
Kan vi börja spela snart?
Ett utvecklingsarbete om musikteori i praktiken

Martin Danstål

Studentarbete övrigt (ej examensrelaterat arbete) 

2020

Luleå tekniska universitet 



 
 

Abstrakt 
 

Detta utvecklingsarbete handlar om implementering av musikteoretiska kunskaper i praktiska 

musikaliska situationer. Gymnasieelever i årskurs 1 har under en period av 10 veckor haft under-

visning i ensemblespel där fokus har legat på att integrera fundamentala teoretiska kunskaper i 

musicerandet för att sedermera utveckla det egna utövandet och den musikaliska kommuni-

kationen. Tillvägagångssättet för att uppnå god utveckling inom detta område har varit att dels 

introducera musikteoretiska element bestående av kompskisser och ackordanalyser men även att 

diskutera dessa. Genom kvalitativ datainsamling i form av enkätundersökningar, fokusgrupps-

intervju och handledarsamtal visade det sig att eleverna som undervisats under perioden till en 

början hade respekt för de teoretiska byggstenar som musik består av men samtidigt visade ett lågt 

intresse för att utveckla dessa färdigheter. Efter 10 veckor av verksamhetsförlagd utbildning var 

den pedagogiska intentionen att intresset för och förståelsen av denna typ av musikteori skulle ha 

ökat i takt med elevernas generella utveckling, vilket mina resultat också tyder på. Eleverna har 

under arbetets gång utvecklats som musiker men även ökat sin förståelse för hur det musikaliska 

utövandet hänger ihop med den musikaliska teorin, vilket jag hoppas och tror kommer att bana 

väg för deras framtida utveckling.  

 

Förord 
 

Jag vill tacka Anna-Karin Gullberg som har handlett mig i detta utvecklingsarbete. Jag vill även 
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1. Inledning 
 

Ensembleundervisning inom musikämnet har alltid legat mig personligen varmt om hjärtat då jag 

upplever den som en optimal plattform för kreativ glädje, samarbete och problemlösning. Oavsett 

om jag själv har undervisats på gymnasie-, folkhögskole-, eller musikhögskolenivå så har ens-

embleundervisningen alltid varit relevant för appliceringen av mina egna musikaliska färdigheter. 

I addition till min egen erfarenhet som tidigare elev och student, tillsammans med verksamhets-

förlagd utbildning (förkortas hädanefter VFU) och perioder som vikarierande musiklärare, har jag 

satt mig in i Skolverkets ämnesbeskrivningar. Detta har fått mig intresserad av hur de didaktiska 

frågorna besvaras i relation till ensembleämnet. Även om Skolverket inte besvarar den didaktiska 

vad-frågan till den detaljerade grad att det går in på vilka melodier, harmonier och rytmer som bör 

läras ut i ensemble finns det relativt tydliga anvisningar som innefattar hur undervisningen ska 

behandla exempelvis “grundläggande ensemblemusicerande och repertoarkännedom”, “musi-

cerande i gehörsbaserad och noterad musik” och “instrument och deras karaktär och grund-

läggande egenskaper” (Lgy11). Den didaktiska varför-frågan besvaras också tydligt genom 

förklaringar kring hur musik och ensemble ska utveckla förmågan att samarbeta, att ta ansvar, att 

bidra till ett rikt kulturliv i samhället samt att med konstnärlig kvalitet uttrycka sig personligt 

(Lgy11). De didaktiska vad- och varför-frågorna besvaras alltså i mitt tycke väl i Skolverkets 

ämnessyftning. Den didaktiska hur-frågan är dock mer problematisk och svårbesvarad sett till den 

information som tillhandahålls av Skolverket.  

 

1.1 Bakgrund 
 

När jag, för ett par år sedan, började arbeta som gitarrlärare på Kulturskolan i Göteborgstrakten 

hade jag främst individuell undervisning där mina elever representerade alla åldrar och svårig-

hetsgrader. Många nybörjare och många erfarna. Även om flertalet elever var duktiga på att spela 

gitarr var det ytterst få som delade mitt eget brinnande intresse för musikteori samt hur den 

förhåller sig till det musikaliska utövandet. Oavsett ålder eller förkunskap fanns det en rådande 

konsensus eleverna emellan i att det var tråkigt att prata om musikteori. “Kan vi börja spela snart?” 

var en fråga jag under flertalet lektionstillfällen fick när det bokstavligen började klia i fingrarna 

på eleverna efter att börja spela istället för att diskutera. Detta fenomen har senare följt mig både 

som VFU-student och under mina vikariat som musiklärare vilket har fått mig att fundera. 

Musikteori är ju själva grunden och förklaringen till varför musik låter och känns som den gör, så 

varför tycker många att det är tråkigt? Rimligtvis borde det per automatik vara intressant med 

musikteori för en person som är intresserad av musik, vilket tyvärr sällan är fallet i verkligheten. 

Detta fenomen går att likna med att en inte nödvändigtvis behöver tycka om skolämnet före-

tagsekonomi bara för att en tycker om att ha pengar på sitt bankkonto. Men vad är det då som gör 

att många har svårt att sammankoppla musikteori med utövande? Mina antaganden, som från 

början är baserade på mina samlade erfarenhet av olika skolsituationer, är att detta till stor del 
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beror på att kurser sällan tvinnas samman i skolan och att kunskapen sällan omsätts över gränserna 

för de olika kurserna som exempelvis Gehörs- och musiklära, Instrument eller sång, Bruksspel 

och ackompanjemang samt Ensemble med körsång. Musikteori med transkription, transponering, 

arrangering och orkestrering tenderar alltså att separeras från det verkliga musikaliska utövandet 

och där sammankopplingen mellan teori och praktik är svag. Detta vill jag i mitt utvecklingsarbete 

utforska närmare samt försöka förändra genom att under lektionstid sammanfoga dessa genom en 

undervisningsmodell som baseras på strukturella samtal. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med detta utvecklingsarbete är att studera huruvida implementering av musikteoretiska före-

läsningar och diskussioner under en lektionsserie stödjer elevernas utveckling i ensembleämnet.  

 

• Hur utvecklas och stimuleras mina elever av denna undervisningsmodell? 

• Förstår mina elever innehållet i undervisningen och dess praktiska tillämpning i 

musikaliska sammanhang? 

 

2. Teoretiskt perspektiv 
 

För att kunna besvara mina frågeställningar har jag till mitt utvecklingsarbete valt att förankra min 

egen undervisning i den sociokulturella pedagogiken baserad på Lev Vygotskijs teorier om ut-

veckling och lärande. Strandberg (2010) beskriver hur barn kan utvecklas genom vägledning av 

en vuxen och mer kunnig inom ämnet. Strandberg (2010) förklarar även vikten av relationen 

mellan en elev och en lärare och hur denna, genom meningsfull interaktion, kan ge goda 

förutsättningar till elevers utveckling. Johansson (2012) sammanfattar det sociokulturella pers-

pektivet genom redskap och verktyg som centrala termer. Johansson (2012) menar att grundtanken 

är att kulturella redskap och handlingar i praktiken är medierande och kommunikativa. Det kan 

handla om faktiska materiella redskap men även själva språket som används för kommunikation. 

I musikämnet skulle dessa materiella redskap kunna bestå av exempelvis instrument, notblad eller 

datorer. Det sociokulturella perspektivet tar i mitt utvecklingsarbete plats mer som ett immateriellt 

redskap snarare än ett materiellt, i form av det musikaliska språket. Anledningen till detta val av 

teoriförankring ligger just i att jag tror att implementeringen av den musikteoretiska delen i 

praktiken grundar sig i att elever behöver förstå på ett socialt plan hur språket kan användas. Om 

jag som lärare, både på en språklig och symbolisk nivå, i olika musikaliska situationer börjar 

benämna de musikteoretiska företeelserna med sina korrekta termer torde eleverna hänga med. 

Johansson (2012) menar att lärandet ur det sociokulturella perspektivet äger rum i en språklig, 

symbolisk, normativ och etiskt grundad omgivning där lärandet sammanhänger med 

ställningstaganden och diskussioner, vilket jag anser vara värdefullt för det jag själv vill 

åstadkomma. Säljö (2018) förklarar hur komplexa färdigheter förvärvas genom just kulturella 
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praktiker. Dessa införskaffas genom kommunikation, minne, problemlösning, utförandet av 

viljestyrda handlingar och självrannsakan. Vygotskij kallar dessa färdigheter för “högre 

psykologiska funktioner” och dessa är alla värdefulla för att utveckla förståelsen för musik- och 

musikteoriämnet. Sett ur ett musikaliskt perspektiv är det relevant att påpeka att det musik-

teoretiska språket med dess verktyg är till för att förklara och förenkla förståelsen för musiken den 

berör. För att teori ska kunna omsättas till praktik i musikämnet ligger ett stort ansvar på läraren i 

fråga att själv dels inspirera och dels visa vägen till varför inlärningen är viktig. I praktiken är den 

sociokulturella teorin för en musiklärare viktig ur ett musikteoretiskt perspektiv, då det språkliga 

verktyget är en såpass stor del av ämnet. Om denna kommunikativa del sedan kan överföras till 

praktiken och etableras i ensemblesammanhang kan språket sedan bli mer naturligt och vardagligt 

för eleverna vilket sedermera blir ett kliv i rätt riktning mot att uppnå exempelvis “kunskaper om 

musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer” eller “färdigheter i att musicera 

instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt färdigheter i att använda ett 

konstnärligt och musikaliskt uttryck” (Lgy11). Den femfaldiga Grammyvinnaren, basisten, 

låtskrivaren, producenten, författaren och musikläraren Victor Wooten delar med sig av sin syn på 

musik ur ett språkligt perspektiv i ett TEDx Talks från 2013; 

 

Now that I’m older I’m looking back on how I was taught music and I realize I wasn’t really taught 

- which is why I say that music is a language. Because if you think about your first language and 

think about how you learned it - you realize you weren’t taught it. People just spoke to you. But the 

coolest thing, and this is where it gets interesting, is that you were allowed to speak back. Now, if I 

take the music example in most cases, our beginners are not allowed to play with the better people. 

You’re stuck with the beginner class. You have to remain there for a few years until you elevate to 

intermediate and then advance. And when you graduate from the advanced class you still have to 

get out and pay a lot of dues. But with language, to use a musical term, even as a baby - you’re 

jamming with professionals. (Victor Wooten, 2013).  

 

För ändamålen i detta utvecklingsarbete är det sociokulturella perspektivet, i mitt tycke, den mest 

lämpade pedagogiska teorin. Dock vill jag också poängtera att både musik- och musikteoriämnet 

generellt även har mycket att vinna på att ses ur ett pragmatiskt och progressivt perspektiv. Att 

lära sig att spela ett instrument eller att sjunga kräver applicering av John Deweys uttryck “learning 

by doing”. Den disciplin och systematiska repetition som muskelminnet kräver för att smidigt låta 

fingrarna byta från ett ackord till ett annat på en gitarr går inte att läsa sig till i en bok eller genom 

en föreläsning, utan måste givetvis utövas av eleven själv. Att utvecklas på ett instrument kräver 

att eleven i fråga spenderar tid med att tålmodigt utforska sitt egna musikaliska hantverk, vilket 

gör den progressiva pedagogiska teorin applicerbar på musikkurser som exempelvis Bruksspel och 

ackompanjemang och Instrument eller sång. Men även om det sociokulturella perspektivet är mest 

väsentligt för implementeringen av det musikteoretiska språket i praktiken är musik- och musik-

teori ämnen som behöver utövas, studeras och utforskas på egen hand av den lärande. Säljö (2018) 

sammanfattar Vygotskij genom att förklara hur de sociokulturella teorierna; 
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…inte går att tillämpa i någon mekanisk mening. Det Vygotskij skriver fram är inte recept. Däremot 

är det min övertygelse att hans insikter kan inspirera och vägleda pedagogiskt arbete eftersom de 

riktar uppmärksamheten på våra sätt att kommunicera och dela erfarenheter med varandra. (s. 181).  

 

Under min egen VFU3-period har det sociokulturella perspektivet funnits i bakhuvudet på mig 

under min undervisning i ensemble. Ambitionen har varit att dela upp lektionstillfällena i två delar 

där den ena delen har varit föreläsnings- och diskussionsbaserad och där den andra delen har varit 

praktisk. För att uppnå mina kommunikativa mål inom musikteorin har jag även språkligt använt 

mig av terminologi som jag vet är något för komplicerad för eleverna i nuläget att förstå, vilket 

har lett till att eleverna i nyfikenhet har ställt följdfrågor över vad som jag faktiskt menade vilket i 

sin tur har lett till vidare diskussion. Det som jag sedan dag ett har velat uppnå med min 

lektionsserie är att ge eleverna ett sammanhang och en förståelse för hur det som de spelar förhåller 

sig till musikteori. Jag har velat kunna inspirera eleverna med min egen erfarenhet i ämnet samt 

vilken stor nytta de musikteoretiska byggstenarna utgör i deras praktiska utövande. Min 

förhoppning har varit att ifall jag kan övertyga en eller ett par elever att kommunicera i korrekta 

termer, kan de i sin tur övertyga sina klasskamrater och övriga ensemblemedlemmar att se de 

många sociala och musikaliska fördelar som dessa medför. 

 

2.1 Tidigare forskning 
 

Zimmerman Nilsson (2009) undersöker hur musiklärare arbetar i just ämnena Ensemble med 

körsång och Gehörs- och musiklära samt vilka didaktiska teorier de stödjer sig på. Zimmerman 

Nilssons (2009) resultat visar att undervisningsinnehållet skiljer sig ämnena emellan, där Gehörs- 

och musiklära är ett ämne som har ett en mer given definition på vad kunskap är än vad Ensemble 

med körsång har. Ensembleämnet visar sig mer elastiskt och flexibelt i sitt innehåll där kursen till 

stor del anpassas efter elevernas förkunskaper och vad de tekniskt/motoriskt och musikaliskt 

behärskar. Zimmerman Nilsson (2009) menar att lektionstiden i ensembleämnet lägger stort fokus 

på att eleverna ska få spela mycket tillsammans och undervisningen anpassas så att alla “utan 

alltför stor ansträngning klarar av” att delta i den (s. 152).  

 

Asp (2015) uppmärksammar hur uppfattningen om kunskapssynen i ensembleundervisningen 

skiljer sig från undervisningen i Gehörs- och musiklära. Asp (2015) menar att ensemble-

undervisningen styrs av aktivitet och betonar sociala aspekter som delaktighet och samarbets-

förmåga medan Gehörs- och musiklära grundar sig i innehåll som eleven måste tillgodogöra sig 

oberoende av nivån på förkunskaperna. Att kunskapssynen och underlaget för bedömning skiljer 

sig mellan kurserna blir i dessa studier tydligt, där ensemble går mot det formativa hållet och 

Gehörs- och musiklära går mot det summativa hållet. I detta utvecklingsarbete är inte min mening 

att sudda ut skiljelinjen dessa ämnen emellan, utan snarare att förstärka sambandet mellan dem. 

Att låta det teoretiska området göda det praktiska området och vice versa till dess att en slags 

cyklisk hönan-och-ägget-effekt etableras har alltid varit en nyckel till min egen musikaliska 
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utveckling och som jag har för ambition att ge vidare till mina framtida elever. Min egen 

tillämpning av teori i praktiken inom musik är så djupt rotat i denna strategi att jag ibland kan 

undra; hur är det ens möjligt att tillgodogöra sig musikaliskt material utan teoretiska förkunskaper? 

Gullberg (2002) undersöker hur olika grupper kan lära sig rockmusik, där vissa deltagare hade en 

formell skolning i musik och vissa inte. Gullbergs (2002) resultat pekar på att dessa eventuella 

förkunskaper och bakgrunder, såväl sociala som musikaliska, utgör skillnader i lärandet av musik. 

En av Gullbergs (2002) slutsatser är att en musiklärare måste vara öppen för att elever lär sig på 

flera olika sätt och att en måste vara anpassningsbar efter sina elevers förkunskaper och behov 

baserat på tidigare musikaliska influenser och preferenser (Gullberg, 2002). Att ta hänsyn till 

förkunskaper och att anpassa undervisningen efter elevernas personliga musikintressen är en 

rådande konsensus inom den tidigare forskning för att eleverna i ensembleämnet ska tillgodogöra 

sig det musikaliska materialet och nå god utveckling.  

 

Persson (2019) menar att elevernas intresse och lust för att lära sig ökar om de själva får välja 

vilket instrument samt vilka låtar de ska spela i ensemblen. Persson (2019) påpekar hur musik som 

valts genom popularitet hos utövarna kan skapa möjligheter för kommunikation, integration och 

har även visat sig fungera som en mötesplats för ungdomar med olika bakgrunder. Här tror jag att 

det är viktigt som lärare att ömsom låta elevinflytande påverka kursmaterialet och ömsom 

bestämma, influera och inspirera på egen hand genom relevanta bidrag. Det är även relevant att 

påpeka att ensemble, enligt rådande styrdokument, inte enbart grundas i att spela specifika låtar, 

utan kan även ha annan fokus. I Asps (2015) fokusgruppssamtal exemplifieras fyra olika 

ensembletyper som består av genretypiska ensembler, instrumenttypiska ensembler, kunskaps-

typiska ensembler och tematiska ensembler. Den genretypiska ensemblen bygger på olika musik-

stilar och olika låtar, den instrumenttypiska ensemblen bygger på att alla spelar samma instrument, 

den kunskapstypiska ensemblen bygger på att eleverna får utrymme att prova på eller fördjupa sig 

och den tematiska ensemblen bygger på specifika övningsområden som exempelvis improvisation. 

Asp (2015) förklarar;  

 

Att strukturera undervisningen utifrån ensembletyper utgör en avgränsande funktion för vilka 

lärandeobjekt som kan iscensättas i undervisningen genom att olika ensembleformer också innebär 

ett visst potentiellt undervisningsinnehåll. Ensembletyperna relaterar inte alltid enbart till genre, 

repertoar eller stilart, utan kan också avse exempelvis en tänkt kunskapsprogression eller ett särskilt 

tema. (s. 81).  

 

Jag tror att denna uppdelning kan vara ett pragmatiskt tillvägagångssätt för att som lärare i ens-

emble dels förstärka den egna meningen av den pedagogiska planeringen, bredda kunskapsinne-

hållet och det musikaliska materialet samt låta elevernas influenser och preferenser till viss del 

styra innehållet för att, enligt Persson (2019), höja elevernas ambitionsnivå.  
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2.2 Styrdokument 
 

För att sammanfatta vad det är som en elev behöver besitta när det gäller musikaliska färdigheter 

i sin gymnasiala utbildning hänvisar jag till Skolverkets ämnessyftningar samt vilka kunskaps-

områden som eleverna ska ges förutsättningar att utveckla. Inledningsvis förklarar Skolverket 

musikämnets syfte såhär; “Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper i musik och förmåga att gestalta musik, både solistiskt och i ensemble. Eleverna ska 

också ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med medmusicerande och publik” 

(Lgy11). För att kunna kommunicera med medmusikanter och således kunna gestalta musik i 

ensemble krävs det ett språk för eleverna att förstå. Behöver detta språk bestå av noter, klavar, 

kors- och b-förtecken, kvintcirklar eller italienska termer som crescendo, ritardando, pizzicato eller 

allegro? - Absolut! Om läraren som undervisar nyttjar sitt tolkningsutrymme i syfte att inspirera 

och utveckla sina elever. I mitt eget fall? - Nej. Åtminstone inte på gymnasial nivå i en skola vars 

musikinriktnings fokus ligger på moderna musikstilar som rock, pop och jazz snarare än på 

klassisk musik. För att uppnå god kommunikation musiker sinsemellan krävs det ändock ett 

musikaliskt vokabulär med en viss förståelse för terminologins betydelse. För att uppnå 

kunskapskraven behöver eleverna kunna kommunicera olika låtar, formdelar, ackord, rytmer, 

markeringar och dynamiska företeelser med varandra för att uppnå de krav på samarbetsförmåga 

och ansvarstagande för arbete i grupp som Skolverket kräver (Lgy11).  

 

2.2.1 Ensemble med körsång 
 

ensemble [svenskt uttal aŋsaʹmbəl] (franska, ’tillsammans’; ’helhet’), samverkande grupp av 

artister. Nationalencyklopedin definierar “ensemble” följande; ”Inom musiken är en ensemble en 

grupp av instrumentalister eller sångare, vanligen i solistisk besättning, som samverkar i ett 

musikstycke eller ett avsnitt ur ett sådant. Begrepp som ‘band’ eller ‘grupp’ kan också vara 

synonyma med ensemble och pekar mot hur samtida musikuttryck påverkar definitionen av sam-

spelande musiker.” (Nationalencyklopedin, 2019).  

 

De områden som eleverna inom musikämnet ska ges förutsättningar att utveckla i kursen Ensemble 

med körsång är; “1) Färdigheter i att musicera instrumentalt eller vokalt, såväl efter noter som på 

gehör, samt färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck”, “4) Kunskaper om 

musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin musikaliska färdighets-

utveckling”, “6) Förmåga att skapa musik och arrangera för en eller flera valda ensembletyper”, 

“7) Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande inför 

och i kommunikation med publik”, “8) Färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt 

kunskaper om hur musik kan framställas och hanteras digitalt” och “9) Kunskaper om arbets-

miljöfrågor” (Lgy11). I detta utvecklingsarbete är det framförallt punkterna 1, 4, 6 och 7 som är 

mest relevanta då de alla i någon form kräver musikteoretisk kunskap hos eleverna för att kunna 

kommunicera och diskutera materialet med andra elever och lärare. Under betygskriterierna 

förstärks kursens musikteoretiska kunskapskrav. För att uppfylla kraven till betyget A ska; 
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…eleven musicera nyanserat och med säkerhet i ensemble och kör, efter komplexa notbilder och i 

styrd och fri gehörsbaserad musik. I sitt musicerande uppvisar eleven ett konstnärligt uttryck och 

följer med säkerhet genrespecifika krav. Eleven tar ansvar för instuderingen, och det musikaliska 

resultatet är gott. Dessutom ger eleven välgrundade och nyanserade förslag på hur arbetet kan för-

bättras. (Lgy11).  

 

2.2.2 Gehörs- och musiklära 
 

I ämnet musikteori finns det två olika kurser i två olika nivåer. Gehörs- och musiklära samt 

Arrangering och komposition. De berörda eleverna under min VFU3-period läser under sin första 

termin på gymnasiet den kurs som heter Gehörs- och musiklära 1, som motsvarar 100 gymnasie-

poäng. Undervisningen i detta ämne omfattar bland annat; “1) Kunskaper om musikaliska former, 

strukturer, musikens språk och musikteoretiska begrepp”, “2) Förmåga att självständigt öva 

gehöret och att använda sig av det inre hörandet”, “3) Färdigheter i att använda gehöret och för-

ståelse av gehörets betydelse för utövande av musik” och “9) Förmåga att omsätta kunskaperna i 

musikteori till skapande och musicerande” (Lgy11). Det är framförallt den sista punkten som 

sammanfattar det som jag vill undersöka närmare i detta utvecklingsarbete. Här menar jag att 

läraren, eller lärarna, har ett stort ansvar i att se till att de musikaliska begrepp och strukturer som 

används i kursen hela tiden måste mötas i praktiska sammanhang i de andra musikkurserna. För 

att tjäna sitt syfte måste musikteorin bli pragmatisk och användbar för att inte bli abstrakt. Detta, 

tror jag, kräver att omsättningen mellan teori och praktik måste gå utanför kursernas ramar för att 

kunna ge eleverna så goda förutsättningar som möjligt att faktisk begripa hur dessa hänger ihop. 

För om eleven i Gehörs- och musiklära ska “omsätta kunskaperna i musikteori till skapande och 

musicerande” och samtidigt i Ensemble med körsång ska kunna “musicera instrumentalt eller 

vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt färdigheter i att använda ett konstnärligt och 

musikaliskt uttryck” behöver ämnena sammanflätas och cykliskt ge varandra näring (Lgy11). Ett 

exempel på opedagogisk sammanflätning av kursinnehållet kan exempelvis vara att läraren i 

Gehörs- och musiklära håller i föreläsningar om olika typer av fugor under barocken medan läraren 

i Ensemble med körsång under samma period arbetar med att spela åttiotalsschlager. 

 

Sett till Skolverkets bestämmelser ur Lgy11 är det väl värt att nämna att det inte finns några 

specifika riktlinjer om exakt vad det är som ska läras ut i Gehörs- och musiklära samt hur dessa 

kunskaper ska omsättas från musikteori till skapande och musicerande. Under kursens centrala 

innehåll finns goda hjälpmedel kring musikteoretiska byggstenar som föredragsbeteckningar, 

skalor, intervall, notation, notationspraxis, ackord, harmonisering samt gehörsträning av puls, 

rytm, melodi, harmoni och form (Lgy11). Även om detta är någorlunda precist så är tydligheten i 

omsättningen från dessa begrepp till praktiskt utförande odefinierad. Det centrala innehållet berör 

även “grundläggande musikteoretiska begrepp i en eller flera genrer samt jämförelse av de olika 

genrernas musikteoretiska begrepp” där genre spelar en väldigt stor roll för en nybörjares inlärning 

(Lgy11). Om både Gehörs- och musiklära och Ensemble med körsång undervisas av samma lärare 

tror jag att hen kan göra ett pragmatiskt pedagogiskt val i att försöka arbeta omsättande mellan 
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kurserna i fråga. Om kurserna hålls av olika lärare är det, i mitt tycke, mycket viktigt att 

kommunicera kollegor sinsemellan för att kunna erbjuda eleverna så goda förutsättningar som 

möjligt i att utveckla omsättningen av teori till praktik.  

 

2.2.3 Övriga musikkurser 
 

Utöver Gehörs- och musiklära 1 och Ensemble med körsång läser de berörda eleverna två 

musikkurser till. Dessa utgörs av Instrument eller sång 1 samt Musikproduktion 1. Under sina 

kommande år på gymnasiet kommer de utöver nästkommande nivåer på befintliga kurser även att 

läsa Bruksspel och ackompanjemang. I kursen Instrument eller sång 1 fokuserar på eleven i frågas 

så kallade huvudinstrument, som är det instrument som eleven sökt in på utbildningen med. Under 

min VFU3-period så har samtliga berörda elever huvudinstrument som är typiska för den moderna 

musikutbildningen och består av sång, gitarr, bas, piano/keyboard och trummor. Likt de redan 

genomgångna musikkurserna finns det även under Instrument eller sång 1 spår av musikteoretisk 

implementering, Under kursens centrala innehåll återfinns bland annat “spel eller sång efter noter 

och på gehör”, som tydligt liknar det innehåll som tidigare benämnts i Gehörs- och musiklära samt 

Ensemble med körsång (Lgy11). 

 

Under kursen Bruksspel och ackompanjemang finns det ytterligare exempel på hur kursens 

innehåll ska översätta teori till praktiken genom att behandla “spel på ett eller flera ackordins-

trument i gehörsbaserad och noterad musik”, “ackordläggningar och ackordfärgningar” samt 

“transponering till näraliggande och vanliga tonarter” (Lgy11). Detta innehåll är komplicerat att 

etablera i praktiken enbart genom att utöva ett instrument och kräver således instudering snarare 

än utövning för att nå goda resultat. För att en elev ska uppfylla kunskapskraven för betyget A 

måste hen; 

 

…ackompanjera på ett tillfredsställande sätt efter noter och på gehör med ett varierat spel i flera 

vanliga kompositionsstilar och efter ackordanalys med utvecklad harmonik och välja mellan olika 

alternativa ackordläggningar. Eleven har god följsamhet i sitt spel. Eleven reducerar och trans-

ponerar med gott resultat en notbild och ackordföljd med komplexa ackord, i de vanligaste tonart-

erna. (Lgy11).  

 

Dessa kriterier liknar ensembleämnets kriterier i bemärkelsen av hur teorin ska och bör kunna 

användas i det praktiska musikaliska utövandet.   
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2.3 Förstudie 
 

Min egen erfarenhet av undervisning i musik är att en lektion, en termin eller en kurs kan se väldigt 

olik ut en annan beroende på vem det är som undervisar. Ämnet präglas i regel mycket av vem det 

är som undervisar och hens personlighet samt personliga preferenser, vilket inte är unikt för 

musikämnet. Oavsett om det finns tydliga kunskapskrav och styrdokument i musik, matematik 

eller historia så kommer givetvis alltid undervisning att få en personlig prägel på grund av den 

mänskliga faktorn hos den som undervisar. Detta pedagogiska tolkningsutrymme kan i musik-

ämnet visa sig tydligt i form av vilka låtar, genrer, instrument och material som ska användas i 

undervisningen men påverkar också lektionens upplägg och struktur. Som tidigare nämnt har jag 

själv haft ett komplicerat förhållande till ensembleundervisning, där jag har upplevt att lärare 

tenderar att ha en bristande struktur under lektionstiden, där fokus generellt har legat på att spela 

så mycket som möjligt under den utsatta tiden. Detta har gjort att förståelsen för den teoretiska 

grunden till musicerandet blivit lidande vilket sedermera har gjort att en som elev stannat upp i 

utvecklingen, då den musikaliska kunskap som införskaffats har blivit svår att översätta till andra 

sammanhang, till andra genrer eller till andra låtar.  

 

För att försäkra mig om att ovan nämnd problematik inte bara är någonting som jag själv har 

upplevt valde jag att i förebyggande syfte till detta arbete göra en undersökning där lärare fick 

berätta sina egna historier om sin ensembleundervisning. För att få denna inblick skapade jag ett 

formulär som jag skickade ut digitalt till tio lärare runt om i Sverige med kriteriet att samtliga 

skulle vara legitimerade musiklärare och yrkesverksamma på högstadie-, gymnasie-, folk-

högskole- eller musikhögskolenivå. Frågorna som jag ställde i formuläret var; 1) Hur kan en typisk 

ensemblelektion se ut när du undervisar? 2) Beskriv ungefär hur mycket tid som brukligt läggs på 

varje moment under en ensemblelektion när du undervisar (ex. 10 min genomgång, 40 min ens-

emblespel, 10 min samling/reflektion). 3) Vad tycker du fungerar bra under dina ensemble-

lektioner? 4) Vad tycker du fungerar mindre bra under dina ensemblelektioner? 5) Vad tror du är 

viktigt för att undervisning i ensemble ska vara utvecklande och stimulerande för elever? 

 

Svaren1 som jag har fått in på denna undersökning styrker min egen mening och åsikt kring 

ensembleämnets brister, där många lektioner visat sig dels skilja sig väldigt mycket från varandra 

och dels sakna en viss struktur. Någonting som tydligt genomsyrar svaren på min enkätunder-

sökning är hur det praktiska utförandet ligger i fokus under ensembleundervisningen. Genom-

snittligen går endast 11 minuter per lektionstimme till genomgång, diskussion och analys medan 

48 minuter per lektionstimme går till att spela musik. 

 

  

 
1 Jag vill här förtydliga att dessa svar är vederbörande musiklärares egna ord om sin undervisning. Jag själv har inte observerat 

eller deltagit personligen i undervisningen.  
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De lärare som undervisar på högstadie- och gymnasienivå beskriver sin planering i form av en 

samling med upprop, snabbt genomdrag av materialet i grupp samt en genomgång av eventuell 

målsättning för dagen och pågående tema för att sedan delas upp i sina mindre grupper för att börja 

musicera. Resterande lektionstid går sedan i regel åt till att eleverna spelar musik tillsammans med 

läraren går runt mellan grupperna för att lyssna, hjälpa och hålla ordning. Detta lektionsupplägg 

skiljer sig vid jämförelse med hur det kan se ut på högskolenivå, där Erik Weissglas, som är lärare 

på Musikhögskolan i Piteå säger följande om sitt upplägg: 

 

Det är naturligtvis beroende av vilka instrument som förekommer i ensemblen, men i stora drag: 

genomgång av materialet på 10 min, antingen med hjälp av noter eller av presentation av låten eller 

med existerande inspelning. Därefter spelar vi tillsammans igenom materialet relativt långsamt. Om 

det är musik som skall innehålla improvisation så pratar jag därefter om de olika koncept man som 

improvisatör kan använda sig av. Därefter spelar vi materialet korrekt tempo x antal gånger med 

kommentarer efter varje genomspelning. I slutet av lektionen brukar jag be deltagarna att “klappa” 

sina stämmor till ljudet av en metronom. Därefter spelas materialet en sista gång. (Erik Weissglas, 

personlig kommunikation, 18 september 2019).  

 

Detta arbetssätt är detaljerat och innehåller många av de byggstenar som jag själv förespråkar, där 

kombinationen av diskussion och utövande blir tydlig. Lektionens fokus ligger på förståelse för 

musiken i fråga och hela arbetsförloppet kretsar kring att med hjälp av förkunskaper bygga upp 

någonting konstnärligt från grunden. Detta exempel kräver dock två faktorer för att fungera; dels 

att läraren bara har en grupp elever/studenter att arbeta med och dels att dessa elever besitter en 

stor mängd förkunskap. Tyvärr saknas ofta dessa två faktorer på gymnasial nivå då klasserna i 

regel är större och förkunskaperna är lägre. En annan lärare, på gymnasienivå, berättar hur det är 

att ha större klasser som i sin tur delas upp i mindre ensemblegrupper kan resultera bland annat i 

“att vissa elever lätt tappar fokus och gör saker de inte ska göra, exempelvis störa sina kamrater 

och att det kan vara svårt att motivera dem till att öva”. En annan lärare, också hen på gymnasi-

enivå, berättar att; 

 

Flera elever tränar inte på sina uppgifter utan agerar som att musiksalen är en lekstuga med leksaker 

i. Det händer till exempel väldigt ofta att eleverna trycker på demoknapparna på skolans keyboards. 

Det tar fokus från det eleverna ska göra, vilket gör att eleverna inte når målen lika lätt. (Anonym, 

personlig kommunikation, 19 september 2019). 

 

Under den sista frågan i enkäten, som handlar om vad lärarna tror är nyckeln för att stimulera och 

utveckla eleverna i ensemblespel svarar samtliga i termer som struktur, regler och tydliga ramar 

vilket stämmer in väl på mina egna tankar kring ämnet. En musiklärare på grundskolenivå menar 

att; 
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Struktur, ett visst mått av elevinflytande, individanpassning, tydliga regler och riktlinjer, eleverna 

behöver vara förberedda på hur lektionen kommer gå till, vad som förväntas av dem och så vidare. 

Eleverna behöver också känna att deras uppgifter går att klara av. Många eleverna upplever att deras 

uppgifter är enklare och roligare att genomföra om de får samarbeta, men då kan det också hända 

att eleverna flyttar fokus från lektionsinnehållet till att endast prata eller leka med klasskompisen. 

Eleverna kan också behöva veta i vilken ände de ska börja, vad de ska ta sedan och när de är klara. 

(Anonym, personlig kommunikation, 19 september 2019). 

  

I detta utvecklingsarbete ställer jag mig kritisk till det faktum att ensemblelektioner, efter denna 

undersökning och min egen erfarenhet, i regel går ut på att elever till såpass stor del av lektions-

tiden ska sjunga och spela låtar på instrument utan att få förklarat för sig hur de uppgifter de får ta 

sig an går att applicera på andra sammanhang samt hur de hänger ihop med musikteori.  

 

3. Metod 
 

Ensemble med körsång är en kurs inom det gymnasiala musikämnet som är komplicerat att bedöma 

summativt och/eller med en kvantitativ metod. Kursen bygger på allt från konstnärskap, musik-

aliskt uttryck, instrumentala färdigheter, uppmärksamhet, anpassning till helhet, kommunikation 

till musikalisk timing. Enligt Bedömningsstöd i musik och ensemblemusicerande vilar den prof-

essionella bedömningen i musik på tre ben; “A) en gemensam tolkning av kunskapskravens 

innebörd”, B) ”förmågan att uppmärksamma och beskriva elevers musicerande” och C) ”förmågan 

att medvetandegöra och kritiskt granska sina subjektiva musikaliska och musikpedagogiska kva-

litetsuppfattningar” (Skolverket, 2012). Skolverket (2012) menar att varje omdöme om elevens 

musicerande bör involvera samtliga tre ben. Om läraren medvetet växlar tyngdpunkt i be-

dömningsarbetet ökar lärarens möjlighet att utveckla en mångsidig och tillförlitlig bedömning i 

konst. I andra musikkurser, exempelvis i Gehörs- och musiklära, är det betydligt mer tacksamt att 

skapa summativa provtillfällen för eleverna, där det likt ett prov i matematik enbart finns ett 

korrekt svar. 

 

Musicerande i praktiken handlar dock väldigt sällan om att göra rätt eller fel. För att elevernas 

utveckling under min VFU3-period ska bli så tydlig och rättvis som möjligt har därför valt att 

arbeta med kvalitativ metod i tre olika delar. Den första delen går ut på att eleverna under den 

första veckan i min lektionsserie fick utvärdera och poängsätta sin egen relation mellan musikteori 

och praktik. Den andra delen består av en fokusgrupp med tre slumpmässigt utvalda elever, där vi 

genom diskussion tittar närmre på deras relation mellan musikteori och praktik. Den tredje delen 

består av att diskussion med min handledare Johan Hedtjärn. Han känner till elevers kunskaper 

bättre än någon annan och med hans närvaro är jag tämligen säker på att jag kommer att kunna få 

insyn från ett annat perspektiv på om och i så fall hur min lektionsserie har utvecklat eleverna. 

Denna diskussion kommer att ske med hjälp av Skolverkets (2012) stolpar från Bedömningsstöd i 

musik och ensemblemusicerande. Denna diskussion kommer jag dock presentera först under 

resultatdelen, då den kommer att ske kronologiskt senare än genomförandet. Utöver dessa tre delar 
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av kvalitativa metoder har jag även gjort en enkätundersökning med yrkesverksamma och behöriga 

musiklärare med anledning att undersöka hur andra, kunniga personer, på förhand ser på 

frågeställningen som jag i detta arbete driver. Under utvecklingsarbetets och VFU3-periodens 

process har jag även fört loggbok, där min förhoppning har varit att kartlägga vilka möjligheter 

och svårigheter som dykt upp under denna lektionsserie i tillägg till resultatdelen.  

 

Sammanfattningsvis består min kvalitativa datainsamling av följande delar: 

 

● Enkätundersökning med eleverna. 

● Fokusgruppsintervju med tre slumpmässigt utvalda elever. 

● Samtal med handledare baserat på Bedömningsstöd i musik och ensemblemusicerande 

(Skolverket, 2012). 

 

3.1 Urval 
 

För att lyckas väl med ensemble behöver kursens innehåll vara åtminstone någorlunda anpassad 

efter vad eleverna klarar av att utföra. Detta gjorde det för mig i denna situation komplicerat att 

innan VFU3-periodens inledning göra en detaljplanering, då det musikaliska instuderings-

materialet behövde ligga på en svårighetsgrad som var inom ramarna för elevernas kompetenser. 

En annan aspekt av planeringen är att olika skolor, årskurser och individer har olika musikaliska 

kulturer och traditioner gentemot musikämnet som jag som lärare behöver förstå mig på för att ge 

eleverna bästa möjliga förutsättningar. Detta kan visa sig genom att vissa skolor kan lägga fokus 

på specifika musikstilar eller arbetssätt gällande instrument. Feliciagymnasiet bedömde jag dock 

efter iakttagelse som relativt neutralt sett till elevernas fokusområde som snarare är brett än 

specifikt. Att eleverna har såpass olika intressen inom musiken går att se både ur ett optimistiskt 

och pessimistiskt perspektiv, beroende dels på hur mycket en vill låta eleverna styra arbetsområdet 

och dels beroende på hur pass väl en själv är bevandrad i området. Personligen tycker jag det är 

mer utvecklande att arbeta i grupper som har ett bredare intresse och är öppna för nya intryck 

gentemot en grupp som är ute efter spetskompetens inom ett visst område. Förutsättningarna inför 

min VFU3-period var att jag, efter dialog med min handledare, fick fria händer med eleverna i 

årskurs 1 att i stort sett göra vad helst jag ville. Dessa elever hade alltså bara gått i gymnasiet i 

ungefär två månader den veckan som jag anlände för att påbörja min VFU3-period. 

 

Klassen som jag har undervisat under processen av mitt utvecklingsarbete har alltså varit den klass 

som på skolan heter ESM1, vilket är en förkortning för estetiska musikprogrammet årskurs 1. För 

att kunna ge en så tydlig bild som möjligt av min undervisning och elevernas arbetsprocess i detta 

utvecklingsarbete är det relevant att beskriva den grupp elever som jag har arbetat med ur ett socialt 

perspektiv samt ur ett genusperspektiv. Arbetsprocessen och de sociala strukturerna i ESM1 har, i 

mitt tycke, nämligen till stor del präglats av att klassen enbart består av pojkar. Phoenix (2004) 

beskriver hur unga tonårspojkars syn på maskulinitet påverkar deras förhållningssätt till skolan;  
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The demands of masculinity meant that in boys’ communities of practice, school was not simply 

about learning. Instead, it was equally about managing social relations. Boys had to spend a great 

deal of time and effort practicing strategies that allowed them to be accepted by their peers and 

permitted them to do some schoolwork (and so, hopefully, to get some qualifications). This had 

important consequences for boys. (s. 239).  

 

När jag under lektionstid har observerat klassen och hur de arbetar finns det tydliga spår av de 

sociala kontexter som Phoenix (2004) hänvisar till. Det blir tydligt att det i en inlärningssituation, 

exempelvis ensemble, kan infinna sig en jargong som skadar resultaten både för individen och 

kollektivet. Vid flertalet lektionstillfällen har jag uppmärksammat beteenden som att eleverna 

anländer sent till lektionerna, att eleverna pratar om privata angelägenheter under föreläsningar 

trots flertalet tillsägelser samt att eleverna inte är förberedda eller har gjort sina läxor sedan 

föregående lektionstillfälle. Trots de olika retoriska tekniker som jag själv tillsammans med min 

VFU-handledare har tillämpat är det tydligt att den positiva förstärkning och bekräftelse som detta 

beteende genererar i form av social status ur övriga klasskamraters perspektiv har vägt tyngre. Det 

finns alltså en tydlig social prägel i klassen där ett par elever hörs och syns okontrollerat under 

längre perioder av lektionstiden som gör att ljudnivån och arbetsmiljön blir påtagligt sämre vilket 

sedermera sänker koncentrationsnivån hos de andra. Detta sker i praktiken under ensemble-

undervisningen i form av att eleverna spelar på sina instrument under tiden någon lärare eller 

klasskamrat pratar eller genom att spela låtar, melodier, ackord eller rytmer som ligger utanför 

uppgiftens ramar. För att råda bot på den stökiga miljön som under VFU3-perioden många gånger 

har uppstått har jag försökt använda mig av lågaffektivt bemötande samt att hela tiden försöka vara 

på elevernas sida, vilket i praktiken varit en utmaning. 

 

Ericsson och Lindgren (2010) skriver om den enhetliga bilden av att den duktiga musiklärarens 

arbetssätt och relation till eleverna och hur den präglas just av en ömsesidighet, en lyhördhet samt 

respekt. Ericsson och Lindgren (2010) menar att just musiklärare, enligt deras studie, i regel strävar 

efter att skapa klassrumsmiljöer som är familjära och känns trivsamma och gemytliga för eleverna. 

Under min VFU3-period har jag efter bästa förmåga försökt ge mina elever en familjär stämning 

under lektionerna, med anledning att dels bryta normer och dels nå god produktivitet och 

utveckling. Detta har dock varit problematisk i praktiken, då det snarare har känts som min egen 

hierarkiska och formella position har försvagats i takt med att jag bjudit in eleverna till en mjukare 

och mindre grabbig jargong. Den grabbighet som infunnit sig har tvivelsutan gjort sig påmind 

under samtliga lektioner där det ibland varit svårt att bibehålla den pedagogiska filosofin om att 

ge eleverna en familjär upplevelse. 

 

Samuelsson (2008) beskriver hur lärare generellt förmanar och säger till pojkar på skarpen oftare 

än till flickor samt hur detta kan vara en slentrianmässig uppfattning om att pojkar helt enkelt 

skulle vara mer störande än flickor. Det distanserade förhållningssätt mot undervisningen som 

ESM1 visar måste dock inte vara på grund av det faktum att klassen enbart består av pojkar, utan 

kan såklart komma från andra sociala anledningar inom arv och kultur. Dock är det svårt att bortse 
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från de studier som visar att pojkar i högre grad än flickor distanserar sig till skolan, vilket försvårar 

möjligheterna för lärare att skapa ordning (Phoenix, 2004). Såhär sammanfattar Persson (2019) 

ordningsskapandet i klassrummet;  

 

Att skapa ordning i ett musikklassrum utgör en väsentlig uppgift för varje musiklärare vilket visat 

sig aktualisera olika positioner av konformitet eller bristande konformitet bland eleverna. Olika sätt 

att skapa ordning i klassrummet aktualiserar också olika positioner bland lärarna vilka är olika 

eftersträvansvärda. (s. 16).  

 

Att klassen enbart består av pojkar skiljer sig från de andra klasserna jag arbetat i, både under min 

VFU3-period och under tidigare VFU-perioder och vikariat. Det har varit en svår balansgång för 

mig som pedagog under detta utvecklingsarbete att balansera en familjär, varm och ograbbig 

jargong och samtidigt vara respektingivande och hierarkisk i de situationer som krävt det. Den 

formativa bedömning som dessa sociala aspekter medför kommer jag att återkomma till under 

kapitel 3.6: Formativ bedömning. Utöver de sociala aspekter som har gjort undervisningen för 

ESM1 till en ny och unik situation för mig har det även funnits musikaliska omständigheter som 

har påverkat. Klassen har nämligen, i jämförelse med mina tidigare erfarenheter, i regel en 

annorlunda syn på musik som uttrycksform. Hälften av eleverna i klassen kommer nämligen från 

en musikalisk bakgrund som inte har präglats av instrumentspel och/eller av sång utan istället av 

digital produktion. Genom att använda datorprogram som Logic har eleverna utövat musik på ett 

sätt som egentligen inte kräver någon förkunskap om musikteori, då deras arbetssätt kretsar kring 

att använda färdiga loopar som någon annan musiker redan har spelat in. 

 

Detta förhållningssätt skiljer sig från de sätt jag tidigare kommit i kontakt med, där instrumentet 

eller sångrösten har kommit först. Dock tror jag absolut att en digital bakgrund kan resultera i 

positiva kunskaper för musikämnet i stort. Jag tror exempelvis att eleverna som ägnat sig åt att 

producera musik har en klar fördel gentemot andra dels när det kommer till gymnasiekursen som 

heter Musikproduktion men även gällande förståelsen för musik ur ett övergripande perspektiv. 

Om en spenderar tid med att mixa loopar tillsammans med egenskapade digitala beats utvecklas 

gehöret och musikaliteten som definitivt kommer att vara välbehövligt i samtliga musikkurser. 

 

Att hitta positiva konsekvenser med digitalt musikskapande för gymnasial progression är tämligen 

enkelt men det kommer samtidigt vara svårt för en elev att klara av kurser som Ensemble med 

körsång och Instrument eller sång om eleven inte har någon instrumentkännedom. Detta har varit 

en stor utmaning under min VFU3-period, där jag har upplevt att den halva som inte har för vana 

att spela instrument eller sjunga har svårt att hänga med andra halvan av gruppen som besitter 

denna förkunskap. Här vill jag även påpeka att Feliciagymnasiet under de senaste åren har haft 

svårt att locka till sig elever vilket, enligt musiklärarna på skolan, har gjort att nivån på för-

kunskaper generellt har blivit lägre jämfört med tidigare. Även om Feliciagymnasiet fortfarande 

håller i auditions och intagningsprov till musikprogrammet så måste skolan ha låga krav på för-

kunskaper för att utbildningen ska kunna motiveras rent ekonomiskt. 
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3.2 Etiska överväganden 
 

I detta utvecklingsarbete har jag valt att låta alla inblandade parter vara anonyma, med undantag 

av Erik Weissglas och Johan Hedtjärn som båda har gett sitt samtycke till att delta med sina namn. 

De namn som förekommer i kapitel 3.4: Fokusgruppsintervju är fiktiva och inte elevernas riktiga 

namn. Vid ett par tillfällen i arbetet förekommer vederbörande gymnasieskolas namn som jag har 

valt att kalla Feliciagymnasiet, vilket också är ett fiktivt namn. Min kvalitativa forskningsmetod 

introducerades under VFU3-periodens första vecka för eleverna med att de skulle göra två enkät-

undersökningar vid två olika tillfällen och att all annan undervisning skulle fortgå precis som 

vanligt med deras ordinarie lärare. Eleverna visste alltså om att de befann sig i en studie men också 

att all lektionstid var inom ramen för normal undervisning och ingenting experimentellt. Eftersom 

undervisningen på något sätt inte gick utanför Skolverkets riktlinjer såg varken jag eller mina 

handledare någon anledning till att söka underskrifter för samtycke från vårdnadshavare.  

 

Ur ett forskningsetiskt perspektiv anser jag även att det är av relevans att synliggöra problematiken 

i att jag är observatör och samtidigt delaktig i genomförandet. Hansson (2007) skriver om två 

faktorer som alltid spelar in vid en observation gällande observatören själv. Hansson (2007) 

benämner dessa två faktorer påverkansproblemet och tolkningsproblemet. Påverkansproblemet i 

detta fall har för mig som observatör i detta utvecklingsarbete varit oundvikligt eftersom jag själv 

har varit den som styrt undervisningen. Denna påverkan kan exempelvis ha visat sig genom att 

elevernas förhållningssätt till undervisning generellt förändras om den är hållen av en VFU-student 

eller en vikarie, då eleverna vet om att personen i fråga inte är samma person som kommer att sätta 

betyget, vilket skulle kunna generera exempelvis ett svagare engagemang. I mitt egna 

genomförande tror jag dock att det finns fler faktorer inom den påverkansproblematiska kategorin 

utöver min blotta existens som har påverkat resultaten. Dessa skulle kunna innefatta egentligen 

alla sociala aspekter som sträcker sig utanför de faktiska skoluppgifterna som jag har tillhandahållit 

under lektionsserien. De observerbara resultaten påverkas givetvis av faktorer som bland annat 

min egen personlighet, min musikalitet, min retorik, min erfarenhet samt brist på erfarenhet och 

min egen trygghet i rollen som lärare.  
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3.3 Enkätundersökning 
 

För att få en tydlig överblick om vad eleverna som jag undervisar under min VFU3-period har för 

tankar kring ensemble ur ett musikteoretiskt perspektiv beslutade jag mig för att under min första 

och sista vecka tillhandahålla en enkätundersökning för att kunna jämföra resultaten före och efter. 

Undersökningen var formulerad i påståenden där eleverna fick sätta siffrorna 1-5 beroende på hur 

väl påståendena stämde in på dem själva, där siffran 1 representerade “stämmer inte alls” och 

siffran 5 representerade “stämmer mycket väl”. Påståendena som jag hade skrivit till under-

sökningen fokuserade på musikteori och kompskisser där jag i förebyggande syfte höll en kort 

föreläsning om definitionen kring dessa två termer för att eliminera missförstånd. Såhär såg resul-

taten och påståendena ut efter enkätundersökningen som jag gjorde under den första veckan: 

 

 

 
 Tabell 1 – Svar på enkätundersökningen som genomfördes under vecka 1.  

 

1. Jag tycker om musikteori. (2.63). 2. Jag vill lära mig mer om musikteori. (4.45). 3. Jag förstår 

sambandet mellan musikteori och att utöva musik. (2.63). 4. Jag tror att musikteori kan hjälpa mig 

att utvecklas som musiker. (4.45). 5. Jag tycker om att läsa och spela efter kompskisser. (2.18). 6. 

Jag vill bli bättre på att läsa och spela efter kompskisser. (4.36). 7. Jag förstår sambandet mellan 

en kompskiss och låten den föreställer. (1.9). 8. Jag tror att kompskisser kan hjälpa mig att 

utvecklas som musiker. (4.0). 
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Resultatet av denna första undersökning var för mig mycket intressanta. De visar att eleverna inte 

tycker särskilt mycket om varesig musikteori eller kompskisser. De visar även att kunskapen kring 

sambandet mellan musikteori och utövande samt kompskissen och låten som den föreställer är låg. 

Dessa två resultat var i sig varken speciellt iögonfallande eller chockerande för mig. Det som 

däremot fick mig att reagera var hur dessa två slutsatser står i förhållande till hur pass höga resultat 

som påståendena gällande de musikaliska färdigheter som teoretisk kunskap kan främja. Eleverna 

är, enligt undersökningen, i rådande konsensus om att kunskaper om musikteori och kompskisser 

gör att en utvecklas som musiker. Efter denna enkätundersökning blev min pedagogiska ambition 

under min VFU3-period att försöka öka elevernas intresse för sambandet mellan musikteori och 

kompskisser och det musikaliska utövandet. 

 

3.4 Fokusgruppsintervju 
 

Efter att eleverna i ESM1 genomgått enkätundersökningen i föregående kapitel beslutade jag mig 

även för att organisera en fokusgruppsintervju. Detta med anledning av att jag anser det vara 

relevant att sätta mig in i vad eleverna verkligen tänker och tycker om musikstudier generellt och 

i synnerhet integreringen av de olika musikkurserna. Inför fokusgruppsintervjun hade jag förberett 

frågor och planerat ett par eventuella följdfrågor gällande dels musik i allmänhet med framförallt 

ett par mer direkta frågor gällande hur väl eleverna tycker att skolan implementerar musikteori i 

praktiken. Urvalet skedde genom att slumpmässigt välja tre elever från ESM1 för att bättre förstå 

mig på hur elever kan resonera kring ämnet i fråga. Jag vill understryka att dessa tre elevers åsikter 

och diskussioner inte representerar vad alla tycker, utan snarare vad elever i den årskursen och 

inriktningen kan tycka. De tre eleverna som deltog i fokusgruppsintervjun hade en engagerad och 

givande diskussion där jag som moderator kunde luta mig tillbaka och enbart flika in med 

följdfrågor. 

 

Fokusgruppsintervjun spelades in för att senare transkriberas och analyseras. Efter min egen 

inledning om hur denna typ av intervju går till samt elevernas anonymitet började fokus-

gruppsintervjun, som bestod av frågor som; “Vad tycker ni är roligt med musik?”, “Varför valde 

ni att söka musik på gymnasiet?”, “Vad har ni för mål med musiken?”, “Vad ska ni göra för att 

utvecklas som musiker?”, “Hur tänker ni kring de olika musikkurserna i skolan och hur de hänger 

ihop?”, “Hur arbetar ni för att lära er nya låtar i ensembleämnet - individuellt och i grupp?”, “Hur 

ska en musiklärare i ensemble arbeta för att ämnet ska bli så stimulerande och utvecklande som 

möjligt?”. 
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Det finns en tydlig konsensus eleverna emellan att musik är väldigt roligt och att de alla, på sitt 

respektive sätt, mår bra av att hålla på med musik. En av eleverna, Jens, inleder fokus-

gruppsintervjun genom att berätta om sin dröm att stå på scen, att han vill sprida ett meddelande 

till andra människor, att han vill skapa musik och att han vill bli miljonär. Edgar och Mohammed 

ler uppmuntrande och håller med om att det finns framtida mål om att livnära sig på musik och att 

de skulle vilja ha musicerandet mer som en karriär än som en fritidssysselsättning. När jag ställer 

frågan “Hur ska ni göra för att nå era mål?” blir gruppen dock tystare, där Edgar mumlar att han 

tror att det är viktigt med kontakter och Mohammed tror på att djupdyka i musikläran. 

 

Gällande utveckling inom musik håller eleverna med varandra om att det handlar mycket om att 

göra och att utöva den gren inom musiken som en vill utvecklas inom. Oavsett om ditt mål är att 

utvecklas som instrumentalist, sångare, producent eller låtskrivare så måste du, enligt eleverna, 

hela tiden öva, producera och komponera för att bli bättre. Mohammed flikar även här in att en 

måste studera musikläran och dess melodier och ackord för att lära sig mer om hur musik fungerar. 

Jens och Edgar nickar medhållande. Frågan som syftar till den musikaliska integreringen mellan 

de olika kurserna samt hur den teoretiska del som de lär sig i Gehörs- och musiklära jämfört med 

den praktiska del som de utför i ensemblekursen gör att de tre eleverna till en början blir tysta med 

frågande ansiktsuttryck. Jag frågar dem ifall de förstår frågan och de menar att de inte riktigt gör 

det, samt att de inte riktigt förstår hur exempelvis noter och intervall skulle kunna hänga ihop med 

att spela låtar på instrument i ensemblespel.  

 

Om jag ska typ lära mig en låt i ensemblen så kollar jag upp ackorden på Youtube eller Ultimate 

Guitar och sedan lyssnar jag typ hundra gånger på låten och spelar till inspelningen och sedan kan 

jag den. Det känns som att det bara är onödigt och tråkigt att läsa noter och sånt ifall man bara kan 

kolla hur man gör på Google istället. Det tar bara massor med onödig tid. (Edgar, 2019).  

 

Om jag analyserar Edgars utlåtande finns en hel del intressanta och relevanta aspekter att titta 

närmare på. Edgar menar dels att det är meningslöst att lära sig “noter och sånt”, vilket jag tolkar 

som det bredare begreppet musikteori, med anledning att spela låtar i en ensemble. Med mina egna 

tjugo år av musikalisk erfarenhet vågar jag här sätta ned foten och säga att Edgars utlåtande är 

direkt felaktigt, då de teoretiska byggstenarna är av yttersta vikt för att klara av musikaliska 

element som bland annat transponering, transkription, arrangering och orkestrering, som alla är 

nödvändiga för att bli en skicklig ensemblemusiker. Dock är Edgars utlåtande i det här fallet mer 

baserat på hans egen magkänsla än på en sanning som han själv mest troligt inte blivit exponerad 

för än. Detta kan uppfattas som ett kortsiktigt förhållningssätt gentemot uppgiften i fråga. Att till 

varje pris undvika att lära dig någonting för att förlita sig på att internet har alla svar tror jag kan 

leda till en negativ utveckling som inte bara drabbar musicerandet. För tydlighetens skull är detta 

utlåtande likt om en elev i svenska skulle hävda att grammatik var meningslöst att lära sig när det 

bara är att hela tiden söka på internet efter den korrekta formuleringen.  
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Jag tror dock inte att detta är en åsikt som Edgar har och alltid kommer ha, utan jag tror snarare att 

det är bristen på kunskap gällande hur musikteori faktiskt hänger ihop med ensemblespelet. Detta 

visar sig senare i fokusgruppsintervjun när eleverna fortsätter att diskutera hur teorin kan bli 

tydligare i praktiken. Mohammed flikar in: 

 

Alltså man blir ju nästan bara bra på saker som man tycker är kul. Och GeMu (Gehörs- och 

musiklära) är ju liksom inte kul. Då blir det svårt att lära sig saker och det blir svårt att visa i 

ensemble vad man har lärt sig eftersom man inte har lärt sig någonting eftersom det är tråkigt. Jag 

fattar grejen med teori och att man måste kunna det. Men då måste det bli roligare och läras ut med 

mer passion från läraren. För annars fattar man inte och då blir man inte bättre. (Mohammed, 2019).  

 

Jens och Edgar nickar instämmande. Även om Mohammeds synpunkter gällande Gehörs- och 

musiklära inte är någon objektiv sanning är jag benägen att hålla med honom i att det är betydligt 

enklare att inhämta kunskap inom ett ämne ifall ämnet intresserar en. “Hur ska en musiklärare 

arbeta för att den musikteoretiska biten ska bli så stimulerande och utvecklande som möjligt?” 

frågar jag men får inga konkreta och tydliga svar. Eleverna diskuterar och kommer fram till att de 

tycker att musik i ensemble är som roligast när det är så fritt från regler som möjligt. Att de får 

spela på känsla. Att de får lära sig olika instrument. Att det måste vara nya grejer hela tiden för att 

de ska ha roligt och fortsätta utvecklas. Även här upplever jag en viss kortsiktighet hos eleverna 

och deras inställning i att de i samtliga musikaliska situationer vill lösa alla problem på snabbast 

och enklast möjliga sätt, som i det långa loppet resulterar i en bristande kunskap. Likt tidigare tror 

jag dock att detta bara är någonting de tycker på grund av att de fortfarande befinner sig tidigt i 

sina musikaliska karriärer och deras bristande erfarenhet på situationer som ställt krav på deras 

teoretiska kunskap. 

 

Min slutsats av fokusgruppsintervjun stärker de resultat jag fick från den första enkätunder-

sökningen där eleverna instämmer i att musikteori är viktigt men att de samtidigt inte har någon 

större ambition att själva studera och således begripa dess fundament. Eleverna vill som grupp ha 

snabba lösningar och bli serverade facit på hur de ska lösa uppgifter snarare än att förstå hur de 

själva kan lösa eventuella framtida problem. Eleverna har svårt att förstå hur musiken, som de 

flesta i klassen har utövat passionerat i flera år innan de började gymnasiet, kan ha någonting med 

musikteori att göra. För att någonsin förstå detta sammanhang, menar eleverna, behöver under-

visningen vara rolig och läras ut passionerat. 

 

3.5 Genomförande 
 

Efter att jag anlänt till Feliciagymnasiet och gjort min första enkätundersökning och min fokus-

gruppsintervju kunde jag börja etablera mer exakt vilken kunskapsmässig nivå eleverna i ESM1 

vid detta tillfälle befann sig på. Det var först nu som jag bestämde och noterade det musikaliska 

material som jag ville arbeta med under VFU3-perioden. Jag tog även i beaktning att de genrer 

och låtar som undervisningen skulle kretsa kring möjligen kunde förändras under lektionsseriens 
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gång, beroende på utfall. Baserat på de lektioner och det projekt som klassen avslutade under min 

första vecka bestämde jag mig att jag under mina 10 veckor göra tre olika moment där varje del 

fokuserade på ett specifikt område. Den konkreta pedagogiska strategi som jag valde att bygga 

lektionsserien kring var att inleda varje ensemblelektion med en samling där jag höll i en 

föreläsning samt bjuda in till diskussion och samtal om ämnet i fråga. Jag ville diskutera det 

klingande materialet ur ett konstnärligt och hantverksmässigt perspektiv genom att lägga fokus på 

konkret musikalisk analys. 

 

Mitt mål i denna teoretiska del av lektionen var att öppna upp för samtal med stödfrågor som 

exempelvis; Vad har låten för struktur? Vilka dynamiska förändringar sker mellan bryggan och 

refrängen? Vilka ackord och rytmiska markeringar är mest intressanta? Detta ville jag göra för att 

dels hamna i rätt sinnesstämning när det var dags för eleverna att själva musicera och dels för att 

öppna elevernas ögon och öron för vad det är som de gör i praktiken förklarat med musikteoretiska 

termer. För att konkretisera dessa samtal har jag skapat kompskisser så att det skulle bli tydligt och 

visuellt var det teoretiska fokus låg. Med denna del av lektionen hade jag för ambition att täcka 

ungefär 20 minuter per lektionstimme, alltså en ungefärlig dubbling jämfört med det genomsnitt-

liga svar på 11 minuter per lektionstimme som jag fick fram i min enkätundersökning från andra 

lärare.  

 

3.5.1 Moment 1 
 

Efter att den första veckan på min VFU3-period med kvalitativa undersökningar och generell 

acklimatisering var det dags att påbörja min egen undervisningsmetod. Efter att ha haft en vecka 

på mig att studera min handledares sätt att arbeta samt elevernas kunskapsnivå kände jag mig 

tillräckligt bekväm för att ta hand om undervisningen på egen hand. Det första momentet under 

min lektionsserie gick ut på att genrespecifikt arbeta med två enkla poplåtar. Jag delade upp klassen 

i två ensembler om sex personer i varje där respektive grupp fick tre veckor på sig att göra sig redo 

för att framföra sitt klingande resultat för den andra gruppen i en mindre konsertsal. Jag tilldelade 

Grupp A låten Without You av Avicii och Grupp B fick låten Fix You av Coldplay. Som musik-

teoretiskt material hade jag på förhand skrivit ut simpla kompskisser som gestaltade respektive låt. 

Dessa kompskisser var från mitt håll medvetet något för svåra med tanke på vad eleverna hade 

förkunskaper till att klara av att spela efter. Detta med anledning av att jag från början hade 

ambitionen att lägga ribban relativt högt och förhoppningsvis få eleverna intresserade av att förstå 

vad symbolerna på pappret faktiskt betydde, utan att skrämma iväg dem.Uppgiften under den 

första lektionen var inte att spela respektive låt efter tillhörande kompskiss, utan att studera och 

följa med i kompskissen med ögon och öron under tiden som låtarna lyssnades på. Detta gjordes 

utan att eleverna fick spela med i låtarna på sina instrument utan istället som en övning för att 

sammankoppla gehör och notläsning. Under veckorna som fortlöpte under moment 1 gjorde jag 

mitt bästa för att bibehålla den teoretiska diskussion gällande kompskisserna som jag etablerade 

under den första lektionen, med varierat resultat. Grupp B gjorde under hela momentet ett mycket 
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bra arbete både socialt och musikaliskt medan Grupp A i regel hade väldigt svårt att fokusera på 

uppgiften, vilket resulterade i ett betydligt svagare framträdande under den klingande redo-

visningen i slutet av momentet. Min övergripande strategi i att använda mig att terminologiskt 

korrekta språkliga termer fungerade förvånansvärt bra då det under perioden dök upp många 

intressanta diskussioner på lektionstid där eleverna ställde frågor som “varför säger man så?”, “vad 

betyder den här symbolen?” och “hur tar man det här ackordet?”. Detta såg jag som ett stort 

framsteg då jag tror att det gynnar eleverna i längden att tillgodogöra sig den typen av information 

i samtal och diskussion med en lärare eller en klasskamrat jämfört med att söka sig till in-

formationen på internet. 

 

En av de mer påtagliga svårigheter som dök upp under moment 1 var problemet med att ha två 

grupper i samma klass. Detta visade sig tydligt i att det var lugnt och produktivt i rummet som jag 

befann mig i och raka motsatsen i det andra rummet och vice versa. Sammanfattningsvis är jag 

relativt nöjd med uppgiften och hur eleverna tog sig ann den. En lärdom för mig själv under detta 

moment var att ju bättre eleverna blev på låtarna, desto mindre behov hade de av kompskisserna 

vilket ledde till att deras analytiska fokus successivt försämrades ju närmre redovisningen de kom. 

Detta var någonting jag tog i beaktning under planeringen till det som skulle bli moment 2. 

 

3.5.2 Moment 2 
 

Efter kontemplering under höstlovsveckan valde jag att återvända till ensembleundervisningen 

med en liknande strategi som under moment 1 men med en något enklare och friare musikalisk 

uppgift. Under föregående moment hade eleverna svårt för att följa låtarnas struktur och upp-

byggnad vad gäller olika formdelar som vers, brygga, refräng och stick. Detta motiverade att ta ett 

steg tillbaka och mitt val av genre baserades nu istället på någonting kortare och mer repetitivt. 

För att få med en historisk aspekt bestämde jag mig också under moment 2 för att påbörja 

kronologiskt tidigt i den moderna musikhistorien, nämligen i musikstilen blues. Min tanke var att 

sätta bluesen i en historisk kontext och hur genren har influerat och mynnat ut i dagens moderna 

musik. Här var min förhoppning att inspirera eleverna att ta till sig denna, för de flesta, hittills 

okända genre. Fördelarna med att spela blues i detta fall är att det är enkelt att utgå från en kort 

form, baserad enbart på tolv takter, som går om och om igen. Blueslåten kan struktureras upp med 

olika lager där ett par varv av dessa tolv takter kan innehålla sång och ett par varv kan vara 

instrumentala eller innehålla solon. Som förberedelse valde jag att skriva kompskisser med 

tillhörande information om ackordgrepp och rytmiska förslag där sångarna fick direktiv om text, 

förmedling och gestaltning. Varje grupp fick varsin ackordprogression i olika tonarter och rytm-

iska underdelningar att arbeta med, för att vid utsatt redovisningstillfälle kunna ge en dynamisk 

upplevelse till åhöraren. Under själva processen upplevde jag att båda grupperna arbetade på bra 

och fokuserat, vilket jag tolkar som ett kvitto på att det var enklare och mer motiverade för dem 

att arbeta med musik med fler element av upprepning än tidigare. Även om längden på låtarna 
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under moment 2 blir ungefär densamma som längden på låtarna under moment 1 blir det musik-

aliska mönstret betydligt mer greppbart, vilket tydligt märktes på elevernas engagemang. Denna 

nyfunna entusiasm visade sig tydlig under momentets avslutande redovisning där eleverna fick 

spela upp sina blueslåtar inför varandra. Jag försökte att införa så mycket musikteoretiska begrepp 

under lektionstillfällena som jag ansåg vara möjligt, vilket jag upplevde gav ett mycket positivt 

gensvar då eleverna anammade termer som de sedan kunde använda i sina egna förklaringar och 

dialoger. Detta visade sig tydligt i de kommunikativa situationerna under repetitionstillfällena där 

eleverna kollektivt löste musikaliska problem betydligt mer effektivt och musikteoretiskt korrekt 

än vad de gjorde under moment 1. 

 

3.5.3 Moment 3 
 

Under det tredje och sista momentet valde jag att ge eleverna inflytande över sin undervisning då 

jag ville undersöka ifall detta kunde påverka dynamiken och arbetsviljan i grupperna med ett 

positivt utfall. Under moment 1 och 2 kommenterade enstaka elever materialet genom att subj-

ektivt kritisera mina val av musikstilar där de hävdade att dessa var tråkiga och oinspirerade. Även 

om dessa kommentarer kring min undervisning inte var någon rådande konsensus från klassen så 

ville jag under moment 3 ändå testa att låta eleverna i respektive grupp demokratiskt bestämma 

sitt egna musikaliska material. För att eleverna skulle få en ny och fräsch utgångspunkt under sin 

ensembleundervisning valde jag även under detta moment att göra två nya ensembler av klassen. 

Detta med anledning att eleverna ska kunna utveckla både den sociala och musikaliska inter-

aktionen med andra elever i klassen och få erfarenhet genom att testa på olika konstellationer och 

gruppdynamiska företeelser. Under moment 3 lämnade jag eleverna ensamma i sina ensemblerum 

betydligt mer än vad jag hade gjort tidigare. Jag var nyfiken på att se vad eleverna skulle kunna 

åstadkomma under mer självständiga förhållanden jämfört med tidigare och även se vad deras egen 

valmöjlighet gällande material, instrument och arbetssätt skulle resultera i.  

 

Det var spännande att se hur den kunskap som eleverna tillgodogjort sig under de två föregående 

momenten visade sig under moment 3. När jag betraktade elevernas sätt att arbeta gick det att 

etablera både konkreta skillnader och likheter gällande elevernas prestationer där de ömsom visade 

tecken på mognad och ömsom föll tillbaka i gamla mönster. Den största skillnaden under moment 

3 i jämförelse med hur eleverna arbetade under VFU3-periodens första veckor var att deras 

högstanivå gällande det musikaliska utförandet blivit högre. Eleverna löste helt enkelt sina 

musikaliska problem snabbare och med högre konstnärligt resultat under moment 3 än under 

tidigare moment. Trots att nivån höjts hände det dock under ett par lektionstillfällen att elevernas 

engagemang började tryta där samarbetsförmågan blev lidande. Vad gäller elevernas musikaliska 

kommunikation och användandet av musikteori är jag dock rädd att eleverna tog ett kliv tillbaka 

under moment 3, där de tyvärr inte nyttjade det språk och de tillvägagångssätt som de tidigare 

gjort. Min egen teori gällande detta är att kopplingen mellan de olika områdena inom musik blev 

otydlig när de inte blev tilldelade material och struktur på samma sätt som tidigare. Elevernas 
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bristande fokus på lektionerna under moment 3 tror jag också berodde på att eleverna blev 

påverkade av att få styra över materialet och arbeta mer självständigt än tidigare vilket resulterade 

i en slags iver. Om jag hade haft mer än 10 veckor på mig hade jag definitivt senarelagt detta 

moment för att låta eleverna bli något mognare i sina roller. 

 

3.6 Formativ bedömning 
 

Parallellt med de tre momenten som mitt genomförande bestod av funderade jag löpande över hur 

jag som aspirerande lärare bör resonera ur ett betyg- och bedömningsperspektiv. Att göra en 

summativ bedömning i ensembleämnet kräver att eleverna vid ett specifikt tillfälle får visa vilka 

kunskaper i ämnet de besitter. Detta kan vara problematiskt i ensembleämnet, som till såpass stor 

del handlar om en längre process av inlärning och samarbete. Den summativa bedömningsformen 

fallerar även under det potentiella uppföljningsmomentet eftersom det inte är det individuella 

musicerandet per se som bedöms, utan snarare den musikaliska interaktionen som görs med andra 

människor. För att en summativ bedömning skulle bli rättvis hade situationen krävt att den 

bedömda eleven fått musicera med elever med identisk kunskap vid både första och andra 

provtillfället vilket hade resulterat i att eleverna inte hade kunnat arbeta tillsammans under lärande-

processen.  

 

Björklund Boistrup (2014) sammanfattar den formativa bedömningens tre motiv; 1) elevers pre-

stationer förbättras genom insikt i sin egen lärandeprocess; 2) elevers självreflektion stimuleras 

genom dokumentationsprocess och 3) elevers insikt i det målrelaterade betygssystemet höjs. Under 

utvecklingsarbetets gång har jag applicerat denna formativa bedömning vilket jag upplever har 

fungerat som ett bra hjälpmedel. Det har funnits utrymme för självbedömning av mitt eget 

genomförande vilket har gett goda chanser till att forma undervisningen allteftersom veckorna har 

gått, vilket har gjort materialet bättre anpassat efter elevernas behov. ESM1 har, som tidigare 

nämnt under kapitel 3.1: Urval, varit en klass med många sociala jargonger som stundtals har gjort 

undervisningen problematisk. Detta har varit påtagligt under periodens bedömningsprocess, där 

det har varit tydligt att enstaka elever påverkat ensemblelektionerna och gruppdynamiken negativt 

genom exempelvis sena ankomster, stökigt uppträdande, en bristande respekt för lärare och 

klasskamrater samt en bristande fokus på uppgiften i fråga. Ur ett bedömningsperspektiv blir detta 

komplicerat för resterande medlemmar i ensemblen, då uppgiftens fokus skiftar från att kreativt 

musicera och skapa till att försöka få någonting gjort överhuvudtaget. Denna brist på fokus från 

individuella elever har varit en påfrestning för de elever som verkligen har velat lära sig, utvecklas 

samt få ett bra betyg. Under Skolverkets bestämmelser kretsar det centrala innehållet för 

ensembleämnena såpass mycket kring termerna “samarbetsförmåga”, “instudering i grupp” och 

“kommunikation” att ämnet till viss del måste bedömas efter elevens sociala förmågor att på ett 

positivt sätt bidra till gruppens dynamik (Lgy11). Detta har gjort att min egen bedömning gällande 

elevernas utveckling under VFU3-perioden har kretsat mer kring hur de arbetar i ensemblen 

snarare än vad för musikaliska resultat som har producerats. Efter min egen erfarenhet vill jag dock 
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understryka att dessa två brukar gå hand i hand, vilket även har varit fallet under processen av mitt 

genomförande. Under VFU3-perioden och utvecklingsarbetets gång upplevde jag att eleverna hade 

utvecklats positivt gällande dessa sociala aspekter där undervisningen blev lugnare, mer effektiv, 

mer produktiv och mer fokuserad ju längre perioden pågått. Min upplevelse är att detta resultat 

återspeglar min egen pedagogik och retorik samt att relationen mellan mig själv och eleverna i 

fråga stärktes med tiden. Denna utveckling kan även bero på andra aspekter, som att eleverna under 

perioden blivit mer vana vid de gymnasiala kraven och att de har blivit mer bekväma i sin 

utbildning och i sina sociala roller. Oavsett vad denna positiva utveckling under lektionstiden har 

berott på så har den utöver enkätundersökningens resultat gjort klassen mer ambitiös där fokus har 

kunnat läggas mer på musik och samarbete än på att komma i tid, koncentrera sig på uppgiften och 

att sluta ställa till med oordning. Min uppfattning är att mitt sociokulturella förhållningssätt har 

gett eleverna adekvata språkliga verktyg som de under processen har använt mer och mer och 

således utvecklat sina kommunikativa färdigheter i musikämnet. För att återkoppla till Björklund 

Boistrup (2014) tror jag att detta val av pedagogiskt förhållningssätt har hjälpt eleverna att prestera 

bättre på grund av en mer utvecklad självinsikt. Eleverna har med hjälp av det musikaliska språket 

fått en större förståelse för hur det musikteoretiska återspeglar sig i verkligheten och har tack vare 

detta kunnat utveckla en bättre insikt och förståelse för det egna utförandet. 

 

3.7 Sociokulturell återkoppling 
 

Jönsson (2017) skriver att; 

 

Om man tror att mänskliga sätt att tänka och resonera har ett socialt ursprung, leder detta till att man 

i princip bör försöka lära barn svåra saker så tidigt som möjligt, eftersom lärande föregår utveckling, 

och att lärandet gynnas av draghjälp från andra. (s. 33). 

 

I teorin är detta resonemang välfunnet och har med tydlighet gått att applicera på den undervisning 

som jag själv har bedrivit under min VFU3-period. Mina mål med elevernas utveckling har hela 

tiden varit att eleverna ska lära sig saker som är svårare än vad de i nuläget behärskar men samtidigt 

balansera svårighetsgraden så att den inte känns övermäktig eller leder till hopplöshet och 

bristande motivation. De språkliga verktyg som jag har använt mig av i undervisningen har 

inspirerats av detta koncept, där eleverna med hjälp av mig, kan nå nästa utvecklingsnivå. Den 

draghjälp som jag har gett eleverna under mina lektioner kan exemplifieras genom elevernas sätt 

att anamma musikaliska begrepp och korrekt terminologi genom att jag själv har kommunicerat 

dessa. Detta har skett utan påtryckningar från min sida utan snarare etablerats under periodens 

gång allteftersom lektionstiden har pågått. 
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Ett annat exempel på draghjälp av mig som stöttepelare är hur pass mycket högre kvalitet de 

musikaliska resultaten har haft när jag har spelat ett instrument tillsammans med eleverna i 

jämförelse med när de har spelat utan att jag har varit med. Detta har sedan lett till att eleverna 

musicerat med godare resultat när jag avstått från att spela, vilket tyder på att detta är en strategi 

som kan leda eleverna i rätt riktning. Att mina elever under lektionstid successivt har nått godare 

resultat gällande den musikteoretiska implementeringen i det praktiska utövandet går att spåra till 

ett par olika områden inom Vygotskijs pedagogiska teori. Dessa spår syns bland annat i nivån på 

svårighetsgrad gällande det valda materialet, som hela tiden varit något över elevernas nuvarande 

förmåga. Med min vägledning, handledning och mina tips och ledtrådar har eleverna ändock klarat 

av dessa uppgifter, ofta med tillfredsställande resultat. Stensmo (2007) skriver även att “under-

visning (instruktioner) måste anpassas individuellt till varje elevs mentala utvecklingsnivå. 

Verksamheten i klassrummet är social såtillvida att eleverna lär av varandra” (s. 196). Att anpassa 

de musikaliska insatserna efter elevernas individuella förkunskaper samt främjandet av en social 

jargong i ensemblerummen som kan uppmana till att eleverna lär av varandra har varit viktigt för 

mig i min undervisning med förhoppningen att nå god utveckling.  

 

4. Resultat 
 

I detta kapitel presenteras resultaten som framgick av handledarsamtalet och enkätundersökningen, 

som båda tog plats under VFU3-periodens sista vecka i anslutning till lektionsseriens och genom-

förandets slut.  

 

4.1 Handledarsamtal 
 

I Bedömningsstöd i musik och ensemblemusicerande (Skolverket, 2012) finns det, som nämnt 

under kapitel 3: Metod, tre förslag på modeller för att göra en rättvis bedömning av elevens insats 

under kursen. Baserat på de rådande styrdokumentet som tidigare redovisats i detta arbete har jag 

valt att basera mitt handledarsamtal på den tredje modellen; alltså C) min egen subjektiva 

kvalitetsuppfattning. Skolverket (2012) förklarar modell C;  

 

I denna metod ligger tyngdpunkten på dina kvalitetsuppfattningar. Det innebär att du använder 

kunskapskraven och elevernas musicerande för att belysa och kritiskt granska din smak och dina 

preferenser. Det ökar dina möjligheter att i samklang med andra musiklärare bedöma och 

betygsätta enligt kursplanens intentioner. (s. 6).  

 

Många av mina egna vänner och kollegor har jag träffat genom mitt eget musicerande. Att arbeta 

med mitt eget intresse tillsammans med likasinnade genom att göra konserter, hålla i musikquiz, 

sitta i orkesterdiken, spela på företags- och bröllopsfester, vigslar, begravningar, dop eller under-

visa i musik har för mig varit en ynnest. Tillsammans med min egen tid som student på musik-
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högskolan har dessa professionella sammanhang gjort att jag träffat många, mycket duktiga musik-

er som jag fått förmånen att musicera, umgås och samtala med. När det kommer till att diskutera 

och värdera musik så finns det en subjektivitet gällande vissa saker, som exempelvis smak och 

tycke gällande genrer, tekniska färdigheter, uttryckssätt, sångklanger där det kan vara svårt att hitta 

en konsensus där inga åsikter bryts. Det finns å andra sidan mycket gällande musikaliska 

värderingar som utbildade musiker delar. God stilkännedom, genrebredd, tajming, känsla, 

kunskaper om rytmik, ackord och melodier för att nämna några få. Skolverket (2012) beskriver 

subjektivitet kontra objektivitet; 

 

Mycket av det som vi uppfattar som vår subjektiva smak delar vi med många andra, särskilt om vi 

tillhör samma yrkesgrupp. Det är viktigt att du utvecklar en medvetenhet om vilka kvalitets-

uppfattningar som faktiskt är unika för just dig. Dessa ska inte påverka betygsättningen medan 

uppfattningar som du delar med flertalet andra musiklärare kan ligga till grund för en gemensam 

bedömningskultur – om de är förenliga med kunskapskraven. Syftet med denna metod är att du ska 

bli medveten om din ‘praktiska yrkesteori’ när det gäller bedömning. Ju bättre du känner dina egna 

kvalitetsuppfattningar och bedömningsvanor desto lättare är det för dig att undvika privata 

bedömningar som inte är professionellt grundade. (s. 6). 

 

Detta kapitel står till grund för samtalet tillsammans med min VFU-handledare Johan Hedtjärn. 

Målet med detta handledarsamtal var att få en djupare förståelse för subjektivitetens roll vid 

bedömning och betygssättning men även att utvärdera genomförandet av min lektionsserie från 

ett perspektiv som var någon annans än mitt eget. Till handledarsamtalet hade jag dels låtit mig 

inspireras av de kollegiala frågeställningarna som återfinns i Bedömningsstöd i musik och 

ensemblemusicerande (Skolverket, 2012) där jag också kompletterade med utvärderande frågor 

om min egen undervisning. Dessa frågor bestod av fyra grundfrågor som sedan mynnade ut i 

följdfrågor och diskussion. Frågorna var; 1) Vilka förmågor anser du vara allra viktigast vid 

ensemblespel? 2) Vilka kvaliteter tycker du att eleverna måste utveckla för att med läroplanens 

ord kunna “delta i musikaliska sammanhang”? 3) Vilka risker och fallgropar tycker du att det 

finns med bedömning i ensemblemusicerande? 4) Vilka förmågor och kvaliteter tycker du att 

eleverna har utvecklat under mina ensemblelektioner? 

 

Det första som visade sig i samtalet är att jag och Johan har väldigt likartade åsikter när det kommer 

till synen på ensemblemusicerande och vilka kvaliteter som en värdesätter. Johan menar att de 

viktigaste förmågorna vid ensemblespel, såväl i skolform som professionellt, är att kunna 

kommunicera och samarbeta. För att lyckas som elev i ensemblesammanhang menar Johan att det 

viktigaste redskapet som finns är språket och den grundläggande terminologin. Vi diskuterar oss 

fram till att eleverna behöver känna till och förstå innebörden av vissa ord för att kunna förstå 

varandra på ett musikaliskt plan. Det räcker inte att säga exempelvis “vi tar det från ‘there will 

be’...” som skulle kunna vara en textfras som återkommer flera gånger i låten och egentligen inte 

har någon musikalisk anknytning alls. Istället borde eleverna ha verktygen att kommunicera i 

termer som “vi tar det från andra bryggan” eller “vi tar det från takt 34” som båda ger ett mer 

professionellt uttryck och en mer exakt information. Johan menar på att det i huvudsak finns två 
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risker med bedömning i ensemblemusicerande, där den ena knyter an till modell 3 i Bedömnings-

stöd i musik och ensemblemusicerande (Skolverket, 2012), nämligen de egna musikaliska 

preferenserna. Johan menar att det finns en risk att en gynnar de elever vars intresse sammanfaller 

med den egna smaken, där likartade preferenser kan ge upphov till en bättre förståelse och ett 

högre betyg. Johan menar dock att detta ganska enkelt kan stoppas genom att ha en medvetenhet 

kring denna fallgrop och att inte låta sig luras av tycke och smak, vilket i teorin skulle kunna leda 

till eventuell favorisering av elever. Den andra risken, menar Johan, är att det kan vara svårt att 

inte sammanblanda elevers personligheter och prestationer, vilka inte alltid behöver hänga ihop. 

Gällande min egen VFU3-period och genomförandet av min lektionsserie ger Johan sina svar på 

detta utvecklingsarbetes syfte och frågeställning. Johan säger att;  

 

Eftersom du har förberett och genomfört material som har ska leda till att elevernas fokus hamnar 

på musikteoretiska och språkliga aspekter så har eleverna definitivt utvecklat dessa. De har varit 

tvungna att räkna takter, att kommunicera kring enkla musikaliska former och låtar vilket har gett 

en mer stabil grund och en tydlig positiv utveckling. Eleverna har blivit bättre på att hålla ordning 

på olika låtars strukturer, att räkna in låtar, att skilja mellan rytmiska underdelningar samt att visa 

valt musikaliskt material större respekt än tidigare. (Johan Hedtjärn, personlig kommunikation, 12 

december 2019). 

 

Detta svar var givetvis både positivt och bekräftande gällande den undervisning jag tillhandahållit 

och genomfört under VFU3-perioden. För att få ett bredare perspektiv även från elevernas håll var 

det nu dags att vidta den kvalitativa forskningsmetod, i form av uppföljning av enkätundersök-

ningen, som gjordes under den första veckan av min VFU3-period.  

 

4.2 Uppföljning på enkätundersökning 
 

I jämförelse med den enkätundersökning som ursprungligen gjordes med ESM1 går det i slutet av 

VFU3-periodens gång att se en tydlig skillnad i hur eleverna förhåller sig till musikteori och 

kompskisser. Resultatet av denna andra undersökning visar att eleverna har fattat ett större tycke 

för både musikteori och kompskisser. De visar även att kunskapen kring sambandet mellan 

musikteori och utövande samt kompskissen och låten som den föreställer har förbättrats. Som 

helhet har stapeldiagrammet blivit jämnare och förhållandet mellan elevernas förståelse för 

musikteorins syfte har ökat. Resultaten berättar även att eleverna har funnit större glädje i att arbeta 

på det här sättet jämfört med vad de tyckte under det första tillfället. Denna uppföljning på 

enkätundersökningen som gjordes under den första veckan av VFU3-perioden visar att mitt försök 

att öka elevernas intresse för sambandet mellan musikteori och kompskisser med det musikaliska 

utövandet har lyckats sett ur elevernas egna perspektiv.  
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 Tabell 2 – Svar på enkätundersökningen som genomfördes under vecka 10. 

 

1. Jag tycker om musikteori. (3.51 - ökning med 0.88). 2. Jag vill lära mig mer om musikteori. 

(4.45 - samma resultat som tidigare). 3. Jag förstår sambandet mellan musikteori och att utöva 

musik. (3.11 - ökning med 0,48). 4. Jag tror att musikteori kan hjälpa mig att utvecklas som 

musiker. (4.45 - samma resultat som tidigare). 5. Jag tycker om att läsa och spela efter komp-

skisser. (3.78 - ökning med 1.6). 6. Jag vill bli bättre på att läsa och spela efter kompskisser. 

(4.48 - ökning med 0.12). 7. Jag förstår sambandet mellan en kompskiss och låten den 

föreställer. (3.03 - ökning med 1.18). 8. Jag tror att kompskisser kan hjälpa mig att utvecklas 

som musiker. (4.12 - ökning med 0.12). 

 

5. Diskussion 
 

För att göra min diskussionsdel tydlig har jag i detta kapitel valt att presentera mina tankar i under-

rubrikerna; metoddiskussion, resultatdiskussion, reflektion och slutord  

 

5.1 Metoddiskussion 
 

Den forskningsmetod som jag valde att använda mig av i detta utvecklingsarbete var en kvalitativ 

sådan bestående av en fokusgruppsintervju, en enkätundersökning och ett handlarsamtal. Med de 

erfarenheter jag har samlat på mig genom min kompletterande pedagogiska utbildning och mina 

VFU-perioder är min generella ståndpunkt att mina val gällande metod i detta utvecklingsarbete 

har varit relevanta och passande. Ämnet som jag valde att undersöka i arbetet har fallit sig naturligt 

att basera på en kvalitativ metod där jag till mitt yttersta har försökt att balansera mitt eget, mina 

elever och andra kunniga personers perspektiv. Detta har jag gjort för att ge så rättvist och 

trovärdigt resultat av min lektionsserie som möjligt och ifall jag hade gjort om det har jag svårt att 
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tänka att jag skulle välja en helt annan väg. Även om jag är nöjd över metodvalen har jag dock 

reflekterat en del över enkätundersökningen som eleverna fick göra och vilken tillförlitlighet denna 

hade. För även om undersökningen gjordes anonymt båda gångerna och under förhållanden där 

eleverna inte påverkade varandra i hur de graderade påståendena finns det en risk när det kommer 

till självbedömning. Eleverna kan exempelvis ha överskattat sin egen utveckling under perioden 

eller helt enkelt svarat med höga siffror för att göra mig som lärarpraktikant nöjd och glad. Om jag 

hade haft mer tid skulle jag egentligen ha velat komplettera denna enkätundersökning med 

individuella allmänmusikaliska tester, för att kunna se hur väl eleverna exempelvis skulle kunna 

tillgodogöra sig en enkel kompskiss eller notbild i ett skarpt läge. Detta tror jag hade varit ett bra 

komplement till enkätundersökningen men tyvärr fanns det inte tid till detta under dessa 10 veckor. 

Ett annat sätt att komplettera enkätundersökningen hade också varit att utöver påståendena ställa 

frågor där eleverna hade kunnat svara med egna ord och inte bara med hjälp av siffror. Om samtliga 

elever i detta scenario hade bidragit med tankar och åsikter hade detta varit ett sätt att ge arbetet 

en intressant inblick från elevernas perspektiv.  

 

En annan sak som jag har reflekterat över i retrospektiv är även hur jag hade kunnat öka utveck-

lingsarbetets reliabilitet genom att ha en uppföljning på fokusgruppssamtalet. Att kunna sätta 

elevernas ord på deras uppfattning om utvecklingen under lektionsserien gällande berört ämne 

hade varit värdefullt att ställa i paritet till handledarsamtalet och detta hade sedermera gjort min 

resultatdel rikare. Tyvärr kunde detta inte genomföras på grund av tidsbrist. Gällande både 

handledarsamtalet och fokusgruppssamtalet tar jag även med mig hur viktigt det är att ställa rätt 

typ av frågor, vilket jag inser att jag till nästa gång skulle kunna lägga mer tid och tanke på, för att 

kunna dyka djupare i intervjuobjektens tankar.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
 

Även om mina resultat visar att elevernas förståelse och uppskattning gällande berört ämne har 

nått positiv utveckling finns aspekter som är viktiga att ta i beaktning. En intressant frågeställning 

är exempelvis hur pass mycket eleverna utvecklades på grund av mig och min undervisnings-

modell i paritet med att eleverna fick spendera ytterligare 10 veckor, alltså ungefär hälften av deras 

gångna tid som gymnasieelever, i en musikalisk miljö med annan undervisning i Instrument eller 

sång, Gehörs- och musiklära och Musikproduktion. Även om denna aspekt är intressant för min 

egen pedagogiska utveckling är det egentligen oväsentligt för eleverna, då de bevisligen har 

utvecklats åt rätt håll oavsett om det var min pedagogiska förtjänst eller inte.  

 

De resultat och slutsatser som jag i detta utvecklingsarbete har nått fram till har en relativt låg 

validitet och reliabilitet. Då undersökningen enbart gjordes på en klass är det svårt att dra några 

långtgående slutsatser där mina resultat kan räknas som så pass omfattande att mitt genomförande 

skulle bli någon slags pedagogisk praxis. För att mina resultat skulle kunna nå en högre till-

förlitlighet skulle det krävas att göra samma typ av arbete på flera olika klasser, i olika årskurser, 
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i olika skolor. Till nästa gång skulle jag även använda mig av en reviderad och justerad kvalitativ 

metod likt den som gicks igenom under metoddiskussionen. Trots att resultaten i detta utvecklings-

arbete har en något bristande validitet sett ur ett övergripande pedagogiskt perspektiv tyder dock 

ändå resultaten på att de metoder och det genomförande som jag använde mig av fungerade väl i 

detta sammanhang. För att stärka resultaten hade jag också, med facit i hand, egentligen behövt 

och velat ha mer än 10 veckor för att grundligt kunna undersöka det som jag valde att undersöka. 

För även om jag kan se goda resultat av det som jag ville åstadkomma under dessa veckor tror jag 

egentligen att jag bara har berört själva toppen av isberget. Så även om detta arbete har varit väldigt 

nödvändigt för min egen personliga utveckling att göra tror jag att det hade behövts göras många 

fler gånger innan det hade kunnat ses som en nödvändighet inom det musikpedagogiska fältet. Ett 

fundamentalt problem med att utveckla elevernas musicerande genom musikteoretisk implement-

ering är att kunskapens omsättning i praktiken först visar sig efter år av erfarenhet och utövande. 

Enkelt förklarat är detta ett område som tar väldigt lång tid att bli bra på, vilket gör det svårt att 

åstadkomma pedagogiska underverk på endast 10 veckor. Jag är däremot fast besluten om att det 

hade kunnat ske en mycket positiv utveckling om jag istället hade haft tre år på mig att arbeta efter 

detta koncept. Jag tror att det hade resulterat i att eleverna i ESM1 hade kunnat examineras med 

en övergripande kunskap om musik och att inte låta ämnet förbli uppdelat i kurser. För även om 

musikämnet är, och bör vara, uppdelat i olika gymnasiekurser efter Skolverkets riktlinjer är musik 

i verkligheten en helhetskunskap, vilken jag som aspirerande lärare önskar att alla elever en dag 

ska klara av att nå. 

 

5.3 Reflektion 
 

Skolverkets ämnessyftningar, centrala begrepp och kunskapskrav gällande musik- och musik-

teoriämnet ger ett generöst tolkningsutrymme till den utövande musikläraren. Detta utvecklings-

arbete har grundat sig i mitt eget tolkningsutrymme som bygger på att spela rock, pop och annan 

modern musik med hjälp av en stabil musikteoretisk grund. Min egen erfarenhet gällande hur dessa 

verktyg har hjälpt mig själv i såväl amatörmässiga som professionella sammanhang har gjort att 

jag själv fått en stark tilltro till dess koncept. Att implementering av musikteoretiska fundament i 

det musikaliska utövandet har fungerat bra som instuderingsmetod för min egen utveckling betyder 

dock inte att det nödvändigtvis fungerar bra för alla andra. Men oavsett vilken instuderingsmetod 

en musikelev föredrar förändras inte Skolverkets bestämmelser där en elev behöver ha förmågan 

att “omsätta kunskaperna i musikteori till skapande och musicerande” för att kunna få ett godkänt 

betyg (Lgy11). Den didaktiska hur-fråga som jag inledningsvis ställde i detta arbete anser jag dock 

fortfarande är svårbesvarad, då min syn på ensembleundervisning efter denna VFU3-period 

snarare blivit bredare än smalare. Den erfarenhet och de resultat som jag själv införskaffat under 

dessa 10 veckor pekar på att den didaktiska hur-frågan i musikämnet inte besvaras särskilt väl med 

varesig prejudikat eller facit. Hur en musiklärare bör lära ut ensemble beror, enligt mig, till såpass 

stor del på vilka individer den berörda gruppen elever består av samt vilken förkunskap de har, 

vilka intressen de har, vilka personligheter de har och vilka ambitioner de har. 
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Under just dessa 10 veckor bestod min klass enbart av killar med blandad och generellt grunda 

förkunskaper och outvecklade rutiner gällande valt ämne. Vid en situation som denna måste jag, 

eller vederbörande musiklärare, anpassa undervisningen för att se till att just denna klass når upp 

till Skolverkets krav. Att arbeta efter en pedagogisk modell och med pedagogiska verktyg som 

medgav goda resultat i en helt annan situation blir nödvändigtvis inte irrelevant i detta samman-

hang men måste justeras efter eventuella behov. Här tror jag också att det är viktigt att poängtera 

att musik, likt samtliga estetiska program, många gånger är det ämne/område som eleven i fråga 

tycker om att syssla med på fritiden. Detta gör dels att kunskapsspannet elever emellan ökar 

beroende på hur länge och hur flitigt denna fritidssyssla tidigare har utövats. 

 

En annan följd är att musikeleverna i regel är vana vid att musik ska vara någonting roligt, av-

kopplande, kreativt och praktiskt, vilket kan bli problematiskt i skolan när eleverna helt plötsligt 

får läxor som anses vara tråkiga och samtidigt bli pedagogiskt bedömda i sitt arbete. Syftet med 

detta utvecklingsarbete var att eleverna i ESM1 skulle nå god utveckling gällande förståelsen kring 

hur musikteori och praktiskt musicerande hänger ihop samt hur dessa verktyg kan användas i musi-

kaliska sammanhang. Enligt min metod och resultat har eleverna både som grupp och kollektivt 

gjort detta. Att eleverna har lyckats med detta tror jag till stor del beror på att jag under periodens 

gång har gjort flertalet justeringar i min planerade undervisning. Exempel på detta är typen av 

material, svårighetsgraden på materialet, min egen roll som ledare i klassrummet, min retorik samt 

hur jag funderat kring frågor om bland annat genus och rådande sociala strukturer i klassrummet. 

Med denna VFU3-period i ryggen är jag säkrare än tidigare på att kombinationen av följsamhet 

och beslutsamhet är vad min egen undervisning bör präglas av i framtiden. Följsamhet gällande 

exempelvis elevinflytande och typ av material och beslutsamhet gällande min egen ämnes-

kompetens, min egen utbildning och min egen kunskap om rådande styrdokument. Denna kom-

bination har stundtals varit komplex i utförandet och har gjort mig ödmjuk inför framtida uppgifter 

och jag ser definitivt områden för förbättring av min egen pedagogik som jag övertygat tror 

kommer etableras med den erfarenhet jag hoppas införskaffa under ett framtida yrkesliv. Med den 

rutin som lärarrollen medför är jag tämligen säker på att min skicklighet inom bland annat retorik, 

elevbemötande, planering och utförande kommer att utvecklas och göra mig till en bättre pedagog.  

 

När det kommer till att använda sin kreativa och praktiska sida kan det vara ostimulerande att 

behöva sitta och lyssna på någon som håller föredrag kring de teoretiska byggstenarna för ämnet i 

fråga. Att bevittna ett föredrag kring hammaren och spikens historia eller om den fysikaliska 

förklaringen till varför gravitationen, rörelsekapaciteten och objektens massa påverkar hammarens 

kollision med spiken och således gör att den slås in i träet känns troligtvis mindre inspirerande för 

den praktiskt lagda än att faktiskt få slå in en spik med en hammare själv. En svårighet under min 

VFU3-period och med detta utvecklingsarbete har varit att lyckas med just detta. Att inspirera 

eleverna att göra någonting som normalt klassificeras som tråkigt när det, sett från deras håll, är 

betydligt roligare att sätta sig ned vid sitt instrument och bara börja spela. 
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Sammanfattningsvis har mina kvalitativa metoder visat på att eleverna både har utvecklats och 

stimulerats av min pedagogiska modell och de har även förstått innehållet och hur de ska göra för 

att tillämpa detta innehåll i musikaliska sammanhang. Vissa mer än andra, vilket överensstämmer 

med de förväntningar jag till en början hade. Att denna lektionsserie visat sig effektiv i detta 

sammanhang tror jag dock inte alls innebär att den bör bli en vedertagen modell för alla möjliga 

tillfällen. Musikämnet och de tillhörande kurserna har såpass mycket att göra med dels eleverna 

som individer och dels med aspekter som klasstorlek, förkunskaper, utrustning, lokaler, skolkultur, 

elevernas förmåga att ta till sig information och olika tillfälligheter som kan spela stor roll. 

 

5.4 Slutord 
 

Att genomföra och skriva detta utvecklingsarbete har varit spännande, utmanande, lärorikt och på 

många sätt ögonöppnande för mig. Det har varit intressant att möta elever med olika sociala och 

musikaliska bakgrunder och leda dessa genom en pedagogisk process kretsandes kring musik-

ämnet som är den plattform där vi alla, på vårt individuella sätt, kan mötas som ett kollektiv. 

Musiken är fantastisk på det viset att den kan föra oss människor samman oavsett varifrån vi 

kommer eller vilka kulturella, etniska, politiska, religiösa eller sociala bakgrunder vi har. Även om 

mitt fokus under hela VFU3-periodens gång har legat på mina elever och deras utveckling känner 

jag en tillfredsställelse även över min egen utveckling mot målet som är att bli en duktig och lyhörd 

musiklärare. Jag känner samtidigt en stor ödmjukhet och respekt inför hur otroligt mycket mer det 

finns kvar att lära dels om att vara en framgångsrik pedagog och dels om det som är min egna stora 

passion i livet - musik. Och med dessa ord vill jag avslutningsvis ställa den fråga som jag otaliga 

gånger fått ställd till mig av mina elever; kan vi börja spela snart? 
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7. Bilagor 
 

Bilaga 1: Avicii - Without You 

drive.google.com/file/d/1PICMHRT_8PyAjjPi3wOu-qT80Z-0nlJX/view?usp=sharing 

 

Bilaga 2: Minor Blues 

drive.google.com/file/d/1PwMc6rHwIoS7qmue36IJRQAbhoSi2NIO/view?usp=sharing 

 

Bilaga 3: Shuffle Blues 

drive.google.com/file/d/1nHc6xql8miNgnXNMLVDv1NlK_OitAYZ5/view?usp=sharing 

 

Bilaga 4. Coldplay - Fix You 

drive.google.com/file/d/1rX9jjoNV8DRETwmO2WBOI4COGpGsdjgn/view?usp=sharing 

 

Bilaga 5: Enkätundersökning 

drive.google.com/file/d/1_lhT-lV7rnO9W2H5Q7NGtqWezuZL2tZV/view?usp=sharing 

 

Bilaga 6: Terminologi 

drive.google.com/file/d/1biIK2fIzGMhf7Z5yQ9HIx_NsBTx5S0QB/view?usp=sharing 

 

 

 

 


