utfört en uppgift, då det satt sig i kroppen 
och personen har bearbetat kunskapen och gjort den till sin. De kan bygga sitt svar mer på en 
känsla än på konkreta fakta. De behöver göra för att förstå.  
 
Taktil är en inlärningsstil som Lärare 1 ej kommit i kontakt med tidigare, men i samtal runt 
ämnet framkommer det att hon jobbar med en elev på ett sätt som denne uppfattar som 
taktilt. Lärare 1 stryker nämnda elev på de fingrar hon skall lyfta och detta verkar hjälpa 
eleven till större insikt om hur hon skall spela. 
 
När det gäller att identifiera olika inlärningsstilar anser Lärare 1 att svaret ofta kan avläsas i 
hur de svarar på frågor. Om svaren exempelvis är formulerade så att de innehåller ord som 
ser, hör, känner så kan det tolkas som att de använder det ord som ligger närmast deras sätt 
att ta in information. Vidare utvecklar Lärare 1 svaret på följande sätt. 
 

….har man jobbat mycket med människor så har man förmågan att se då 
det står och snurrar hos en människa, då de processar information. Och om 
man är lite finurlig så kan man se och försöka observera hur de processar. 
Står de och greppar, står de och läser, skriver, vill de kanske markera upp 
färger, eller står de och ”A, C” (sjunger). 

 
Lärare 1 kan komma fram till vad som är en elevs dominerande inlärningsstil, men säger att 
det är inget som skrivs upp på något vis, inte heller förändras undervisningen utifrån denna 
synpunkt. För att förklara orsaken till detta förfarande säger Lärare 1: 
 

Jag har själv har märkt att jag i vissa situationer faktiskt är kinestet, men att 
jag i de flesta situationer vill se, skriva, vill vara visuell. Att jag böljar 
mellan olika stilar gör att jag inte vill vara statisk mot dem jag möter heller. 
Jag försöker att säga, visa och göra lite kulört och färger för att ge 
möjlighet till flera olika sätt att ta in information. 

 
Dock kan Lärare 1 anse att vetskapen om en elevs dominerande inlärningsstil kan påverka 
undervisningen på så vis att elevens självförtroende kan stärkas med hjälp av att man 
använder sig av just det inlärningssättet. Sen kan man jobba vidare med elevens lite svagare 
sidor för att även de ska stärkas. Lärare 1 framhåller även vikten av att reflektera över sitt 
arbete. Som sammanfattning om ämnet inlärningsstilar uttrycker Lärare 1 sig såhär. 
”Komplext, intressant och det riktiga som lärare, det riktiga hantverket är reflektion i 
handling!” 
 
 
Intervju med Lärare 2 
 
Lärare 2 säger att när hon utbildade sig så pratades det aldrig om sådant som 
inlärningsstilar. Inte heller på kurser som hon senare deltog i togs detta ämne upp, däremot 
har hon kommit i kontakt med begreppen genom egen läsning av pedagogiskt material. 
Lärare 2 tycker att när man undervisat länge så märker man att det är skillnad på eleverna. 
Att vissa alltid vill se vad de ska göra, andra föredrar att lyssna och härma, och en del 
måste man hjälpa att få fingrarna dit de ska, att alla är väldigt olika. Som ett exempel på 
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detta berättar Lärare 2 när man skall beskriva för elever hur de ska stå, ”Vissa tittar väldigt 
noga, vissa tittar i taket och vissa måste man verkligen vara med händerna och bryta 
kroppen”. När jag ber Lärare 2 beskriva begreppet visuell, får jag följande svar. 
 

De som använder synen väldigt mycket, som måste se vad läraren vill att 
de ska göra. Om jag säger t ex att ”så här tar du E” så måste de se hur jag 
har fingrarna, kanske även en rent grafisk bild.  

 
Begreppet auditiv beskrivs på följande sätt. 
 

Det är de eleverna som kanske mer litar till sitt gehör tycker jag.  När de lär 
sig en ny låt så tittar de inte så mycket i noterna utan vill hellre att läraren 
eller skivan spelar före så att de hör. Noterna fungerar som någon slags 
nödlösning vid sidan om. 

 
När jag tar upp begreppet taktil så ger Lärare 2 ett exempel på hur denne brukar använda 
detta inlärningssätt i sin undervisning. För nybörjare som ska lära sig tonen D brukar 
Lärare 2 använda sig av ”torrsimsmetoden”. Tonen D kan vara ganska svår att lära sig och 
för att förenkla för eleverna spelar de inte på instrumentet först, utan tar en hand i taget och 
växlar mellan tre fingrar och ett finger på klaffarna på instrumentet, sen gör de samma sak 
med nästa hand. Efter det provar de med båda händerna på samma gång och när det 
fungerar kan eleverna prova samtidigt som de blåser i instrumentet. Lärare 2 anser att 
problemet oftast inte ligger i att få ton utan det är växlingen i fingrarna som ställer till 
besvär och därför är det viktigt att fingrarna och hjärnan vet vad de gör. 
 
När det gäller begreppet kinestetiskt så har ordet stötts på, men inte vad det står för. Jag 
förklarar detta lite närmare och sen återupptas diskussionen och Lärare 2 funderar. 
 

När det t ex gäller det där med rytmen, för en del är det väldigt självklart. 
Andra måste man vara med ganska länge och klappa takten och på vissa 
ställen brukar jag göra så att jag trampar takten på deras tår om det inte 
fungerar annars, och då funkar det, konstigt nog… Speciellt långa noter kan 
vara svårt, eller om det är mycket pauser, även om pauserna är korta. 

 
Lärare 2 anser att det enklaste sättet att identifiera en inlärningsstil är att se de elever som 
har lässvårigheter, de som mera litar till det de hör. Så fort det kommer en ny låt de aldrig 
har hört förut så blir det svårigheter. Dessutom finns det elever som alltid vill titta och se 
vad de ska göra. 
 
Vidare anser Lärare 2 att alla elever bör lära sig att använda både det auditiva och visuella 
sinnet när de spelar, med andra ord, att spela både efter noter och på gehör. Alla Lärare 2:s 
elever får lära sig låtar utantill för att lita mer till sin hörsel, men alla spelar även efter noter 
eftersom det av Lärare 2 anses vara en viktig del i musiken. På frågan varför detta är 
arbetssättet som valts reflekterar Lärare 2 som följande. 

 
Jag har aldrig tänkt på de här sakerna så här, utan det är mera så att man lär 
sig med åren att försöka hitta de vägar till eleven som går snabbast. Men 
samtidigt försöka lära eleven att använda de andra vägarna också, så att det 
inte blir bara gehörsspelare, eller bara notläsare, utan att de litar lite på 
gehöret också. Det bästa är om de har alltihopa. 
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Intervju med Lärare 3 
 
Lärare 3 uttrycker sig på följande sätt för att ge en beskrivning av de olika 
inlärningsstilarna. 
 

Den visuella är den vanliga traditionella. Vi tittar på noterna och läser 
bilderna som noterna gestaltar. Den auditiva är också vanligt 
förekommande, att vi lyssnar, och det gör vi ju inom musiken genom att 
förebilda och annat. Tar in genom örat, en ganska väsentlig 
inlärningsmodell. Taktil har att göra med det vi tar och rör vid så det är bra 
för oss träblåsare, att vi har ett instrument vi kan hålla i, det kan underlätta 
vissa processer, att vi har något fysiskt att greppa tag om till skillnad från 
sång där det är mer diffust. Kinestetisk, att vi kanske vill promenera 
omkring medan vi spelar, det har med rörelse att göra. 

 
Att identifiera olika inlärningsstilar hos elever anser Lärare 3 går ganska snabbt. Extra 
tydligt märks det hos de elever som är väldigt notbundna. Sedan finns också de elever 
som är utpräglade gehörsmusiker och lär sig bäst genom att lyssna. Vidare anser Lärare 3 
att alla dessa stilar hör ihop. Som ett exempel nämner han tonproduktion. När det gäller 
att få ton i ett instrument finns det flera olika faktorer, men det mesta händer i munnen 
där man som lärare inte kan se vad eleven gör, samtidigt som eleven inte heller kan se hur 
läraren gör. Det handlar istället om att lyssna, att använda det auditiva sinnet, för att 
sedan härma och prova själv med det kinestetiska sinnet. Just denna koppling mellan två 
stilar har Lärare 3 upptäckt är viktig för många elever. 
 
I sitt arbete med eleverna försöker Lärare 3 att använda sig av alla olika inlärningsstilar. 
Han reflekterar över att just blåsmusiker ofta är vana orkestermusiker och därifrån också 
ofta väldigt vana att läsa noter. Med detta anser han att det finns många fördelar. 
 

De kan snabbt få sig en bild över förlopp i skalor, de har det visuella, men 
kan man föra in det auditiva också blir framstegen ofta otroligt snabba när 
man får båda dessa parametrar. Det handlar ju inte om att ersätta det ena 
med det andra utan om att komplettera lärstilarna med varandra för att få 
maximal effekt…..det finns ingen mall för vad som fungerar bättre eller 
sämre på olika personer men det är bra att ha alla de här redskapen. Ju fler 
av redskapen man har med sig desto bättre förberedd tror jag man är som 
lärare för att möta olika elever och studenter i olika situationer. 

 
 
Intervju med Lärare 4 
 
Lärare 4 beskriver visuell inlärningsstil, kopplat till musiken, som notläsningskunskap, att 
kunna läsa noter, och auditiv som gehörsinlärning. Taktil och kinestetisk har denne lärare 
tidigare inte skilt på utan de båda begreppen har satts under samma titel. 
 
När det gäller att identifiera inlärningsstilar så anser lärare 4 att det tydligast märks på 
nybörjarelever. Där börjar alltid undervisningen gehörsbaserat, sen när de ska lära sig att 
läsa noter så har en del väldigt svårt för det. Framför allt att se vart på notsystemet tonerna 
ligger. Ofta när man pratar med deras lärare i skolan så framkommer att just dessa elever 
också har svårt för att läsa. Vidare berättar Lärare 4 att det märks om en elev har lättare att 
lära om läraren spelar före. Andra vill väldigt gärna se på fingrarna medan vissa vet att jag 
börjar på den här tonen och sen lyfter jag två fingrar för att ta nästa ton. Lärare 4 tror att det 
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sistnämnda exemplet skulle kunna vara ett tecken på taktila elever, men är inte säker. 
Främst anser dock Lärare 4 att det är lättast att identifiera dem som har svårt att läsa noter 
och tvärtom, de som har svårt att spela på gehör.  
 
Efter att ha identifierat en inlärningsstil hos eleven tycker Lärare 4 att man bör undervisa 
utifrån den, men samtidigt arbeta med de andra sätten. Även om man arbetar på olika sätt 
så får man inte glömma bort vilken stil eleven känner sig mest bekväm i och hur han eller 
hon lär sig på bästa sätt, anser Lärare 4. Vidare reflekteras över att eleverna ofta börjar 
spela i orkester ganska tidigt vilket leder till att det blir ett starkt fokus på notkunskap och 
notläsning i undervisningen, Lärare 4 funderar på om det kanske är dumt. När jag frågar på 
vilket sätt får jag svaret. 
 

Om man vet att den här eleven lär sig bättre gehörsmässigt, men då ska den 
inte få göra det för att passa in i någon mall som jag har, eller som 
musikskolan har. Att de ska kunna det här för att vara med i en orkester. 
Den här individanpassade undervisningen blir väl inte riktigt rätt alla 
gånger. 

 
Vidare funderar Lärare 4 över att man vill att eleven skall få hålla sig till den inlärningsstil 
där denne lär sig bäst, men att läraren ofta lägger mer fokus vid notläsning. Det är något 
som Lärare 4 ofta funderar över. Vidare reflekterar Lärare 4 över hur dessa stilar används 
och hör ihop. 
 

Det är ju lite skillnad om man har de här nybörjarna som spelar första 
terminen, då blir det ganska mycket gehörsspel för att få dem att spela rätt 
med ansatser och dylikt, sedan blir det mer notläsning ett tag. Men lite 
senare, när de väl behärskar notläsningen och börjar spela lite svårare 
grejor, då kan notläsningen vara ett litet hinder. Det är lättare att lära en 
liten räka utantill än att sitta och titta på varje ton, så de går lite in i 
varandra de där två, även då det taktila. 

 
Lärare 4 anser inte att han använder sig av kinestetisk inlärningsstil i sin undervisning. Det 
som kan komma i närheten är att stampa takten, som vissa elever kan ha svårt för. De 
stampar inte pulsen utan de notvärden de spelar. Vidare anser Lärare 4 att alla lärare 
undervisar på olika sätt och att de mest troligt anpassar undervisningen beroende på vilken 
elev de har. Detsamma gäller användandet av notläsning och gehörsspel. Lärare 4 tycker att 
båda dessa inlärningssätt har sina fördelar och att de bör integreras i undervisningen. 
 
 
Intervju med Lärare 5 
 
Lärare 5 beskriver visuell som att man behöver se saker och rita upp för sig själv hur det 
ser ut. Auditiva elever är de som behöver lyssna och föredrar talade instruktioner. Taktila 
vill småplocka och kinestetiskt betyder att hela kroppen aktiveras i lärandet.  
 
När det gäller att identifiera olika lärstilar hos sina elever anser Lärare 5 att det märks 
ganska tydligt och ger ett exempel på detta. 
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Om man tar några av mina nybörjare så har jag en som är väldigt auditiv. 
Man spelar för henne, man säger hur det ska gå till, stavar rytmer och 
liknande, då kommer det klockrent! Sedan har jag en som hela tiden måste 
ta på sitt instrument. Där brukar jag arbeta så att vi tittar på noterna så får vi 
greppa samtidigt. Just det där att inte blåsa i instrumentet utan bara greppa, 
det verkar fungera. 

 
När det gäller att identifiera inlärningsstilar är Lärare 5 av uppfattningen att det är 
lättast att märka vad som inte fungerar, och då provar hon något nytt istället. Det 
kommer naturligt när man lär känna eleverna bättre. Oftast märker hon på dem när de 
förstår och då använder hon sig av samma metod när nästa svårighet dyker upp. 
 
Lärare 5 anser att det är viktigt att använda sig av alla olika lärstilar och att eleverna lär sig 
att lyssna. Som exempel nämner hon de elever som spelar i orkester. Där blir det ofta 
mycket notläsning, men samtidigt lyssnar de på inspelningar av det stycke de spelar och 
eleven får öva sig på att försöka urskilja sin egen stämma i orkestermusiken. Vidare 
påpekas vikten av att ta det lite försiktigt när det gäller att gå igenom nya sätt att lära. 
Speciellt ett kinestetiskt inlärningssätt kan vara obehagligt för en elev som inte är van att 
använda kroppen på det sättet, alla klarar inte av allt. Det gäller att vara lyhörd och gå 
igenom de olika momenten på ett lekfullt sätt för att avdramatisera dem. Det är också 
viktigt att själv vara delaktig så eleven märker att det är helt ofarligt. Om eleven ändå inte 
alls vill ska man sluta och testa igen en annan dag istället. Det är inte alla dagar och i alla 
situationer det fungerar. 
 
På frågan om undervisningen förändras när man identifierat en elevs lärstil svarar Lärare 5 
både ja och nej. Hon anser att om man har kunskap om hur en elev lär bäst skall man 
använda sig av den kunskapen, samtidigt får man inte glömma de andra aspekterna. Det är 
viktigt att försöka få med allt i undervisningen. Lärare 5 beskriver det på följande sätt. 
 

Jag ändrar inte på allt, det är fortfarande viktiga delar man måste ha med. 
Är de väldigt auditiva och tar mycket på gehör, då måste de ändå lära sig 
att läsa noter, det kommer man inte runt. Jag tror att jag ändrar mig lite i 
mitt sätt att undervisa så jag passar in i deras lärstil, men jag vill ändå ha 
med det andra, så att de får helheten även om vi mest kör på deras linje. 

 
 
Intervju med Lärare 6 
 
Lärare 6 beskriver hur undervisning kan ske visuellt genom att läraren använder sig av 
kroppsspråk som gester och liknande, och vidare med hållning och position av händer och 
embouchure (kallas ofta för ambis, syftar på läpparnas placering vid munstycket på 
instrumentet). Auditiv undervisning sker genom att förebilda ljudligt, spela, sjunga prata. 
Som exempel på taktil undervisning pratar Lärare 6 om att fingra på instrumentet utan att 
spela på det. Här nämns även vikten av att känna att man tar tonerna. Speciellt i snabba 
passager är det viktigt att ha en hållpunkt någonstans och känna att man tar den tonen innan 
man spelar resterande toner. 
 
På frågan om elevernas olika lärstilar och hur dessa identifieras anser Lärare 6 att mycket 
kan utläsas från elevernas svar och sätt att formulera sig. De vanligaste är att de vill höra 
stycket först, att läraren skall förebilda och sen härmar de. Det finns även de elever som för 
egna anteckningar under lektionen och föredrar en mer visuell inriktning. Lärare 6 anser att 
många elever är väldigt fast i det visuella och väldigt beroende av noter. Detta förklarar han 
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med att många elever, speciellt de yngre, inte är vana att lyssna, de bara tittar. Här kommer 
en utveckling av detta resonemang av Lärare 6. 
 

Det här är vanligt bland små elever. De spelar inte tonen A, utan de ser 
tonen A, och det här kan följa med högt upp i åldrarna. Att se, nu ska jag 
spela sådär, där kommer två åttondelar och där fyra sextondelar, och med 
en matematisk uträkning så spelar man, men man lyssnar inte. 

 
 
Lärare 6 anser att alla inlärningsstilar bör användas och kombineras och för att utvecklas 
som pedagog bör man även observera hur andra lärare undervisar. Att hitta sitt eget sätt att 
undervisa, men vara medveten om hur andra kan fungera. Lärare 6 lägger också stor vikt 
vid att eleverna skall tänka själva. Inte enbart härma, utan själv hitta lösningar på olika 
problem och själv göra musikaliska tolkningar. Att musicera beskrivs av Lärare 6 på 
följande vis. 
 

Det är som att lära sig ett språk, man måste få in sjunget, dialekten. Man 
kan inte bara läsa regler och glosor, man måste lyssna på det! 

 
 
Sammanfattning  
 
Vad jag kunnat utläsa från de genomförda intervjuerna är att alla har en medvetenhet gällande 
inlärningsstilarna visuell och auditiv, däremot var alla inte lika säkra på vad begreppen taktil 
och kinestetisk stod för. De flesta gjorde ingen skillnad på dessa två utan räknade in dem i 
samma, dock varierade det om de kallade stilen taktil eller kinestetisk.  
 
När det gällde att identifiera olika inlärningsstilar hos eleverna så var Lärare 1 och Lärare 6 
överens om att detta enklast skedde genom att lyssna på elevernas svar på frågor och hur de 
formulerade sig. Exempelvis om de använder sig av ordet ”ser” i sitt svar så kan det vara en 
indikation på att de är visuella. Ord som ”hör” och ”känner” är då ett tecken på en auditiv och 
kinestetisk inlärningsstil. Även de andra lärarna berörde detta, men inte i samma konkreta 
ordalag. Många var också överens om att det är enklare att se vad som inte fungerar i 
undervisningen än vad som fungerar bra. Detta ses som ett sätt att komma vidare i 
utvecklingen. De vet vad som inte fungerar och testar istället andra vägar för att nå fram till 
samma tänkta resultat.  
 
Lärare 2 och Lärare 6 påpekade att inlärningsstilar och den delen av pedagogik var något de 
aldrig fick lära sig under sin utbildning. De kunskaper de nu besitter har de skaffat sig på egen 
hand. Gemensamt för alla var ett stort intresse kring pedagogiska idéer och tankar. Alla 
funderade och reflekterade kring dessa frågor under sitt arbete. Även om det inte alltid finns 
utrymme till att ge dessa reflektioner och tankar ett mer praktiskt uttryckssätt så finns intresset 
för elevers lärande och social kontakt hela tiden där. Samtliga lärare påpekade att man lär sig 
hur elever fungerar med tid och erfarenhet. Har man lång arbetslivserfarenhet så kan man 
snabbare och lättare upptäcka hur olika elever lär på bästa sätt. 
 
När lärarna identifierat en elevs inlärningsstil anpassade de sin undervisning efter detta. De 
använde sig i första hand av den dominerande stilen för att ge eleven en ”jag-kan” känsla 
men alla var även noga med att väva in de andra stilarna på olika sätt. Den allmänna 
uppfattningen var att olika undervisningssätt behövs för att eleven skall få så goda 
förutsättningar som möjligt att utvecklas.  
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Diskussion 
 
Jag har i min undersökning kommit fram till att alla de intervjuade lärarna anser sig kunna 
identifiera elevernas lärstil med olika metoder och främst har denna förmåga förvärvats 
genom undervisningserfarenhet. Alla hade grundläggande kunskap gällande 
inlärningsstilarna visuell och auditiv, och de flesta även taktil och kinestetisk även om 
dessa ofta var placerade i samma fack. De hade även en medvetenhet om varför de 
undervisade på det sätt det gjorde även om de inte kopplat det till just inlärningsstilar. 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Den första forskningsfrågan var ”Vilken kunskap har instrumentallärare om olika 
inlärningsstilar?” Alla de lärare jag intervjuade tog upp vikten av att ha en varierad 
undervisning. Det visade sig också att de hade goda uppfattningar om hur undervisning 
kunde ske på ett visuellt och auditivt sätt, även om det i musiksammanhang oftast kallas 
notläsning och gehörsspel.  
 
Att kunna anpassa undervisningen är ett steg i rätt riktning och nästa fråga är då hur man 
skall göra för att anpassa sin undervisning.  Den andra forskningsfrågan ”Hur identifierar 
instrumentallärare en elevs dominerande inlärningsstil?” tog upp detta ämne. Det första 
logiska svaret på den frågan är att ta reda på hur eleverna lär sig. Enligt lärarna som 
intervjuats är detta något man lär sig med erfarenhet. Tar man sig bara tid att lära känna 
eleverna, vara lyhörd och använda sunt förnuft så menar respondenterna att det kommer 
ganska naturligt. De flesta elever visar tydligt på ett eller annat vis hur de föredrar att ta till 
sig ny information. 
 
Följdfrågan på det är då hur lärare använder denna information, vilket jag tog upp i min 
tredje forskningsfråga, ”Hur används kunskapen om en elevs dominerande inlärningsstil?” 
Alla lärare jag intervjuade var eniga om att det är viktigt att använda alla lärstilar så att 
eleverna får en helhet. På musikspråk handlar det i första hand om att lära sig spela efter 
noter och att spela på gehör. Men också att få en känsla för instrumentet och att den 
känslan finns i hela kroppen. Det är inte bara fingrar som gör att det kommer ljud ur 
instrumentet, andningen och hela kroppen måste vara aktiv för att det skall gå att göra 
musik. Respondenterna framhöll att det är viktigt att alla dessa behov tillgodoses. Det 
underlättar både för eleven och för läraren om man har en medvetenhet om elevens 
inlärningsstil. Ska nya saker gås igenom som kan vara lite krångliga bör man inte göra det 
mer komplicerat genom att förklara på ett sätt som kan vara svårt för eleven att förstå. Kan 
läraren stärka elevens självförtroende genom att låta dem känna att de kan och förstår bör 
de göra det. Dock bör tid även läggas på att arbeta med elevens svagare sidor. 
 
Visuell inlärningsstil går enligt Dunn (2001) ut på att eleverna ”ser” informationen. De tar 
in kunskapen via böcker eller inom musiken, noter. Min tolkning utifrån intervjuerna är att 
det för många musiklärare är en mycket logisk tankegång att dra ett likhetstecken mellan 
det skrivna ordet och noter. Noter är musikens bokstäver som sedan skall bilda ord och 
meningar. Vidare beskriver Boström & Wallenberg (1997) visuella elever som väldigt 
fokuserade och snabba på att ta in ny information. Detta kan nog stämma i ganska hög 
grad, men jag tror att det är svårt att dra ett likhetstecken mellan visuell inlärningsstil och 
snabbtänkthet. Det kan nog vara så att dessa personer är analytiska och ofta har ett väldigt 
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logiskt sätt att se saker. Men bara för att de tar in information visuellt betyder inte alltid att 
de har lätt för sig.  
 
Inom musikområdet har alla de olika inlärningsstilarna en viktig plats. Enligt Boström & 
Wallenberg (1997) har auditiva personer väldigt lätt att imitera andra och härma röstläge 
och intonation. Detta borde betyda att de även har lätt att härma frasering och intonation på 
ett instrument, förutsatt att de först lärt sig att behärska instrumentet. Även Vygotskij 
påpekade vikten av imitation för barnets utveckling och inlärningsprocess (Lindqvist, 
1999). Det taktila sinnet är en självklar del i all instrumentalundervisning eftersom vi 
använder olika fingerkombinationer för att byta ton. Gällande det kinestetiska 
inlärningssättet så har även det en självklar plats, om än mindre konkret. Kinestetiska 
personer är ofta emotionella (Boström & Wallenberg, 1997) och att hitta en känsla för 
musik är, enligt en av respondenterna, en viktig del i musikundervisningen.  
 
I musik och rörelse ryms både det taktila och kinestetiska inlärningssättet. Dessa två stilar 
flyter ofta ihop och många av de intervjuade gör ingen skillnad på dem utan båda sätten finns 
under ett begrepp. Även om dessa två begrepp ibland skapar lite förvirring hos lärare tror jag 
inte det beror på att de inte använder sig av det i sin undervisning, de använder bara inte 
samma begrepp som jag valt att göra i denna undersökning. Det taktila sinnet är något 
självklart i all träblåsundervisning. Man fingrar på instrumentet får att få fram olika toner. Det 
kinestetiska blir i musiken lite mer diffust. Känslan för musik är personlig, det går inte att 
överföra sin egen känsla till eleven. Det enda man som lärare kan göra är att tala om sin 
känsla i och för musiken och på så vis försöka guida eleven till att hitta sin egen känsla. Det 
man kan använda sig av som ett mer konkret exempel på kinestetiskt inlärningssätt är att 
trampa takten, gå runt i rummet samtidigt som man spelar eller hitta på andra saker. Man kan 
ligga ner, stå på ett ben eller hoppa. Det gäller att hela tiden vara lyhörd och ta reda på vad 
eleverna vill med sitt musicerande och sen försöka hjälpa dem att komma dit. 
 
I undersökningen var två lärare av uppfattningen att en elevs dominerande inlärningsstil 
kan uppfattas genom hur han eller hon formulerar sig i svar på frågor. Om eleven 
exempelvis säger ”Jag ser vad du menar” skulle detta tyda på ett visuellt inlärningssätt, 
medan fraser som ”Jag hör vad du menar” pekar på ett auditivt sätt att ta in information. 
Detta är något som kan diskuteras. Personligen tror jag det kan ligga något i det, men det 
beror också på vilka elever det gäller. Yngre elever har inte alltid ett helt utvecklat språk 
och är inte alltid medvetna om vilka begrepp de använder. Det är alltså inte en helt 
tillförlitlig koppling mellan elevernas ordval och deras dominerande lärstil. 
 
 
Metoddiskussion 
 
Detta är en liten undersökning och resultatet visar på hur det ligger till vid två institutioner. 
Hur det ser ut på andra skolor runt om i Sverige och resten av världen kan jag inte med 
säkerhet uttala mig om, men utifrån mina intervjuer kan jag tänka mig att det råder vissa 
likheter i mina respondenters sätt att tänka och agera jämfört med andra musiklärare i 
landet. Jag tror att flerparten av alla musiklärare använder flera inlärningsstilar i sin 
undervisning, men de kanske inte använder sig av begreppen visuell, auditiv, taktil och 
kinestetisk. Även om de inte har en medveten tanke att de ska undervisa på ett visuellt eller 
auditivt sätt så är icke detta liktydigt med att de inte använder sig av de inlärningsstilarna i 
sin undervisning. De flesta av respondenterna satte ett samband mellan visuell 
inlärningsstil och notläsning, likaså auditivt inlärningssätt och gehörsspel. Det vill säga att 
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lärare använder sig av de olika inlärningsstilarna men de kallar dem notläsning och 
gehörsspel.  
 
Det taktila har egentligen en självklar del i all musikundervisning, eventuellt med 
undantaget sång. Vi använder våra fingrar och kan med hjälp av dem framkalla olika toner 
på våra instrument. Det kinestetiska sinnet kanske inte får samma utrymme i 
undervisningen, men det finns ändå där. Ofta får eleverna gå eller trampa i takt när de skall 
få en pulskänsla. Att känna en stadig puls kan inte enbart sitta i huvudet, den måste kännas 
i kroppen. Ett sätt att uppnå detta är att låta eleverna använda hela kroppen när de övar på 
detta moment. Det finns många aspekter i instrumentalundervisningen, en av de viktigaste 
är känslan för musik. Musiker använder oftast hela kroppen när de spelar, inte bara de delar 
som måste vara fysiskt aktiva för att frambringa en ton. 
 
Ett av syftena med den här studien var att undersöka hur olika inlärningsstilar kan användas 
i träblåsundervisning. Vidare utvecklades syftet till att ta reda på vad dagens lärare vet om 
olika inlärningsstilar, hur de identifierar dem och hur de sedan använder sig av den 
informationen. Valet att använda mig av intervjuer som datainsamlingsmetod ledde till att 
jag fick en djupare förståelse för hur dessa lärare tänker och funderar kring ämnet 
pedagogik och jag fick chansen att följa upp med följdfrågor vilket ledde till att det även 
kom upp en del exempel på hur respondenterna själva undervisade och varför. Denna 
information skulle jag med största sannolikhet ha gått miste om vid val av ett annat 
datainsamlingssätt. I början av min undersökning kom jag fram till att jag skulle få 
tillräckligt med underlag med hjälp av enbart intervjuer och det anser jag att jag fått. En 
enkätundersökning hade tillåtit ett större antal respondenter i studien, men chansen att 
vidareutveckla frågeställningar och komma med följdfrågor existerar inte där. Däremot är 
det möjligt att jag skulle ha fått en bredare och mer tillförlitlig kunskap om lärarnas sätt att 
undervisa om jag kompletterat undersökningen med observationer. Jag är dock fortfarande 
av uppfattningen att intervjuerna gett mig den djupare insikten i deras pedagogiska synsätt 
som jag eftersträvade.  
 
 
Trovärdighet och tillförlitlighet 
 
Syftet med denna studie var att ta reda på vad träblåslärare vet om de olika 
inlärningsstilarna samt hur de använder dessa i sin undervisning. Jag använde mig av 
minidisc för att spela in intervjuerna vilket gjorde att jag hela tiden under arbetets gång 
kunde återgå till dessa för att försäkra mig om att jag uppfattat respondenterna på ett 
korrekt sätt. Detta leder till ökad tillförlitlighet (Patel & Davidson, 2003). Det faktum att 
jag är en ovan intervjuare drar dock ner tillförlitligheten något. 
 
Intervjuer var den enda metod som användes för att samla in data vilket har både för- och 
nackdelar. På detta vis fanns tillfälle att ställa följdfrågor för att få en större förståelse för 
deras tankesätt. Om sedan även observation hade används som datainsamlingsmetod hade 
det kunnat avgöras om respondenterna undervisar och agerar på det sätt de själva anser att 
de gör. Lärare agerar inte alltid som de säger att de gör. 
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Pedagogiska implikationer 
 
I läroplanen står det att skolan skall försöka se till att varje elev ”utvecklar sitt eget sätt att 
lära” samt ”utvecklar tillit till sin egen förmåga” (Skolverket, 2006. s.9). Att ha kunskap 
om och använda sig av olika inlärningsstilar kan vara ett sätt att åstadkomma detta. Genom 
att identifiera hur en elev lär sig kan läraren sedan använda det inlärningssättet för att 
främja elevens självförtroende. Fantasi och lek är ett annat sätt för elever att ta till sig 
information. Vygotskij (1995) ansåg att fantasi grundar sig i tidigare erfarenheter, vilket 
betyder att vi som lärare borde vidga barnens erfarenheter eftersom fantasi är en sådan 
viktig del av musiken. De flesta lärare vill väl att deras elever skall utvecklas 
instrumenttekniskt, musikaliskt, personligt och socialt. För att kunna ge alla elever bästa 
möjliga förutsättningar för lärande kan en medvetenhet om teorier och inlärningsstilar vara 
av godo. 
 
Självförtroendet kan man arbeta med på olika vis. Genom att uppmärksamma när eleven 
gjort framsteg och lärt sig nya saker stärks elevens självförtroende och inspirationen ökar. 
Att eleven först får chansen att lära sig på det sätt som de klarar av bäst och sen att detta 
uppmärksammas av läraren och leder till positiv respons och ett positivt resultat. Det 
absolut viktigaste är, enligt min uppfattning, att eleverna har roligt. Musik skall vara 
lustfyllt och utvecklande att hålla på med. Självklart ska det även finnas krav, men dessa 
krav bör sättas individuellt utifrån varje elevs förutsättningar och grundinställning. Vissa 
elever vill satsa på musiken och utvecklas och då är det vår uppgift som lärare att guida 
dem genom de musikaliska, tekniska och teoretiska delar vi stöter på under vägen. Andra 
spelar bara för att kompisen gör det och då är vår uppgift istället att hjälpa dem att hitta sin 
egen glädje i musiken. Det finns även de som börjat spela av den enda anledningen att de 
ville lära sig ett specifikt stycke på just det instrumentet. Då får vi hjälpa dem så att de kan 
ta sig dit och sen hoppas att de fortfarande tycker det är kul. Oavsett av vilken anledning 
eleverna började spela tror jag det är viktigt att som lärare vara medveten om det samt att ta 
reda på vad eleven vill med sitt spelande. Om vi har denna information från ett tidigt 
stadium är det lättare att anpassa undervisning och material efter dessa elever och deras 
behov. 
 
Gehör och notläsning är två viktiga byggstenar när det gäller att skapa musik, det ena 
utesluter inte det andra. Vissa elever kan tycka att det de inte till fullo behärskar är lite 
skrämmande, därför tror jag det är viktigt att väva in alla dessa undervisningssätt redan från 
början och arbeta som Lärare 5 föreslog, genom att göra det till en lek. Om man redan från 
början väver in olika moment i undervisningen och gör det till en självklarhet borde det inte 
vara något problem. Man kan till exempel be eleven att hitta på en koreografi till stycket de 
spelar. Fagius (2007) menar att även mycket små barn börjar ”dansa” när de hör musik. 
Musik är naturligt för många och det är lika naturligt att använda kroppen när man lyssnar 
på musik som att använda öronen. Jag nämnde innan att koreografi är ett sätt att använda 
hela kroppen när man musicerar, ett annat sätt kan vara att låta eleven spela stycket 
ståendes på ett ben, liggandes på rygg eller något liknande. Detta brukar vara ett uppskattat 
inslag i undervisningen. Man tar bort fokus från det tekniska och tränar dessutom 
simultankapaciteten genom att göra två skilda saker samtidigt. 
 
När det gäller gehörsbaserad undervisning, det vill säga ett auditivt inlärningssätt, så finns 
det olika sätt att arbeta. Det absolut vanligaste är att läraren spelar först och eleverna 
härmar (Lundberg, 1999). Denna arbetsmetod är den mest förekommande när det gäller att 
lära eleverna hur man får ljud i instrumentet. Det är svårt att verbalisera vad man gör när 

20 



man blåser i instrumentet eftersom allting händer inuti munnen och kroppen. Läraren spelar 
och sen får eleverna härma. Det gäller att som lärare ha en stor medvetenhet om vad man 
gör så att man själv spelar på ett korrekt sätt. Eleverna är väldigt snabba på att ta efter allt 
som läraren gör, vilket betyder att de även härmar eventuella ovanor som läraren har 
(Lundström, 2001). Även om läraren gör allt rätt är det inte säkert att det blir på samma sätt 
när eleven skall härma. Då gäller det att tänka ett steg till, vad kan det bero på? Ofta är 
svaret väldigt enkelt. Ibland kan det vara så att eleven sett det man gjort spegelvänt och inte 
registrerat vilken hands fingrar det var som rörde sig (Calissendorff, 2005). Det är viktigt 
att eleverna får en stadig grund att stå på. Om läraren inte tar tag i konstig kroppsställning, 
felaktig ambis (läpparnas placering vid munstycket) eller liknande från början kommer 
eleven, om hon eller han fortsätter att spela, tvingas ta tag i det senare och då kan det vara 
väldigt svårt att bryta ett invant beteende.  
 
 
Fortsatt forskning 
 
Jag skulle gärna se fortsatt forskning kring ämnet inlärningsstilar och musikundervisning. 
Det finns en hel del skrivet gällande inlärningsstilar i den ”vanliga” skolan. Ett fortsatt 
forskningsarbete gällande musikundervisningen tror jag skulle vara till stor nytta för både 
lärare och elever.  
 
Jag är av uppfattningen att alla kan lära sig att spela ett instrument, det gäller bara att som 
lärare hitta rätt väg för att nå personen i fråga. Dagens lärare borde få mer tid till reflektion 
och diskussion kring pedagogiska tankegångar. Ofta tänker de ganska mycket i dessa 
banor, men de har sällan tid att dela med sig av sina tankar eller att genomföra dessa i 
praktiken. Genom att diskutera ämnet med sina kollegor vidareutvecklas ofta tankebanorna 
och helt nya idéer kan komma upp till ytan. Om det finns en vetenskaplig grund att stå på 
skulle dessa tankar och metoder kunna förbättras och lärarna får olika idéer och 
grundprinciper att utgå från när de reflekterar över och förnyar sitt undervisningssätt. 
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Bilaga 1 Intervju 
 
 

• Vad vet du om de olika inlärningsstilarna ”visuell”, ”auditiv”, ”taktil” och 
”kinestetisk”?  

 
 
               
• Märker du på eleverna du undervisar om de har någon dominerande inlärningsstil? 

Hur gör du för att identifiera den? 
 
 
 
• Hur använder du kunskapen om elevens dominerande inlärningsstil i den fortsatta 

undervisningen? Varför arbetar du på det sättet? 
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