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 Abstract

Ferm, Cecilia (2004) Openness and awareness – a phenomenological study of music
teaching and learning interaction. Doctoral thesis no xxxx. School of Music in Piteå.
Luleå University of Technology. ISSN xxxxx……..

My interest in the problem I have chosen has grown from my practise as a music teacher
in Swedish compulsory schools. My ontological and epistemological standpoints belong
to a life-world-phenomenological way of thinking. By this I mean that the world is
around us and in us, we are in the world, but experience it in different ways from our
earlier experiences. An assumption in the study is that method and theory can hardly be
separated from each other. When it comes to my view on teaching and learning, I have a
holistic perspective. I don’t think you can separate content and methods. I think that the
development of an individuals’ music experience and music knowledge needs to be in
focus. With that foundation of understanding as a startingpoint, I believe that learning is
constituted by our experiences in the world. I will also stress that learning does not arise
nor is it formed in a vacuum, it is instead found in a complex context. The aim of the
study is to describe, analyse and try to understand music teaching and learning
interaction between teachers and pupils at music lessons in years 4-6 of compulsory
school. There is a focus on the teacher’s words, actions and reflections. In what ways do
teachers interact with pupils in musical learning processes? What aspects of the teaching
and learning interaction are important when the aim is to offer the pupils, musical
experience? How do the teachers reflect upon the interaction? According to a
phenomenological way of looking at the world, the mean is to find a method that makes
it possible to understand individuals and social groups from the lived relations they have
to their environments, the world they live and participate in. The purpose is not solely to
enlighten the things that already exist, but to see new connections between what is
already existing. I followed three teachers for one semester, observed them and let them
reflect via e-mail on the notes I wrote them every week. The generated written material
was analysed by a method inspired by phenomenology. The results are presented in two
parts. The first part is based on the observations. It is presented as themes and aspects
that through the analysis seemed to be important and represent different sides of the
phenomenon. The themes focus the following; How the teachers related to the
incorporated musical knowledge of the pupils, in which way the teachers were open to
the initiatives of the pupils, how musical experience was made possible, how the acts of
the pupils were handled and finally which symbols were used in the interaction. The
second part is based on the teachers’ reflections and is presented in two themes;
Conditions that influence the quality of the interaction, and balance. Each theme is
commented, related to practise and earlier research, and put into a broader context. In the
last chapter some pervading characteristics such as inter-subjective creation of meaning,
and distribution of responsibility are discussed.

Swedish text with English summary.
Keywords; music in compulsory school, learning of music, music teacher,
phenomenology, life-world, music teaching and learning interaction.
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Förord

För att fungera som människa, vilket är en förutsättning för att kunna
genomföra arbetet med att skriva en avhandling, gäller det att vara hel.
Med det menar jag att de personliga, relationella och proffesionella
delarna i en människa får näring och förhåller sig i hyfsad proportion till
varandra. Det personliga är basen, ovanpå kommer det relationella och
högst upp, som en topp, kommer det professionella. De personer jag
under arbetets gång har haft runt mig och interagerat med har fyllt
funktioner på ett eller flera av dessa plan. Alla ni är värda många tack,
utan er hade avhandlingen aldrig blivit vad den blivit och min
forskarutbildning hade sett annorlunda ut liksom min samlade erfarenhet.
Jag vill börja med att tacka dem som levt allra närmast mig under hela
arbetets gång, Amanda, Hannes och Klara Ferm. Tack för att ni finns och
lär mig mest av allt. Så vill jag tacka min livskamrat Ketil Thorgersen,
tack för att du funnits så nära i processen, tack för alla diskussioner och
all hjälp med kommenterandet av texten, såväl de svenska som de
engelska delarna. Och tack Janne Ferm, till dig är avhandlingen ägnad,
för all uppmuntran, all hjälp, alla intressanta filosofiska och pedagogiska
samtal, för att du finns som min vän. Tack Diana King för hjälp med
granskning av avhandlingens engelska delar. Jag vill också tacka min
stora familj; Mamma Solwey, (tack för granskning) pappa Jan, Marianne,
syster Anna, (tack för intressant diskussion kring symbolanvänding),
Tom, Hampus, bror Anders, Hanna, syster Karin, Marcus och bror Erik.
Tack för att ni finns och har funnits på olika sätt i min närhet, ni betyder
mycket! Vidare på det relationella planet vill jag tacka alla mina vänner
och speciellt ni som hjälpt mig att se mig själv in i, genom och ut ur
denna mångfasseterade utbildning; Maria Lundholm, alla kvinnor i
kvinnliga forskarskolan, Barbro Hulldén och Inger Hapaniemi. Tack! Och
tack Ewa Edström för att du alltid finns. De människor som interagerat på
det professionella planet har så klart fungerat i större eller mindre grad
även på de andra, men fortsättningsvis vill jag tacka dem som i första
hand funnits ”på toppen”. En förutsättning för att denna verksamhet över
huvud taget skulle vara möjlig är finansiering. Tack Luleå Tekniska
Universitet som genom kvinnliga forskarskolan gett Musikhögskolan
fakultetsmedel, och tack Skolverket för generöst stöd till vår lilla
forskarmiljö. Först och främst vill jag tacka mina två handledare Sture
Brändström och Eva Alerby. Tack Sture för ditt stöd och din tro på mig.
Tack Eva för alla frågor som fått mig att tänka vidare och för allt
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samarbete ”på sidan av”. Våra lektorer i musikpedagogik, Anna-Karin
Gullberg, KG Johansson och Lena Vesterlund vill jag också tacka för alla
kommentarer och allt utbyte samt vidgande av vyer genom åren. Min
fantastiska kärngrupp på Musikhögskolan, doktorandgruppen, vill jag
tacka flera gånger. Ann-Christin Wennergren, Sidsel Karlsen, Johnny
Wingstedt, Dorota Lindström och Johan Peterson. Tack för er
omtänksamhet, för att ni är de ni är, bjuder på er själva, är viktiga på alla
plan och har kommit med väsentliga synpunkter och uppmuntran, inte
minst det sista året. Tack också kollegor inom pedagogik och lärande.
Några som dessutom är värda ett stort tack är ni som arbetat runt omkring
och har fått avhandlingsarbetet att fungera. Servicecenter, Ove, Ronald,
Manne, Tommy, Ulf och Peter. Tack för att ni ställt upp i alla lägen.
Detsamma vill jag säga till er på biblioteket; Åsa, Mats, Yvonne och
Inger. Ni är ovärderliga. Kristina, Christina, Lena, Pia, Ann-Kristin,
Magnus, Eva och Annika har också bidragit med värdefulla insatser. Ni
som håller det fint på musikhögskolan vill jag också tacka, och inte minst
Karin för alla viktiga och fina samtal vi haft. Tack! Den som också lagt
ner tid, inte minst på avhandlingens resultatdel är Christer Wiklund, tack
så mycket för att du lät din skarpa blick läsa vad jag skrivit. Även krafter
utanför institutionen har verkat med utgångspunkt i
avhandlingsskrivandet. Øivind Varkøy, Christer Bouij och Jan Bengtsson
har i olika skeden kommit med synpunkter på delar av texten, tack ska ni
ha. På en konferens i nätverket för musikpedagogisk forskning, NNMPF,
har Sven-Erik Holgersen kommenterat en presentation som behandlade
avhandlingens ontologi och metodologi. Tack för de synpunkterna och
alla andra intressanta diskussioner. Tack också alla ni andra som
interagerat med mig i de nätverk jag ingår, Nordplus, NNMPF, ISME och
ISPME. Många tack är Kirsten Fink-Jensen värd, inte minst för att du är
en förebild för mig, men i första hand för den insats du gjorde i samband
med mitt slutseminarium i december 2003. Din insats var otroligt
proffsigt och givande. Jag måste också rikta ett stort tack till lärare A, B
och C och alla era elever för att ni inbjöd mig i er musikdidaktiska
samvaro. Tack! Till sist vill jag tacka mina inspiratörer och
docentförebilder; Johanna Adami och Emil Sköldberg, utan er hade det
aldrig gått!

Piteå maj 2004.

Cecilia Ferm
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Prolog

Auskultanten

Rummet är stort och ljust, kanske ljusgult. På väggarna tyger i olika
färger. Rummet är fyllt av instrument, slagverksinstrument, synthar,
elgitarrer, elbas. Auskultanten sitter i ett hörn.
-Vad vill du spela idag?, frågar musikläraren.
Pojken går till elgitarren. Får hjälp med att slå igång den, distat ljud.
Pojken spelar. Musikläraren spelar. Rummet fylls av klanger. Tiden står
stilla. Auskultanten gråter.

Eleven

Rummet är grått. Men glatt. Eleven är ensam med läraren. De andra finns
inte där. Eleven spelar flöjt läraren gitarr. Första låten i nya boken, en
polska. De spelar tillsammans. Läraren ser glad ut, sprider glädje.
-Jättebra, säger läraren, det här måste vi spela för de andra.
De spelar tillsammans. Eleven är glad och varm inombords.

Musikläraren

Rummet är gammalt, luktar källare och gamla dammiga läromedel.
Möblerna är sådana om blivit över. Bänkar i olika storlekar som vickar
lite hit och dit. Grönmönstrad korkmatta på golvet. Musikläraren står på
en stol och klappar takten med stora rörelser. Ropar olika saker till
eleverna. Eleverna, cirka 15 stycken, spelar en julsång i eget
arrangemang. Ljuden symboliserar julen. Alla är med. De flesta verkar
glada. Musikläraren är gladast
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Kapitel 1
The real voyage of discovery
consists not in!seeking new
lands, but in seeing with new
eyes.

 /Marcel Proust

Inledning

De tre skildringarna i prologen är för mig tre bilder av musikdidaktisk
interaktion. Läraren guidar eleven i den musikaliska erfarandeprocessen.
Det är ett komplext fenomen som denna avhandling avser att beskriva,
analysera och försöka förstå. Sammanhanget är musikundervisning för
elever i åldern tio till tolv år inom den svenska grundskolan.

Hur ser då bakgrunden till tillkomsten av denna text ut? Dels har den sitt
ursprung i min bakgrund som musiklärare på det som förut kallades
mellanstadiet och där barn i 10-12-årsåldern undervisades, där ambitioner
ofta krockade med förutsättningar. Dels har den fått näring i det jag varit
med om på min vetenskapliga upptäcktsfärd. Jag väljer att först reflektera
över musikläraryrket och musikämnets förutsättningar, för att längre fram
komma in på det senare.

Efter avklarad musiklärarexamen har karriären som musiklärare utspelat
sig på grundskolans samtliga nivåer, gymnasiet och musikskolan. Att
arbeta i med elever i 10-12årsåldern har varit mycket givande och
utmanande men också svårt och krävande. Ofta har jag huserat i en lokal
utanför den ordinarie skolbyggnaden och ofta har tiden jag befunnit mig
på skolan varit begränsad och osammanhängande. Att få till stånd ett
möte med de enskilda eleverna och ge dem en musikalisk upplevelse har
ibland lyckats och ibland misslyckats. Lektioner då alla, i helgrupp eller
mindre grupper, har fått chansen att göra musikaliska erfarenheter, har
varit otroligt inspirerande, men ofta har möjligheten störts av bristande
förutsättningar. Antingen har stor del av timmen ägnats åt att diskutera
huruvida skolans regler skall följas eller inte, åt att hitta ett gemensamt
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språk eller åt att motivera lektionens innehåll och metoder. Många
faktorer inverkar på att dessa förhållanden ser ut som de gör, och får de
konsekvenser de får. Att veta att interaktionen är möjlig att få till, att vara
intresserad av eleverna som individer, men att ofta misslyckas med sitt
mål är frustrerande. Tanken med detta avhandlingsarbete är att göra den
interaktion synbar som leder till att eleverna får göra musikaliska
erfarenheter. I förlängningen kan förhoppningsvis ett sådant
synliggörande av interaktionens olika aspekter ge näring åt nya idéer
såväl inom forskarsamhälle som i den pedagogiska praktiken genom
reflektion och diskussion.

Musikpedagogisk forskning om elever i 10-12-årsåldern är i det närmaste
obefintlig. För att sätta mina erfarenheter av musikläraryrket med elever i
denna ålder i ett sammanhang, samt för att styrka motivet för
avhandlingens fokus ytterligare, väljer jag att ta upp några resultat ur
Skolverkets utvärdering av musikämnet; Musikämnets villkor och
möjligheter, från Lgr 80 till Lpo 94 1(Sandberg, 1994a, b). Utvärderingens
resultat visar på en väl fungerande undervisning men blottlägger även
stora problem förknippade med lärarnas kompetens och villkor för
undervisning. ”Svårigheterna är störst på mellanstadiet” (s. 1).
Förhållandena styrks även i Bouijs (1998) avhandling om blivande och
nyblivna musiklärares socialisation.

En intressant aspekt kan vara vilka lärare det egentligen är som undervisar
10-12-åringar i musik i Sverige. Skolverkets utvärdering (1994) beskriver
förhållandena som att det oftast är en ensam lärare som arbetar med en hel
klass. Antingen undervisar klassläraren själv eller så överlåts
undervisningen till en ämneslärare i musik. Vid tiden för utvärderingen
undervisades drygt hälften av barnen av sin klasslärare. Cirka en tredjedel
av de undervisande lärarna var män. ”Klassundervisning på grundskolan
tycks till största delen vara en kvinnlig angelägenhet” (Bouij, 1998, s.
236). Detta är en bild jag känner igen och senast jag arbetade som
musiklärare, visade sig mina kollegor vara kvinnor i yngre medelåldern,
mödrar till flera barn, medan männen fanns på högstadiet och gymnasiet.
Vad den könsfördelningen kan ha för konsekvenser, kan jag endast
spekulera i, men att yrket inte har hög status står helt klart. Hur det i sin
tur påverkar eller påverkas av omgivningens inställning till ämnet och
själva undervisningen kan givetvis diskuteras.

                                                  
 1 Läroplan för grundskolan 1980 samt Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994.
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Att musiklärare har utbildning och stannar länge på en skola borde ge
större möjligheter till en lyckad interaktion med eleverna, men tyvärr
visar utvärderingen och min erfarenhet att så inte är fallet. När det gäller
musiklärare som undervisar elever i just 10-12årsåldern visar
utvärderingen att de ofta har arbetat kortare tid i skolan än sina
klasslärarkollegor. Att musiklärare oftast är beroende av hur många
undervisningstimmar som önskas för året, gör att de, förutsatt att de inte
undervisar i något ytterligare ämne, får ett ”lösare” förhållande till skolan.
Detta kan påverka hur länge de stannar där. Vad det i sin tur får för
konsekvenser är också intressant att fundera över. Själv har jag erfarenhet
av att kollegor inte räknar med en på samma sätt då de inte vet om man
kommer att fortsätta vara en del av verksamheten. En annan konsekvens
är att eleverna lär sig att musiklärarna växlar från år till år. De är inte vana
att ha ett nära förhållande till sin musiklärare. Varför de lärare som har
utbildning inte i första hand undervisar för studien aktuella årskurser har
olika orsaker, men en är troligen skolledarnas prioritering då det gäller att
fördela resurser. Det kostar att erbjuda musiklärare en bra arbetsmiljö och
det kostar att ha en musiklärare över huvud taget.

Ytterligare en faktor som påverkar interaktionens kvalité kan vara den
mängd elever en musiklärare på mellanstadiet möter varje vecka. Själv
hade jag 250 elever mitt första år som utbildad lärare. Utvärderingen visar
att lärarna kan ha upp till tolv klasser. De rumsliga och materiella
förutsättningarna varierar också kraftigt. Min musikundervisning har ägt
rum i allt från fullt utrustade musiksalar till hemkunskapssalar. Tre
fjärdedelar av de undervisande klasslärarna i ovan nämnda utvärdering
bedriver sin musikundervisning i klassrummet, medan de allra flesta
musiklärarna har en musiksal att tillgå. En stark koppling mellan rummet
och tillgänglig utrustning fanns också. De som undervisar i musik i ett
”vanligt” klassrum har enligt utvärderingen tillgång till sämre utrustning.
För att gå händelserna lite i förväg kan jag berätta att det också visar sig i
den empiri som ligger till grund för min studie. De två utbildade lärarna
har musiksal med full utrustning och klassläraren har endast tillgång till
rytminstrument och stereo. Kan detta ha att göra med en medvetenhet om
vilka krav som skall ställas? Eller har det mer att göra med vad den
enskilde läraren menar med en god musikundervisning? Kan det också
vara så att de utbildade musiklärarna fastnar i utrustningen och ser mindre
till möjliga musikaliska erfarenheter?
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Något som ytterligare har frustrerat mig som musiklärare är den
begränsade och ”inrutade” tid som finns till förfogande för
musikundervisningen. Frågan är då vilka formella ramar som finns då det
gäller tid. Timplaner för grundskolan och gymnasieskolan finns i
Skollagen, bilaga tre. I timplanen regleras minsta antalet
undervisningstimmar för olika ämnen under den samlade
grundskoletiden. Hur tiden skall fördelas på olika årskurser bestämmer
man däremot lokalt i varje kommun eller skola
(utvag.skolverket.se/styr.htm 2/7 2002). Enligt Skolverket skall eleverna
erbjudas 230 60-minuters lektioner i musik under sin grundskoletid. Detta
kan jämföras med 1490 timmar i svenska och 900 timmar matematik. Det
handlar som sagt om det minsta antalet lärarledda timmar eleverna har rätt
till, alltså kan skolledare bestämma att eleverna skall få fler om ledarna
anser det vara viktigt. I bästa fall kan denna avhandling i förlängningen
vara ett litet bidrag bland andra som får skolledare att handla i denna
riktning (www3.skolverket.se/kursinfo/00_01/skolform/11/info.html).

Det är alltså i detta sammanhang jag finner fröet till avhandlingen.
Förutom drivkraften, känslan av att som musiklärare vara en del i den
didaktiska processen då möte mellan elev och musik kommer till stånd,
behövs mer näring och kraft för att fröet skall kunna gro. Därmed börjar
sonderingen av den vetenskapliga pedagogiska terrängen. Min första
egentliga erfarenhet av vetenskaplig reflektion erbjöds genom mina
studier till specialpedagog vid Umeå universitet 1997-98. Många tillfällen
till skrivande och reflekterande på egen hand och tillsammans med andra
erbjöds. Jag fascinerades av utmaningen och den starka återkopplingen
som följer med att skriva texter, lämna ut dem, få reaktioner på dem samt
att läsa och kommentera andras texter. Att fokus för texterna var
människor, mitt och andras förhållningssätt till dem och deras
läroprocesser utgjorde ett slags ”meta-lärande”, eller ”meta-
reflekterande”.

Hand i hand med att det vetenskapliga tänkandet fördjupades guidades jag
in i forskningsprocessens spännande värld. Fascinationen växte. Eftersom
min roll som lärare är musiklärarens fanns de erfarenheterna alltid med.
Även om det inte alltid var självklart föll det sig naturligt att teoretisera
och fördjupa min musikpedagogiska erfarenhet. Uppsatsen för
kandidatexamen fokuserade musik som gruppstärkande medel (Ferm,
1998). Funderingarna och reflekterandet över musikens funktion fortsatte
och eftersom jag inte kände mig färdig med mitt ”vetenskapande”
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studerade jag vidare inom det musikpedagogiska området, nu på
Musikhögskolan i Piteå. Arbetet som ligger till grund för magisterexamen
i musikpedagogik behandlar musik med barn som har
koncentrationssvårigheter (Ferm, 1999).

Under upptäcktsfärden utvecklades ifrågasättandet av musik som enbart
ett medel. Komplexiteten i hela den musikpedagogiska situationen blev
tydligare och tydligare. Något som började framträda och intressera mig
var mötet mellan läraren och eleven/eleverna i denna process. I ansökan
till den kvinnliga forskarskola som skulle startas vid Luleå tekniska
universitet betonades vikten av mötet mellan lärare och elev för att ett
lärande skall komma till stånd. Den interaktiva nivån, pedagogikens
kärnfunktion, intresserade mig inför mitt kommande projekt (Uljens,
1997). Min grundfråga var om detta möte kunde vara möjligt under
rådande förutsättningar för musikämnet. Intresset riktades mot hur
didaktiska möten visar sig och hur lärare och elever reflekterar över dem,
om olika former av undervisning kan överföras mellan olika skolformer,
som musikklass och särskola jämfört med den ”vanliga” skolan. Jag skrev
om etnografi som forskningsmetod och hade en hermeneutisk ansats.

Som väl förstås av denna avhandling blev jag antagen till
forskarutbildning och startade med en pilotstudie hösten 2000 (Ferm,
2001). Inspirerad av till exempel Fuglestad (1993) och Kroksmark (1987;
1995; 1996)2 fick jag möjlighet att sätta mig in i didaktik och
samhandling vilket påverkade mitt vidare arbete. Genom Garpelin (1997;
1998) internaliserades och fördjupades ett interpretativt förhållningssätt.

Även fenomenologin kom in i bilden, till att börja med endast på ett ytligt
plan. Ett syfte med den pilotstudie som inledde mitt empiriska arbete var
att försöka se möjliga fortsatta vägar samt hur dessa var möjliga att
avgränsa. Flera teoretiska överväganden gjordes vidare. Eftersom det
didaktiska ansvaret ligger på läraren, och att en tanke med forskningen
var att ge lärare begrepp som kan hjälpa dem att utveckla sin egen vardag,
kändes ett lärarperspektiv relevant. Garpelins (1998) interpretativa ansats
visade sig dock vara allt för ospecifik, och efter att ha kommit i kontakt
med fenomenologiskt tankesätt i olika sammanhang, kändes det för syftet
relevant och dessutom fascinerande att närma sig. Detta eftersom det tar
                                                  
2 Tomas Kroksmark var vid den tiden, 2000-2001 professor vid Lärarutbildningen vid
LTU och drev doktorandkurser i didaktik i vilka jag deltog och fick inspiration
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utgångspunkt i människan som en helhet i sitt sammanhang, i sin kultur i
sin historia och att det är i det sammanhanget vi måste börja för att få
kunskap om pedagogiska frågor.

Ytterligare en begreppslig bestämning gjordes genom att den didaktiska
situationen avgränsades till att vara musikdidaktisk. Interaktion som
innehåller musikaliskt lärande fokuserades och undervisning där inget
möte uppstår och mer rent fostrande interaktion som fokuserade till
exempel ordningsfrågor gallrades bort. Begreppet möte ersattes också av
interaktion. Interaktion är en del av ett möte skriver Fuglestad (1993) och
Kansanen (1999) hjälpte mig att formulera det jag egentligen var
intresserad av; didaktisk interaktion som kan försiggå på flera nivåer och i
olika rumsliga förutsättningar. Interaktionen konstitueras med andra ord
genom vår plats i världen. Jag vill också formulera det som att interaktion
överskrider ett möte i tid och rum och att den sker i ett vardande, det är en
aktiv handling. Fenomenologi som tankehållning, förhållnings- och
tankesätt, visade sig harmoniera väl med den form avhandlingsarbetet tog
sig. Den kroppsliga aspekten gav ytterligare en dimension åt synen på
kunskap och kunskapstillägnande.

Under forskarutbildningens gång gavs också många tillfällen till
diskussion över begrepp som musikalitet, musikaliskt lärande och musik
som kunskap, inte minst i de nätverk jag erbjöds vara en del av, och de
seminarier som hölls på Musikhögskolan. Utifrån ett kroppsligt
livsvärldsperspektiv formades min syn på begreppen. Jag ser musikaliskt
lärande som ett meningsskapande vilket äger rum då människan erfar
musik genom att musicera, komponera, lyssna, dansa och reflektera.
Musikalisk kunskap är de erfarenheter som införlivats i kroppen genom
dessa erfaranden. Musikalitet är kanske det begrepp som är svårast att ge
en någorlunda koncis definition av (jfr Alerby & Ferm, 2002; 2003). Det
är visserligen inget centralt begrepp i denna text, men kan ses som
förmågan att göra något av den införlivade musikaliska kunskapen,
förmågan att förhålla olika musikaliska parametrar till varandra i en
speciell musikalisk kontext. Samtidigt menar jag att denna förmåga
utvecklas just i den musikaliska lärandeprocessen.

Inom det pedagogiska området är som jag nämnde tidigare didaktiken den
jord jag vill så mitt frö i. Den holistiska inriktningen, utvecklad av
filosofer som Comenius, Schleiermacher, Dewey, Langeveld och deras
efterträdare blir den didaktiska grunden i avhandlingen. För att avgränsa
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området letar jag mig fram till den areal som utgörs av didaktisk
interaktion. van Manen (1979) har i linje med ovanstående tänkare
konkretiserat fenomenologiska undersökningsmetoder. Grundtankarna
betonar att studier skall byggas på levd erfarenhet, ge en beskrivande
analys av någon aspekt av livsvärlden och i förlängningen skall dessa
beskrivningar innehålla rekommendationer för pedagogisk praxis, där
pedagoger interagerar med elever. van Manen har sina rötter i
fenomenologi och livsvärldsfenomenologi – områden som jag också
upptäckt på min färd och vill odla mitt frö inom.

Fenomenologisk pedagogisk forskning bör, enligt van Manen,3 alltså vara
praxisnära och jag vill ta tillfället i akt och fördjupa och belysa mina
tankar om förhållandet mellan forskning och samhälle, vilket också har
varit en utgångspunkt i utformandet och genomförandet av studien. Jag
menar att ett nära samspel med samhället i forskningen är en form av
”säkring”, vilket också kan sägas påverka dess tillförlitlighet. Det är alltså
en form av tillförlitlighet som, för att tala med Latour (1998), kan
benämnas social robust kunskap. Sättet att se på kunskapsutveckling i
denna tradition ligger i att resultaten inte innebär slutgiltiga lösningar utan
snarare kommer med nya ingredienser till den process samhället befinner
sig i. Det handlar om att kunskapen blir funktionell – fungerar som
förklaringsmodell i praxis.

Föreliggande avhandling bygger på speciella ontologiska och
epistemologiska ställningstaganden. Vi finns i världen och den finns i oss
och kring oss. Vi får kunskap om världen genom att erfara den utifrån
våra tidigare erfarenheter med syfte att få fäste i världen. Med detta som
utgångspunkt har jag genomfört min undersökning i så naturlig miljö som
möjligt för att ha chans att få tillgång till subjektens livsvärld. Det är
väsentligt att subjekten får komma fram i undersökningen med sina egna
tankar, ord och handlingar. Mitt syfte är inte att jämföra olika ”fall” eller
försöka komma fram till kausala samband, utan att beskriva fenomenet
musikdidaktisk interaktion på ett så varierat och grundligt sätt som
möjligt. Tankegången harmonierar väl med det Latour skriver;”Science

                                                  
3 Syftet med praxisnära forskning är enligt Vetenskapsrådet (2002/2003) att svara på
aktuella och grundläggande frågor inom pedagogisk verksamhet samt i förlängningen
bidra till kunskapsutveckling inom läraryrkets kärnfrågor. Exempel är fördjupad
förståelse av praktisk verksamhet, utveckling av verksamhet och forskning om lärandets
innehåll och organisering inom olika ämnesområden.
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does not enter a chaotic society to put order into it anymore/…/it enter it,
but to add new uncertain ingredients to all other ingredients that make up
the collective process”(1998, p. 209). Fortsättningsvis diskuteras, om än
ganska kortfattat, vilka kriterier detta skulle kunna vara och vilken
funktion de skulle kunna ha i undersökningen.

En av utgångspunkterna för utformningen av avhandlingsarbetet är alltså
de kvalitetskriterier som sägs leda till att forskningsresultaten fyller en
samhällelig funktion. Något som betonas inom såväl etnografisk
forskning som inom aktionsforskning, är vikten av att hela
undersökningsprocessen dokumenteras och åtföljs av reflexiva
kommentarer. Ett kontinuerligt dagboksskrivande gör att beskrivningen
av den empiri som undersöks kan göras bred och ”livfull”, vilket
förhoppningsvis gör den mer autentisk och i och med det mer trovärdig
för läsaren. Detta ger också läsaren möjlighet att följa hela förloppet och
skapa sig en uppfattning om vilka faktorer som har kunnat påverka
undersökningen.

van Manen (1997) tar upp skrivandet som en viktig del av
forskningsprocessen och menar att orden är de enda redskap forskare har
för att kunna förmedla pedagogisk erfarenhet4. I denna studie handlar det
om att förmedla lärares levda erfarenheter av musikdidaktisk interaktion.
Kvalitén på språket är alltså en faktor som inverkar på hur
forskningsresultaten kan kommuniceras till läsarna. Det gäller att
forskaren kan lyssna till de personer som studeras, för att göra nyanserna
av deras röster rättvisa i texten. Att jag låtit de studerade lärarna
kommentera mina fältnotiser kontinuerligt menar jag dels har bekräftat
min nedteckning, men också gett möjlighet åt deras egna formuleringar
att komma fram. Det är viktigt att kontinuerligt gå tillbaka till dessa
tankar för att ha möjlighet att öka tillförlitligheten. Anekdoter och
metaforer är också något som används för att förmedla händelser från
personers livsvärld till läsaren. Värdet av anekdoter kan bland annat vara
att de drar till sig läsarens intresse, att de leder till reflektion, att de
involverar läsaren personligen och att de transformerar, ”lär” läsaren
(Rosen, 1986, i van Manen, 1997). Avhandlingens kvalitet är beroende av
att flera läsare ska kunna leva sig in i det beskrivna skeendet. En styrka är
också att beskrivningarna varierar för att fenomenet skall kunna
                                                  
4 Kanske befinner vi oss i en brytningstid där CD-romskivor och DVD-filmer är möjliga
att bifoga avhandlingar. Trots allt står de fortfarande inte för sig själva, utan ord, vilket
också gäller bilder och figurer som används som framställningar av resultat och analyser.
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förmedlas på ett så brett och varierat sätt som möjligt. Detta har varit en
av målsättningarna i arbetet med avhandlingstexten.

Vidare skriver van Manen (1997) om hur och varför forskare bör sträva
efter att skapa en stark relation mellan forskning/skrivande och
pedagogik. Han menar att det är lätt att glömma;”That all theory and
research were ment to orient us to pedagogy in our relations with
children” (s. 136). Författaren tar upp några synpunkter på den
vetenskapliga pedagogiken som jag här tänker kommentera i korthet. För
det första menar han att pedagogik som vetenskap är allt för eklektisk, för
det andra understryker han att det finns en tendens att kontakten med
livsvärlden tappas och till sist betonar han problemet med att forskare ofta
inte känner till den pedagogiska kontexten.

När det gäller den första punkten, att en mängd discipliner förvirrar det
pedagogiska fältet är det viktigt att komma ihåg, att det är just pedagogisk
forskning det handlar om, och i mitt fall musikpedagogisk forskning. Det
gäller att hålla balansen mellan ett vetenskapliggörande och att fastna i
vetenskapliga oreflekterade traditioner. Det finns enligt van Manen
(1997) exempel på att forskningsmetoder påverkar forskningen i en
riktning som gör att den text som kommer ut av arbetet inte alls handlar
om pedagogiska frågor. Någonstans på vägen har forskaren tappat ”den
pedagogiska rösten” eller den pedagogiska kopplingen till livsvärlden.
Vad kan då jag göra för att ta mitt pedagogiska ansvar i fråga om mitt
förhållande till läsarna, och i förlängningen eleverna? van Manen menar,
att forskningen bör utföras på ett sätt som både är orienterat mot och
starkt kopplat till pedagogisk praxis. Mina ansträngningar i denna riktning
är att jag i min undersökning närmat mig de studerades livsvärld och
försökt beskriva den på ett så detaljerat sätt som möjligt, samt att jag
strävat efter att hela tiden ha en koppling till musikpedagogisk praxis.
Avhandlingsarbetet är förankrat i pedagogiska teorier som bygger på en
helhetssyn och har eleven – och musiken – i centrum.

Den andra punkten behandlar abstraktion inom pedagogisk forskning.
Självklart är det viktigt att vetenskapliga resonemang förs upp på en
teoretisk och abstrakt nivå, men det behöver inte innebära att kontakten
med de studerades livsvärld bryts eller minimeras. Pedagogisk forskning
handlar om att lyfta upp intressanta aspekter ifrån verkligheten för att
kunna se just dessa, att ha möjlighet att reflektera efter just dessa – vilket
förutsätter en förenkling och om man så vill en förfalskning av
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verkligheten. Att få en karta som guidar en utifrån ett speciellt perspektiv
gör att man som läsare har möjlighet att gå tillbaka till sin livsvärld och se
den med nya ögon. Är inte fenomenet forskaren beskriver och analyserar
framskrivet på ett sådant sätt, att det går att närma sig eller bättre förstå
musikpedagogisk praktik, har texten uppenbara brister. Teorins funktion i
sammanhanget är att ge läsaren möjlighet till distansering från, samt
återvända till världen.

För det tredje kan styrkan i relationen mellan forskning och pedagogisk
praxis påverkas av forskarens medvetenhet om barnens pedagogiska
omgivning. Min erfarenhet av musikläraryrket och av att ha varit elev i
grundskolan stärker förhoppningsvis forskningens relevans i förhållande
till livssituationen för dagens barn. Betonas kan också att eleverna i min
studie ses som levande subjekt i sin sociala, kulturella och historiska
kontext. Utifrån det har jag påverkats i mitt val av ontologi,
forskningsmetod och hur jag ställt mina forskningsfrågor. Jag har till
exempel tagit till mig tankar från von Wright (2000) som betonar att det
är viktigt att se eleven som ett vem, inte bara som ett vad. Detta kan enligt
min mening stärka relationen mellan avhandlingstexten och pedagogisk
praxis. Att det finns möjlighet för lärare som läser avhandlingen att
reflektera över hur de bemöter elever när det gäller att lära sig musik
skulle kunna vara en länk som kopplar forskning och pedagogisk praxis
samman.

Ovanstående resonemang diskuterar föreliggande avhandlings eventuella
roll som förmedlare av social robust kunskap, en kunskap som springer ur
en kommunikation mellan ”forskarvärld” och samhälle (Latour, 1998).
Det finns en mängd olika sätt att se på kunskap. Det viktiga är att vi som
blivande forskare får upp ögonen för dessa olika sätt och ständigt
reflekterar över vår egen syn och dess relation till den forskning vi
bedriver och som vi förhåller oss till. Duesund (1996) ger ytterligare en
dimension som inspirerat till skrivandet av den avhandling ni just nu
läser. Hon menar att intuition och helhet har försummats inom
västvärldens vetenskap, trots att dessa fenomen är bekanta och viktiga
inom vardagliga områden som hantverk, musik, yrkesliv och idrott, det
vill säga områden där vi använder hela vår identitet. Där vetenskapen har
svikit, har konsten, litteraturen och berättandet gått in för att bidra till
förståelse av den värld vi lever i.
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Denna avhandlings ambition är att beskriva en del av den världen,
nämligen musikundervisning på grundskolan och då speciellt interaktion
mellan lärare och elever. För att kunna fånga och förmedla detta
sammanhang är intuition och helhet viktiga komponenter, liksom de är i
ett livsvärldsfenomenologiskt sammanhang. Intelligent handling består av
någonting annat och någonting mer än kalkylerad analytisk rationalitet.
Intuition brukar betecknas som förmågan att dra direkta slutsatser från
egna erfarenheter och känna igen likheter mellan dessa erfarenheter och
nya situationer. Intuition är förkroppsligad erfarenhet (Duesund, 1996).
Som forskare gäller det också att använda denna förkroppsligade
erfarenhet på ett professionellt sätt, att kunna växla mellan närhet och
distans för att på så sätt kunna finna teoretiska begrepp som gör praktiken
– livsvärlden – hanterbar.

Upptäcktsfärden leder mig så småningom fram till min plats på det
musikpedagogiska forskningsfältet. Nielsen (1997) menar att territoriet på
ett sätt avgränsas av att innehållet i forskningen alltid är
musikundervisning eller musikaliskt lärande, det vill säga musik eller
musikalisk aktivitet som skall läras. Han frågar sig om fältet är en
självständig disciplin eller om kärnan helt enkelt utgörs av pedagogik och
musikvetenskap. Denna text avser inte att besvara frågan, utan att visa på
en medvetenhet om och ett förhållningssätt till det oundvikligt multi- och
interdisciplinära fältet. 5Utan tvekan är det pedagogiken och inte
musikvetenskapen som är min hemvist på den brokiga kartan.
Internationellt ses det musikpedagogiska fältet på flera annorlunda sätt.
Exempelvis i Australien och stora delar av den engelskspråkiga världen
ses musikvetenskap som överordnat med musikpedagogik som en
underdisciplin tillsammans med musiketnologi och musikhistoria
(Crawford, 1985).

Fältet är alltså multidisciplinärt, men också ungt, inte minst i Norden.
Dessa förhållanden får till följd att den musikpedagogiska forskning som
bedrivs och bedrivits grundar sig på en mängd olika ontologiska
ställningstaganden, vilket för med sig att metodvalen också är heterogena.
Vissa trender kan skönjas vid olika musikpedagogiska institutioner, men
min egen forskarutbildning har varit relativt öppen för olika discipliner

                                                  
5 Förutom de två nämnda områdena finns det enligt Nielsen (1997) mer eller mindre
tydliga kopplingar till filosofi, antropologi, psykologi, naturvetenskap, språkvetenskap,
fysiologi, sociologi, etnologi och historia. Dessa ämnesområden finns i periferin av det
musikpedagogiska fältet.
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och metoder. Förankringen inom pedagogiken har blivit mer fast genom
min kandidatexamen i pedagogik och kopplingen till universitetets
forskarutbildning vid institutionen för lärarutbildning, numera
utbildningsvetenskap. Denna förankring ledde mig in på didaktikens
område.

Saar (1998) delar in forskning om ”musiklärande” i fyra kategorier:
didaktik och läroplansforskning, socialisation, musikalisk utveckling samt
studiet av musikaliska processer. Där skulle föreliggande avhandling
kunna sägas passa in under rubriken didaktik men kanske också under
rubriken studier av musikaliska processer. En annan indelning författaren
gör är en ämnesindelning; antropologiska, biologiska och psykologiska
studier, vilket han menar täcker in fältet om än på ett annat sätt. I det
fallet hamnar min studie under den antropologiska rubriken. Fältet kan
schematiseras på en mängd olika sätt. För att beskriva den plats jag
faktiskt landar på, kan jag nämna några representanter då det gäller att
studera musikaliskt lärande ur ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv.
Fink Jensen (1999), Holgersen (2002) och inte minst Frede V. Nielsen
(2000) från Danmark finns där. Även i Finland och Sverige är ett sådant
perspektiv representerat. Redan 1974 skrev Wry en avhandlig som
handlade om Merleau-Pontys tankar som bas för musikpedagogisk
verksamhet vid Temple University of Illinois. Runt omkring finns andra
forskare som fokuserat musikundervisning i grundskolan respektive
musikalisk interaktion som ser på världen ur andra perspektiv eller med
en annan avgränsning än jag valt att göra. Jag kommer närmare in på
dessa studier då jag skriver om musikdidaktik och didaktisk interaktion
längre fram i texten.

Sammanfattningsvis vill jag beskriva den del av det musikpedagogiska
fältet där min studie gror och får näring, som det område där pedagogik,
didaktik, didaktisk interaktion, fenomenologi och livsvärldsfenomenologi,
samt med dem harmonierande metoder, överlappar varandra. Denna del
av fältet vattnas och gödslas med speciell musiksyn, människosyn och
kunskapssyn, vilka i sin tur präglas av den jord de blandas med (se figur
1) Vart och ett av dessa områden kommer att beskrivas och diskuteras i
kapitel två och tre.
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Figur 1. Modell över fältet där studien har bedrivits

I denna avhandling är det lärares och elevers livsvärld, så som den
gestaltar sig i grundskolans musikundervisning som studeras. I fokus
finns lärarens tankar, ord och handlingar med utgångspunkt i att de
utspelar sig i den intersubjektiva värld som konstitueras tillsammans med
elever och musik. Den musikdidaktiska praktik denna interaktion är en
del av, kan beskrivas som en dansfiguration. Samtliga inblandade
påverkar hur dansen getaltar sig och relationerna alla individerna emellan
kan ses som en väv (von Wright, 2000). Alla dansörer finns där med sin
speciella sociala, historiska och musikaliska erfarenhet. Interaktionen, så
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som den definieras i denna studie, syftar till att erbjuda eleverna
musikaliskt erfarande.

I inledningen har mina motiv för att skriva föreliggande avhandling
skisserats. De mynnar främst ur en drivkraft att erbjuda alla elever goda
musikaliska erfarenheter, att få lära musik utifrån sina tidigare
erfarenheter, sitt intresse och sätt att lära. Min erfarenhet har gjort mig
intresserad av vad som konstituerar musikdidaktisk interaktion. När
väsentliga aspekter görs tydliga blir det möjligt att se och utveckla
musikundervisningen i dagens skola. Min vetenskapliga upptäcktsfärd har
lett mig in på livsvärldsfenomenologins väg mot detta mål.
Förhoppningsvis kan musikpedagoger på alla nivåer – såväl praktiska
som teoretiska – få något att reflektera över, då de läser den fortsatta
texten.

Syfte och disposition

Syftet med avhandlingsarbetet är att ur ett lärarperspektiv beskriva,
analysera och försöka förstå musikdidaktisk interaktion mellan lärare och
elever i grundskolans obligatoriska musikundervisning för barn i åldern
10-12 år. I fokus finns lärarnas tankar, handlingar och reflektioner.

Frågeställningar;

Hur interagerar studiens lärare med sina elever i musikaliska
lärandeprocesser?

Vilka faktorer är viktiga i musikdidaktisk interaktion, då den syftar till att
elever skall erbjudas att göra musikaliska erfarenheter?

Hur reflekterar lärarna över interaktionen med eleverna?

Efter denna inledande text, kapitel 1, kommer en presentation av
avhandlingens ontologiska grund att presenteras i kapitel 2. Där tas så väl
ontologiska som epistemologiska ställningstaganden upp och görs tydliga.
I kapitel 3 definieras och förklaras för studien centrala begrepp. Nästa
kapitel, nr. 4, beskriver den metodiska grunden. Där behandlas
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metodologiska avväganden samt tillvägagångssätt för studie och analys.
Vidare beskrivs resultatet, fenomenets olika sidor, vilka också
kommenteras och diskuteras i kapitel 5. Till sist kommer en avrundande
diskussion, kapitel 6, där resultat, metod och förslag på fortsatt forskning
tas upp och ventileras.
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Kapitel 2
Samtidigt som vi
definierar världen
definierar den oss.

/Kroksmark

Ontologisk grund

I den följande texten beskrivs historiken bakom och konsekvenserna av
att välja ett livsvärldsfenomenologiskt betraktelsesätt då det gäller att
studera musikpedagogiska skeenden.6

Kort historik

Fenomenologin är en filosofisk tradition som hela tiden varit, och är i
rörelse. Den uppstod som ett alternativ till all dittillsvarande filosofi –
exempelvis cartesianism, rationalism, empirism och kantianism. Först
med att använda termen fenomenologi var Lambert 1762. Definitionen
var ”läran om det skenbara” och hans tanke var att komma åt allt det
människan tagit miste på, det människan inte kunde vara säker på, för att
sedan kunna ta itu med det ”verkliga”: varat. 1807 introducerade också
Hegel termen fenomenologi i ett av sina verk och tillförde en historisk
dimension. Han menade att det är själva processen från det skenbara till
förverkligandet som är intressant att studera; förverkligandet i varat.
Tanken hos Hegel var att det skenbara upphörde då människan lärt sig
allt. Här finns alltså paralleller till upplysningstänkandet. Meningen var
att vetenskapen skulle komma fram till en objektiv sanning. Husserl
utvecklade begreppet fenomenologi i sitt verk Logiska undersöknigar7 till
                                                  
6 En tidigare beskrivning av avhandlingens ontologi och metodologi finns utgivet i en
forskningsrapport pulicerad vid Institutionen för Lärarutbildning, Centrum för forskning
i lärande (Ferm, 2003).
7 Husserl (1901-1901) Logishe untersuchungen. Halle: Max Niemeyer.



36

en hel forskningsansats. Husserl förkastade idén om att erfarenheten
skulle vara identisk med förnimmelsen. Han menade att erfarenhet alltid
är en erfarenhet av något som något. Enskilda egenskaper är alltid
egenskaper hos ett föremål och inte något som erfars i sig och utan
relation till varandra. Dessutom tas exemplet upp med att en människa
inte erfar till exempel ett bords form och färg i sig själva utan det brun-
rektangulära bordet erfars som en helhet. De sinnliga föremål som vi
upplever är inte privata, eftersom dess meningskomponenter garanterar en
viss intersubjektivitet. Husserl definierade fenomenologin som studiet av
det som är direkt åskådningsbart. Han menade att vi måste utgå från våra
erfarenheter för att kunna säga något om det sanna. Det handlar om att gå
tillbaka till sakerna själva utan att för den skull göra världen främmande
för människorna, vilket Husserl (1970) menar att fysikalisterna bidragit
till (Bengtsson, 1986, 1993, 1999).

Det finns i Husserls (1970) filosofi en övertygelse om att subjektet är
oupplösligt förbundet med världen. Världen visar sig för oss spatialt och
temporalt. Världen är sig lik, men upplevs olika på grund av hur
medvetandet är riktat och beroende på vems medvetande det är som
riktas. Han försöker därför utveckla en fast filosofisk grund som skulle
kunna övervinna relativismen och se på medvetandets struktur på ett nytt
sätt. Detta sker i hans tredje period där han utvecklar den transcendentala
fenomenologin. Synsättet reducerar inte medvetandet till något fysiskt
eller till något inre tillstånd. Han menar att denna form av fenomenologi
är en förutsättning för att kunna skapa en säker filosofisk grund för
enskilda vetenskaper (Hangaard-Rasmussen, 1996). Människan är
medveten om världen för att den upptäcks direkt och intuitivt, den
upplevs genom sinnena. Den finns där också, i form av levande och döda
ting, vare sig människan uppmärksammar dem eller inte.
Uppmärksamheten är alltid riktad mot någonting och när vi börjar
reflektera över det som finns runt oss, får vi också begreppsliggjord
kunskap om världen. Vi kan dessutom ha en speciell riktadhet mot
världen, då vi förstår den på ett abstrakt plan, genom ett teoretiserande.
Då visar sig dock världen för människan på det naturliga sättet parallellt
(Husserl, 1976).

Vidare handlar fenomenologin enligt Husserl (1976) om att göra
medvetandet rent för att komma åt ”sakerna själva”. Detta menar han görs
genom epochén, vilken för med sig att samtliga former av riktadhet mot
världen, vilka jag nämnt ovan, sätts inom parentes. Ingen teori är
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outbytbar och Husserl menar att det är världen, fri från all teori, så som
den i upplevelsen visar sig, som är vetenskapens grund. Möjligheten att
förverkliga detta projekt har ifrågasatts. Några av Husserls grundläggande
tankegångar har dock blivit rådande inom hela fenomenologiska rörelsen.
Dels finns två viktiga utgångspunkter när det gäller hur vi ser på sakerna:
en vänding mot sakerna och en följsamhet mot dem. Dessutom finns alltid
en vändning mot subjektet med. Alltså; medvetandet är alltid riktat mot
något, och det som visar sig, visar sig alltid för något medvetande. Detta
definieras som intentionalitet.

Flera kritiska efterföljare inom den fenomenologiska rörelsen såg
parentessättandet som omöjligt, eftersom de menade att det inte går att
erfara något utan att förutsätta sin faktiska existens i världen. Bland annat
har Heidegger (1992), även om han inte kritiserar Husserl explicit, visat
att varje erfarenhet fordrar sin förförståelse. Andra fenomenologiska
filosofer som följt i dessa spår är Gadamer och Derrida, vilka
representerar en hermeneutisk fenomenologi. Dessutom motsäger den
transcendentala fenomenologin ”varat-i-världen”. Heidegger (1992)
menar med vara-i-världen samma sak som livsvärldsbegreppet står för, att
vi som människor är oupplösligt förenade med världen. Merleau-Ponty
undersöker hela kroppens i-världen-varo. Tillsammans med bland annat
Sartre står Merleau-Ponty som en representant för den existentiella
fenomenologin. Inom denna riktning finns en uppfattning om att epochén
är förkastlig, eftersom existensen ses som avgörande för att sakerna själva
skall kunna göras rättvisa. Det som visar sig kan delas in i två former:
vad-het och att-het, det vill säga det föreställda och det varseblivna. Det
föreställda får inga direkta konsekvenser vilket det varseblivna får.
Föreställer vi oss ett skrikande spädbarn får det egentligen inga
konsekvenser för oss, vilket det får, om vi varseblir ett skrikande
spädbarn. Då vill vi ge det mat eller trösta det. En uttömmande
beskrivning bör i denna tradition innehålla att-het samt ett
hänsynstagande till subjektets handlingar och reaktioner (Bengtsson,
1993, 1999).

Ovan beskrev jag tankar om att ting och andra människor får en konkret
mening för oss genom att vi erfar dem. Ibland är människan inte
medveten om meningen, och då kan en tematisering vara nödvändig för
att meningen skall framstå. Genom reflekterande analys kan meningar
och värden göras tydliga, meningar som till exempel oreflekterat
medpresenteras på grund av tidigare erfarenhet (Bengtsson, 1987). Det
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kan handla om att ett föremål vid första anblicken erfars som en penna,
för att vid försök till användande visa sig vara en pekpinne av
teleskopmodell. Ett sätt att uttrycka mening hos ting är att världen låter
tingen framträda, att en pekpinne finns i en värld som tillåter den vara en
pekpinne8.

Fenomenologin har aldrig varit svaret på någon enskild fråga, utan
omfattade från början hela fältet av mänsklig erfarenhet, varpå frågor av
fenomenologisk karaktär kunde ställas inom alla filosofins delområden.
Det är just som ett syn- och frågesätt som fenomenologin bör ses. Svaren
finns hos ”sakerna själva”. Fenomenologin har heller aldrig stelnat i en
specifik skola, eftersom den redan från början innehöll en kritisk
potential. Ett bra exempel på detta är att Husserls efterföljare, så som
Heidegger, Merleau-Ponty och Sartre inte stannade vid att hylla sin lärare,
utan i stället fördjupade hans tankegångar (Bengtsson, 1986).
Fortsättningsvis kommer jag att beskriva de grundläggande antaganden
som livsvärldsfenomenologin vilar på, samt hur jag förhåller mig till dem.

Avhandlingens ontologi och epistemologi

Ontologiska ställningstaganden, alltså antaganden om hur världen är
beskaffad, är grundläggande och en förutsättning för god forskning. Hur
jag som forskare ser på världen är avgörande för hur jag ser på kunskap
och på vilket sätt den har möjlighet att införlivas och utvecklas. Dessa
ställningstaganden får i sin tur konsekvenser för vilka forskningsmetoder
som är relevanta att använda för att närma sig världen samt hur ny
kunskap kan genereras. För att läsaren skall ha möjlighet att ta ställning
till avhandlingen och dess resultat är det nödvändigt att jag presenterar
mina ontologiska ställningstaganden. De avgör dessutom, enligt min
mening, om det jag skrivit är jämförbart med andra undersökningar som
gjorts inom området. Hur jag ser på världens beskaffenhet och på kunskap
har påverkat vilken litteratur jag tagit till mig kring till exempel musik,
didaktik och filosofi, vilka sammanhang jag valt att studera samt hur det
gått till. Dessutom har det påverkat vilket sätt de studerade subjekten fått
möjlighet att framträda i ord och handling, samt hur jag behandlat den
textmassa som studien genererat. Hade någon annan med andra

                                                  
8 Ett fenomen, en sak eller ett ting kan också vara mer abstrakt så som till exempel ett
skeende, en dröm eller en filosofi.
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grundantaganden haft ambitionen att beforska samma område, hade den
studien troligtvis sett helt annorlunda ut och samma fenomen hade belysts
på ett annorlunda sätt.

Genom att jag valt att skriva min avhandling i livsvärldsfenomenologisk
anda, erkänner jag att världen finns runt omkring oss och i oss, vi finns i
världen, men erfar och införlivar den på olika sätt utifrån vår tidsliga och
rumsliga existens.

Fenomenologin gör front mot kognitivism och konstruktivism genom
att avfärda subjektets överhöghet på samma gång som den kritiserar
empirismen där den materiella objektsvärlden har företräde
(Kroksmark, 2000, s. 179).

Vårt tidigare erfarande påverkar hur vi människor ger och erhåller mening
till och från fenomen i världen. Att förstå världen på ett rationellt sätt
handlar om att lita på kraften av insikt, genom att skapa en tankfull och
konverserande relation med den. I förlängningen handlar det om att det
finns en möjlighet att göra världen förståelig för sig själv och andra, vilket
i sin tur förutsätter att upplevelse kan göras begriplig (van Manen, 1997).
Med begriplig menas inte att läsarna skall uppleva fenomenen på samma
sätt som det undersökta subjektet. I stället erbjuds ”universell” kunskap
genom tillgång till flera subjektiva upplevelser av världen. Utifrån den
kan läsaren titta på, utveckla och omvärdera sin egen levda erfarenhet av
liknande fenomen. Som van Manen (1997) uttrycker det, är god
fenomenologisk beskrivning insamlad genom levd erfarenhet samtidigt
som den återinsamlar levd erfarenhet – den är validerad genom levd
erfarenhet och validerar dessutom levd erfarenhet.

För att kunna studera en verksamhet måste ontologin regionaliseras. Det
innebär i detta sammanhang att de mänskliga subjekten, relationer mellan
dessa subjekt, samt deras handlingar i världsliga sammanhang fokuseras
(Bengtsson, 2002). Att det som studeras också äger rum i ett speciellt
sammanhang, i detta fall musikundervisning, påverkar regionaliseringen
ytterligare. Jag återkommer till metodologiska konsekvenser senare i
avhandlingstexten. Fortsättningsvis vill jag nämna något om hur
livsvärldsfenomenologiska antaganden om världen förhåller sig till andra
ontologier.

Vid tiden för renässansen introducerade Descartes en dualism som kom
att få stort inflytande på vetenskapen. Han stod för att det enda som finns
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är en ”tvåhet” och denna tvåhet representerades av res exestensa vilket
betyder den utsträckta saken eller materia och fysiska egenskaper – samt
res cogitas den tänkande saken eller själ eller psyke. Dessa egenskaper
kan inte förenas med eller återföras på varandra. De kan ses som två spår i
en järnvägsräls — de möts aldrig (Alerby, 1998, 2000). Det fanns interna
motsättningar med detta sätt att se på människan och ett vanligt exempel
är ett skärsår. Det kan inte ses som att enbart vara kopplat till vare sig själ
eller materia. Som en lösning på detta problem menade Descartes att
talgkottkörteln fungerade som en transformator och på det sättet
förenande res cogitas och res existensa. Dualismen känns inte som en
relevant ontologi när det gäller att lägga grunden för en studie vilken
syftar till att komma åt interaktion mellan människor. I sin renodlade
form innebär dualismen att jag vid ett visst tillfälle endast kan studera
kroppar eller själar .

Vidare bör jag också förhålla mig till monismen, som för med sig att en
egenskap kan beskriva allt. Där existerar antingen idealism eller
materialism. När det gäller pedagogisk forskning kan studier som grundar
sig på råttors beteende vara en materialistisk konsekvens. Den forskning
som på sjuttiotalet bredde ut sig under slagordet; ”Vill du veta något om
människor – varför inte fråga dem?” kan ses som ett uttryck för en
idealistisk grundsyn. Subjekten ses endast som ”själsliga” (jfr Kvale,
1996). Konstruktivistisk forskning, såväl individuell som social, samt
kognitivistisk forskning grundar sig på en monistisk ontologi, likaväl som
behaviorismen gör det. Lite tillspetsat kan sägas att den första inte har
någon koppling till kroppen. Den senare har på samma sätt ingen
koppling till själen. Att studera subjekt, intersubjektivitet och handling ser
jag som svårt och begränsat med ovanstående ontologier som grund.

Livsvärldsfenomenologisk forskning är intresserad av den mänskliga
världen som vi finner den i alla sina varierande aspekter, den vill möta
människor där de är naturligt engagerade i sina världar. Syftet är att
analys, beskrivning och tolkning blottlägger den gömda meningen i en
viss situation och att berättelser hjälper oss att förstå vår egen verklighet
(van Manen, 1997). Vilka grundantaganden gör då detta möjligt? I
opposition till ovanstående ”ismer” kan livsvärldsontologin ses som en
pluralism eller ännu hellre en komplexitet, vilken grundar sig i att sakerna
har egenskaper som varken kan vara enbart materiella eller enbart
själsliga. Liv och värld, subjekt och objekt, integreras med varandra i en
ömsesidigt beroende enhet. Detta innebär alltså att ett medvetande inte
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kan förstås ”i sig” utan genom vad det är riktat mot. Det är inte möjligt att
förstå världen i sig utan att förstå det subjekt den visar sig för.
Förhållandet som benämns intentionalitet, är till karaktären inte avsiktligt
och medvetandet kan ses i olika former som till exempel tankar, känslor,
drömmar och fantasier (Bentsson, 1999).

Jag ansluter mig alltså till denna fenomenologiska världs- och
kunskapsuppfattning, till livsvärldsfenomenologin, utvecklad ur
Heideggers och Merleau-Pontys existensfilosofi, där helheten ses som
viktig (Bengtsson, 1998, 1999). Merleau-Ponty (1997) tillför dessutom att
subjektet alltid är förenat med sin kropp. Eftersom den levda kroppen är
subjekt för alla erfarenheter är den aldrig identisk med ett objekt.

Min egen levda kropp är alltid given i mina upplevelsehorisonter, aldrig
som en annan människas kropp, inte ens i spegeln, eftersom
spegelbilden följer mina avsikter och inte tillåter någon
perspektivväxling. Alla andra fysiska objekt utmärks annars av att de
alltid är givna ur något perspektiv och att vi kan byta perspektiv. Den
levda kroppen är däremot den faktiska förutsättningen för att tingen
framträder i perspektiv. Utan den egna levda kroppen skulle det inte
finnas perspektiv (Bengtsson, 1999, s. 22).

Den känslomässiga kontakten med världen är den levande grund utifrån
vilken vetenskapliga tankar reses. Vetenskapliga begrepp är otänkbara
utan kroppens känslomässiga kontakt med världen. Hangaard-Rasmussen
(1996) gör en liknelse med geografins förhållande till ett landskap då
människan som utgångspunkt har lärt sig vad en skog eller ett berg är.
Vetenskapen är alltså en sekundär bestämning av den levda världen.
Livsvärlden är en förutsättning för alla empiriska teorier och all
vetenskaplig verksamhet. Livsvärlden är förreflektiv, vi upplever den med
våra sinnen innan vi reflekterar över den. Den är också förvetenskaplig.
Vetenskapen är beroende av livsvärlden, men den kan aldrig bli identisk
med den. Vetenskapen kan bli ett instrument för att ”behärska”
livsvärlden, men inte att helt och fullt förstå den (s. 34).

I livsvärlden existerar vi som människor tillsammans med andra levande
subjekt, det vill säga som tänkande och handlande människor. När jag
erfar andra människor erfar jag andra subjekt, inte bara kroppar eller
själar. Världen och kunskapen är intersubjektiv, den existerar mellan och i
människor. Livsvärldens struktur skapas i det intersubjektiva samarbetet
(Luckman, 2000). Den är tillgänglig för alla, ur vars och ens perspektiv,
utan att för den skull vara relativistisk, i meningen att allt är lika sant
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(Karlsson, 1999). Att få kunskap om världen handlar enligt Schütz (1982)
om att beskriva livsvärldens strukturer, vilka består av universella
strukturer i den subjektiva verklighetsorienteringen. Dessa är grundformer
för den intersubjektiva interaktionen samt de objektiva egenskaper som
finns hos historiska sociala verkligheter (vilka i sin tur skapades av
intersubjektiv mänsklig interaktion). Dessa får jag tillgång till genom att
närma mig andra människors livsvärldar. I förlängningen avtäcker den
fenomenologiska beskrivningen av livsvärlden dess universella strukturer
samt den grundläggande kopplingen till subjektet och till sist dess grund i
handlingsverksamhet (Luckman, 2000). Därför är denna form av
fenomenologi enligt min mening högst intressant och relevant att grunda
sig på då det gäller att studera musikpedagogisk handling, interaktion och
reflektion.

Inom fenomenologin skiljs mellan vardaglig och vetenskaplig kunskap.
Vetenskaplig kunskap erhålls genom att subjektet är aktivt i erfarandet av
världen, medan den vardagliga kunskapen införlivas i vår kropp just
genom erfarandet av den. Hela subjektet, inklusive kroppen är delaktig
vid allt lärande, mer eller mindre konkret och tydligt. Burkitt (1998)
funderar vidare kring Merleau-Pontys (1997) tankar.

Merleau-Ponty is not only declaring the unity between the body, space-
time, and consciousness, but also drawing our attention to how
consciousness is always situated in a particular location, and that,
because of other perspectives, there are always different points of view
on the world. We can never attain `objective knowledge´ of a world that
exists separately from our own subjectivity, for there is no such
knowledge to be had: a disembodied view of the world is a view from
nowhere and is therefore impossible for humans to attain. All knowledge
is embodied and situated, created within that fundamental unity between
subjects and objects, which is the product of having an active body. We
never understand the world from some passive disinterested spot, but
always from within an active and related perspective. Furthermore, this
perspective involves not only the fundamental relation between the body
and its objects, but also between different human bodies located in space
and time, and therefore between different subjects, so that the human
world is primarily a social world. This entire unity, this being-in-the
world, is the context for human conscious and knowledge (Burkitt,
1998, s. 68).

Genom att erfara världen får vi kunskap om den och vi har alltid med oss
vårt förflutna, vår framtid, vår mänskliga omgivning och vår fysiska,
ideologiska och moraliska situation. En rörelse är införlivad då subjektet,
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det vill säga kroppen, förstår rörelsen och inkorporerat den i sin värld
(Dreyfus & Dreyfus, 1999). 9 Likaväl som hela kroppen lär sig att cykla
eller spela tennis, är jag övertygad om att ”det sitter i kroppen” då någon
lärt sig läsa ett partitur eller till och med förstått komplicerade
matematikberäkningar. Kunskaper införlivas i kroppen genom att vanor
bildas i interaktion med tingen (Bengtsson, 1998). Ju längre in i ett
sammanhang vi kommer genom vårt erfarande, ju större erfarenhet vi får
av en kontext, desto mer förfinat blir vårt kunnande. Detta kallar Merleau-
Ponty (1962) the maximum grip. Det handlar om att hitta det optimala
förhållandet mellan kroppen och världen, det optimala greppet, där
redskap av olika slag kan utgöra en förlängning av kroppen.

Med detta sätt att se blir kunskap och erfarenheter synonyma begrepp10. I
vardagligt tal menar vi med erfarenheter livskunskap. I denna studie
definieras erfarenheter i linje med Husserls och Merleau-Ponty’s
erfarenhetsbegrepp (Bengtsson, 1993). I likhet med Mead (se von Wright,
2000) och Dewey (1997) tar dessa två fenomenologiska filosofer avstånd
från det empiriska så väl som det kantianska erfarenhetsbegreppet. Det
handlar alltså inte om att erfarenheter är omständigheter ur det förflutna
som påverkar eleven på olika sätt, eller vanor eller värderingar vilka i
första hand tillskrivs individen av andra. Eleven ”äger” ej sina
erfarenheter och är inte heller bärare av vissa egenskaper (von Wright,
2000).

I avhandlingens perspektiv, vilket harmonierar med von Wrights (2000)
tolkning av Mead, blir erfarenheter den situation där erfarenheten sker,
eller görs. Här kan erfarenhet beskrivas som resultatet av interaktion
mellan organism och omgivning. Närmast kan den förstås som en process
där exempelvis den estetiska erfarenheten uppstår i själva
erfarandeprocessen. Eleven kan alltså ha såväl subjektiva som relationella
erfarenheter och läraren blir delaktig i utvecklandet av dem i
undervisning, meningen med erfarenheterna är föränderlig (von Wright,
2000). Även Dewey (1997) är inne på samma tankebana, men menar att

                                                  
9 För en närmare diskussion av vad detta innebär då det handlar om musikaliskt lärande
se Alerby & Ferm 2002, 2003.
10Inom fenomenologin används också begreppet erfara och erfarande. Begreppen är
synonyma med erfarenhet så som det används i denna studie, som erfarenheter i
vardande, något som görs, inget oföränderligt som man har.
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kombinationen av vad tingen gör med oss när de modifierar våra
handlingar, främjar vissa av dem, medan andra motverkas och
kontrolleras. Han skriver att vad vi kan göra med tingen när vi
frambringar förändringar, är vad som bildar erfarenheten. ”Erfarenheten
består främst av de aktiva relationer som existerar mellan en människa
och hennes naturliga och sociala omgivningar” (s. 325). Det viktiga är att
i samma utsträckning som samband har etablerats mellan det som händer
en person och hennes reaktion – liksom mellan det en person gör mot sin
omgivning och det som blir omgivningens gensvar – blir människans
handlingar och tingen runt omkring meningsfulla. Dewey menar att
människan på så sätt lär sig att förstå både sig själv samt
medmänniskornas och tingens värld. ”En målmedveten undervisning eller
skolning borde erbjuda en sådan miljö, att denna interaktion kan påverka
tillägnelsen av dess djupare innebörder och sammanhang och att de i sin
tur blir redskap för fortsatt inlärning” (s. 325).

Om en lärare har ambitionen att utgå från elevernas erfarenhet som
”sakkunskap” ur ett relationellt perspektiv blir konsekvensen att
kunskapen kan bli tillgänglig genom och i den sociala situationen.
Kunskap blir alltså kunskap först då den kommuniceras på ett eller annat
sätt (von Wright, 2000). Utifrån detta resonemang är möjligheter för
sådan kommunikation intressant för avhandlingsarbetet. Det är också i
erfarenhetsvärlden – sin livsvärld – som eleverna har möjlighet att skapa
mening.

Hur blir läraren delaktig i elevernas tänkande? I vid mening är läraren
hela tiden starkt deltagande i processen att bygga upp elevernas
erfarenhetsvärld. Som ledare för undervisningssituationen innehar
läraren en maktposition i figurationen. Det är lärarens ansvar att
upprätthålla den sociala responsiviteten i figurationen och skapa rum för
det perspektivtagande och den kommunikation som bygger upp de
enskilda elevernas erfarenhetsvärldar – vilka innefattar deras själv (von
Wright, 2000, s. 190).

Erfarenhet är i detta sammanhang likvärdigt med kunskap och den är
också kroppslig. ”Världen tränger genom kroppsliga erfarenheter in i
subjektet och sedimenteras i form av erfarenhetsförråd, vanor,
personlighetsdrag med mera ”(Bengtsson, 1998, s. 177). I detta
sammanhang kan det också vara intressant att ta upp Deweys (1997)
tankar om hur saker blir meningsfulla för människor. Han påstår att
lärandets teori, redan i början av 1900-talet, har underordnats en falsk
psykologi vilken påstår att människor lär sig tings egenskaper endast
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genom sinnena och att dessa intryck ger en karaktäristisk bild av
föremålet. Författaren menar i stället att det är användandet av föremålet
som fyller det med mening, vilket också har kopplingar till Merleau-
Pontys (1997) och andra fenomenologers sätt att se på hur saker blir
meningsfulla för människor.

Det är också just erfarenheten som Dewey (1997) betonar i den
pedagogiska processen. Hans ideala utbildning bygger på en konstant
omorganisation eller rekonstruktion av erfarenhet. Barndom, ungdom och
vuxet liv finns alla på samma utbildningsnivå och Dewey menar att det
som någon verkligen lär sig på varje stadium bildar erfarenhetens värde.
”…och i den meningen är det livets huvuduppgift att på varje punkt
levandegöra och således att berika dess egen fattbara mening” (s. 117).
Definitionen av ”god” utbildning är enligt Dewey den rekonstruktion eller
reorganisation av erfarenheten som fördjupar dess mening och förstärker
människans förmåga att styra senare erfarenheters riktning. Erfarenheten
gör att eleven ser samband samt konsekvenser av handlande tydligare.
Konsekvensen blir att handlingar kan styras på ett bättre sätt. Fostran och
det sätt på vilket undervisning utformas kan alltså inte skiljas från
varandra.

Läraren kan också ha som utgångspunkt det som sätter igång aktivitet i
det vardagliga livet. ”Är erfarenheten personlig på ett sådant sätt som att
den stimulerar och styr observationen av de samband som ingår och leder
till att slutsatser dras och prövas? Eller är den påtvingad utifrån och är
elevens problem helt enkelt att möta de yttre kraven?” (Dewey, 1997, s.
200). Människor erfar världen intentionalt med sina kroppar genom att
leva i den. De är alltid riktade mot något och något visar sig alltid för oss.
Genom erfarandet får vi erfarenhet; kunskap. För att kunna förmedla,
begreppsliggöra, tematisera kunskapen måste vi reflektera över den.
I reflekterandet kan vi bli medvetna om hur och ur vilket perspektiv vi
erfarit världen. Dock görs detta alltid utifrån vår tidigare samlade
erfarenhet och i en speciell kontext. Kort sagt, uttrycker von Wright
(2000), kan det sägas att den reflexiva medvetenheten konstitueras då
vanan utmanas. Att ”tvingas” se sig själv och sina handlingar kan vara ett
exempel på ett brott mot vanan. ”Vi är inte reflekterande men vi kan bli
det, vara det, då den sociala situationen erbjuder oss denna möjlighet” (s.
109). Det reflexiva tänkandet är alltså något som konstitueras i sociala
samspelsprocesser och inte egenskaper som man besitter eller inte
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besitter. Även Bengtsson (1998) stryker under att reflektion aldrig är ett
normaltillstånd.

Rent etymologiskt betyder reflektion vända tillbaka, eller vända åter.
”Reflektion är att definiera upplevelsen i förhållande till erfarenheten och
att definiera erfarenheten i förhållande till upplevelsen” (Uljens, 1998, s.
168). I ett fenomenologiskt sammanhang skiljs inte på upplevelse och
erfarenhet utan en skärningspunkt finns istället mellan vardaglig och
vetenskaplig kunskap. Tidigare har det fastställts att erfarenhet är kunskap
och vice versa och Merleau-Ponty (1997) menar att perceptionen är
början och slut på all kunskap, samtidigt som världen alltid percipieras ur
ett speciellt perspektiv. I reflekterandet kan vi bli medvetna om hur och ur
vilket perspektiv vi erfarit världen. Dock görs detta alltid utifrån vår
tidigare samlade erfarenhet och i en speciell kontext. Enligt Bengtsson
(1998) kan vi se två huvudinriktningar då det gäller definitionen av
reflektion; som självreflektion och som tänkande. Med det första menas
alltså att man ser in mot sig själv och det andra att någon företeelse görs
till föremål för närmare eftertanke. En frågeställning i denna avhandling
är hur lärare reflekterar över den interaktion de är del av i samband med
sina musiklektioner. Vidare klargöranden i det sammanhanget finns i
kapitel 4.
Något som är intressant och som den fenomenologiska tankehållningen
uppmärksammar forskare på är hur de studerade subjekten använder och
har införlivat tingen runt omkring sig. Det gäller att jag är öppen för detta,
inte minst eftersom situationerna jag studerar i mångt och mycket är
bekanta för mig. Med andra ord handlar det om låta förståelsen av tingens
vara vidgas så att jag i förlängningen kan förmedla den till läsarna.

En situation där jag erfar en annan människa i verksamhet. De föremål
som omger denna människa erhåller genast ett nytt betydelseskikt: de
är inte längre bara vad jag själv skulle kunna göra med dem, utan de är
vad hon håller på att göra med dem. Runt omkring den andre bildas ett
handlingsfält, som liksom suger till sig min värld /. . ./ Allmänt
formulerat utgör vi alla en oändlig och öppen fortsättning av varandra
(Merleau-Ponty, 1996, i Bengtsson, 1993, s. 82).

Hur dessa ontologiska ställningstaganden påverkat val och utveckling av
undersöknings- och analysmetoder i föreliggande avhandling beskrivs
närmare i kapitel 4. För att tala med Bengtsson (1999): ”En
livsvärldsansats innebär en forskning som är inriktad på att studera
världen i sin fulla konkretion som den visar sig för lika konkret
existerande människor. För detta krävs differentierade metoder som kan
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fånga den kvalitativa komplexiteten” (s. 32). Dessutom påverkar
ställningstaganden på det sättet att jag är mån om att de beforskade
subjektens egna formuleringar och upplevelser har möjlighet att komma
fram i texten, vilket jag också tidigare påpekat. Ansatsen är induktiv och
beskrivande i högre grad än deduktiv och förklarande.

Sammanfattningsvis kan sägas att erfarande, eller lärande, sker i ett
speciellt sammanhang och att subjektets erfarenhet rekonstrueras. Den
samlade erfarenheten används på olika sätt i olika sammanhang och det
kan sägas att sammanhanget definierar kunskapen. Det en människa erfar
inom en speciell kontext eller genre får olik betydelse inom en liknande
(eller samma) genre, en annan genre eller rent allmänt. Jag skulle vilja
tala om erfarenheter som definieras kontextuellt, extrakontextuellt
respektive personligt. Låt mig ge ett exempel; En elev lär sig spela ett
popkomp på trummor medan hela klassen tittar på. I nya sammanhang
används den samlade erfarenheten på olika sätt. I ett popsammanhang kan
eleven spela trummor och fördjupar där sin införlivade erfarenhet. I ett
jazzsammanhang passar inte sättet att spela på, men erfarenheten av att ha
spelat trummor är ändå inte bortkastad. En del av erfarenheten definieras
extrakontextuellt och utgör grunden för det nya erfarandet. På det
personliga planet har eleven lärt sig att han eller hon kan finnas i centrum,
att hon duger och får ta plats, vilket finns med i den samlade erfarenheten
i alla nya sammanhang.

Ovan belystes att världen införlivas och görs meningsfull utifrån vars och
ens tidigare erfarenheter. Dessutom visar sig världen på olika sätt
beroende från vilket håll den betraktas och ur vilket perspektiv den
studeras, vilket jag tidigare var inne på. Till exempel kan ett gult rum se
helt olika ut beroende på var i rummet färgen beskådas eller beroende på
vilken tid på dagen detta görs. Trots det tvivlar inte beskådaren på att det
är samma färg som visar sig (Hangaard-Rasmussen, 1996). När det gäller
forskning bör det klargöras ur vilket perspektiv världen beskådas. I
föreliggande avhandling finns ett lärarperspektiv, vilket för med sig att
det är lärarnas tankar, ord och handlingar i samband med musikdidaktisk
interaktion som blir intressanta. Den fenomenologiska livsvärldsansatsen
blir också ett perspektiv, eftersom den influerar andra grundantaganden,
som hur jag ser på människan, intersubjektivitet, samt musikens ontologi
och epistemologi.
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Människan som handlande subjekt

Det som studeras i denna avhandling är människor som interagerar med
varandra. Lärarperspektivet innebär att det är läraren som är viktig, men
också de han eller hon samspelar med. I detta avsnitt vill jag klargöra hur
människan framträder i ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv. För att
återknyta till fenomenologins grundtankar, kan människor aldrig ses som
antingen objekt eller subjekt, de är subjekt-objekt. Den egna levande
kroppen kan dock aldrig vara ett objekt eftersom den alltid är riktad mot
något och så fort något visar sig för oss är det förbundet med oss som
levande kroppar. Andra människor kan heller aldrig vara enbart objekt för
oss, eftersom deras subjekt är oskiljaktigt förenade med deras kropp
(Bengtsson, 1993).

Utmaningen blir att studera lärares förutsättningar att möta elevers unika
subjektivitet, utan att för den skull vända blicken bort från gemenskapen
och samförståndet. Vi finns som levande kroppar i en historisk, social och
kulturell kontext. För att komma åt detta perspektiv väljer von Wright
(2000) att jämföra det relationella, hennes tolkning av Mead, med vad hon
kallar det punktuella perspektivet, inte i ett dualistiskt förhållande utan
just som två olika perspektiv. Det punktuella perspektivet riktar
uppmärksamheten mot enskilda delar och enskilda individers
omständigheter och egenskaper, vilket inte harmonierar med
livsvärldsfenomenologiska tankar om att det inte finns någon inre
människa. Det relationella perspektivet fokuserar i stället relationer och
möjliggör på så sätt att lärare och elever, trots sannolik asymmetrisk
maktrelation, kan mötas som unika människor. Det är alltså med dessa
tänkbara möten i fokus jag studerat delar av lärarnas och elevernas
gemensamma livsvärld. Perspektivets utmaning ligger i att relationen
mellan subjekt och subjekt/objekt är utgångspunkt, till exempel den
mellan elev och musik, eller den mellan lärare och elever. För min del
utgår jag från det som utspelar sig mellan lärare och elever där musiken är
en del av det som finns i och runt omkring. Musik, lärare och elever finns
i en oupplöslig helhet där alla delar präglar varandra. Eleverna och lärarna
ses som handlande subjekt och subjektiviteten tolkas som en subjektivitet
i vardande.

För att beskriva alla de relationer som utgör ett pedagogiskt möte,
använder von Wright (2000) en dansfiguration, en öppen processmodell
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som fångar upp ett nätverk av beroenden utan att binda sig vid en bestämd
struktur. Tanken med modellen är att den skall omfatta en mångfald av
aspekter utan att ställa dem isolerat mot varandra.

Den fångar den process där det sker strukturellt symmetriska möten
mellan individer, men lämnar tolkningsutrymme för möjligheten till
asymmetriska maktförhållanden. Därmed gör figurationen det möjligt att
samtidigt tala om individer och om de gemenskaper i vilka de befinner
sig. ./. . ./ Den egocentriska modellen kan fungera väl för att synliggöra
punktuella perspektiv men för att få syn på relationer behövs andra
metaforer, och därför använder jag figurationen som verktyg för att
illustrera och fånga mångfalden och den känsliga maktbalansen i det
pedagogiska mötet (von Wright, 2000, s. 53).

En figuration är relativt oberoende av de specifika individer som ingår i
den, men inte av individer över huvud taget. De enskilda deltagarna bidrar
var och en till hur verksamheten fungerar, menar von Wright (2000)
vidare. Figurationen visar det flerfaldiga beroendet samtidigt som den ger
utrymme för individuella variationer som tillåts påverka processen.
Kommunikation mellan människor är kreativ och oförutsägbar. Om det
punktuella perspektivet hade tagits som utgångspunkt hade figurationen
inte varit nödvändig som tankemodell, eftersom kommunikation och
interaktion där förstås som ett samspel mellan fristående objekt och deras
skilda intentioner. ”Med figurationen behöver vi inte ställa läraren mot
eleven, utan vi kan fånga dubbelheten, nämligen det som vi kunde
beskriva som både den strukturella symmetrin i
kommunikationsprocessen och den empiriska asymmetrin som är
utmärkande för den pedagogiska relationen” (s.151).

Subjektivitet ses alltså som ett föränderligt fenomen, vilket konstitueras
intersubjektivt. Dessutom framträder andra människors subjektivitet
genom tal och handling och därför menar von Wright (2000) att
förutsättningen för att en lärare skall kunna möta sina elever som Någon,
är att uppmärksamheten riktas mot det gemensamma; det pedagogiska
mötet. I det relationella perspektivet möter läraren eleverna som öppna,
eleven är då något mer än summan av sina egenskaper, något mer än ett
objekt. Det gäller för läraren att ta elevens perspektiv, vilket innebär att
läraren ömsom tar elevens perspektiv och ömsom sitt eget. Om man
pratar om elevens behov i ett relationellt perspektiv förstås behoven i
situationen och inte något eleven bär med sig. Därmed blir behoven
föränderliga och ett gemensamt ansvar. Med det är vi inne på
intersubjektivtivitet.
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Intersubjektivitet

Kommunikation blir ur ett livsvärldsperspektiv möjlig då ett subjekt
tillåter ett annat subjekts i-världen-varo komma till uttryck i den egna i-
världen-varon. ”På så sätt kan en dialog utveckla sig där jag bekräftar den
andre och den andre mig, där jag korrigeras av den andre och den andre
av mig, där både enighet och oenighet kan uppstå” (Bengtsson, 1993). Ur
ett kroppsfenomenologiskt perspektiv är det i mötet mellan levande
kroppar som förståelse av andra uppstår och konstitueras. Det relationella
perspektivet för med sig att människors själv och de förmågor och
kunskaper som de behöver för att finna sig till rätta i livet, konstitueras
och förändras i kommunikations- eller läroprocesser, uttrycker von
Wright (2000). Det här innebär att kunskapsutveckling inte kan förstås
som begränsad till varje individs enskilda medvetande, utan som ett
fenomen vilket utvecklas i en social process, ett ömsesidigt handlande,
intersubjektivt.

Mening skapas genom att människor samspelar med varandra och med
imaginära andra. Det sker i den gemensamma sociala världen, bland annat
genom att människor kan sätta sig in i varandras situationer och ta andras
perspektiv. ”Intersubjektivitet omfattar ett samförstånd i samtidighet, det
vill säga att deltagarna i en interaktionssituation möts i kommunikation
och delar en verklighet som kommer till dem ur detta möte” (von Wright,
2000, s. 75). Dessutom menar Merleau-Ponty (1997) att språket — då i
vid bemärkelse — är grunden som möjliggör skapandet av denna
intersubjektiva livsvärld. Genom att lära ett språk — till exempel det
symbolspråk som används inom en viss musikstil — lär vi oss att leva i
sådana kollektiva meningsvärldar (jfr Fink-Jensen, 1997 samt von
Wright, 2000). Återigen är det viktigt att betona att människors
subjektivitet ses som föränderlig, som en subjektivitet i vardande och att
det är den förspråkliga kommunikationen som är basen. Subjekten antas
vara människor förmögna till egna handlingar. Dessa kan dock inte
reduceras till den enskilda människans subjektivitet, utan återförs till den
gemensamma världen, där vi finns som levande kroppar med våra tidigare
tidsliga och rumsliga erfarenheter.

Intersubjektivitet upprätthålls genom kommunikativa relationer mellan
subjekt, dessa subjekt behöver inte vara verkliga eller närvarande. I det
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pedagogiska mötet handlar det dock om att läraren respekterar
”mellanrummet” utan att ta det i besittning. Intersubjektivitet bäddar
också för det oförutsägbara, vilket kan ses som en möjlighet för goda
pedagogiska möten (von Wright, 2000). Det subjekt har med sig in i och
utvecklar i interaktion är sin samlade erfarenhet av världen, sin kunskap.
Som jag nämnde tidigare är det alltså i detta samspel med andra
människor och musik som musikaliskt lärande äger rum. Vad som då
vidare behöver göras tydligt, är min syn på musik och musikalisk
kunskap.
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Musiksyn

The gesture of sounding

Sound as a physical reality, toughing
upon ears of our body. The gesture
of musician (shaper of sound) moving
and moulding the air, extending

through voice and finger-
tip to release
the vibrations within, shared,
through performance (to put in-
to form) in outward space,
for audience to receive and so
be toughed.

Gesture of breath and contact
in motion, touch
of wind and finger upon
wood, hair, skin and metal,
gut, ivory and felt
bodies/objects transformed in their sounding,
as mouth releases, impressing,
the air within
out wards,
and fingers and wrist articulate
from root of spine (and deeper)
the totality of who
we are, that moment resonating
both inward impulse and outward
realization being
one.

The musician as dancer: one who moves space, sounding.

Malcolm Goldstein
26/8/84

Denna avhandling handlar alltså om interaktion mellan lärare och elever i
musikdidaktiska processer. Längre fram kommer min syn på musik som
kunskap och hur den införlivas att presenterats och diskuterats. Närmast
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belyses den musiksyn som råder i avhandlingen11. Hur jag ser på musik
kan vara av vikt även om inte innehållet i de lektioner som studerats i
avhandlingen fokuserats, utan snarare hur eleverna erbjudits närma sig
innehållet, eftersom musik och subjekt här ses som en helhet. Innehållet
kan heller inte separeras från sitt sammanhang, det är nära förknippat med
det som händer i rummet. De lärare som studerats har en mer eller mindre
medveten syn på musik. Den är dessutom påverkad av läroplaner,
läromedel, egen musikutbildning på olika stadier, social och kulturell
bakgrund (Gullberg, 2002; Varkøy, 2001). Att undersöka kopplingen
mellan lärarnas syn på musik och innehållet i undervisningen ligger dock
utanför ramen för denna studie.

Tanken är att jag bör redovisa den syn jag har på musik eftersom den
påverkar hur jag har studerat de lektioner som ligger till grund för
avhandlingen. Precis som lärarna i studien är också jag influerad av en
mängd faktorer och dessutom har jag genom min forskarutbildning och de
kontaktytor som följer med den, fått möjlighet att diskutera och reflektera
över min musikaliska bakgrund och musikens kvalitéer och funktioner.
Min helhetssyn och mitt intresse för fenomenologi har fördjupat och
ytterligare påverkat mitt synsätt. Musikaliskt ljud kan inte skiljas från
upplevelsen av tid, rum och rörelse (Berleant, 1999). Vad som skiljer
musik från icke-musik avgörs av kontext och kultur samt det upplevande
subjektet. Fortsättningsvis diskuteras i detta kapitel musikens värde och
eventuella funktioner.

Musik är en ”multi”-konstform. Det kan vara svårt att tänka sig den som
en konst eftersom den föregår i många traditioner, former, genrer, stilar,
innehåller många instrument och ljud, används i många sammanhang på
många olika sätt. Trots det kan all musik sägas bestå av ett antal
parametrar, vilka förhåller sig på olika sätt till varandra och bildar
strukturer. I sin enklaste form är parametrarna tonhöjd, rytm, klang, och
ljudstyrka (se till exempel Åstrand, 1977). Kontext och kultur inverkar på
hur de olika parametrarna förväntas utföras och förhålla sig till varandra,
vilket i sin tur inverkar på musikupplevelsen (Kruse, 1995). Berleant
(1999) understryker att huruvida musik är en konstart eller flera är mer
intressant för filosofen än för praktikern. Det i sin tur är intressant
eftersom det ifrågasätter estetiskt teoretiserande. Med det är vi inne på
musikens värde och kvalitet.
                                                  
11 Musiksyn är dels syn på musikfunktioner och dels syn på musikvärden (Varkøy,
2001).
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För att tydliggöra mina ställningstaganden när det gäller musikens kvalitet
vill jag relatera till Nielsen (2000) som tar upp H. K. Nielsens fyra
kategorier kring hur musik värderas. Den första är universell-normativ,
här finns en rangordning av musik och genrer som gäller alla. En sådan
rangordning kan tyckas ha påverkat och påverkar innehåll i
musikutbildning (Olsson, 1993, 2001) och i förlängningen har det
påverkat mig som utbildat mig till musiklärare vid en musikhögskola.
Den andra är relativistisk-normativ, vilken innebär att alla tycker som de
vill, allt är lika ”rätt”. Det synsättet kan sägas var post-modernt, en
”revolution” mot det moderna, eller den tidigare kategorin. Den tredje är
partikulär-normativ, där tanken är att det inom en viss genre kan avgöras
vad som är bra och mindre bra musik. Till sist kommer den fjärde
pluralistiskt-normativa kategorin. Vad som är kvalitet i musik och
musikalisk aktivitet beror i detta fall på en mängd faktorer.

In terms of philosophy, within our own culture we are able to observe
historical and probably also contemporary fluctuations absolutistic and
relativistic positions. Precisely this discussion may well be particularly
relevant today. Our points of view in this respect will also influence
values based and value appraisal in relation to aesthetic phenomena and
aesthetic activity (Nielsen, 2000, s. 27).

Nielsen (2000) menar att det i huvudsak finns tre aspekter – vilka i sig är
sammankopplade – som är aktuella i kvalitetsbedömning av musik. För
det första bedömning av det musikaliska objektet, för det andra det
musikaliska framträdandet och för det tredje verbala ställningstaganden.12

Alla tre är påverkade av och påverkar sin historia och sin framtid. I
skärningspunkterna mellan de tre olika aspekterna av musiken
förekommer olika former av analyser. Här är dessutom subjektet, också
det påverkat av tid och rum, aktivt i bedömningsprocessen. Subjektet som
kan vara mer eller mindre medveten om sin position och sin bakgrund.

För att återkoppla till den musiksyn som genomsyrar denna avhandling
knyts an till den fjärde kategorin. Som forskare är jag givetvis påverkad
av min musikaliska och sociala bakgrund. Jag reflekterar dock över den i
strävan att i inte alltför hög grad lägga någon värdering i vad de studerade
lärarna tar upp för musik som innehåll i sin undervisning. Synen kan
sägas vara mer kommunikativ än normativ (Nilsson, 2002) utan att för
                                                  
12 Jämför Kjölbergs (2003) framträdelseformer av ett ämne; praktik, teori och estetik,
vidare diskuterade i den avrundande diskussionen.
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den skull ta vikten ifrån vad barnen får med sig från musiklektionerna.
Det viktiga är att eleverna får göra musikaliska erfaranden, i ett
intersubjektivt meningsskapande och då blir innehållet på ett sätt
sekundärt (Alerby & Ferm, 2002). Dessa tankar diskuteras vidare i nästa
avsnitt; Musik blir kunskap.

När det sedan kommer till musikens funktion fungerar Varkøys (2001)
tankar som utgångspunkt för diskussion och reflektion över det i
avhandlingen tillämpade sättet att studera musikundervisning. Som jag
skrev i introduktionen har musikens medel- eller nyttofunktion blivit allt
mindre intressant för mig, utan att jag för den skull vill säga att musiken
har ett egenvärde (Brändström, 2000). Förhållandet mellan subjektet i och
musiken blir ännu tydligare i förbindelse med det jag tidigare
konstaterade; att musik tillskrivs och används för att uttrycka känslor.
Nielsen (1994), understryker detta och menar att det musikaliska objektet
med författarens ord utgör ett helt ”meningsuniversum”, ett helt spektrum
av upplevelsemöjligheter erbjuds. Författaren skriver också att det verkar
finnas ett samband mellan meningen i musiken och karaktären på
upplevelsen eller medvetenheten hos människan. ”Noget i den ene svarer
mod noget i den anden” (s. 137). Såväl tonsättare som mottagare fyller
musiken med mening (Kruse, 1995), beroende på hur de var för sig erfar
den.

Intressant är att jämföra med Ingaardens (i Iser, 2000) polariteter hos ett
verk, den estetiska och den artistiska. Den förra representerar
förverkligandet hos mottagaren och den senare konstnärens skapelse. Som
jag skrev i avsnittet om musiksyn är dock helhetssynen i sammanhanget
viktig. Jag menar alltså att musiken får en mening först i samspelet med
det upplevande subjektet och denna mening påverkas av vem subjektet är.
Det percipierande subjektet är oskiljaktigt från det estetiska objektet.
Musiken har alltid ett värde som något, men inte något värde i sig själv
som material (Kruse, 1995). Meyer (1967) menar i sin tur att musiken kan
få inom- och utommusikalisk mening. Med den inre menas till exempel
att ett ackord, utifrån vår tidigare erfarenhet av musik, för med sig en
förväntan av vad som komma skall. Den yttre meningen är att vi blir
glada av en viss sorts musik i ett visst sammanhang. Som sagt
understryker författaren erfarenhetens betydelse i sammanhanget, vilket
jag instämmer i.
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Varkøy (2001) har gått djupt in i ett antal musikpedagogers sätt att se på
musikens mening och i förlängningen musikundervisningens potentiella
funktioner, vilka han menar legitimerar skolämnet musik. Jag väljer att
diskutera hans aspekter var för sig i löpande text.

Den första aspekten, musikens funktion som livsåskådningsväg/medel,
skulle vara helt tillräcklig för att legitimera ämnet musik, den täcker in
allt och är samtidigt undflyende. Den representerar det magiska i konsten,
erfarandet av musiken, som gör att vi kommer närmare världen och oss
själva. Vi blir påverkade känslomässigt av musik, var och en på sitt sätt.
Price (2003) uttrycker på ett finurligt sätt hur komplex och ogreppbar den
aspekten är.

The perception of music offers no explanation for its seeming
emotionality, nor does the best worked out theory of its meaning. I
believe that the expressive context of music heard, the emotions that
cause and result from it, also can provide no answer to our question.
Since its perception, its meaning, and expressive context, taken together,
exhaust the places in which to look for explanation, I conclude that there
is no way in which we can understand how music seem to be emotional.
I do not conclude that it does not seem to be so (s. 4).

När det gäller musikens bildande och etiska funktion, ställer jag mig
tveksam till om den finns i sig. Det beror på hur musiken används, vad
som ligger bakom användandet av den och vilken kontext eller kultur man
rör sig i. Bevisligen kan denna ”funktion” också missbrukas. Likaså är
inte musiken i sig identitetsskapande, men använd på rätt sätt kan den
utveckla och stärka individers identitet. Även här handlar det, enligt min
mening, om att det är individernas sätt att interagera på
musikundervisningen som avgör om identiteten blir stärkt eller inte. De
elever som redan har en identifikation i en viss musikstil eller ett visst
instrument har självklart med sig denna in i musikundervisningen, men
det är också lärarens ansvar att ta vara på och utveckla identiteten. Att
musik i sig skulle vara socialt fostrande håller jag inte heller med om,
men att spela, dansa, komponera och lyssna på musik tillsammans under
ordnade men flexibla former är socialt utvecklande. Visst kan det vara
socialt utvecklande att delta i ett källarband också, men dels ligger det
utanför denna studie och dessutom måste en diskussion till om vad som är
socialt utvecklande. Att få möjlighet att uttrycka sig kan också legitimera
musikämnet som skolämne, men istället skulle man kunna säga att musik
borde få vara en självklar uttrycksform bland andra i skolan och då
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kanske det inte legitimerar själva musikundervisningen utan i stället
musikens plats i skolans vardag.

Så över till musikens konkreta nyttofunktion. Musik kan, då den används
på ett medvetet sätt, fungera som ett medel för att lära sig allmänna eller
konkreta saker. I mina tidigare studier har jag dock vid ett antal tillfällen
slagits av att det är tankarna bakom, känslan för människor och lärares
förhållningssätt som är det viktigaste i musik-som-medel situationer
(Ferm, 1998, 1999). Dessutom används inte musiken endast som ett
medel utan den ger också något mer, som eventuellt kan knytas till den
första aspekten i ovanstående resonemang. Musiken bör ses som en del i
en helhet. Den terapeutiska funktionen, vilken kan ses ännu mindre
aktuell för att legitimera musiken som skolämne, har samma förhållanden
som den funktion som diskuterades ovan. Den sista aspekten Varkøy tar
upp är den funktion jag ofta som musiklärare känt att de övriga lärarna
har stått för och fört över på sina elever. Rekreation och underhållning
kan vara viktiga bitar, men det bör inte tas för givet vare sig att det kravet
är lätt att uppfylla, eller att alla elever har samma upplevelser vad gäller
rekreation och underhållning. Det är lätt att en sådan inställning sänker
musikämnets status (Thorgersen, 2003). Det önskvärda vore möjligen att
elever upplevde rekreation och underhållning i alla sammanhang i skolan.

Tanken med denna diskussion av musikens olika funktioner är att antyda
musikens magi, och att det kräver stort engagemang och mycket
reflekterande för att den ska nå alla elever i skolan. Frågan är då vad
musikalisk kunskap är och hur den införlivas.

Vi har nu mulighed for at karakterisere æstetisk opleve endnu lidt
nærmere. Nemlig som en erkende-handling, som sigter mod forståelse af
verden og os selv. Det æstetiske objekt bliver i én forstand middel til at
opnå denne forståelse. Men i en anden forstand bliver dette middel også
et mål, fordi det, der erkendes, forstås genstandliggjort, anskueliggjort i
selve det estetiske objekt (Nielsen, 1994 s. 144).

I ett fenomenologiskt perspektiv är erfarandet av världen i sin musikaliska
form lika komplext som citatet ovan visar. Ett försök kommer dock i
nästa avsnitt att göras för att sätta fingret på vad jag menar med
musikalisk kunskap och musikaliskt lärande.
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Musik blir kunskap

Studiet av læring af musikaliske færdigheter viser således henimod
nødvendigheden av at inkludere kroppen, når vi skal forstå, hvordan
mennesligt samspil beror på kropslige aspekter som rytme og timing i en
kultur som vores, der er i stadig bevaegelse (Nørgaard-Nielsen, 1999, s.
83).

För att kunna prata om musikdidaktik vilket kan handla om att ansvara för
människors musikaliska lärandeprocess är det nödvändigt att tydliggöra
och förklara begrepp som musikaliskt lärande och att det i sin tur
förutsätter en syn på och ett ställningstagande visavi musikalisk kunskap,
musik som kunskap. Vad är musikalisk kunskap? Hur ses det i denna
text? Vilken erfarenhet är det som skall mötas och guidas vidare?
Kunskap införlivas i kroppen genom de erfaranden människan gör i
världen, i samspel med värld och människor i en speciell kontext eller
speciell kultur. Lärandet är själva processen, de erfaranden som görs och
kunskapen är det som införlivas genom musicerande, dans, lyssning och
komponerande samt reflektion över handling och process. Kunskap och
handling är intimt förknippade med varandra. Individens totala kunskap
rekonstrueras då nya erfaranden görs, vilket också är en del av
lärandeprocessen. De nya erfarenheterna läggs till och utvecklar de
gamla, vilka tillsammans utgör en ny helhet. För att kunna förmedla och
utveckla kunskapen används olika begrepp eller symboler som i sig är
betydelselösa, de får sin mening i sitt sammanhang i det intersubjektiva
meningsskapandet (Alexandersson, 2001; Schütz, 1999; Swanwick,
1999).

There is no abstract world lying serenely beyond the musical
phenomenon itself. Looking into and entering the musical situation
means ”getting next to it”(Smith, 1979, p. 24).

Utifrån detta sätt att se på musik som kunskap blir det svårt att göra en
indelning som ofta görs; i och genom musik13. Att det skulle finnas någon
motsättning mellan dessa två sätt att se på musik som kunskap är
konstruerat, menar Varkøy (1994, 2001). De två sidorna finns alltid med,
men lärare kan vara mer eller mindre medvetna om dem, eller medvetet
fokusera den ena eller andra sidan. ”Om musikkpedagogen har ett bevisst
                                                  
13 En vanlig indelning är också i, om och genom musik, se till exempel Gullberg (2001).
14 För en vidare diskussion se Alerby & Ferm (2002, 2003).
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forhold til hva man gjør når, og at det ene ikke nødvendigvis utelukker
det andre.” (s. 44). En elev använder hela sig för att skaffa insikt och lära
sig något, till exempel att spela en rundgång på elbas. Sinnen och motorik
utnyttjas och teori och praktik binds samman, tankar och känslor förenas.
”Intelligens och analysförmåga knyts samman med förmågan att känna
och erfara i vid mening” (Alexandersson, 2001 s. 13). Genom att öva på
rundgången får eleven färdighet och erfarenhet genom rörelse — att
kunna öva förutsätter rörelse och färdighet. Som jag skrev tidigare krävs
någon form av symboler för att kommunikation av kunskapen skall vara
möjlig. Dessa symboler påverkas av kontexten eller de människor
kunskapen skall kommuniceras till.

Hur ser då individens, subjektets förhållande till musiken i
lärandeprocessen ut? Nielsen (1994) menar att musikens innehållande och
uttryckande egenskaper, först blir förståeliga och identifierbara, när det
aktivt upplevande subjektet has i åtanke. Att subjektet nödvändigtvis
måste vara aktivt upplevande ställer jag mig dock tveksam till.14

Människor tillägnar sig en mängd kunskap om musik bara genom den
musik som omger henne dagligen, utan att hon för den skull lyssnar
aktivt. Jag menar att även ett ”passivt” upplevande subjekt är en del av en
levande kropp. Detta kan jämföras med Erikssons (2002) begrepp
förströdd tillägnelse.

En väsentlig aspekt av musikaliskt kunskapstillägnande, hur individuellt
vi närmar oss musiken, är något som också Ruud (1994) stryker under.
Han menar att det perspektivet ofta försvinner i den teknologiserade
musikundervisningen, byggd på detaljerat operationaliserade
målformuleringar. Av vikt är dock att det är de individuella
upplevelsekategorierna som styr perception och meningsbildning i
samband med musikaktiviteter.

På denne bakgrunnen er det også klart att all informasion sammen med
all musikk som spilles i klasserommet, er kontextuell informasjon. Det
betyr at et musikkstykke leses individuelt av den enkelte deltaker, at det
er intertekstuelle faktorer som ofte styrer opplevelsen av musikken.
Med andre ord står den musikken som brukes i klasserommet, innenfor
en sammenheng som eleven tolker i forhold til sin egen kulturelle
posisjon, kunst- og livsverden (s. 18).

Att ha förståelse för denna kunskapsprocess är betydelsefullt för
musikundervisningens kvalitet. Den musikaliska kunskapen är alltså
avhängig individen som levande kropp med tidigare erfarenheter samt den
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kontext i vilken det musikaliska lärandet äger rum (Nørgaard-Nielsen,
1998).

Med utgångspunkt i Merleau-Pontys (1997) tankar blir såväl kroppens
förhållande till musiken som till instrumenten tydliga. Att musik
införlivas i kroppen via musikaliskt lärande, mer eller mindre reflekterat,
har redan konstaterats. Liknelser kan göras vid att väva en väv eller slå i
en spik, eller att lära sig spela bossa-nova-komp på piano. Olika rörelser
och upplevelser binds ihop till en helhet och kroppen tillägnar sig
kunskap om hur aktiviteten skall utföras. Alexandersson (2001) menar att
handlingarna och produkterna kommer från kroppen. ”Kroppen är då inte
ett medel utan ingår i själva handlingen. När vi handlar bryr vi oss inte
om kroppen utan om avsikten med handlingen” (s.12). Lärande handlar
alltså om att internalisera kunskap i kroppen via kroppen. Även
instrumentet — eller vävstolen eller hammaren — införlivas i kroppen i
och med att det används och i ett musikaliskt sammanhang fylls med
mening.

Ett sätt är att se på instrumentet som en förlängning av kroppen med
vilken vi gör erfarenheter och får fäste i världen (Alerby & Ferm, 2002).
Individen får möjlighet att erfara livsvärlden på nya sätt och i nya
sammanhang (jfr Alerby, 2000; Berleant, 1999). Gränsen mellan kropp
och instrument suddas ut. På den nivå där musik och instrument
behärskas behöver individen alltså inte fundera över hur instrumentet
används. Det kan gälla så väl på nybörjarnivå som på hög nivå, det jag
behärskar, behärskar jag. Exempel finns på hur musiker börjat ”tänka” för
mycket och då inte längre kunnat spela. De har inte haft tillit till sin kropp
(Nørgaard-Nielsen, 1999). Utifrån den musik och det instrument som
behärskas och har internaliserats i kroppen kan musicerandet ske mer
eller mindre musikaliskt.

Consider the differences between a technique that is unconscious
And one where a gesture has an awareness of its own quality.

What would happen to the performer?
What would happen to the music?

Consider the usefulness of a technique that is ”automatic” to ”do the job” that
is, a learned behaviour, and the significance of a teqnique that is ”discovered”
or ”invented” to realize needs.

What is accomplished with the learned technique?
What is lost?

to experience and feel the impact of each stroke,
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to have it reverberate in our own body,
to resonate, in outward thrust, another response/
gesture, to continue the dialogue (Goldstein, 1985).

En konsekvens av ovanstående resonemang är betydelsen av att eleverna
får tillfälle att använda sin införlivade musikaliska kunskap och få
möjlighet och uppmuntras till att använda sin musikalitet, vare sig det är
en medfödd förmåga eller inte, vare sig det är en biologisk eller social
företeelse (jfr Brändström, 1997, 1999).

Något som också bör betonas är betydelsen av det sammanhang lärande
av musik sker i och då blir begreppet ”situated learning” aktuellt (Lave &
Venger, 1991; Nørgaard-Nielsen, 1998). Det komplexa sociala nätverk
eleven ingår i påverkar hur lärandet gestaltar sig. Inte minst det
musikaliska sammanhanget påverkar erfarenheten av och sättet att lära sig
musik. Inom varje genre är kunskapen socialt härledd och erkänd (Schütz,
1999) även om det i grund och botten handlar om att införliva musikens
strukturer; tonhöjd, rytm och klang. Swanwick (1985) betonar också
vikten av den tidigare erfarenheten av ett sammanhang för fortsatt
musikaliskt lärande. ”There must be an understood, learned background
in the light of which musical events take place” (s. 36). Även Johansson
(2002) tar fram sammanhangets och erfarenhetens inflytande då det gäller
att hitta strategier för gehörsspel, liksom Stenbäck (2001) gör det i
samband med körsång. Hur institutionen som kontext fungerar i
sammanhanget tas upp ett stycke längre fram i texten (s. 63). Jag vill
också här hänvisa tillbaka till mina tankar om att det är kontexten som
definierar kunskapen (se s. 61).

Enligt den kunskapssyn som präglar denna studie utvecklar all kunskap
hela människan och kroppen finns alltid med, vilket blir tydligt när
kunskapen har med musik att göra. Återigen vill jag betona Merleau-
Pontys (1997) tankar om att det är hela kroppen som erfar och
internaliserar det som händer runt omkring oss. Erfarenheter av flera olika
slag följer alltid med en musikupplevelse, men individen kan vara mer
eller mindre medveten om dessa. En infallsvinkel att ha i åtanke är när
lärare till exempel spelar ett musikstycke och pratar om rondoform. Trots
att detta kan anses vara en kognitiv kunskapsform, påverkas hela
individen. De som befinner sig i klassrummet påverkas på olika sätt
beroende av hur de erfarit liknande musikaliska intryck tidigare. För de
elever som till exempel inte har någon erfarenhet av bleckblåsinstrument,
blir det helt meningslöst att rent teoretiskt lära sig hur de fungerar och vad
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instrumenten heter som hör till den ”familjen”. De bör ha något att
relatera till som gör det hela meningsfullt. Dewey (1997) menar att
handlingar bör vara meningsfulla och att individer bör förstå varför de gör
som de gör, vilket har koppling till sakernas mening samt tidigare
erfarenhet.

Det samma gäller motoriska kunskapsformer, som att öva drillar på
tvärflöjt. Tanken bakom en övning kan exempelvis vara att öva upp
förmågan att separera lillfinger och ringfinger. Har läraren en syn på
kunskap där motorisk träning skall separeras från andra kunskapsformer
blir den för många elever relativt meningslös och inte införlivad i ett
musikaliskt sammanhang (jfr Ferm, 2001; Wry, 1975). Dock kan det
diskuteras om inte en motorisk övning som syftar till att kropp och
instrument skall ”bli ett” har en mening i sig själv. Frågan är bara om
denna mening infinner sig om det musikaliska sammanhang där den
speciella motoriska kompetensen i förhållande till instrumentet inte görs
tydlig.15

För att återknyta till rubriken på detta avsnitt vill jag ta upp lärarens roll i
lärandeprocessen, alltså guidningen vidare av elevens kroppsliga
erfarenheter. Läraren är en part i det intersubjektiva meningsskapande
som innefattar att ge och ta (Swanwick, 1999; von Wright, 2000). Det
handlar om att erbjuda eleven musikens traditioner på ett livligt och
kreativt sätt, menar författaren, i ett nätverk av konversation med många
olika accenter. ”In this conversation we all have a musical ’voice’, and we
also have to listen to the musical ’voice’ of our students” (Swanwick,
1999, s. 31). I linje med detta ligger också tanken att låta
musikundervisningen vara öppen så långt som möjligt så att den
musikaliska kommunikationen får komma i förgrunden. Ett skeende där
fokus ligger på musiken och den musikaliska processen, inte på musikens
funktion i socialt ursprungsperspektiv eller i musikernas psykologiska
perspektiv, för att fortsätta tala med Swanwick. Utifrån den musikaliska
processen kan man sedan gå vidare och fundera på kontextens betydelse
ur olika synvinklar.

Förhållandet att musikutbildningen i denna avhandling äger rum i en
institutionaliserad kontext ger speciella förutsättningar för hur autentiskt16

det musikaliska sammanhanget är, hur rik musiken upplevs och på vilket
                                                  
.15 Jfr Merleau-Ponty (1997). ”The maximum grip”.
16 Autentiskt i förhållande till musikstilens ursprungskontext.



63

sätt skolans musik skall förhålla sig till den musikaliska diskursen utanför
institutionen (Dewey, 1997; Swanwick 1999). Det kan till och med vara
så att den personliga musikutbildningen utanför institutionen ”krockar”
med den utbildning som äger rum innanför institutionens väggar (jfr.
Gullberg, 2002). En utmaning för läraren blir med den utgångspunkten att
se de individer som kommer till musiklektionerna för att kunna möta
deras förväntningar på och erfarenheter av musik.

Music´s purpose is not simply to make products for society. It is a valid
life experience in its own right, which we should make understandable
and enjoyable. It is an experience of the present. These children are
living today, not learning to live for tomorrow. We must help every
child experience music now (Swanwick & Jarvis, 1990, s.40).

Erfarenheter som elever gör och skapar mening i under musiklektionerna
kan alltså finnas på många olika nivåer men är på ett eller annat sätt
kopplade till musik. Nielsen (1994) betonar på liknande sätt att estetisk
upplevelse bör betraktas som något brett och mångsidigt. Det är med
denna syn på vetenskap, kunskap och kunskapstillägnande jag studerat
musikdidaktisk interaktion som syftar till att erbjuda elever att erfara
världen i sin musikaliska form. Vad musikdidaktisk interaktion mer
specifikt innebär definieras i nästa kapitel.
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Kapitel 3
Begrepp (ty. Begriff av begriefen,
fatta, begripa)Det en person är i
besittning av, då han förstår ett
språkligt uttryck.

/Filosofilexikonet

Centrala Begrepp

Fortsättningsvis definieras de begrepp som används i studien genom att
de pedagogiska, didaktiska och musikpedagogiska teorier jag valt ut och
förhåller mig till presenteras.

Didaktik

Didaktik definieras i denna avhandling som läran om undervisning och
konsten att undervisa, under förutsättning att undervisning ses som en
tvåvägsprocess vilken innefattar både att undervisa och att lära (teaching
and learning) (Bengtsson & Kroksmark, 1993; Wadel, 1997). Det
didaktikbegrepp som används i de nordiska länderna härstammar från den
tyska didaktiken och rötter kan spåras till Wolfgang Ratke och Johan
Amos Comenius i början av 1600-talet. De talade om lehrkunst och den
tidigaste beskrivningen finns i Comenius verk Didaktica Magna– konsten
att lära alla allt (Comenius, 1999). Didaktikbegreppet försvann dock från
det svenska pedagogikfältets vokabulär i början av 1900-talet, för att
komma tillbaka i mitten av 1980-talet. Detta berodde troligtvis på de
uppfattningar om vetenskap och vetenskaplighet som var gängse när
pedagogiken etablerades som vetenskaplig disciplin i Sverige kring 1910.
Det som erkändes var att knyta pedagogiken till psykologin, på grund av
att den som disciplin hade en inomvetenskaplig utveckling. Medel och
mål skulle hållas isär och det var heller inte legitimt att befatta sig med
värdefrågor. I slutet av 60-talet ändrades förhållandena och frågorna
började i större omfattning röra sig om värderingar vilket bland annat
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visade sig genom att undersökningarna fick en mer sociologisk och
kognitionspsykologisk karaktär. Under 1980-talet slog hur- och vad-
frågorna igenom i den nordiska didaktikdiskussionen (Ahlström &
Wallin, 2000).

De didaktiska frågorna berör alltså vad som skall läras och hur detta skall
göras. Comenius, som sin efterföljare Dewey (1997), såg ett nära
förhållande mellan innehåll och metod, vilket också Kroksmark (1995)
förespråkar. En annan tanke hade Herbart (1993) som framförde sina
idéer om hur lärande skedde genom instruktioner givna i bestämda steg. I
och med Herbart hade didaktiken fått fäste som vetenskaplig disciplin,
vilken behandlade den del av pedagogiken som skedde inom skolans ram
(Kansanen, 1995). Det finns pedagoger som ser samband mellan denna
herbartianska tradition och vårt utbildningssystem samt hur didaktiken i
våra svenska skolor tar sig uttryck (Ahlström & Wallin, 2000). Ett annat
sätt att se på förhållandet är att forskningen har varit centrerad till det
skolpedagogiska fältet, viket enligt Kansanen (1997) skiljer sig från det
didaktiska fältet. Denna skillnad blir uppenbar genom att det förra är styrt
av politiska vetenskaper och intresserar sig för organisation, pedagogisk
sociologi och skolans teori i Herbarts och Schleiermachers anda.
Didaktiken är i stället filosofiskt underbyggd och intresserar sig för
individen, pedagogisk psykologi och undervisningsteori med Ratkes och
Comenius tankar som grund. Här finns ett stort behov av forskning. Inte
minst behövs forskningen för att ett språk skall skapas som kan hjälpa
lärare, elever, föräldrar, skoladministratörer och forskare att kunna tala
om undervisning på ett för den pedagogiska verksamheten rättvisande sätt
(Uljens, 1997). En beskrivning av förhållandet mellan didaktik, metodik
och pedagogik följer längre fram i texten.

Didaktikens fyra nivåer

Didaktiken kan enligt Kroksmark (1995) delas in i fyra områden. De två
första, autodidakt didaktik respektive undervisningsmetodisk didaktik, är
av praktisk karaktär, och de två senare, vetenskaplig didaktik, samt
filosofisk didaktik, är teoretiska. Den autodidakta, självlärda didaktiken
innefattar vardagsorienterad, ofta oreflekterad undervisning. Ett exempel
kan vara när en folkmusiker lär en annan folkmusiker en låt på en
spelmansstämma. Denna didaktik kan antingen bygga på en förgivettagen
kunskap, ”så här ska denna låt spelas” eller på musikerns praktik. Låten
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kan genom att musikerna spelar den i olika sammanhang, med olika
personer, förändras efter hand.

Den andra metodiska nivån kan nämnas ”konsten att undervisa” och
behandlar utbildade lärares praktik. Kunskapen bygger på det praktiska
och teoretiska innehållet i lärarutbildningen. Det är en komplex blandning
av ”god utbildning”, specifik ämneskunskap, pedagogik, psykologi,
sociologi och praktik. När det gäller musiklärare kan det handla om att på
ett lämpligt sätt lära ut en lämplig låt med lämplig svårighetsgrad till just
de elever (med sina speciella erfarenheter) som är närvarande i
musiksalen just där läraren befinner sig. Det är många val som måste
göras. I takt med ökad erfarenhet utvecklas kunskapen till en ”know-
how”-kunskap som kan vara konkret så väl som tyst eller dold (Bengtsson
& Kroksmark, 1993; Kroksmark, 1995; Kroksmark, 1996).

Teoretisk didaktik eller ”vetande” om undervisning är det som återfinns
på den tredje nivån. De två föregående nivåerna blir forskningsobjekt för
denna nivå. Det finns med andra ord en distans till den didaktiska
praktiken. Kunskapen är en teoretisk kunskap om undervisning som
utvecklas genom att lärare själva reflekterar över sin praktik, eller att
forskare utifrån kommer och systematiserar och försöker se
bakomliggande mönster i den didaktiska praktiken. När jag närmar mig
musikundervisning med elever i 10- till 12-årsåldern i föreliggande
avhandlingsarbete är jag intresserad av att beskriva och förstå didaktisk
interaktion och rör mig då på denna nivå, medan lärarna jag observerar
rör sig på nivå två. Det finns en risk att didaktisk forskning fjärmar sig
från det didaktiska fältet och inte kan tillföra praktiken något. ”Such
science loses itself since nobody asks for it in the end because it
enstranges life rather than explaining and liberating it” (Kroksmark, 1995,
s. 370). Detta har att göra med att forskningen lutar sig allt för mycket
mot närliggande discipliner som psykologi, kognitivism, sociologi och
organisationsteori, menar författaren vidare och får medhåll av Uljens
(1997). I detta sammanhang kan också Martons (1997) idéer om värdet av
erfarenhetsmässiga beskrivningar vara relevanta att nämna. Vår
uppfattning av världen är relationell och ickepsykologisk och på så sätt
ger erfarenhetsmässiga beskrivningar ett fylligare underlag för diskussion
om undervisning.

Den fjärde nivån kallas alltså filosofisk didaktik och här finns en yttersta
distans till den didaktiska praktiken. Här diskuteras och reflekteras



68

ontologiska och epistemologiska spörsmål som har med didaktik att göra.
Vad är kunskap i musik? Hur kan elever tillägna sig denna kunskap?
Frågor av sådan karaktär diskuteras även i denna avhandling och vilka
ställningstaganden som görs får konsekvenser för hur didaktiska skeenden
studeras och analyseras. Nielsen (2003) väljer att utveckla en egen
vetenskap för de två senare nivåerna. Han pratar om didactology eller
didaktikvetenskap. Detta synsätt separerar de två första nivåerna från de
två senare, så som jag uppfattar det. Dessutom finns en tanke om att
vetenskapen behövs just för att didaktiken skall ha chans att utvecklas
som vetenskap och inte hänga upp sig på andra vetenskaper. Därför,
menar Nielsen, behövs ett nära förhållande till musiken i sig själv och
som ämne, med andra ord ett nära förhållande till innehållet i den
didaktiska processen. Tidigare har jag klargjort att jag ser ett nära
förhållande mellan innehåll och metod, men detta kommer att diskuteras
vidare tillsammans med frågan om vad innehåll i musikdidaktik
egentligen är eller kan vara. Vi är med det också inne på distinktionerna
mellan didaktik och närliggande discipliner.

Förhållandet mellan didaktik, metodik och pedagogik

Ett sätt att definiera och differentiera pedagogik och didaktik är att låta
det första vara utbildningsvetenskap17 och det senare
undervisningsvetenskap (Kroksmark, 1995). Pedagogik är alltså ett vidare
begrepp, en överdisciplin till didaktiken, vilken kan sägas vara dess kärna
(Hanken & Johansen, 1998). Denna kärna kan åskådliggöras med hjälp av
en triangel där de olika spetsarna representerar en lärare, en elev samt
innehåll/metod (Kansanen, 2000). Jag uppfattar det som att Uljens (1996)
definition av didaktik i förhållande till pedagogik har liknande förtecken.
Han menar att didaktiken allmänt kan sägas vara det delområde av
pedagogiken som koncentrerar sig på den avsiktliga fostransverksamhet
som förverkligas genom undervisning. Då den allmänna pedagogiken
talar om fostran och bildning talar didaktiken om fostrande undervisning,
studieaktivitet och inlärning. Vidare skriver Uljens att om en teori är
avsedd att primärt klargöra karaktären på och villkoren för undervisnings-
och fostransverksamheten i samhällets skola, och inte att begreppsliggöra
skolans roll och funktion i samhället, då utgör skoldidaktiken ett centralt
fält av skolpedagogiken. Det bör tydligt framhållas att skoldidaktiken i
                                                  
17 Utbildningsvetenskap är numera på väg att bli en vedertagen vetenskap som till
exempel har en egen kommitté´ inom Vetenskapsrådet. Se Fransson & Lundgren (2003).
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detta sammanhang förstås så att den innefattar både skolans undervisning
och fostrande verksamhet med den enskilda individen i blickpunkten. I
den skoldidaktiska modell som Uljens (1997) utvecklat förblir frågan om
fostrans syfte obesvarad, vilket författaren menar är ett måste om en
didaktisk teori skall vara användbar i ett demokratiskt och pluralistiskt
samhälle.

Didaktiken kan också delas in i läroplansdidaktik,
lärarutbildningsdidaktik och klassrumsdidaktik. Vad som finns i fokus för
de tre olika formerna av didaktik talar för sig självt, men jag vill påpeka
att det är den tredje formen av didaktik jag i den fortsatta texten kommer
att hålla mig till. Den fokuserar de verksamma lärarnas och elevernas
perspektiv i skolvardagen. Dessutom är det den som intresserar mig för
fortsatt teoribildning. Självklart har de tre formerna av didaktik
kopplingar till varandra (Uljens, 1997).

När det gäller distinktionen mellan didaktik och metodik skriver
Bengtsson och Kroksmark (1993) att didaktik kan definieras som baserad
på såväl beprövad erfarenhet som vetenskaplig kunskap. Metodiken sägs
däremot endast bygga på beprövad erfarenhet. Englund (1997) håller
med, men tillägger att metodiken har tagit innehållet för givet och att
skolämnet på så sätt betraktats som tillrättalagd kunskap från den
bakomliggande vetenskapligt grundade kunskapen. Han menar vidare att
relationen mellan didaktik och metodik inte har problematiserats liksom
inte heller skolkunskapen har problematiserats i förhållande till
läroplanens politiska styrning. Olika didaktiska riktningar förhåller sig på
olika sätt till metodik. Bland annat talas det om ett snävare och ett vidare
didaktikbegrepp, där metodiken inte ingår i det förra (Hanken &
Johansen, 1998; Nielsen, 2003).

Didaktisk interaktion – det didaktiska mötet

Det didaktiska mötet har diskuterats av många forskare. Uljens (1997)
talar om pedagogikens kärna och menar att där möts lärarens avsikt,
handling och utvärdering med elevens avsikter och aktiviteter. Det
pedagogiska mötet är kärnan i hans skoldidaktiska modell, och
runtomkring finns de didaktiska kategorierna, vilka är intentioner,
handlingar och reflektioner av olika slag. Fuglestad (1993) har också
mötet i centrum av sin didaktiska modell. Den visar aktörerna i skolan
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och samspelet mellan dem är i fokus. Här ska de didaktiska kategorierna
realiseras genom en samhandling mellan minst två parter. Författaren
menar att detta sker då och då i det dagliga mötet mellan lärare och elever
och blir avgörande för kvalitén på elevernas lärandeutbyte.

Den lärande interaktionen, den didaktiska interaktionen, kan också ses
som ett möte mellan perspektiv, eller en fusion av meningshorisonter
(Gadamer, 1997; Sainsbury, 1992). I individens perspektiv, eller horisont,
finns införlivade kunskaper, begrepp och sätt att förhålla sig till världen.
Möten mellan perspektiv innebär att de båda förändras. Något som Tiller
(1999) betonar är att om skolan bortser från de erfarenheter som eleverna
bär med sig styr den i fel riktning. Han menar att en lärare måste kunna
sitt ämne och sina elever. Att kunna sina elever innebär bland annat att
läraren vet varifrån eleverna kommer, fortsätter Tiller. Om vi bortser ifrån
begrepp som kultur och identitet och betraktar eleverna som tomma blad
vilka ska fyllas med relevant kunskap, märker de flesta lärare följderna av
det uteblivna didaktiska mötet i form av låg motivation och dålig disciplin
i klassen. ”Den goda skolan och den goda inlärningssituationen är
beroende av att vi får till stånd detta didaktiska möte. I klassrummet krävs
det att läraren ser eleverna och bryr sig om vad han/hon ser/. . ./. Det
handlar om att förstå andra människor” (s. 58).

Med den syn på erfarenhet som detta avhandlingsarbete grundar sig på,
blir det primärt att läraren ser elever som individer samt är intresserad av
hans/hennes erfarenheter och sätt att lära. von Wright (2001) betonar
förmågan att distansera sig från sina egna förutfattade meningar
exempelvis för att i ett professionellt sammanhang ha möjlighet att
reflektera över sin uppfattning om betydelsen av till exempel elevers
hemförhållanden. I likhet med Dewey (1997) och Kroksmark (1987)
menar jag att läraren har ansvaret för att det didaktiska mötet sker på en
nivå där elevernas erfaranden och upplevelser har chans att utvecklas
vidare genom tanke och handling. Uljens (1997) tillägger att diskussion
kring interaktion som gemensamt handlande är möjlig först då lärare och
elev/er ses som subjekt vilka agerar avsiktligt.

Den huvudsakliga platsen för didaktisk interaktion är skolan, som kan ses
som en arena för det didaktiska mötet (Tiller, 1999). Dessutom kan det
som sker i klassrummet vara en del av en interaktion som också försiggår
i andra sammanhang (Dewey, 1997). Ett exempel är då en musiklärare
och en elev tillsammans kommer fram till hur övning av ett stycke skall
ske till dess de ses nästa gång och att läraren då kommer med
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kommentarer och instruktioner eller förebildar på ett sätt som hjälper
eleven att komma vidare. Det kan också handla om ett arbete där eleven
arbetar självständigt med en uppgift hemma samt i klassrummet och att
läraren ”griper in” där det behövs och på så sätt stimulerar eleven att
bygga vidare på sitt eget intresse och sitt sätt att utveckla kunskap.

En annan form av didaktisk interaktion är då studenter reflekterar över
den litteratur de läser efter instruktion och att läraren kommenterar deras
reflektioner exempelvis med hjälp av kommunikation ”över nätet”. I detta
sammanhang är Kansanens (1999) tankar om interaktion mycket
intressanta. Han skriver om pre-interaction, interaction och post-
interaction samt direkt och indirekt interaktion, och inbegriper då de tre
didaktiska kategorierna intention, handling och reflektion. Författaren
menar att det intressanta i undervisning är den aktivitet lärare och elev
utför tillsammans. Vidare hävdar Kansanen att det måste finnas ett
innehåll i interaktionen för att den skall kallas pedagogisk, eller didaktisk.
Det finns, enligt mitt sätt att se, grundad på fenomenologins riktadhet,
alltid ett innehåll i en interaktion. Frågan är dock hur medvetna deltagarna
är om vilket innehållet är och vilka konsekvenser valet av innehåll får.
Intentionen med interaktionen blir på så sätt avgörande. Något som också
betonas av Kansanen är att läraren och eleven i det inledande skedet oftast
har olika uppfattning om interaktionens innehåll och syfte.

När det gäller indirekt interaktion menar alltså Kansanen (1999) som
nämndes ovan, att det förutom den ”face-to-face”-interaktion som äger
rum i klassrummet också i lärandeprocessen finns samspel som äger rum
på andra ställen. I planeringsfasen tas med den utgångspunkten hänsyn till
vilka elever det är läraren skall möta och hur de på olika sätt kan vara
aktiva mellan de tillfällen då den direkta interaktionen äger rum. Läraren
finns med andra ord alltid med i elevens lärandeprocess och eleverna
finns med i lärarens tankar och handlingar.

Didaktisk interaktion kan tänkas anta flera olika former. Med Kansanens
(1999) definition av interaktion innefattas egentligen alla former av
lärandeprocesser, där en lärare och en eller flera elever är inblandade.
Kroksmark (1996) talar om instruktiva metoder, interaktiva metoder,
aktiv metodologi och andra metoder med utgångspunkt i hur lärande visar
sig i evangeliska texter vid tiden för början av vår tideräkning. Om
lärandeaktiviteter kan kallas interaktiva eller inte kan bero på lärarens
inställning, intention och medvetenhet. Det handlar om hur eleverna blir
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bemötta och i musiksammanhang till vilken grad de får möjlighet att göra
musikaliska erfarenheter. När det gäller instruktiva metoder som
berättelser, liknelser och föreläsningar har de goda förutsättningar att vara
interaktiva under förutsättning att läraren har intentionen att individerna
skall ta till sig ett budskap och reflektera över det. En avgörande faktor
kan vara huruvida läraren förstår på vilken nivå och i vilken utformning
innehållet lämpligast presenteras för just de personer han/hon möter.
Lärarens utmaning blir att försöka se och bedöma hur instruktionerna kan
ges för att de skall lämna ett ansvar till mottagaren vad gäller tolkning och
reflektion. Kanske handlar det om att presentera ett innehåll på ett sätt
som gör det möjligt för olika elever att närma sig det på olika sätt. Det
handlar om att lita på dem, att bygga upp ett förtroende där till exempel
humor och tystnad (Alerby 2002; Alerby & Elídóttir, 2003) kan bli
naturliga delar av läroprocessen.

De metoder Kroksmark (1996) benämner interaktiva är inte i sig själva
garanterade att vara det. Här spelar också lärarens intentioner och
elevernas förväntningar samt tidigare erfarenheter av metoderna in.
Dialoger, konversationer, diskussioner och frågor – motfrågor kan bli
envägskommunikation. Det finns många exempel på att lärare upptäckt
att det de trott vara kommunikation eller dialog visar sig vara monolog.
Ofta är samtal inte dialogiska i den meningen att ledaren inte ser den
andra som en samtalspartner eller vice versa. I vilken grad den dialogiska
aspekten blir realiserad, beror till stor del på vilken hållning aktörerna har
till varandra, menar Dysthe (1997). Hon tar också upp egna erfarenheter
av vad hon kallar ”skendialoger”. Erfarenheten gjorde henne uppmärksam
på att trots att hon trodde att den undervisning hon bedrev var dialogisk
var den inte det, eftersom hon satt inne med de rätta svaren och gav inte
utrymme för eleverna att lära sig att gå in i dialog med andra. Vidare
visade det sig att en lärare som har en dialogisk grundsyn, har en långt
bättre utgångspunkt för att skapa en kreativ lärandekultur, en
undringskultur i stället för en facitkultur. Elever upplever ofta att det de
sitter inne med, blir negligerat. Gradvis lär de sig att det inte är mycket
värt. Ingenting skapar ett bättre lärandeklimat än att det människor
faktiskt vet och kan blir värdesatt. Om undervisning är baserad på respekt
för andras kunskap och erfarenhet, är grundvillkoret för en äkta dialog
lagd, menar Dysthe.

Vidare tar Kroksmark (1996) upp interaktiva metoder så som drama och
visuella, konkreta lektioner. Hur pass funktionella dessa metoder är
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påverkas av hur stor hänsyn som tas till deltagarna i processen, de
individer som läraren möter. Det handlar om de erfarenheter och
kunskaper eleverna har med sig både vad gäller metod och innehåll, alltså
vad som är syftet med den didaktiska aktiviteten. Det finns kopplingar till
Merleau-Pontys (1997) epistemologiska teorier, att kunskapen erfars med
och sitter i hela den levande kroppen. Inte minst gäller det kunskaper i
musik (jfr s. 58). Genom drama eller visualiserad undervisning får elever
möjlighet att uppleva sina tidigare erfaranden och de får också chans att
utveckla sina kunskaper. De övriga metoder Kroksmark till sist tar upp,
examination, programmerad instruktion eller ”steg-för-steg-metoden”
samt repetition faller alla innanför den ram av interaktionsbegreppet som
utifrån Kansanens (1999) teorier används i denna avhandling. Det är
alltså inte själva metoderna i sig som medför interaktion utan lärarens
och elevernas intentioner och genomförande av dem som är avgörande.
Huvudansvaret för att elevens intentioner och förväntningar blir
utvecklade ligger hos läraren. Utifrån detta resonemang är det viktigt att
lärare behärskar olika didaktiska metoder för att ha möjlighet att möta så
många som möjligt av sina elever (Kroksmark, 1997).

Ansvar och förtroende

Läraren har ansvar för att den didaktiska interaktionen äger rum på en
nivå där utveckling möjliggörs. Detta ansvar innebär också makt. Läraren
utsätts för en avvägning då det gäller hur mycket ansvar som skall ges till
eleven och hur mycket styrning respektive följsamhet som skall
förekomma. Jank och Meyer (1997b) menar att läraren tvingar eleven att
göra någonting själv – något som eleven inte skulle ha gjort av sig själv
eller på något annat sätt och får medhåll av Säfström (2000) som talar om
att moraliska subjekt framträder i relationen. Tanken är att läraren inte gör
detta för att plåga eleven, utan för att han/hon inte ger upp hoppet om att
eleven med lärarens hjälp skall bli självständig (jfr Uljens, 1998).
Langeveld (1967) menar att vi vet för lite om hur barn fungerar som
levande varelser. En konsekvens av det kan vara att kompromissa och
vara öppen för att barn lär på olika sätt. Som Bengtsson och Kroksmark
(1993) tar upp kan rollen som lärare i flera avseenden innebära att vara
annorlunda än och ha ett övertag över eleverna. De tar upp att i en
didaktisk relation mellan lärare och elev har intersubjektivitetens villkor
ändrats. Det är inte längre ett förhållande mellan rena och jämlika subjekt.
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Subjekten har genom skolsituationen konkretiserats och förkroppsligats,
de har blivit lärare och elev. Det är bland annat denna konkreta olikhet
som gör att undervisningen ställs inför stora krav. Vem undervisar vem?
På vilket sätt har den levda kropp som handlar och förstår beaktats?
(Bengtsson & Kroksmark, 1993 s. 69).

När det gäller ansvarfördelning är begreppen symmetri och asymmetri
från Habermas begreppsvärld intressanta för att bredda avhandlingens
perspektiv. Det förstnämnda innefattar jämbördighet, samförstånd,
intersubjektivitet och ömsesidighet i det kommunikativa handlandet,
medan det senare är mer inriktat på strategiskt handlande (Fritzén, 1998).
Ansvar och makt får helt olika betydelse beroende på ur vilket perspektiv
de ses. I ett systemperspektiv handlar det om yttre kontroll, att ta ansvar
för sina läxor, att ta ansvar för sitt uppförande eller att se till att ta med sig
det material som behövs på lektionen. Ur ett livsvärldsperspektiv kan
ansvarstagande i stället ses som ett samtal där de inblandade ser till att
arbetet utvecklas i en för gruppen positiv riktning. Detta bygger i sin tur
på pedagogisk tillit. Ett sam-vetande kräver ett samvete, menar Uljens
(1998).

Även om livsvärldsbegreppet definierat av Habermas inte är synonymt
med den fenomenologiska innebörden, är denna distinktion värd att
betona. Paralleller kan också dras till von Wrights (2000) relationella
perspektiv. Hon tydliggör genom sitt ”förstoringsglas” förhållandet
mellan lärare och elev med ansvar och förtroende i fokus genom att
inbjuda till funderingar över huruvida läraren betraktar och bemöter
eleven som sluten respektive öppen. Då eleven ses som sluten är det
frågan om att läraren positionerar eleven för att veta hur hon/han skall
arbeta för att få eleven till den plats som är lämplig. Handlar det i stället
om att se eleven som öppen, blir lärarens utmaning att ta elevens
perspektiv och i ett intersubjektivt meningsskapande komma vidare i
lärandet (von Wright, 2000). Dagens grundskola präglas i relativt stor
omfattning av kontroll vilket kan göra att det är svårt att komma in i en
grupp en gång i veckan och vänta sig att det fungerar med öppna
relationer. Ännu en utmaning visar sig; att möta elevernas erfarenhet och
därifrån försöka bygga så jämlika relationer som möjligt.

En annan aspekt på asymmetrin i interaktionen är hur långt lärare får gå
då det gäller att få insikt i elevers privata liv. Det är en sak att vara
intresserad av att se barnen och deras tankar och erfarenheter, för att
kunna ha möjlighet att guida dem vidare i deras kunskapsutveckling.
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Dock måste det finnas tydliga gränser som respekteras, likaväl som
läraren själv måste få ha egna gränser för sin privata sfär (van Manen,
1996).

Med detta står det förhoppningsvis relativt klart vad jag menar med
didaktisk interaktion och i nästkommande avsnitt fördjupas det
förhållande att det i detta sammanhang just är musik som utgör
innehållsspetsen i den didaktiska triangeln.

Musikdidaktisk interaktion

Musikdidaktik i förhållande till allmändidaktik

Under denna rubrik vill jag tydliggöra och diskutera förhållandet mellan
allmändidaktik och musikdidaktik. Bengtsson och Kroksmark (1993)
försöker göra en ämnesbestämning för allmändidaktik och ämnesdidaktik
och visar på skillnader mellan de båda inriktningarna. Forskarna menar att
allmändidaktiken behandlar övergripande frågor om undervisning och vad
undervisning är samt att den anlägger ett holistiskt perspektiv, där
undervisningsmetodiken ses som komplex och överdisciplinär.
Ämnesdidaktik är endast ämnesdidaktik då en specifik didaktik (eller
metod) är exklusiv för ett speciellt ämne. Det vill säga aspekter av
lärarens planering, genomförande och utvärdering som endast är relevanta
inom det egna ämnet. De två formerna av didaktik kan dock inte stå för
sig själva, menar författarna. Alla delar framträder alltid mot en helhet,
allmändidaktiken hanterar till exempel inte musikdidaktiken som endast
en musikdidaktik. Den ställs i stället mot andra tänkbara didaktiska
möjligheter som ligger utanför musikavgränsningen och det blir
undervisningsmetoden i allmän mening som görs till föremål för
systematiska studier och reflektion. En koppling görs också mellan
lärartradition och vilken typ av undervisning som är den vanliga.
Klasslärartraditionen innefattar enligt författarna elevcentrerad
undervisning och innefattar på så sätt ofta en närmare relation mellan
lärare och elever, medan ämneslärartraditionen står för en undervisning
av katederkaraktär där ämnet finns i centrum.

Ett annat sätt att definiera de olika formerna av undervisning är formella
(eleven står i centrum) och materiella (innehållet står i centrum)



76

bildningstraditioner (Jank & Meyer, 1997a). Dessa två traditioner är inte
enkla att direkt överföra på musikundervisning. Dels beror detta på att det
i Sverige tills nu har funnits två olika musiklärarutbildningar,
instrument/ensemblelärare och gymnasie/grundskollärare i musik. Ett
försök att överföra de tankar som tas upp ovan till musikområdet öppnar
ögonen för att de som utbildar sig till klasslärare i musik skulle få en mer
elevcentrerad didaktik/metodik med sig från utbildningen och de som
utbildas till instrumentlärare får en mer innehållscentrerad sådan. Detta är
en fråga öppen för diskussion och som inbjuder såväl till tankar om
musikdidaktikens plats i lärarutbildningen samt förhållandet mellan olika
musiklärarutbildningar. (Se s. 209). En annan fråga som kan ställas i detta
sammanhang är vilka konsekvenser det förhållande får att musiklärare
som arbetar med barn i 10-12årsåldern i Sverige är ämneslärare som i sitt
kollegie omges av en mängd klasslärare.

Musikpedagogisk forskning från början av 2000-talet visar också på
tendenser till att instrumentallärare i vissa fall är mer intresserade av noter
och instrument, de tekniska delarna, än av själva det musikaliska
innehållet (Rostvall & West, 2001). Det kan te sig märkligt med tanke på
att de sammanhang där instrumentallärare utövar sitt yrke skulle kunna
erbjuda många tillfällen till unik utveckling av eleven som musikalisk
individ. Förutsättningarna för lärarna i föreliggande studie är till stor del
annorlunda eftersom de verkar i grundskolemiljö. Det som kan bli
föremål för forskning i skolmusikdidaktik är alltså det som är specifikt för
musikundervisning inom skolans ram, avgränsat från allmändidaktik och
som ett område inom den totala musikpedagogiska verksamheten.

Musikdidaktik

Musikdidaktik är alltså teorier och praktik om undervisning och lärande i
musik och tidigare gavs också exempel på vad det kan vara utifrån fyra
didaktiska nivåer. De praktiska nivåerna av musikdidaktik kan definieras
som att de innefattar all intentionell inlärning, undervisning, vägledning
och fostran som är knutna till musik på ett eller annat sätt (Hanken &
Johansen, 1998). Med ”all” menar jag att den kan förekomma i alla
möjliga sammanhang. De teoretiska nivåerna grundar sig enligt det
synsätt som ligger till grund för denna avhandling på de praktiska
nivåerna och ger förhoppningsvis också näring till dem. Tidigare nämnde
jag Nielsens (2003) tankar om didaktikens egen vetenskap, som behövs
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för att göra det möjligt att vetenskapligt diskutera disciplinen utifrån ett
nära förhållande till innehållet. Jag ser ett nära förhållande mellan
innehåll och metod, och menar att alla aspekter påverkar varandra och är
viktiga i didaktikens valprocesser. Att innehållet är musik får
konsekvenser för hur den didaktiska processen gestaltas och hur lärandet
kan gå till. Eleven som ett vem, en lärande individ, blir i detta
sammanhang viktigare att ha som utgångspunkt än ett bestämt innehåll,
eller en bestämd metod. I följande textavsnitt utvecklas dessa tankar och
förslag ges på vad musikdidaktik kan vara. Understrykas bör att jag
förhåller mig till den didaktik som rör musikundervisning i grundskolan
och att en utgångspunkt har varit den modell Uljens (1997) har utarbetat.
Därifrån utvecklas teoretiska begrepp med ambitionen att de skall kunna
vara användbara så väl på vetenskaplig som på praktisk nivå.

I musikdidaktik kan kopplingen till basämnet musik alltså vara mer eller
mindre stark och framträdande. En aspekt kan vara det jag diskuterade
tidigare om vilket fokus undervisningen har; innehåll eller elev. Detta
förhållande kan klargöras med hjälp av nedanstående figur (Figur 2),
vilken i sin tur bygger på Kansanens (2000) didaktiska triangel.

Figur 2. Relationerna i den didaktiska triangeln enligt Kansanen (2000).

Triangelns spetsar representerar, lärare, elev och innehåll. Kansanen
tänker sig att det finns olika relationer mellan de olika spetsarna.
Relationen mellan eleven och läraren benämner författaren den
pedagogiska relationen, den mellan eleven och innehållet för den
didaktiska relationen. Den sista sidan får inte någon benämning utan bara
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en kommentar om att en stark relation mellan lärare och ämne pekar på en
ämnesspecialist snarare än en lärare. Frågan är dock om inte urval av
innehåll kan sägas höra till denna relation, även om ingen av relationerna
går att lösgöra från de andra sidorna. Utifrån Nielsens (2003) tankar om
förhållande mellan didaktik och innehåll, är även denna långsida
representant för didaktisk interaktion. Egentligen säger detta sig självt
eftersom figuren annars inte längre skulle vara en triangel.

Med ovanstående diskussion om relationen mellan pedagogik och
didaktik som grund, anser jag det ändå rimligt att kalla det fenomen jag
valt att studera för didaktisk interaktion, även om det i Kansanens fall
benämns den pedagogiska relationen. Det finns de som menar att när det
gäller musik är den didaktiska relationen särskilt viktig eftersom
innehållet musik kan förstås på flera sätt; vetenskap, hantverk och
vardagskultur samt konst (Hanken & Johansen, 1998; Nielsen, 1993).
Detta behöver inte vara något problem utan kan ses som en möjlighet.
Dessutom kan de olika formerna av förståelse av musik tänkas som delar
av en helhet. Enligt mitt sätt att se finns alltid världen, i detta fall musiken
i sig själv, i vardagslivet, som utgångspunkt för reflekterad kunskap och
vetenskap. Världen är för-reflektiv och för-vetenskaplig. Därför kan inte
musik som vetenskap ligga som grund för undervisning, utan musiken i
sig själv är utgångspunkten. Vetenskap är en reflektion över, eller en
distansering från världen.

När det gäller att möta elever musikdidaktiskt handlar det om att urvalet
av innehåll eller hur detta innehåll kan införlivas görs med hänsyn till de
aktuella elevernas erfarenheter, utvecklingsmöjligheter och sätt att närma
sig musik. Nielsen (1994) som intresserat sig för musikdidaktikområdet
belyser ämnet både från ett bildningsperspektiv och ett
musikämnesperspektiv. I denna avhandling råder en helhetssyn vilken
beskrevs i samband med epistemologiska grundantaganden (se s. 58).

Musikdidaktik kan alltså sägas röra dels alla de beslut som lärare måste ta
i musikpedagogisk verksamhet, i planering, genomförande och
utvärdering, och dels reflekterande och teoretiserande över detsamma
(Hanken & Johansen, 1998).
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Den musikdidaktiska interaktionens olika gestaltningar

Utifrån föregående avsnitt kan musikdidaktisk interaktion ta sig olika
uttryck, beroende på vilken sida av den didaktiska triangeln som
fokuseras; interaktion mellan lärare och musik, elev och musik eller lärare
och elev. Utgår vi från att det är de beslut läraren utsätts för att fatta i
planering, handling och utvärdering ser vi att fältet är relativt brett och
omfattande. I det följande ges exempel på vad musikdidaktisk interaktion
skulle kunna vara och dessutom beskrivs vad som mer precist avses i
denna avhandling. För att börja med ett exempel på en studie som inte
fokuserar endast en sida av triangeln, utan försöker fånga helheten kan
Krügers (1998) avhandling nämnas. Han har valt att studera två norska
lärare ur ett sociologiskt, diskursanalytiskt perspektiv för att försöka
förstå vad det är som ligger bakom att de arbetar som de gör.

Relationen mellan lärare och innehåll kan ses ur olika perspektiv och
förutsägas styras av olika faktorer. Lärares förhållande till styrdokument
och hur detta förhållande inverkar på själva verksamheten kan sägas höra
hemma här (Johansen, 2002, 2003; Varkøy, 2000). Ett annat intressant
perspektiv i detta sammanhang är relationen mellan institution och
samhälle, mellan skola och fritid. Frågan om varför vissa musikstilar är
accepterade inom institutionen och andra inte, ställs i flera sammanhang.
Utsatta stilar kan vara rockmusik så väl som etnisk musik (Boyea, 1999;
Chrispo, 2002; Ericsson, 2002; Gullberg, 2002; Soko, 2002).”Hvorfor
utelates ofte omtalen av den enorme kompetanse elevene har i forhold til
populærmusikk?”, skriver Ruud (1994, s. 19). I min pilotstudie (Ferm,
2001), verkade detta inte vara något stort problem. Det visade sig att den
aktuella läraren hade ett öppet förhållningssätt gentemot ”elevernas”
populärmusik och att den ibland fungerade som grund för utveckling av
erfarenheter av musik och ibland inte. I den åldersgrupp, 10-12 år, som
var aktuell för studien och gemensam med empirin för
avhandlingsarbetet, torde det finnas stora möjligheter för en kombination
av olika genrer som grund för utveckling av elevernas erfarenheter av
musik. Det tycks finnas ett intresse för olika musikgenrer och vägen till
en gemensamt skapad musikupplevelse verkar inte alltid gå via den ”mest
populära” musiken. Ruud (1994) skriver också att i det kulturella fält som
musikklassrummet utgör har alla elever sitt eget förhållande till musik, sin
säregna kulturella kompetens och sin färdighetsnivå. Han menar att det
inte fungerar att läraren håller sig till en enda musikstil – något som
möjligen ter sig självklart. Dessutom betonar han vikten av att
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musikundervisningen överskrider lokala musikkulturer och blir en plats
där ny kunskap, erfarenhet och förståelse tillförs. Läraren bör se sig själv
som en arrangör som genom att regissera polyfona musikaliska satser
iscensätter klassen som en polyfon musikkulturell arena, uttrycker Ruud
och är med det inne på samma linje som Swanwick (1985). Något som
kan vara intressant att reflektera över i sammanhanget är att ungdomar
inte alltid känner till det lärare tror de känner till. I en undersökning om
hur göteborgska gymnasister tänker och talar om musik visar det sig till
exempel att över hälften av deltagarna inte känner till en relativt känd
grupp som representerar musikstilen hardcore (Lilliestam, 2001).

Den relation som kanske studerats mest, såväl inom pedagogik,
musikpsykologi, musikterapi som musikpedagogik, är relationen mellan
elev och innehåll, i detta fall musik. Ett sätt att strukturera
intresseområdet är människans sätt att lära musik, uppfatta/uppleva musik
och närma sig musik samt människans sätt att kommunicera musik. Alla
delar är väsentliga i den musikdidaktiska processen. Lärarens roll kan
vara skiftande i dessa sammanhang, men den är inte i fokus för processen.
Att lära musik är i sig ett stort fält och det finns studier som behandlar
ämnet utifrån en mängd olika teorier och aspekter, såväl psykologiska,
kognitiva, fenomenologiska som sociokulturella (Calissendorf, 2002;
Holgersen, 2002; Juslin, 1998; Stenbäck, 2000). När det gäller
uppfattning av musik täcker musikpsykologin in ett stort område men det
finns också en mängd fenomenologiska studier som till exempel Fink-
Jensens (1998) studie av barns lyssningsupplevelser. Hur musik påverkar
människor politiskt och ideologiskt kan också sägas höra hemma här (De
Nora, 2000).

Med att närma sig musik menar jag de vägar som följs för att musiken
skall kunna användas, för att människor skall kunna musicera och
komponera. Hultbergs (2000) studie av musikstudenters uppfattning av
notbilden i förhållande till musiken är ett exempel och Johanssons (2002)
avhandling kring rockmusikers strategier för att spela på gehör ett annat.
Strategier kring övning ligger också inom denna sfär (Graabræk-Nielsen,
1998; Hallam, 1997). Förutom olika symboler och strategier kan
differentierade redskap användas i närmandet till musiken och här finns
en mängd studier av hur ny teknologi används (Dyndal, 1995; Nilsson,
2002; Vesterlund, 2001). Att kommunicera musik, såväl till medspelare
som publik, ligger nära föregående område men kan också ses som avskilt
eller som ett nästa steg på vägen. Hur musik kommuniceras till andra, har
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intresserat en mängd forskare och det området kan även det ses som
relevant för den musikdidaktiska processen. En känd svensk
undersökning i detta sammanhang är Reinholdssons (1998) studie av
jazzmusikers sätt att kommunicera.

Den tredje sidan i den didaktiska triangeln, den relation Kansanen (2000)
valt att kalla den pedagogiska, har interaktionen mellan lärare och elev
som utgångspunkt. Det är alltså här föreliggande studie hör hemma. Flera
musikpedagogiska forskare har intresserat sig även för denna relation
tidigare och ett vanligt förekommande undersökningsområde är det som
bland annat Kvale och Nielsen (2000) valt att kalla
mästarlärlingtraditionen. Nerland (2002, 2003) har studerat denna
tradition inom musikområdet närmare och då ur ett diskursanalytiskt
perspektiv. Jorgensen (2003) har valt en dialektisk approach då hon tittar
på förhållandet mellan lärare och elev i den musikpedagogiska
situationen. Hon menar att lärare bör uppträda professionellt genom att
skapa instruktiva situationer som möter deras elevers speciella behov, i
stället för att oreflekterat kopiera andras metoder. Den reflexiva processen
betonas framför de praktiska resultaten. Här förespråkas ett öppet
förhållande, ett hänsynstagande till sammanhanget och en vilja till
mångsidiga lösningar på pedagogiska problem hyllas. En svensk
undersökning som fokuserar musikdidaktisk interaktion, i
musikskolekontext är Rostvall och West (2000). Forskarna har ett
diskursteoretiskt perspektiv och funderar över vad det är i
musikskolemiljön som gör att lärarna inte lyckas skapa ”äkta” möten med
eleverna.

Tidigare i texten behandlades Tillers (1998) tankar gällande vikten av att
lärare känner till elevers kulturella och sociala bakgrund för att ha
möjlighet att möta dem på ett bra sätt, tankar som också Ruud (1994)
utvecklat. Ruud menar att det kan finnas kulturella skillnader mellan
lärare och elev som påverkar det didaktiska mötet. Det primära torde dock
vara ett genuint intresse för eleverna som individer men också för på
vilket sätt de tidigare erfarit musik, såväl inom som utanför skolan. Det
kan alltså gälla erfarenhet från musikskola, musiklyssning, musik i
hemmet, musik på fritiden eller tidigare musikundervisning i skolan.
Tydligt blir att de andra sidorna finns med även om interaktionen mellan
läraren och eleven är utgångspunkten. Detta synsätt kan sägas ha
anknytning till reformpedagogiken som utvecklades i USA och Europa i
början av 1900-talet och som i sin tur hade sina rötter i Comenius tankar.
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När det gäller musik i grundskolan har det dock tagit lång tid för
reformpedagogiken att få fäste. Först på 70- respektive 80-talet började
bland annat Keys och Deweys tankar få genomslag i läroplanerna
(Hanken & Johansen, 1998). Det kan te sig märkligt eftersom musik är ett
sådant ämne som skulle kunna vara tacksamt för denna form av didaktik,
men av tradition har ämnet till stor del bestått av sång och kulturell
fostran – kulturarvet skulle bevaras.

Hur läraren ser på eleven får konsekvenser för olika roller och handlingar
i den musikaliska erfarandeprocessen. Varkøy (1994) ger ett exempel på
det komplexa sammanhanget.

Elevenes ulike holdinger til musikken, deres ulike opplevelser av
musikk och forskjellige erkjennelser, bør kunne danne utgangspunkter
for samtaler og videre erkjennelser. Musikklærerens oppgave blir å
organisere en undervisning som muliggør elevens møter med
musikken, deres egne erkjennelser og andres musikkopplevelser, ikke å
styre musikkopplevelsen, det være seg i ideologiske, politiske eller
religiøse retninger (s. 46).

Dessa möten, eller denna interaktion kan vara avgörande för vad som blir
innehållet i musikundervisningen, men också för hur undervisningen skall
gå till. Saar (1999) menar utifrån resultat i sin avhandling om unga
musikers lärande att det inte är handlingarna i sig som avgör
kunskapsutveckling. Han tar upp exempel på aktiviteter som inte leder
vidare, som att ”out-of-tune”-sångare inte tränar gehöret, eller kommer
någon vart genom att bara sjunga på som vanligt. Här kan det vara på sin
plats att läraren blir mer aktiv i interaktionen, genom att utifrån elevernas
handlingar guida dem vidare på vägen, att skapa möjlighet för
meningsskapande.

Med musikdidaktisk interaktion avses i denna text interaktion mellan en
lärares intentioner, förväntningar och erfarenheter samt en eller flera
elevers individuella intentioner, förväntningar, erfarenheter och sätt att
lära då syftet är att subjekten skall få möjlighet att erfara musik. En
medvetenhet finns om att denna interaktion sker i handling och alltid äger
rum i en speciell social, kulturell, tidslig och rumslig kontext. Ur lärarens
perspektiv handlar det mer specifikt om intentioner för hur någonting
skall läras, tidigare erfarenheter av undervisning och inlärning av musik
samt ett intresse för de aktuella eleverna. Det eleverna har med sig in i
mötet är förväntningar på läraren, formen och innehållet, upplevelsen,
samt deras tidigare erfarenhet av musik och musikundervisning. Även
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eleverna och deras erfarenheter kan definieras på olika sätt, men i denna
avhandling ses de som vem, individer som inte kan förstås förrän i mötet
med henne eller honom (von Wright, 2001). Avhandlingens perspektiv är
livsvärldsfenomenologiskt och utgångspunkt tas i det som händer i ”det
lilla” för att på så sätt göra ”essensen” av fenomenet musikdidaktisk
interaktion tillgänglig.

Om didaktisk forskning beskriver hur didaktisk interaktion i
musikundervisning kan te sig, kommer förhoppningsvis fler praktiker så
väl som forskare att kunna ta den till sig och reflektera över den. Det vill
säga om forskningen är inriktad på att utveckla begrepp som också
praktiker kan förstå och gemensamt diskutera. I förlängningen borde detta
kunna stimulera musiklärare och andra lärare att reflektera över och öka
sin medvetenhet om den didaktiska interaktion de själva är en del av. För
att detta ska vara möjligt är dock vetenskaplighet och ett tydligt
perspektiv en förutsättning. Som tidigare nämnts och klargjorts är denna
avhandling ett bidrag till ovanstående, med speciella ställningstaganden
och perspektiv som grund.

Utgångspunkterna grundlägger också närmandet till praktikernas
livsvärld, vilket kommer att presenteras och utvecklas i nästa kapitel. I
denna livsvärldsfenomenologiska studie är det väsentligt att perspektivet
blir tydligt så väl som att helheten hela tiden finns med. Den vardagliga
kunskapen finns hela tiden som grund, även om vissa aspekter lyfts upp
och reflekteras över på ett vetenskapligt sätt. Därför har metoder valts
som vänder sig mot ”sakerna” och är följsamma mot ”sakerna” i sin
naturliga miljö.
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Kapitel 4

Metodisk grund

In a living praxis ”theory” is already
contained. Theory in this case is a
”closer look” within the concrete
praxis, not beyond it into a world of
abstractions.

/Smith

Metodologi

De ontologiska ställningstaganden som ligger till grund för studien
inverkar naturligtvis på valet och utvecklandet av undersökningsmetod.
Enligt livsvärldsfenomenologiskt betraktelsesätt, grundat på den
existentiella fenomenologin, gäller det att finna en metod som gör det
möjligt att förstå enskilda människor och sociala grupper utifrån de levda
relationer subjekten har till sin miljö och den värld som de lever och
verkar i. Människor finns och existerar i världen, vilket Heidegger (1992)
benämner medvaron. Inlevelse är ett av de sätt på vilket vi får kunskap
om världen (Bengtsson, 1998). Att avkontextualisera eller avpersonifiera
är alltså helt främmande i denna tradition. I stället gäller det att se till
helheten, där avgränsningar inte får göras för snävt och där människor ses
som kroppsliga subjekt. Fenomenet18 bör kunna fångas i hela sin
komplexitet (Claesson, 2002). Detta medför att det är subjektets
handlingar, ord och reflektioner i relation till kontexten som blir
intressanta att studera. I förlängningen handlar det inte bara om att belysa
det som redan finns, utan att se nya samband i det redan existerande, för
att på så sätt komma åt fenomenets kärna (Merleau-Ponty, 1997).

I detta avsnitt vill jag belysa och förklara val av metoder som möjliggjort
beskrivning och analys av den didaktiska interaktion som äger rum i

                                                  
18 Fenomen kan vara såväl ting, abstrakta eller konkreta, som människor och skeenden.
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några musikundervisningssammanhang i den svenska grundskolan.
Ambitionen med studien har varit att utgå från praktiken och försöka
teoretisera utifrån det allmängiltiga i det praktiska, för att sedan
möjliggöra att kunskapen återförs till sitt praktiska sammanhang
(Birgerstam, 1999).

I många fall är det exempelvis mer givande att få tillgång till
kunskaper som medger en begreppslig generalisering och en förmåga
att förstå de sociala krafter som kommer till uttryck genom ett skeende.
För att kunna insiktsfullt diskutera många av de komplexa förlopp som
äger rum exempelvis i institutionella miljöer av det slag våra studier
handlar om, är det nödvändigt att ägna betydande intresse åt frågan om
vilka begreppsliga kategorier som hjälper oss att klarlägga
arbetsformerna i verksamheten och de sätt på vilka medborgare och
institutionella medborgare och institutionella företrädare samspelar (s.
207).

Som följd av ovanstående tankar har en utgångspunkt för det empiriska
arbetet varit att studera samspelsprocesser i sin naturliga miljö — att
beskriva hur interaktion visar sig i dagens skola. Inte hur den borde ta sig
ut. Utgångspunkten för metodval och metodutveckling har varit de två
fenomenologiska ”grundpelarna”: en vändning mot sakerna och en
följsamhet mot sakerna. Sökande efter information bör alltså ske i
sammanhang där företeelsen visar sig genom att forskaren försöker bli
närvarande och berörd av konkreta och faktiska omständigheter genom
direkt eller indirekt deltagande. Den information forskaren tar del av
knyts till egna erfarenheter, till sådant hon/han personligen känner till och
känner igen. Förhållningssättet till det som studeras kan inte vara helt
neutralt objektiverande, men det är viktigt att som forskare anstränga sig
att vara öppen och förutsättningslös. Tanken är att försöka hejda det
varseblivna att utvecklas till det vanliga och kända genom att reflektera
över sina egna förväntningar, förutfattade meningar och tidigare
erfarenheter. Letandet efter information görs ifrån många tänkbara infalls-
och utgångspunkter (Birgerstam, 1999).

Valda metoder bör ge utrymme för sakerna att visa sig. Ju snävare
utformning, desto svårare är det att vara följsam mot sakerna, vilket får
till följd att fenomenet inte kan beskrivas på ett rikligt sätt (Bengtsson,
1999). En utgångspunkt är att skapa möten med subjekt som lever i den
värld vi är intresserade av att studera, möten där vi har möjlighet att förstå
människor på deras egna villkor. När det gäller att komma nära ett socialt
sammanhang ur ett fenomenologiskt perspektiv har Schütz (1982)
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intressanta idéer. Han pratar om omvärld och medvärld, där omvärlden är
det sammanhang där möten har möjlighet att uppstå.19 Vidare menar han
att vi kan titta på mänskliga handlingar ur två olika perspektiv; som
varaktiga medvetna processer eller som frusna, spatialiserade, redan
genomförda handlingar. För att ha möjlighet att följa en process, som
didaktisk interaktion, krävs det utifrån detta resonemang att forskaren
befinner sig i miljön under en längre tid. Enligt Schütz teori finns det
egentligen inte några påbörjade eller avslutade handlingar, utan allt är en
ström av mänskliga handlingar. Det blir forskaren som utifrån sina
erfarenheter och tankar får avgöra vilka utsnitt av den didaktiska
interaktionen som är möjliga att beskrivas.

Schütz (1976) accepterar existensen av den sociala världen ur en naturlig
ståndpunkt, vare sig det handlar om vardagsliv eller social observation.
Han menar alltså att det inte går att bortse från att världen visar sig för
subjektet. Den gemensamma uppfattningen av världen måste vara allas,
även ”den andres”. Objektet som studeras är en handlande människa som
ser och lever i världen utifrån sin naturliga ståndpunkt. Om jag som
forskare ska få fram meningen med subjektets handling måste jag uppleva
den levda erfarenheten på exakt samma sätt, vilket är en absurd tanke.
Meningen kan bara bli tillgänglig genom mina egna upplevelser och i mitt
eget reflekterande över min upplevelse av den andres handlingar.
Meningen jag ger en annan människas upplevelser kan aldrig vara
densamma som meningen människan själv upplever. Det finns en skillnad
mellan förklaring och tolkning av en annan människas upplevelser. Den
andres levda erfarenhet fångas bara genom symbolisk-signifikativ
representation. Det sker när jag beskådar antingen honom eller någon
kulturell artefakt han skapat som kan sägas utgöra fältförklaringar för
dessa erfarenheter. Genom att vara i en viss miljö en längre tid har
forskaren ändå chans att komma ganska nära det sociala sammanhanget
och få möjlighet att beskriva det på ett rättvisande sätt. Detta kallar van
Manen (1997) för close observations.

Levd erfarenhet av någon annans handlingar består av perceptioner av
hans/hennes levande kropp. Handlingarna tolkas som gestaltningar av
personens medvetande, och det är viktigt att försöka skilja på vad jag ser
och hur jag tolkar det jag ser. Kroppsrörelserna visar bland annat
                                                  
19 Medvärld är den värld som existerar parallellt med vår omvärld, men som vi inte har
direkta relationer till.
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hans/hennes levda erfarenhet, även om två strömmar av medvetenhet inte
är samma upplevelse given till två subjekt. Min levda erfarenhet av den
studerade personen samt av ”omgivningen” jag erfar, kännetecknas av
mina egna subjektiva erfarenheter av tid och rum och inte ”den andres”.
Det är lätt att falla in i tron att den andre ser samma sak som jag. Något
som också är viktigt att uppmärksamma är att det studerade subjektets
ström av levd erfarenhet inte är öppen för mig. Jag kan bara ta del av
osammanhängande segment av den. Den andres levda värld ses alltid ur
mitt perspektiv och vi närmar oss upplevelser på olika sätt (Schütz, 1976).
Likaväl menar Schütz att det är viktigt att jag försöker skilja på det jag ser
och hur jag tolkar det jag ser. Det är möjligt att skilja mellan den mening
som erfars i andra människors aktiviteter vid ett första möte och den
mening som framstår efter fördjupat studium. Följande frågor bör ställas;
Vad betyder gesten? Vad menar personen med att använda detta tecken?
Vad betyder just det att han väljer att använda tecknet, här, nu, och i just
denna kontext? (Schütz, 1980).

En tanke med att närvara i det musikdidaktiska sammanhanget under en
längre tid är som sagt att undvika att mina egna erfarenheter präglar
tolkningen av det som händer allt för mycket. Det bör vara den andres
erfarenheter som får komma till tals. Schütz (1980) talar om ett ”vi-
förhållande”, där mina och den studerades erfarenheter går parallellt
under en längre tid. För att jag ska förstå någons mening med ord måste
jag leva bredvid denne och se en bild av dennes liv bredvid min. Ett sätt
att kunna ”växa tillsammans” är att ta del av varandras subjektiva
meningar av handlingar. Jag kan dela med mig av mina subjektiva
tolkningar och få ta del av andras subjektiva tolkningar av ett handlande.
Handlingen fylls med mening genom vidare reflektion. Schütz menar
också att man då och då måste kliva ur ”vi-relationen” för att ha nytta av
den teoretiskt sett. I en face-to-face situation upplever jag mer av den
andre än vad jag egentligen ser, på grund av min tidigare erfarenhet av att
vara människa.

Den direkta observationen av sociala relationer är enligt Schütz (1980)
helt säkert mer avancerad än att observera individuellt beteende, men i
princip skiljer de olika formerna av observation sig inte åt i någon större
grad. Den som observerar måste också här falla tillbaka på sina egna
erfarenheter av sociala relationer i allmänhet. I synnerhet också på de
speciella personer som för tillfället är involverade. Observatören ser båda
deltagarna medan de bara ser varandra. Till exempel finns det möjlighet
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att uppmärksamma då de studerade pratar förbi varandra även om de
kanske inte kan se det själva. Det är dock näst intill omöjligt att komma åt
motiv från båda sidor. Förhoppningen är att jag som observatör kan fånga
de olika aspekter fenomenet kan beskrivas ur. Valet att gå djupast in i
lärarens agerande och intentioner kan kopplas till studiens didaktiska
inriktning. Läraren kan ses som ansvarig för den didaktiska interaktion
som äger rum i klassrummet.

Fortsättningsvis kommer de undersökningsmetoder som valts och
utvecklats att beskrivas explicit. Detta utifrån ovanstående metodologiska
överväganden, och med syfte att möjliggöra ett närmande till
musikdidaktisk interaktion, så som den visar sig i deltagarnas värld. Som
observatör iakttar jag människor som handlande subjekt och genom att
dessutom låta de studerade reflektera över sina handlingar på ett relativt
öppet sätt, kommer jag närmare deras tankar och reflektioner.
Tillvägagångssättet förväntas resultera i en beskrivning av interaktionen
med de studerades livsvärld som grund.

Metod

Close observation

Att utföra observationer på livsvärldsfenomenologisk grund har sina
speciella förutsättningar och konsekvenser. Close observation är ett
uttryck som van Manen (1997) använder sig av. Det representerar en
undersökningsmetod som tar sin utgångspunkt i de metodologiska tankar
jag tagit upp till diskussion ovan. Denna form av observation försöker, i
jämförelse med andra mer experimentella eller beteendefokuserade
observationsmetoder, bryta igenom den isolering som ofta skapas. Genom
Close observation försöker forskare i stället att närma sig relevanta
personers livsvärld. Om de är relevanta eller inte, avgörs utifrån huruvida
deras erfarenheter betraktas som intressant studiematerial. Tanken är att
forskaren skall komma fenomenet så nära som möjligt utan att för den
skull tappa en hermeneutisk flexibilitet, som ger möjlighet till distans och
reflektion över situationernas mening. Ett tillvägagångssätt är att
forskaren samlar på meningsfulla beskrivningar av världen. van Manen
menar att denna mening bör beskrivas på ett sätt som gör den möjlig att se
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och interagera med i den slutliga analysen. En komplettering av metoden
är att skriva dagbok parallellt med det observerande arbetet.
Dagboksanteckningar utgör i mitt avhandlingsarbete en del av den
samlade textmassan.

Vid observation betonar van Manen (1997) vikten av att tydliggöra
forskarens position, distans, synlighet och analys i förhållande till
materialet, det som observeras. Didaktiska forskare som kommer till den
vardagliga verksamheten har generellt sett distans, mindre kännedom, om
det som händer i klassrummet men en djupare teoretisk kunskap om
pedagogiska skeenden. Olika erfarenhet och bakgrund påverkar
observerandet och dess konsekvenser. Detta betyder inte att observatörens
iakttagelser alltid kan betraktas som mer trovärdiga, men det betyder
troligen att observatören kan göra en mer fyllig och detaljerad
beskrivning av det som pågår i klassrummet än vad läraren själv kan göra
(van Manen, 1997). Vi bör dock vara medvetna om att även forskare kan
bli allt för familjära med en miljö (Kvernbeck, 2000).

När det gäller inifrånperspektivet som läraren besitter påverkar det
tolkningen genom kännedom om enskilda elever och tidigare
undervisning. Detta kan innebära att händelser och elevreaktioner, som
kan förefalla obegripliga och förbryllande ur observatörens perspektiv,
kan förklaras av läraren med utgångspunkt från djupare kunskap om
eleverna, den sociala strukturen i klassen och erfarenheter av tidigare
undervisning. Det är i detta sammanhang också klokt att efter varje
arbetspass komplettera anteckningarna med sådant som man fortfarande
minns, men som inte hanns med att anteckna under själva observationen.
Analysen vinner på att beskrivningarna är så breda som möjligt.

Skriftlig reflektion

Det är av vikt att ge utrymme för reflektion för att ha möjlighet att
komma åt de studerades livsvärld på ett fördjupat sätt. En möjlighet är att
erbjuda lärarna att reflektera skriftligt över de skeenden som observerats.
Lärarnas resonerande över sin undervisningsvardag är de tankar jag
förhoppningsvis får tillbaka genom deras skriftliga reflektioner. Ett
reflekterande över handlingar ger alltid en mängd olika tänkbara
meningar. Utgångspunkten för deras reflektioner är mitt observerande av
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deras praxis och jag bör vara medveten om att det finns en anledning till
att de studerade lärarna väljer en speciell mening, en anledning som ligger
bortanför min medvetandehorisont. Fenomenologisk reflektion och
utläggning syftar enligt van Manen (1997) i första hand till att skapa en
närmare kontakt med den levda erfarenheten. I detta fall handlar det alltså
om att fånga den didaktiska interaktionens mening utifrån de studerade
subjektens erfarenhet. Eftersom subjektet i denna studie ses som en
levande kropp kan den fenomenologiska reflektionen utgöra en möjlighet
att språkligt redogöra för kroppens förhållande till världen (Hangaard-
Rasmussen, 1996). Genom att låta den intervjuade efter eget gottfinnande
löpa hit och dit i sina tankar, skapas flera olikartade associationsspår och
inre kopplingar i det sagda, menar Birgerstam (1999). Observation
kompletterad med skriftlig reflektion kan ses som en väg att komma åt ett
fenomens att-het och vad-het.

Ett vanligt argument för att arbeta med berättelser, med vilka de
studerades skriftliga reflektioner till viss del kan jämföras, är att ge den
som skriver möjlighet att skapa mening åt sina erfarenheter (Nygren &
Blom, 1999). Det som talar för att använda skriftlig reflektion, jämfört
med muntlig, är tanken om att det är i själva skrivakten en högre
medvetandenivå kan finnas. ”Det kan antas att det skrivna ordet i vissa
fall ger en människa bättre möjligheter att ge mening åt sina erfarenheter
visavi det talade ordet” (Nygren & Blom, 1999, s. 166). Författarna
bygger dessa tankar på att människor när de skriver ser sina ord och får
möjlighet att interagera med sig själv och att det i interagerandet ryms
mer eller mindre medvetna föreställningar om andra människor som
framtida läsare av texten. Det skrivna är mer bestående än det talade.
”Författaren kan gå tillbaka till sin text och se vad han nyss tänkte, för att
sedan fortsätta skriva med hänvisning till det föregående” (ibid. s.167).
Författarna menar att en nedtecknad berättelse, för forskaren, är mer
reflekterad än en transkriberad intervju. De menar inte att det alltid är
bättre, utan att det är syftet med metoden som avgör hur pass väl den
fungerar i sammanhanget.

Utifrån fenomenologiska antaganden om att aktörernas egna
formuleringar förmedlar empirin på ett rikt sätt är det av vikt att jag som
forskare inte styr deras reflektioner allt för mycket (Birgerstam, 1999).
Jag kan heller aldrig komma åt, det mest privata, den innersta kärnan av
de studerades erfarenhet. Vissa saker kan inte tänkas, bara levas, och de är
i princip omöjliga att verbalisera (Schütz, 1980).
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En medvetenhet finns om att mitt införlivande av lärarnas reflektioner
mellan observationstillfällena i viss utsträckning influerar hur jag ser på
nästkommande lektion. Detta behöver inte vara någon nackdel, utan kan
snarare ses som en del i forskningsprocessen. Enligt Schütz (1982) går det
aldrig att återskapa en händelse, det nya läggs alltid till det gamla och
sammantaget skapas ny erfarenhet. Schütz menar att det i jaget finns en
ständig förändring, att det föregående görs aktuellt med hjälp av minnet
och på så sätt påverkar nuet, vilket kan liknas vid en melodi. Han
uttrycker det som att den näst sista tonen i melodin måste vara känd för
att det skall stå klart om den sista är starkare, svagare, längre, kortare,
högre eller lägre än den tidigare. Nya erfarenheter står alltså inte för sig
själva utan relateras alltid till de gamla. Den nya samlade erfarenheten
införlivas i kroppen. Ju längre tid som förflyter mellan händelsen och
reflektionen över den, desto mindre ”sanningsenlig” blir erfarenheten.
Varje gång en människa tänker tillbaka på en situation är den förändrad
på grund av senare erfaranden. Därför ville jag ha ett kontinuerligt
reflekterande från lärarna under studiens gång.

Forskarrollen

Som forskare är jag en gäst i de studerades livsvärld, jag hälsar på i
lärarnas och elevernas vardag som skall förflyta i vanlig ordning. Det är
viktigt att jag kommer ihåg det och tar hänsyn till verksamheten i
möjligaste mån. Med detta inte sagt att jag inte påverkar den situation jag
är en del av. Min närvaro i klassrummet gör den annorlunda i större eller
mindre utsträckning. Tanken är dock att påverkan skall minimeras.

Jag försökte hela tiden befinna mig på en plats i klassrummet där så
mycket av verksamheten som möjligt kunde överblickas utan att störas,
vilket visade sig fungera bra i den pilotundersökning som utfördes inför
denna avhandling (Ferm, 2001). Trots en medvetenhet om att närvaron
kunde påverka sammanhanget, valde jag att kroppsligen närvara i
klassrummet. Ett alternativ skulle kunna ha varit att ställa upp någon form
av inspelningsapparatur i klassrummet för att sedan lämna det (jfr
Rostvall & West, 2001). En mikrofon eller en kamera skulle troligtvis
inverka på sammanhanget i minst lika hög grad som en närvarande
människa. Det skulle till och med kunna ha varit mer spänningsskapande
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att inte ha möjlighet att se en människas reaktioner på det som händer i
klassrummet. Även om en videokamera förmedlar mer av sammanhanget
än en bandspelare eller mini-disk, såg jag flera begränsningar med
videoinspelning. Inte minst stred det mot min syn på tillägnande av
kunskap. Det är svårt att fullt ut förstå ett sammanhang om det bara
delges auditivt eller auditivt samt visuellt, hela kroppen måste uppleva
sammanhanget för att en människa verkligen skall kunna ta del av det.
Ytterligare en aspekt är att interaktion handlar om så mycket mer än bara
ord och en videokamera förmedlar enligt min mening endast en del av
detta ”mer”. Ett skäl till att använda videokamera som komplement,
skulle ha varit möjligheten att återvända till sammanhanget.

På grund av att jag valde att använda fältnotiser som primärt
forskningsinstrument blev det en förutsättning att min närvaro i
klassrummet sågs som någorlunda positiv. Tanken var att jag till stor del
kunde påverka detta förhållande genom att anpassa mig till och visa mig
intresserad av verksamheten. Dessutom gällde det att jag använde min
empatiska förmåga för att på ett smidigt sätt kunna följa verksamheten
och dess aktörer. Blev stämningen god från början var chansen större att
jag som forskare verkligen skulle kunna få ta del av den musikdidaktiska
interaktionen.

Problemet med att jag, som i all forskning mer eller mindre, själv utgör
”forsknings-/analysinstrumentet”, kan inte nog belysas. Ett försök att
eliminera subjektiviteten har varit att kontinuerligt visa min medvetenhet
om min förförståelse och dess betydelse, samt att pendla mellan närhet
och distans till det empiriska materialet. De tre forskarroller som Hastrup
(1999) tar upp i sina allegorier, kan tydliggöra de olika förhållanden jag
haft till det jag studerat och analyserat. De beskriver närhet och distans
men också olika delar av den komplexa process där ett fenomen ges
mening. Hastrup beskriver forskaren som kannibal, schizofren och
schaman. Den första dissekerar och till och med intar det studerade. Detta
kan jämföras med ett väldigt nära och distanslöst förhållande till det
empiriska materialet, då det handlar om att dela upp fenomenet i små
meningsbärande bitar, samtidigt som just detta arbete kan tyda på en
distans rent humanistiskt. Den andra, schamanen, åskådliggör de två
roller jag kastats mellan i det att jag har stor erfarenhet av det
sammanhang jag studerat, samtidigt som jag som forskare skall se det
med vetenskaplig blick. Som sagt hjälper min förförståelse och kulturella
bakgrund mig att komma nära det jag ser, samtidigt som det påverkar hur
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jag ser det jag ser. Att försöka se det studerade ur ett speciellt perspektiv,
i detta fall det livsvärldsfenomenologiska lärarperspektivet, hjälper mig
att öka min medvetenhet (Kvernbeck, 2000). I presentationen och
kommenterandet av resultatet har den vetenskapliga rollen dominerat
medan den vardagliga fått mer utrymme. Samtidigt är de två rollerna hos
den schizofrene alltid närvarande och inverkar ständigt på varandra. Till
sist representerar schamanen det mer ogreppbara i förhållandet mellan
forskare och värld. Plötsligt ger ett metodiskt arbete en ny inblick, eller
ett samband mellan olika delar visar sig. Detta förhållande kan vara bra
att ha med sig i den fortsatta texten där genomförandet och analysen av
det empiriska arbetet presenteras. Även om ambitionen och viljan har
varit att beskriva processen i minsta detalj, för att ge läsaren en möjlighet
att sätta sig in i och värdera arbetet, finns det delar som inte är möjliga att
sätta ord på eller ens få grepp om (Fink-Jensen, Holgersen, Nielsen &
Rönnholt, 2003; Hastrup, 1999).

Genomförande

För att få tillgång till det empiriska materialet valde jag att i slutet av
vårterminen 2001 vända mig i första hand till ett antal rektorer på skolor
för barn i avsedd ålder, där jag efter lite efterforskning fått kännedom om
tänkbara lärare som undervisade i musik. Att studera verksamhet för barn
i 10 till 12 års ålder valdes eftersom ytterst lite forskning utförts på denna
nivå. Den fokuserades först i min pilotstudie, och kändes relevant för
fortsatt fördjupning. Jag frågade rektorerna om de godkände min
eventuella närvaro vid skolan under den följande höstterminen. Härefter
följde ett sökande arbete vilket utmynnade i att jag fick kontakt med tre
lärare vilka undervisade i musik under så gängse förhållanden som
möjligt. De var intresserade av mitt projekt, samt villiga att delta i
undersökningens mest krävande del; att reflektera skriftligt via e-mail
varje vecka. Min ambition var att i enlighet med Skolverkets utvärdering
av musikundervisningen spegla reella förhållanden på ett någorlunda
realistiskt och varierat sätt (Sandberg, 1994a, b). Detta för att så många
lärare som undervisar i musik som möjligt, skulle ha möjlighet att känna
igen sig i studien. Därför är två av studiens lärare musiklärare och en
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klasslärare20, två kvinnor och en man. Variationen ökar också i och med
att en skola finns i en liten by, en mitt i en liten stad och en i utkanten av
en lite större stad. I början av hösten tog jag åter kontakt med lärarna och
informerade dem närmare om att det var deras samspel med eleverna i
förhållande till kunskapsutveckling som jag var intresserad av. Tider för
närvaro samt kommunikationsformer avtalades.

Det empiriska materialet består av observationsnotiser av tre lärares
musiklektioner i en klass vardera under en termin, lärarnas kontinuerliga
reflektioner över notiserna, samt mina dagboksanteckningar kring det som
skedde. Flödet i denna datagenererande process som genomfördes under
hösten 2001 presenteras i bilden nedan (figur 3). Tre parallella förlopp
försiggick under samma tidsperiod.

Figur 3. Översiktlig bild av datagenererandets förlopp.

Presentation av de studerade sammanhangen

Här följer en närmare presentation av de tre olika sammanhangen. Jag har
valt att benämna de studerade lärarna A, B och C.

                                                  
20 Med klasslärare menas här en lärare som är klassföreståndare och har utbildning för att
undervisa klassen i flera ämnen. Med musiklärare menas en lärare som är utbildad
musiklärare och i första hand undervisar klassen i musik.
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Lärare A’s sammanhang

Lärare A är man och har efter Na-linjen på gymnasiet studerat under ett
förberedande år på Framnäs Folkhögskolas allmänna musiklinje. Därefter
har han genomgått 3-årig yrkesutbildning på samma institution och har
därutöver en kompletterande klassmusiklärarutbildning. När det gäller
yrkesbakgrund har lärare A arbetat som klassmusiklärare på högstadiet
och musiklärare inom musikskolan på olika platser i Norrbotten och
Västerbotten. Hans tjänst innehöll vid tiden för studien 10 procent
musikeruppdrag, 10 procent instrumentalundervisning och till 80 procent
olika former av grundskoleintegration, det vill säga timmar som
grundskolan (till en del) köpte in.

När det gäller den skola där jag studerat lärare A såg upplägget av
musikundervisningen ut enligt följande. Eleverna i årskurs fyra till sex
fick i början av terminen välja vad de ville göra på musiktimmarna.
Alternativet att inte delta alls fanns också. Då och då under terminens
gång lades aktiviteter av typen ”storsjung” in då alla hade musik och
tränade på sånger som hela skolan sjöng tillsammans med en
lärarorkester. Grupperna som bildades kunde ha mellan fem och tio
personer, och varierade former av musikverksamhet erbjöds. De grupper
jag observerade hade valt keyboardspel, musikteater och
pop/rockensemble. Jag studerade också ”storsjungs”-övningar, samlingar
med 40-60 elever som övade på sånger. Denna form av undervisning
kunde genomföras genom att musikskolan så väl som den aktuella
grundskolan satsade speciella resurser.

Lärare B’s sammanhang

Lärare B är kvinna och har genomgått mellanstadielärarlinjen med
inriktning mot musik och examinerades våren 1981. Hon har undervisat
grundskolans samtliga åldersgrupper. På det som förut kallades högstadiet
har lärare B undervisat i svenska, engelska och tyska. Hon har arbetat i
södra Sverige, men är sedan 1987 tillbaka i Norrbotten. Lärare B´s tjänst
var hösten 2001 på 100procent och i den ingick alla ämnen elever läser på
mellanstadiet utom idrott. Vid den tiden föregick undervisningen i en
åldersblandad klass, en 4-5-6a. Den musikundervisning jag studerat
genomfördes med fyrorna och femmorna i den klassen då sexorna hade
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idrott. Grupperna var jämnstora eftersom årskurs 4 och 5 är 15 elever
tillsammans och årskurs 6 var 14. Undervisningen ägde rum i ett
”vanligt” klassrum, med flyttbara bord och stolar.

Lärare C’s sammanhang

Lärare C är kvinna och har arbetat som musiklärare i 10 år. Hon har
dessutom ett förflutet inom fritidsverksamhet under fyra år. Lärare C´s
utbildning är 2-årig fritidsledarutbildning, 3-årig musiklinje på
folkhögskola, fyra år på musiklärarlinjen samt 25 poäng tyska på
universitetsnivå. Musiklektionerna i årskurs 6 är schematekniskt lagda
mot slöjd. Det finns tre hemgrupper (klasser) i årskurs 6, vilka utgör
undervisningsgrupperna. När det gäller lärare C’s tjänst bestod den av
drygt 50 procent musik i åk F-9, samt mentorskap i en klass och 50
procent tyska i årskurs 6-9. Musiksalen var stor och hade ett utrymme
med två stolsrader samt en kateder, och ett utrymme med fri yta.
Instrumenten var inlåsta i skåp men ett el-piano stod framme.

Att lärare A’s elever till största delen hade fått välja att ha musik inverkar
på de skeenden som studeras, bör has i åtanke.

Fortsatt genomförande

I början av höstterminen 2001 tog jag kontakt med lärarna igen för att
bestämma i vilken av deras klasser jag skulle närvara och samtidigt få
tiderna klart för mig. I samband med denna kontakt skickade jag också ut
ett brev som lärarna förmedlade till elevernas föräldrar, som på så sätt
fick möjlighet att godkänna respektive icke godkänna barnens deltagande
i studien (bilaga 1).

Jag närvarade en lektion per klass och lärare i veckan, vilket alltså visade
sig bli 10-15 lektioner per lärare. Kontinuerligt skrev jag också
dagboksanteckningar i anknytning till varje observationstillfälle samt då
jag fått tillgång till lärarnas reflektioner.

Fältanteckningar fördes över den didaktiska interaktion jag såg i
klassrummen samt hur jag tolkade det jag såg. Tolkningarna kan sägas
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vara det som visar sig bakom den direkta perceptionen (Kvernbeck,
2000). Skeendet iakttogs från en lämplig plats och vad lärare och elever
sa och gjorde, skrevs så ordagrant som möjligt ned i en anteckningsbok.
Strävan var att beskriva skeendet, interaktionen, på ett så detaljerat och
omsorgsfullt sätt som möjligt. Detta gjordes på högersidorna i boken,
medan anteckningar av tolkningskaraktär fördes på vänstersidorna.
Utifrån möjlighet och mina eller lärarens behov genomfördes informella
samtal före och efter lektionen. Behoven kunde uppstå i något som hände
under lektionen eller visade sig i våra reflektioner (Kullberg, 1996). I
direkt anslutning till varje lektion skrevs anteckningarna rent och
skickades med elektronisk post till lärarna för vidare reflektion. För att ge
ett exempel på hur sådana anteckningar – notiser och kommentarer –
kunde se ut, samt för att ge en känsla av det empiriska sammanhanget,
kommer nedan ett urklipp från ett av de studerade sammanhangen.

–Får man sitta vara man vill?, frågar barnen när de kommer in.
–Ja, på musiken får man det, bara jag ser era ansikten. D. och A., nu får ni
sluta leka med pennan.
–Ja, här kommer M. och här kommer A. och här kommer … Alla på plats.
–Kan vi inte få göra det där med ringen? (En musiklek de lekte den första
musiklektionen).
–Inte kan vi göra det varje gång. Jag lyssnar ju gärna på era förslag på vad ni
kan göra. Ni såg ju senast. Ungefär varannan gång blir det sådant som ni
föreslår och varannan gång annat, ungefär. Det kan ju finnas sådant som
tillhör musiken som ni inte ens känner till. Jag måste bara få era förslag i god
tid, om ni vill att vi ska göra det veckan efter. För jag måste ju förbereda och
så.
En tjej ifrågasätter om det verkligen tar en vecka och fröken förklarar att hon
inte bara har musiken att förbereda och att både hon och en annan lärare som
arbetar i klassen inte bara kommer till skolan utan att det krävs mycket
planering.
–Ja V. Säger läraren sedan vänd till en elev.
–Kan vi inte göra det här när man hoppar omkring till musik och sedan sätter
sig ner när musiken stannar!?
–Ja, det kan vi också göra någon gång, men idag ska vi också göra en annan
övning. Jag ska snart dela in er i grupper och ge er ett uppdrag. Ni ska göra
barnprogram för TV4, för svenska barn som inte kan de svenska
barnsångerna. En sådan här barnvisa ska ni visa upp, det har ni fått i uppdrag
av er chef. Ni får smycka ut er visa så mycket ni vill. Man kan klä ut sig, vara
”eckorn i granen”, ”Olle i skogen” eller något annat. Ni ska försöka göra
sången på ett trivsamt sätt. Ni ska få använda instrument, men det ska ”passa
in”, och utklädningskläder.
–Nu ska ni få fråga också, fortsätter hon.
–Får man göra en teater?, frågar en elev.
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–Ja, ni har konstnärlig frihet. Då blir det musical, sjungen teater, svarar
läraren.
–Får man lägga till ord också?, frågar en annan.
–Nej, där går gränsen, säger fröken, tänk på barnen som ska lära sig de
svenska visorna.
–Inte eckorn satt i björken då?
–Att göra om texten på en sång man kan, det kan vi göra en annan gång, det
kan man också tänka sig, men ni kan gärna ”hotta upp” den, säger läraren och
visar. Kanske kan man göra den som ”rap”!?
–Nu ser jag att du gick igång på det A. G., fortsätter läraren, en utsmyckad
barnvisa.
–Som Black Ingvars, säger någon.
–Ett mycket bra exempel, säger läraren.
–Får man en bestämd sång?, frågar en annan.
–Ni kommer att få välja själva, svarar fröken, ni får diskutera i gruppen.
–Tänk om det blir samma!?, säger en tjej.
–Men oj så hemskt, skämtar läraren.
–Det blir ju olika som sjunger, föreslår en elev.
–Ja, menar läraren, jag har svårt att tänka mig att en sång blir likadan då D.
eller A. G. gör den.
–Måste man sjunga?, frågar en tjej.
–Det enda man måste göra nu är att räcka upp handen, säger läraren,
eftersom flera pratar samtidigt, nej, självklart måste man sjunga.
–Har ni några funderingar?, undrar hon vidare och vänder sig till dem som inte
sagt något i tur och ordning.
–Det blir kul, säger någon.
–Emil i Lönneberga, föreslår en kille, och flera i klassen hjälper till att sjunga
den låten.
–Får man ta Midnatt råder?, frågar en kille.
–Nja, kanske inte julsånger, svarar läraren.
Hon delar sedan in dem i grupper och de ger sig iväg utan protester. En grupp
är kvar i klassrummet. Medlemmarna kommer med förslag på olika låtar. De
diskuterar olika varianter.

Mina kommentarer

Barnen verkar entusiastiska både när det gäller att de ska ha musik och när
fröken berättar om den tänkta uppgiften. De ställer frågor och diskuterar, jag
får känslan av att de är vana vid att diskutera och att de brukar bli tagna på
allvar. När läraren ger exempel på hur man kan ”hotta upp” en barnvisa
kommer det glada rop från barnen. Stämningen känns positiv. Övningen läggs
upp på det sättet att de diskuterar sig fram till ramarna, med något ”veto” från
läraren och sedan arbetar de självständigt utifrån det. Läraren vill också höra
deras funderingar, och det tror jag är ett viktigt utgångsläge. De får också
chansen att uttrycka sina förväntningar. De verkar tycka det är väldigt kul och
samarbetet i grupperna fungerar mycket bra. I den gruppen jag studerar
speciellt är deltagarna väldigt seriösa och vill få rörelserna att passa perfekt till
sången. En tjej visar besvikelse över att de inte hinner redovisa, jag förstår det
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som att läraren tar tillfället i akt för att få barnen att tänka på hur det är att
fungera tillsammans i en grupp under de förutsättningar de har. Det märks att
de är vana att uppträda för varandra och de ”tar i” när de sjunger, ingen verkar
generad på något sätt. Uppgiften bygger på att var och en får använda sin
kunskap inom området och komma med förslag.

Dagboksanteckningar relaterade till varje studerat sammanhang fördes
som sagt kontinuerligt. För att undersökningsprocessen skall bli tydlig vill
jag dela med mig av det som antecknades i samband med ovanstående
lektion samt efter det att jag fått tillgång till lärarens skriftliga reflektioner
över densamma. Påpekas bör att dagboken ofta kunde innehålla
anteckningar av väsentligt mer vetenskaplig och metodisk karaktär.

Dagbok

Läraren är väldigt tydlig mot eleverna och visar också på hur det är att ge och
ta, att förra gången använde hon deras material och så kanske det kunde bli
varannan gång, men att hon också skulle komma att erbjuda dem sådant som
de kanske inte ens vet hör till musikämnet. Det fungerar bra att eleverna arbetar
självständigt, och att dagens lektion gav ett bra exempel på det som jag menar
är interaktion fast läraren och eleverna inte befinner sig face-to-face, eller ens i
samma rum. Demokratiska ”tips” kommer också hela tiden in i undervisningen.

Lärarnas reflektioner som blir en del av studiens empiriska material sker
skriftligt via e-mail och har mina redigerade fältanteckningar, samt
tolkande kommentarer, som utgångspunkt. I studien har aktörerna
ombetts att reflektera över interaktionen, samspelet med eleverna, vilket
är en bred och öppen uppmaning. Att låta aktörerna få kommentera det
undersökta sammanhanget kontinuerligt i stället för att intervjua dem en
eller ett par gånger under undersökningsperioden förväntas öka
tillförlitligheten. Såväl sammanhanget, lärarna som jag skulle hinna
förändras under en termin och reflektioner över erfarenheter som är
gjorda allt för långt tillbaka i tid blir ofta efterkonstruktioner (Schütz,
1976). Hur lärarens reflektioner över ovanstående fältnotiser och
kommentarer såg ut visas nedan.

Hej igen!
Denna gång får du svaret lite snabbare. Jag skriver ner mina reflektioner
spontant så de är inte särskilt strukturerade. Jag känner mig väldigt nöjd med
tisdagens lektion. Alla barnen var med och ingen hamnade utanför. Det är en
stor fördel att kunna ha musik i en mindre grupp. Då hinner man låta varje
barn komma till tals. Jag tycker om att få höra vad barnen tänker om olika
saker och det tycker barnen om. De vet också att jag brukar ”ta till mig” deras
åsikter förutsatt att de är framförda på ett trevligt sätt och genomförbara.
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Det är möjligt att diskutera fram reglerna eftersom dessa barn uppträder på ett
förnuftigt sätt. De klarar av ett nej utan att börja tjura och vägra arbeta. Att jag
vet det gör ju förståss att jag blir ännu mer benägen att lyssna på dem. Då blir
också stämningen positiv. Dessa barn känner varandra rätt väl och de är vana
att uppträda i alla möjliga små och stora sammanhang. Jag har genom åren
lärt mig att barn har så otroligt många bra idéer att komma med om man bara
ger dem chansen. Jag blir gång på gång imponerad av vad de kan
åstadkomma.
Det är en fördel att undervisa barnen i fler ämnen än musik. Vi känner
varandra och de får se sin fröken i en lite annorlunda situation. Det är också
lättare för mig at till exempel bilda grupper eftersom jag känner barnen.
Då kan jag undvika klart omöjliga kombinationer (om det nu finns några).
Att undervisa i musik känns klart positivare nu när vi kommit igång än det
gjorde i våras när jag fick klart för mig att jag skulle få musiken på min lott.
Trevlig helg!

Dagbok

Det känns som läraren är inne i och utnyttjar och utvecklar den goda cirkeln då
det gäller interaktionen med barnen. Det är en väldigt positiv inställning till
musiken bland barnen och det visar sig att läraren tycker det är roligare än hon
tänkt sig. Det är kul att få hänga med i utvecklingen.

Utifrån Vetenskapsrådets21 forskningsetiska principer vill jag redovisa hur
jag förhåller mig till etiska frågor i föreliggande studie. Deltagarna i
studien informerades muntligt och skriftligt om sitt deltagande. Eleverna
och deras föräldrar fick veta att deltagandet var frivilligt och att de när
som helst under studiens gång kunde avbryta sitt deltagande (bil. 1). De
fick veta på vilket sätt deras ord och handlingar skulle användas i studien
och hur resultaten skulle komma att användas. Dessutom fick de
möjlighet att kontakta mig vid funderingar. De deltagande lärarna blev
också informerade om vad jag skulle göra med deras skriftliga
reflektioner samt hur utskrifterna skulle förvaltas (bil. 2).

Angående samtyckeskravet fick elevernas föräldrar skriftligen godkänna
sina barns deltagande medan lärarna och rektorerna muntligen fick
möjlighet att godkänna mitt deltagande. Samtliga deltagande visste att de
kunde avbryta sin medverkan när de ville. Vidare då det gäller
konfidentialitetskravet fanns det en muntlig överenskommelse om att
deltagarna skulle förbli anonyma och att uppgifter kring namn och skolor
skulle behandlas på ett sådant sätt att enskilda personer inte skulle vara

                                                  
21 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.
Utgivare: Vetenskapsrådet. Tryck: Elanders Gotab.
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möjliga att känna igen. Nyttjandekravet behandlades i sin tur så att
information om att det informanterna delat med sig av endast skulle
användas i forskningssyfte delgavs.

Enligt rekommendation från Vetenskapsrådet informerades de deltagande
lärarna om var det samlade resultatet skulle publiceras och hur det skulle
kunna bli tillgängligt för dem.
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Analys

Det allra sämsta sättet
att komma på idéer är
att direkt jaga dem.

/Samuel Butler

Analys under det empiriska arbetet

I ett empiriskt arbete, som det vilket ligger till grund för denna
avhandling, förekommer en fortlöpande och en avslutande analysprocess.
De är åtskilda endast i tid, vilket innebär att den fortlöpande analysen så
småningom går in i en ny fas av intensiv karaktär (Kullberg, 1996). Den
fortlöpande är den som försiggår under det empiriska arbetet och befinner
sig till största delen inom det första ”skådande” steget i den
fenomenologiska modellen. Anteckningar fördes i detta fall som
dagboksnotiser. Det som behandlades var känslointryck, forskningens
framskridande, användandet av instrument, intryck från lärares
reflektioner och informella samtal samt studiens förhållande till syftet och
forskningsfrågorna. Tanken var att försöka behålla det reflekterande
tänkandet och att ifrågasätta det som visade sig så länge studien pågick.
(Karlsson, 1999). Denna dagbokstext låg också som grund för det
avslutande analysarbetet.

Analys av genererad textmassa

För den mer intensiva delen av analysarbetet där det textmaterial studien
genererat; fältnotiser, lärarreflektioner och dagboksanteckningar utgör
grunden, valdes en fenomenologiskt orienterad analysmetod. Till stor del
är denna metod grundad på Spiegelbergs (1982) tankar22. Jag var
medveten om att detta är en filosofisk metod, men såg den ändå som
värdefull att pröva som en strukturerande hjälp i analysprocessen. I
förlängningen ger den möjlighet för olika varianter av den didaktiska
                                                  
22 En första presentation av bearbetningen av Spiegelbergs modell genomfördes vid
nordiskt Nätverk för Musikpedagogisk Forsknings konferens i Finland 2002 (Ferm,
2002).
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interaktionen att framträda. Detta ger förutsättningar för att samband skall
kunna tydliggöras och ”ny kunskap” om musikdidaktisk interaktion
komma i ljuset. I den fortsatta texten beskrivs Spiegelbergs metod i korta
drag, följt av hur analysprocessen konkret har gått till i föreliggande
studie.

Modellen för analys som är grundad på hela den fenomenologiska
rörelsen beskrivs i sju steg. Spiegelberg menar att stegen vanligtvis
förutsätter de tidigare men att de inte nödvändigtvis behöver följa på
varandra. Stegen ses som parallella, vilka är möjliga att vandra emellan.
Liksom Alerby (1998) skriver, medför en sådan tolkning av modellen att
interpretation är aktuell i hela analysprocessen. Min tolkning av
relationen mellan stegen är att det första kan ses som centrum i en sol och
de sex följande som solens strålar. När väl kärnan är beskriven kan
analytikern vandra runt på strålarna, ut från kärnan, tills fenomenet är
beskrivet i sin fulla bredd (Ferm, 2002). Det som betonas i denna
analysmetod är att inget kan forceras fram. Den fenomenologiska
analysen måste komma efter en beskrivning av fenomenet. Till skillnad
från beskrivning inom empirismen söks det väsentliga och meningsfulla i
fenomenet och det som inte alltid direkt går att avläsa (Hangaard-
Rasmussen, 1996). Förespråkarna för fenomenologisk analysmetod
protesterade alltså mot den empiristiska reduktionismen, Husserls slagord
Tillbaka till sakerna själva har varit ledmotivet. Tolkningen av metoden
har varierat mellan forskare, men det gemensamma syftet har varit att ge
fenomenet en fylligare och mer framställning än vad empirismen gjorde.
De sju stegen är de följande:

1. utforska särskilda fenomen
2. utforska generell ”essens”
3. begripa ”essentiella” relationer mellan ”essenser”
4. iaktta former av hur fenomenet visar sig
5. utforska konstituerandet av fenomenet i medvetandet
6. fastställa tron på fenomenets existens
7. tolka fenomenets mening

I den text som följer beskrivs de olika stegen närmare och hur metoden
använts i samband med föreliggande analysprocess. Tanken med att
beskriva analysprocessen är att ge läsaren en chans att sätta sig in i den
process ur vilken resultatet utvecklat sig. Detta är en förutsättning för
studiens trovärdighet (Bradbury & Reason, 2001). Utgångspunkten för
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beskrivningen är de dagboksanteckningar jag valt att skriva i samband
med varje analystillfälle.

Det första utforskande steget innehåller tre operationer som tillsammans
utgör ”fenomenologisk beskrivning”. De hör nära samman men behöver
hållas isär, enligt Spiegelberg (1982); den intuitiva fasen, den analytiska
och den deskriptiva. Den första fasen handlar om att intuitivt se det unika
med speciella fenomen, till exempel att leta efter likheter och skillnader.
Den andra fasen, som sällan frigörs ifrån den tidigare, innefattar att
analysera det som visat sig. Den fenomenologiska analysen involverar
inte i första hand lingvistiska uttryck. Det handlar om att analysera
fenomen genom att spåra dess element och struktur, utan att fastna i
uttrycken som refererar till dem. Man ser både till likheter och relationer,
till angränsande fenomen och till olikheter mellan fenomen. Den tredje
fasen är alltså fenomenologisk beskrivning, vilken inte bör göras utan att
fenomenen är intuitivt och analytiskt utforskade. En av de stora
fallgroparna i fenomenologin är då forskaren ”rusar fram” och försöker
finna den rätta beskrivningen innan det är säkerställt vad som skall
beskrivas. Beskrivningen kan göras genom negation, genom metaforer
eller skildringar. I denna fas är selektion både nödvändig och oundviklig,
den tvingar forskaren att se till centrala och avgörande karakteristika.

Konkret inleddes analysarbetets första steg med genomläsning av mina
dagboksanteckningar. Tanken var att återvända till känslan i själva
observationsprocessen. Dagbok hade skrivits efter i stort sett varje lektion
och varje lärarreflektion. Läsningen genomfördes så förutsättningslöst
som möjligt, viket innebar att jag försökte vara öppen för det som texten
representerade. Ord som beskrev viktiga metodiska och empiriska
aspekter markerades.

Genomläsningen följdes av ett fritt sökande efter fenomenet i det
empiriska materialet; ett försök att intuitivt och analytiskt finna vad som
skulle beskrivas – musikdidaktisk interaktion. En genomgång av
fältnotiser och lärarreflektioner utan någon som helst nedskrivning eller
markering gjordes. Jag funderade över olika varianter av musikdidaktisk
interaktion och tyckte mig se liknande gestaltningar av fenomenet i de
olika sammanhangen. Tanken var att ingen styrning skulle ske i det
inledande skedet. Det som intuitivt visade sig skulle förhoppningsvis
finnas kvar och med tiden träda fram ännu tydligare. Som sagt, det gällde
att inte stressa fram fenomenet.
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Något som visade sig för mig i denna första genomgång av materialet kan
symboliseras av en triangel med spetsen nedåt (se figur 4, där
interaktionens olika nivåer tog sig uttryck. (Se vidare resultatdelen s. 19).
Överst visade sig former av interaktion där till exempel en elev bad att få
spela en låt vid nästa lektionstillfälle, vilket läraren tog vara på och som
ledde till ett klassarrangemang. Nedåt i triangeln kom interaktion som tog
mindre plats i tid och rum, till exempel då läraren visade eleven hur en
tonslinga skulle spelas genom att hålla i och leda hennes fingrar. Överallt
finns växelspel mellan givande och tagande, lärarens intresse och
bekräftelse samt elevernas intresse, erfarenhet och initiativ. Interaktion
bygger i samtliga nivåer på ömsesidig respekt. Olika symboler som
används i musikdidaktisk interaktion finns också med över hela registret.
Modellen var inte heltäckande, eftersom alla aspekter inte passade in,
men fungerade just då som hjälp för att tydliggöra materialet.

Figur 4. Musikdidaktisk interaktion på olika nivåer
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Vidare följde en mer noggrann läsning med syfte att ringa in fenomenet,
fortfarande i den intuitiva/analytiska fasen. Jag började med den text som
utgjordes av lärarnas reflektioner. Fokus låg på att finna reflektioner över
något som skulle kunna vara musikdidaktisk interaktion. Rubriker skrevs
ned spontant och sorterades ytterst preliminärt utifrån vad lärarna hade
reflekterat över med anknytning till den musikdidaktiska interaktionen i
olika former. Detta gjordes utifrån varje lärare för sig för att undvika att
en lärares ”mall” lades på material från en annan lärare. Efter en första
intuitiv analysgenomgång av lärarnas reflektioner visade sig ett antal
rubriker för de deltagande lärarna. Rubrikerna kan hänföras till
avhandlingens syfte och min tidigare erfarenhet, men till största delen till
de studerade sammanhangen och lärarnas reflektioner över dem.23

Innan denna analys av lärarnas reflektioner avslutades läste jag igenom
vad som stod under varje rubrik och sökte i tanken sammankopplingar,
samt förhållandet till den upp- och nervända triangeln. Vilka olika nivåer
visade sig? Gick det alltid att säga?

Med ambitionen att ha ett öppet sinne fortsatte sedan analysen genom
samma procedur med fältnotiserna. De representerade vad lärarna gjorde
och vad som skedde under de studerade musiklektionerna. En medveten
tanke var att försöka frikoppla de rubriker som utkristalliserat sig i arbetet
med lärarnas reflektioner, ett försök att undvika låsning eller förblindning.
Ett första sorteringsförsök var att nivågruppera olika varianter på ett tema
utifrån triangelmodellen, vilket visade sig inte fungera alls på grund av att
fenomenet inte gjorts tydligt. I stället noterades de rubriker som dök upp
efter hand och hierarkin lämnades tillsvidare.24

                                                  
23 Lärare A; Känsla/stämning, balans, individ, utveckling, erfarenhet, process,
påverkan/förutsättningar.
Lärare B; Mening, känsla, påverkan på kvalitén, ta vara på initiativ och intresse,
individen, erfarenheter.
24Lärare C; lust, kvalité, påverkan på kvalitén, individ, utveckling, koppling till
erfarenhet, initiativ/intresse, ansvar.
25 Lärare A; Erfarenhet, ta vara på initiativ, kroppen, symboler, bekräftelse, individen,
intresse för erfarenhet, bygga på intresse, peppning, upplevelse.
26 Lärare B´s material; Ta vara på initiativ, bjuda in, ge ansvar, utrymme för elevens
tankar, fånga upp det som händer, öppna för reflektion, ta vara på erfarenhet,
uppmuntra handling, betona syfte, erbjuda nya områden utifrån erfarenhet, stimulera
och värdera individen positivt.
Lärare C´s lektioner; bygga på erfarenhet, ge ansvar, peppa utifrån elevens nivå, bygga
på intresse, ta vara på det som händer i stunden, symboler som används för
kommunikation, individen, kropp, kommunikation kring formen, kommunikation på
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Varje analystillfälle inleddes med en genomgång av de rubriker som
dittills uppenbarat sig ur aktuell lärares material. Efter en genomgång
hade material från lärare A genererat rubriker som skulle kunna beskriva
hur fenomenet visat sig där.25 Dessa sågs som ytterst preliminära. De var
ännu inte möjliga att testas mot varandra eller mot sitt innehåll. Något
som noterades var att det i början av en analysperiod var enklare att
spontant hitta teman. Efter hand blev antalet teman på något sätt ”mättat”,
vilket fick konsekvensen att jag försökte variera startpunkterna för
analysarbetet. I det vidare arbetet med övriga lärares bidrag försökte jag
vara öppen för vad som fanns där och att inte ha med mig de teman som
hade visat sig hos föregående. De rubriker som sprang ur arbetet med
lärare B och C’material såg något annorlunda ut.26

Fortsättningsvis följde ett arbete med att hitta enhetliga och beskrivande
rubriker, med början i lärarnas reflektioner. Kanske kunde en
sammanslagning av grupper och en kontroll av huruvida temanas innehåll
och rubriker stämde göras samtidigt. Jag bestämde mig för att kopiera
lärarnas reflektioner i olika färg och utgå ifrån de teman som visat sig
samt att samla ”citat” i olika högar av papperslappar. Samtliga rubriker
och utsagor fick vara kvar till en början. Kanske skulle vissa gå att slå
ihop med andra eller kanske skulle det visa sig att det fanns belägg för
dem i de andra lärarnas historier. I annat fall fick de vara speciella för att
de var viktiga. Att ha en stor variation, för att möjliggöra en bred
beskrivning av fenomenet var väsentligt. En öppenhet fanns också för
”nya” rubriker att visa sig. Några citat passar också i flera sammanhang
eftersom de beskriver olika aspekter av samma interaktion.

Det fortsatta analysarbetet ledde fram till en första grov tematisering av
lärarnas reflektioner. Vissa grupper sattes ihop och vissa ”citat” visade sig
som sagt inte passa under de rubriker som i en första fas verkade rimliga.
Dessa processer kan hänföras till analysfasen i det första steget av den
fenomenologiska modellen.

Därefter lämnades lärarnas reflektioner för att teman inte skulle befästas
för tidigt. I stället fokuserades den text som genererats ur de direkta

                                                                                                                             
avstånd, peppa för fortsättning, erbjuda förkroppsligande av kunskap, erbjuda
utveckling, öppna för elevernas initiativ, samt lust.
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observationerna. Texterna bearbetades utifrån de preliminära teman som
visade sig vara fruktbara att använda. Först gjordes en genomgång av
hittills funna temans användbarhet varefter textmaterialet återigen
behandlades. Ett medvetet val gjordes att inte läsa vad som placerats
under olika temarubriker. I stället gjordes en ny genomsökning av
textmaterialet. Detta för att senare kunna göra en jämförelse med vad som
tidigare tyckts karaktärisera respektive område. Ett annat syfte var att
kunna behålla ett öppet sinne i processen27. Denna första gruppering var
alltså en form av kontroll av om temat höll, det vill säga om utsnitten från
det studerade samanhanget verkligen beskriver det rubriken förtäljer. En
koppling kan göras till de fenomenologiska analysstegen. Det visar sig
tydligt att processen inte går från ett steg till ett annat utan att det hela
sker parallellt. Detta leder över till de nedan beskrivna stegen.

Det andra steget i analysmodellen innefattar att utforska generell ”essens”
av lärarnas reflektioner, alltså det som gör ett fenomen till ett speciellt
fenomen och inte till något annat. Detta kan ses som en fördjupning av
det första steget. Spiegelberg menar att vi måste titta på det partikulära
som exempel, fall vilka står för den generella essensen. Ett sätt att gå från
det partikulära till det generella är att rada upp partikulära fenomen
utifrån dess likheter. Det kan alltså handla om att hitta olika varianter av
interaktion som präglas av att läraren fångar upp det som händer i
stunden. Denna del av analysprocessen innefattar också att hitta grupper
som hör ihop. Till exempel att former av fenomenet som finns under
rubriken bygga på intresse respektive ta vara på initiativ kan ha något
gemensamt. Även detta steg följs av operationer av analys och
beskrivning.

Det tredje steget innebär att begripa ”essentiella” relationer mellan
”essenserna”, vilket kan göras på två sätt, eller i två former; internt eller
externt. Internt behandlas frågan om en essens komponenter är essentiella
eller inte. Vad är det som exempelvis gör interaktion utifrån elevens
erfarenhet till just det? Antingen kan detta kontrolleras genom att
komponenter tas bort eller ersätts med någon annat. Externt används
också imaginär variation. En konstant essens kombineras med varierade
essenser.
                                                  
27 Följande genomgång gjordes på dataskärmen. Olika typsnitt valdes för notiser från de
olika lärarnas verksamhet och citat och skeenden klipptes in i ett dokument som
representerade ett speciellt tema. Syftet med de olika typsnitten var att det skulle vara
klart vilken lärares undervisning de olika skeendena härstammade ifrån.
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Nästa steg, det fjärde, går ut på att beskåda olika former av hur fenomenet
visar sig. Helheten finns i medvetandet trots att vi bara kan se några sidor.
Om triangeln jag beskrev (se figur 4) utvecklas till en prisma kan vi tänka
oss att vi ser en sida av prismat i taget, vilket motsvarar en
framträdelseform av den musikdidaktiska interaktionen. Det gäller alltså
att i analysen vara öppen för dessa olika framträdelseformer, för
fenomenet i hela dess bredd, och vara medveten om att det perspektiv vi
ser utifrån kan förvränga det vi ser. Fenomen kan finnas i utkanten av vårt
synfält, påverkade till exempel av dimma.

Steg fem består av att utforska konstituerandet av fenomenet i
medvetandet. Spiegelberg utgår ifrån att fenomenet konstituerar sig självt
i medvetandet. Syftet med detta är att kunna förutse den typiska
strukturen genom en analys av dess essentiella drag. Det kan vara av vikt
att öka medvetenheten om hur fenomen framträder ur textmassan.
Benämningarna på de teman som under vägen användes konstituerades på
olika sätt. Vissa hade direkt anknytning till studiens syfte, vissa till
pedagogiska teorier jag haft kontakt med sedan lång tid tillbaka, vissa till
det lärarna själva skrev och sa. Detta konstituerande gick inte att se då,
utan var först ett förreflektivt erfarande. Mitt förhållande till det
studerade, det faktum att jag var intresserad av lärarens tankar, ord och
handlingar, inverkade troligtvis också på konstituerandet.

Med fenomenologisk reduktion, vilket steg sex innefattar, avses att göra
fenomenets existens trovärdig. Den innebär att vi måste avskilja
fenomenet från vår dagliga upplevelse av det för att göra dess innehåll så
fullt och rent som möjligt. Det blir en slags kontroll av innehållets värde.
”What is all-important in phenomenology is that we consider all the data,
real or unreal or doubtful, as having equal rights, and investigate them
without fear or favour” (Spiegelberg, 1982, s. 710). Reduktionen hjälper
oss att vara rättvisa mot alla data. Man brukar tala om light epoché vilket
handlar om att vara observant på den egna förförståelsen och den
kroppsliga erfarenheten av fenomenet. Det kan betonas att
fenomenologisk reduktion förekommer i alla steg, men att beskriva det
som ett eget steg kan göra dess funktion tydlig (Johansson & Kroksmark,
1998).

Det sista och sjunde steget tolkar fenomenets dolda mening. Detta är
alltså en form av hermeneutisk fenomenologi, vilken syftar till att
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upptäcka mening som inte är direkt knuten till vår riktad-het eller vårt
analyserande och beskrivande. Tolkaren bör alltså gå bakom det som är
direkt givet. Innebörden är ett avtäckande av gömd mening, eller en
intuitiv verifikation av mindre tillgängliga skikt av fenomenet. Som
nämndes ovan förekommer denna tolkning under hela analysprocessen,
på grund av att stegen inte följer på varandra utan finns parallellt genom
hela processen. Här växlar forskaren mellan de roller jag tidigare nämnde,
kannibal, schizofren och schaman (Hastrup, 1999). Den tolkande
processen avslutas då ett antal framträdelseformer som lyckas beskriva
fenomenet i hela dess bredd har analyserats fram. Det gäller som forskare
att vara uppmärksam på sin närhet och sin distans för att undvika tolkning
som går över i spekulation.

Fortsättningsvis beskrivs min vandring mellan ovanstående steg, eller
solstrålar. Analysen gick först vidare med temat symboler, vilken
dessförinnan behandlats på ett mer ytligt plan.28 Det visade sig att
interaktionen innefattade kroppslig, verbal och ”skriftlig” symbolik i olika
kombinationer. De tre huvudrubrikerna blev en form av ingång i en ny
symbolanalys. De olika nivåerna av abstraktion finns med i bakhuvudet.
Temana beskrevs och förtydligades med exempel. Vidare diskuterades
huruvida en symbol är kroppslig eller ljudande samt vilka konsekvenser
användandningen får för musikundervisning. Det senare är en del i att
avskilja fenomenet från mig och från det studerade sammanhanget.

Arbetet fortskred med resterande teman. Funderingar över vad de
egentligen stod för och vilka grupperingar som kunde göras och vad som
påverkade meningen kom och gick. Tankar kring de skeenden där läraren
var mer styrande uppmärksammades också. Var passade de in? Var de
kanske en form av erbjudande?

En annan fråga som uppstod var hur ta vara på det som händer i stunden
skiljer sig från att ta vara på initiativ. Vad innebär egentligen att ta vara
på det som händer i stunden, är det oförutsedda händelser som leder till
”nytt lärande”? En annan fråga är hur ge ansvar skiljer sig ifrån bjuda in?
Det första handlar kanske mer om att kommunicera på avstånd medan det
andra innefattar att ge eleven möjlighet att ta initiativ. Vidare fortsatte
arbetet med lärarnas reflektioner och funderingar på hur resultatet skulle
                                                  
28 En snabb strukturering av symbolerna gjordes inför en presentation vid School of
Music, Monash University, Melbourne, Australien mars 2002.
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presenteras. En genomläsning av dagboksanteckningarna gjordes också
för att se om några av lärarnas reflektioner fanns där. Något som kan
betonas är att vandringen också förde mig fram och tillbaka i förhållande
till solens mitt, många vägar visade sig vara återvändsgränder.

Vid ett senare analystillfälle arbetades med att erbjuda nytt. En metafor
visade sig som en resa där eleverna kunde komma till vägskäl där läraren
visar vägen för att eleverna skall få möjlighet att göra nya musikaliska
erfarenheter. Fyra underteman blev tydliga; läraren planerar resan,
läraren tar över, diskussion och eleven frågar efter vägen. Det var
intressant, men frågan var om delar av beskrivningen gick för mycket in i
något annat tema. Det var också svårt att avgöra hur balansen mellan citat
och bearbetad text skulle ta sig ut samt huruvida lärarnas ”namn” skulle
vara med i anknytning till citaten. Dessutom behandlades kroppstemat,
vilket slutligen fick bli en undertema i symbolavsnittet, medan vissa
skeenden visade sig höra till kunskapserfarande. Andra teman som
lämnades var individen och ge ansvar eftersom de aspekterna finns med
genomgående i alla teman.

Efter ett längre uppehåll återupptogs analysarbetet. Ytterligare
funderingar fanns på huruvida överlappningar existerade mellan temana
och om de två delarna av resultatet kunde vävas samman, för att på så sätt
belysa fenomenet mer genomgripande. Hur skulle reflektionerna kunna
vävas ihop med observationerna? En omarbetning av resultatet inleddes.
Lärarnas reflektioner blev inledning, avslutning och komplettering av
vissa delar i den resultatdel som byggde på observationerna. Vissa
förklarande kompletteringar av texterna gjordes i syfte att förtydliga hur
temana förhöll sig till varandra. Dessutom funderade jag på nivåer och
logik mellan temana. En oro fanns för att nyanser av aspekterna skulle
försvinna vid för ”råa” sammanslagningar. Det var viktigt att de studerade
livsvärldarna presenterades så brett som möjligt. En mer enhetlig
rubriksättning där lärarens handlingar kommer i fokus arbetades fram.

Vidare följde en period av arbete med att få en närmare koppling till syfte
och frågeställningar i förhållande till resultatredovisningens struktur. En
modell med tre huvudteman utkristalliseras. Lärarnas reflektioner
plockades ut ur den del av resultatkapitlet som utgjordes av
observationsanteckningar. Rubrikerna förändrades igen eftersom de
fortfarande inte stod för sig själva och var hierarkiskt obalanserade. Syftet
blev nu att få dem mer enhetliga och koncentrerade. En konsekvens var



113

att underteman togs bort. De hade under vägen fyllt en strukturerande
funktion, men kändes i aktuell fas förvirrande. En ny organisation gjordes
utifrån en tidsaspekt där öppenhet och medvetenhet var utgångspunkt för
struktureringen av den musikdidaktiska interaktionen. Arbetet med att få
de olika sidorna av fenomenet att stå för sig själva och fylla sin funktion i
sammanhanget fortsatte. Bland annat ändrades resemetaforen till en
klättermetafor, där sambandet mellan läraren, eleven och musiken blev
tydligare. Denna metafor utvecklades senare som ett redskap för att
tydliggöra det totala resultatet. Lärarnas reflektioner fick till sist en egen
avdelning i avhandlingens resultatdel. Det visade sig där att samtliga
underteman, utom förutsättningarnas inverkan, hade med balans att göra.

I slutfasen av arbetet med analysen, presentationen och perspektiverandet
av resultatet, arbetade jag med att få ett närmare förhållande till
kontexten, samt med att få texten mer tydlig och mindre spretig och
fragmentarisk. Detta gjordes utifrån ett helhetstänkande. En tydligare
modell utarbetades över hur de olika temana förhåller sig till varandra.
Fenomenet framträder förhoppningsvis genom resultatredovisningen, att
det dryftas i kommentarer och i den avrundande diskussionen sätts in i ett
större sammanhang.
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Kapitel 5
The relations between things or
aspects of things having always
our body as vehicle, the whole of
nature is the setting of our own
life, or our interlocutor in a sort
of dialogue. That is why in the
last analysis we cannot conceive
anything which is not perceived
or perceptible.

/Merleau-Ponty

Fenomenets olika sidor

I detta kapitel beskrivs fenomenet musikdidaktisk interaktion ur ett
lärarperspektiv, i livsvärldsfenomenologisk anda. Trots att mina
observationer och lärarnas reflektioner skall ses som delar av en studie, då
de kontinuerligt varvats och inverkat på varandra, väljer jag att redovisa
de två olika delarna av resultatet var för sig. Observationsdelen
presenteras med hjälp av fem teman och de skriftliga reflektionerna med
två. Intentionen är att de två avsnitten i föreliggande kapitel förmedlar det
komplexa fenomenet musikdidaktisk interaktion så fullständigt som
möjligt. Det resultat som sprungit ur observationer redovisas först, och
därefter finns resultatet av lärarnas reflektioner att läsa.

Fenomenet som det visade sig i klassrummet

Inledningsvis presenteras hur de fem teman som beskriver fenomenet
utifrån close observations, vuxit fram och förhåller sig till varandra.
Därefter introduceras varje tema med en kortfattad beskrivning, och
senare redogörs närmare för hur de visat sig i materialet. Efter varje tema
följer kommentarer, en teoretisk så väl som erfarenhetsbaserad blick på
respektive sida av fenomenet musikdidaktisk interaktion. Som jag berörde
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tidigare i denna text angående analys av studiens genererade material,
framträdde efter en första genomgång fenomenet musikdidaktisk
interaktion i form av en triangel med spetsen nedåt. Symboler, ömsesidig
respekt, givande och tagande samt bekräftelse visade sig vara viktiga
faktorer i det kommunikativa sammanhanget (se sid. 105). Ju längre ned i
triangeln interaktionen försiggick desto närmare varandra befann sig
lärare och elev, både i tid och rum.

Att betrakta fenomenet musikdidaktisk interaktion som en helhet kan
liknas vid att se en prisma, där olika sidor, det vill säga teman,
representeras av en triangel. Beroende på vilken sida av prisman som
vrids mot ljuset bryts det på olika sätt och olika väsentliga aspekter görs
synliga. Den hierarki som triangeln gestaltar visas dock inte explicit i
samtliga teman, men den finns där. I denna tvådimensionella presentation
av fenomenet har jag valt att låta fyra trianglar hållas samman av en
cirkel. Tillsammans blir delarna en stjärna som representerar fenomenet
som helhet. Cirkeln är avhandlingens centrala tema och figuren beskriver
hur de olika temana i övrigt förhåller sig till varandra (se figur 5). Under
processens gång framträdde lärarnas medvetenhet och öppenhet i
förhållande till elevernas musikaliska erfarande tillsammans med ovan
nämnda faktorer som väsentliga. Analysen ledde fram till den
tematisering av dessa faktorer som visas i figuren nedan. Temana går i
någon mån in i varandra och skall heller inte betraktas som helt fristående
från varandra. De visar olika sidor av samma fenomen. Varje tema
synliggörs med hjälp av förtydligande aspekter.

Syftet med studien är alltså att beskriva, analysera och försöka förstå
musikdidaktisk interaktion i grundskolans åk 4-6 ur ett lärarperspektiv.

Min syn på interaktionen är att den sker i handling och ger eleverna
möjlighet att erfara musik utifrån sina tidigare erfarenheter, sitt intresse
och sitt sätt att närma sig musik.(se s. 65 för en djupare definition av
studiens centrala begrepp).

En övergripande fråga är;
Hur interagerar lärarna med eleverna i musikaliska lärandeprocesser?

Vidare ställs frågan;
Vilka faktorer är viktiga i den musikdidaktiska interaktionen?
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Svaren framställs genom teman vars förhållande till varandra illustreras i
nedanstående modell (figur 5).

Figur 5. Schema över observationsstudiens teman.

Som en genomgående illustration av musikdidaktisk interaktion ur ett
lärarperspektiv används en metafor – klättring. Den visar ett interaktivt
sammanhang, där läraren representeras av klätterföraren, och eleven av
den som klättrar och får möjlighet att erfara berget. Musiken, eller det
musikaliska landskapet, motsvaras av berg och fjällnatur.
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Översiktlig beskrivning av observationsstudiens teman

Öppenhet och medvetenhet i förhållande till tidigare musikaliskt
erfarande

Temat skall ses som en ingång till den musikaliska lärandeprocessen och
tar upp de olika aspekter som visar på lärarens förhållande till elevernas
tidigare musikaliska erfarande. Fyra aspekter är: skeenden där lärarens
intresse för elevernas musikaliska erfarenhet visas, skeenden som visar på
att läraren har kännedom om deras musikaliska erfarenhet, skeenden som
ger eleverna tillfälle att visa och använda sin erfarenhet och skeenden som
visar på vilka sätt läraren tar tillvara elevernas musikaliska erfarande. I ett
klättersammanhang motsvaras aspekterna av klätterförarens öppenhet och
medvetenhet i relation till klättrarens tidigare erfarande av klättring.

Öppenhet för elevens initiativ

Musikalisk interaktion där läraren öppnar för elevernas initiativ eller
intresse, är en annan ingång till musikaliskt lärande som detta tema
belyser. Vilka är formerna för hur detta görs. Temat fokuserar aspekter av
öppenhet för och uppmuntran till att eleverna skall komma med förslag
och idéer på aktiviteter och dess utformning. Aspekterna delas in i
grupper om erbjudanden, arbetsformer, samtalsformer samt inspiration
och stimulans.

Öppenhet och medvetenhet – möjliggörande av nytt musikaliskt
erfarande

Detta kan ses som observationsdelens huvudtema och det beskriver
interaktion där läraren erbjuder eleverna att göra nya musikaliska
erfarenheter genom att lyssna, musicera, dansa, komponera och reflektera
utifrån vad de har med sig in i interaktionen och det som utvecklas i
lärandesituationen. I detta sammanhang ses olika former av fortsatt
erfarande som olika klätterleder eller olika sätt att tackla en led. Ibland är
hela ”rutten” planerad och andra gånger är bara området för aktiviteten
bestämt. Vägskäl kan ge upphov till övervägningar och diskussion så väl
som direkt beslutstagande.
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Bemötande av handling

Temat fördjupar en sida av den musikdidaktiska interaktionen; de sätt på
vilka läraren bemöter elevernas handlingar. Det som lyfts fram är hur
elevernas initiativ och musikaliska handlingar bemöts i musikdidaktisk
interaktion, där utgångspunkten är att musikaliska erfarenheter skall
göras. Det kan vara att läraren berömmer eleverna, uppmuntrar dem,
diskuterar med dem, uppmanar dem att arbeta vidare, bygger
undervisningen vidare utifrån deras initiativ, förklarar något för att de ska
kunna gå vidare med sina initiativ eller leder elevernas handlingar till
succé. Initiativen, ord eller handlingar, kan vara riktade mot olika
företeelser som form, innehåll eller metod samt vara spontana eller
uppmuntrade. Även här fungerar interaktionen vid klätterväggen som en
metafor.

Användande av symboler

En annan sida av musikdidaktisk interaktion är de olika symboler läraren
använder för kommunikation i musikaliskt lärande. Symbolerna visade
sig naturliga att sammanföra i fyra grupper; ljudande symboler, grafiska
symboler, verbala symboler och kroppsliga symboler. De olika formerna
av symboler är mer abstrakta eller mer konkreta. Precis som klättraren
och klätterföraren använder sig lärare och elever av olika symboler i olika
samanhang på grund av sin tidigare kontextuella, sociala och kulturella
erfarenhet. Elevernas erfarenhet av musik/det musikaliska sammanhanget
eller lärarens och elevens intersubjektiva kunskap om detsamma, avgör
vilka symboler som gör kommunikation möjlig. Även tydliga
kombinationer av olika symboler behandlas.

Den fortsatta beskrivningen består alltså dels av min förmedling av det
som i observationsdelen av studien visade sig som olika sidor av
fenomenet. Dels består den av direkta textutdrag från fältnotiserna, vilka
skildrar handlingar och skeenden, dock ej knutna till en speciell
lärarkontext. En medveten betoning på textutsnitt finns eftersom min
intention är att låta lärarnas tankar, ord och handlingar komma fram.
Dessa utdrag kan i sig vara citat av vad läraren och eleven sagt, eller
beskrivningar av kontexten. Då läraren eller eleverna säger något, visas
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det med hjälp av talstreck. I den löpande texten används endast
benämningen elev vare sig det är en pojke eller flicka som omtalas. I
citaten framgår det dock ofta vilket kön som uttalar sig eller handlar.
Ibland har jag i notiserna inte klart fått med vem som säger vad och då
används till exempel begreppen någon eller annan. När det bedöms vara
relevant används en initial som representation för en elev, detta för att
visa om det är en eller flera elever som exempelvis deltar i ett
resonemang. En annan anledning till att initialer finns med är vikten av att
visa hur läraren använder elevernas namn i interaktionen.

Efter beskrivningen av varje sida av fenomenet följer som tidigare nämnt
kommentarer och perspektiveringar. Motivet till att separera
beskrivningar och kommentarer är att ambitionen med de förra ska vara
mer praktiknära och förmedla den analyserade interaktionen, medan
kommentarerna kan ses som en mindre detaljerad karta över samma
interaktion. Det blir läsaren som bestämmer om kartan är användbar eller
inte.

Öppenhet och medvetenhet i förhållande till tidigare
musikaliskt erfarande

Utifrån observationer synliggörs här de aspekter som gestaltas i exempel
på lärarens intresse för elevernas tidigare musikaliska erfarande, hur
läraren ger eleverna tillfälle att visa och använda den erfarenhet de har
med sig in i interaktionen, lärarens kännedom om deras musikaliska
erfarenhet samt deras sätt att ta vara på denna erfarenhet. Temat kan ses
som en ingång till den musikaliska lärandeprocessen samtidigt som det är
en del av den. I ett klättersammanhang skulle det handla om
klätterförarens öppenhet och medvetenhet i förhållande till klättrarnas
tidigare erfarande av klättring.

I materialet finns ett antal exempel som visar på lärarnas intresse för
elevernas tidigare musikaliska erfarande. En gemensam nämnare för
exemplen är att det hos lärarna tycks finnas en vilja att få grepp om
elevernas erfarenhet, för att kunna konstatera hur den didaktiska
situationen kan byggas vidare. Det kan handla om att bygga vidare på det
som just för ögonblicket arbetas med, något som varit aktuellt någon
tidigare lektion eller erfarenheter som gjorts i helt andra sammanhang.
När det gäller det erfarande som görs i stunden och som läraren kollar upp
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på ett eller annat sätt, kan frågor se ut enligt följande. Det är just att
läraren visar sitt intresse för detta mitt i processen som är i fokus.

-OK! Gitarrer, säger läraren vänd till dem. Är det någon av er som fixar
att spela alla ackord?

***

Sedan går läraren fram till keyboardspelarna.
-OK!, får jag höra hur det går för er!?

Studien ger också exempel på hur lärarens intresse synliggörs i
interaktion som är vidare så väl tidsmässigt som rumsligt. Lärarna visar
bland annat att de intresserar sig för musikaliska erfarenheter eleverna
gjort i tidigare sammanhang inom ämnets ram, troligen för att kunna gå
vidare i de olika läroprocesserna. En lärare återupptar en
lyssningsaktivitet med utgångspunkt i elevernas upplevelser.

-Då ska vi spänna våra öron, säger hon sedan, och tänka oss tillbaka till
förra veckan. Då fick ni lyssna på musik och stryka under på ett papper
hur ni tyckte musiken lät. Vad var det för musik?
-Våren, svarar någon.
-Kommer ni ihåg hur det lät?
-Mycket färger, svarar någon annan.
-Dansande, säger en annan.
-Blå, dansande och ljus, säger D.
-Ljus och mörk, säger V. (Läraren nickar och kommenterar under
vägen)

En annan lärare ber eleverna hitta tillbaka till vad de gjorde under en
tidigare lektion, då keyboardspel är i fokus.

-Bra, avslutar läraren, nu skulle jag vilja att ni spelade den andra låten
också. Kan ni göra det utan att jag ritar på pianot tror ni?
Han får lite blandade kommentarer.
-Lita till ditt hjärta, vi gör en runda, menar läraren, så får jag se hur
mycket ni kommer ihåg av låten.

Eleverna gör ständigt musikaliska erfarenheter, till stor del utanför
skolans och musikundervisningens ram. I det följande presenteras
skeenden av ännu vidare musikalisk interaktion där läraren försöker få
grepp om erfarande som har koppling till den aktuella didaktiska
situationen. Många gånger handlar det om huruvida elever känner till
innehållet i undervisningen.
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-Det handlar om opera, fortsätter hon, vad är opera?
-Man skriker, svarar P.
-Fler förslag?!, undrar läraren.
-Man sjunger en pjäs, säger en kille.

***

-Nu ska vi köra valstakt. Är det någon som vet hur många slag det är i en
sådan?

***

-Är det någon som känner någon som har tinnitus, frågar läraren.
Flera elever har bekanta eller släktingar, läraren frågar hur det visar sig
och hur de fick det.

Intresset visas även genom frågor om elevernas erfarenheter, av olika
instrument eller musikaliska sammanhang, som till exempel en
symfoniorkesterkonsert. Får läraren kännedom om dessa erfarenheter, kan
det påverka hur fortsättningen av lektionen artar sig. Kanske kan de
enskilda elevernas kunskaper användas för att bidra till gruppens
gemensamma erfarande. Ofta är det dock frågan om eleverna känner igen
låtar som kommer upp. ”Hur många känner igen texten?”, ”Den här har
säkert alla hört!?”, ”Är det många som känner igen musiken?” är vanligt
förekommande frågor. Att mer specifikt få grepp om elevernas erfarenhet
av ett speciellt utförande kan dessutom vara i fokus för frågan.
Nedanstående kommunikation visar på lärarens intresse för elevernas
tidigare erfarande av en låt som ska sjungas i klassen.

-Det var inte samma, säger en tjej och syftar på en variant av låten hon
hört.
-Det här är inte Drömhusversionen utan Andreas och Bertil-versionen,
säger läraren.
-Melodin är väl samma i alla fall, menar B.
-Nej, det är INTE samma, hävdar några tjejer.
-Hur ska det vara då?, undrar A.
-Den skall gå snabbare, får han som svar.
-OK!, vi kör den snabbare, säger läraren och de sjunger den igen.
Det blir ett ökat tryck i sången och läraren avslutar med att säga;
-Det är så det ska vara förstås.

Vidare vill jag visa på skeenden där läraren ger eleverna tillfälle att visa
vad de kan, samtidigt som de får använda sin kunskap. Även denna aspekt
kan sägas vara en förutsättning för fortsatt meningsskapande. Exempel är
tillfällen där eleverna får möjlighet att visa sin musikaliska erfarenhet
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som läraren inte känner till. Det kan dessutom vara aktiviteter eller lekar,
där uppgifterna syftar till att eleverna uppmuntras att ta fram det de redan
erfarit av musik, på mer eller mindre utvecklade sätt. Ett exempel är
tävlingar eller andra aktiviteter som går ut på att komma på och utföra
musik med början på en speciell bokstav.

Till sist får eleverna i uppdrag att var och en sjunga en sång på bokstaven
B för läraren innan de går hem. En del sjunger samma sång som
kompisen, men flera hittar på egna varianter.

Uppmaningar och tillfällen som ges eleverna att visa sina erfarenheter är
ibland planerade och ibland spontana. Det senare kan exemplifieras med
ett skeende där det visar sig att lärare och elever har olika erfarenheter av
hur en sånglek ska utföras.

-Nu ska vi sjunga en sång, förklarar läraren, A ram sam sam.
-Den har vi hört, svarar flera av eleverna.
-Då säger jag så här, säger läraren, kan du visa hur ni har gjort den då?

Fortsättningsvis vill jag ta upp lärarens kännedom om elevernas
musikaliska erfarenhet. Den kan vara direkt uttalad eller visa sig genom
hans/hennes handlingar i interaktion med eleverna. I detta samanhang kan
det till exempel vara fråga om att läraren känner till elevens speltekniska
nivå. Det visar sig genom vilka uppdrag eleverna får och hur läraren
pratar med dem. Nedan visas ett par av de exempel som finns med i
materialet. Först ett exempel på en kommunikation med en pojke som
spelar trummor och har fått en ganska svår uppgift.

-Det här kommer du att fixa S., säger läraren och visar och sjunger till,
avslutar med ett slag på virvel och bastrumma. Du är bättre än jag,
säger läraren då hon kommer tillbaka till det vanliga kompet och
upprepar;
-Det här kommer du att fixa, det märks att du har hållit på.

Ovanstående interaktion får näring i stunden och ett annat exempel visar
på hur kännedom om tidigare erfarande kan användas då läraren inte
räcker till. Några flickor sitter och tränar sång till en låt som skall spelas i
klassrummet och behöver någon som ackompanjerar dem.

-D. och M. säger läraren till dem, ta varsin vanlig gitarr och kom in och
kompa sångtjejerna.
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Ett annat utdrag ur fältnotiserna visar på kännedom om elevernas tidigare
erfarande som leder till ett uppdrag.

På rasten visar läraren några av eleverna ett ”specialuppdrag”, att
kompa luciatåget på en lite rockigare låt. Killarna som spelar gitarr vet
direkt hur de skulle spela och baskillen som är lite oroligare får
information om att det går att förenkla.

Annan vetskap då det gäller elevernas tidigare erfarande av musik kan
utgöras av det som skett i situationer utanför skolans ram. Förutom
spelteknisk nivå visar lärarna kännedom om aktiviteter eleverna gör
utanför skolan.

Läraren vänder sig sedan till en av tjejerna
-I. Kan du spela någonting, du som har keyboard hemma?
Eleven börjar spela på en Emilia-låt och läraren hänger på och kompar.

Ytterligare ett exempel är hämtat från en klassrumssituation där sång är i
fokus.

-Och så snygg hållning. Och så koncentration, uppmanar läraren.
-Om man sjunker ihop låter det mörkt, säger en tjej.
-Det var intressant, kommenterar läraren, du som går och tränar sång.

Vidare kan det handla om att läraren har kännedom om vad eleverna
känner till eller tycker om för musik för att ha möjlighet att bygga
undervisningen utifrån det förhållandet. Att lärarna gör det exemplifieras i
materialet, dels i en situation med keyboard i fokus…

-Igen då, säger han sedan, då ändrar vi era ljud så att det låter som
riktiga Marcoolio.

…och dels i en stråkmusiksituation.

-Nu ska ni få höra ett stycke med stråkinstrument. Det känner ni igen
vad det är.

Andra exempel på lärarnas kännedom om tidigare erfarenheter, är att de
låter några elever ta ansvar för ljud och ljus i en liten musikalproduktion.
Lärarna kan även visa att de känner till hur just de elever de riktar sig till
har erfarit musik, genom att koppla tillbaka till andra situationer av
musikaliskt erfarande i olika sammanhang inom ramen för skolans
aktiviteter, som exempelvis tidigare musiklektioner, konsertbesök eller
temadagar.
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Det finns i materialet exempel på flera strategier där lärarna på ett
medvetet sätt tar tillvara elevernas tidigare erfarande som grund för
fortsatt musikaliskt erfarande. Sådana exempel kan vara att förklara något
nytt genom att relatera till det eleverna redan känner till och har införlivat
på olika sätt. Tillvaratagandet innefattar även ett mer direkt byggande på
införlivade erfarenheter. Själva aktiviteten är ibland planerad och ibland
spontan. Några exempel på hur erfarenheter kan användas som
utgångspunkt då det gäller att förklara något nytt, är att en av lärarna visar
att ett piano är en form av keyboard. En annan lärare förklarar en operas
handling genom att jämföra med Rederiet 29 och ett tredje exempel är då
funktionerna hos symfoniorkesterns olika slagverksinstrument beskrivs
utifrån trumsetet. Fler exempel är då en kontrabas funktion förklaras som
lika viktig som en elbas i en popgrupp, en aria liknas vid ett elgitarrsolo
eller att metallrören i ett klockspel fungerar på samma sätt som de olika
tangenterna på ett piano.

Planerade tillvarataganden av elevernas musikaliska erfarenheter från
tidigare lektioner exemplifieras genom att en lärare tar upp ett tidigare
konsertbesök.

–Nu vill jag att ni kommer ner i varv, och så vill jag att ni tänker på
föreställningen vi var och såg i förmiddags. Hur många var det som
spelade? Ni behöver inte säga svaret utan försök bara att se framför er
hur många de var. Och så kan ni tänka på en som inte var klädd som de
andra, hur var han klädd? Vad spelade han? Vilka olika instrument fanns
det?

Även sådant som ägt rum en tidigare lektion kan användas för fortsatt
lärande, som i nedanstående sammanhang då ett ”misstag”, en rundgång30,
tas upp till diskussion.

-Förra gången när vi spelade blev det en rejäl rundgång, fortsätter
läraren.
-Det är lätt gjort när man inte behandlar utrustningen rätt.
De talar om varför det inte hände den här gången (en inledning till en
lektion om tinnitus).

                                                  
29 Svensk sk såpaserie.
27 Med rundgång menas i detta fall det oljud som kommer ur en högtalare då ljud från
högtalaren kommer in i mikrofonen och förstärks, vilket leder till en ond cirkel.
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Förutom att det i materialet finns exempel på att lärarna går vidare med
innehåll från tidigare lektioner visas det prov på hur musicerande bygger
på tidigare spelande. Bland annat ber en lärare några elever att spela
samma figur de gjort tidigare i nya lägen. Mer oplanerade
tillvarataganden kan vara då eleverna själva relaterar till andra
musikaliska sammanhang och läraren bygger vidare på det. Ett sista
exempel på hur planerat tillvaratagande bygger på elevernas erfarenhet
från andra sammanhang är det uppdrag en av klasserna får.

–Ni ska göra barnprogram för TV4, för svenska barn som inte kan de
svenska barnsångerna, säger läraren. En sådan här barnvisa ska ni visa
upp, det har ni fått i uppdrag av er chef. Ni får smycka ut er visa så
mycket ni vill. Man kan klä ut sig, vara ekorren i granen, Olle i skogen.
Ni ska försöka göra sången på ett trivsamt sätt. Ni ska få använda
instrument, men det ska ”passa in” och så får ni använda
utklädningskläder.

Kommentar

Vad säger då denna beskrivning av en sida av fenomenet musikdidaktisk
interaktion, den sida som betonar lärarens möte med det att alla individer
som deltar i musikundervisningen faktiskt har kroppslig erfarenhet av
musik? För att komma dithän att den musikdidaktiska interaktionen
verkligen leder till att eleverna får möjlighet att göra nya musikaliska
erfarenheter utifrån den syn på didaktik och musik som denna avhandling
vilar på, (se s. 58) kan lärare behöva reflektera över och se möjligheter i
relation till elevernas tidigare erfarande. Resultatet ger flera exempel på
hur lärare förhåller sig till elevers tidigare erfarande och fortsättningsvis
vill jag sätta in dessa möjligheter i ett större perspektiv.

Det kan tyckas vara en utmaning att planering inför lektioner, dels ha de
elever läraren skall möta med sig i tanken, dels att beakta det läroplanen
föreskriver och därigenom hitta ett koncept där olika individers
musikaliska erfarenhet har möjlighet att utvecklas (Jagla, 1994;
Kansanen, 1995; von Wright, 2000). Samtidigt förväntas olika varianter
av musikalisk erfarenhet hållas i åtanke. Eftersom elever gör musikaliska
erfarenheter genom att sjunga, dansa, komponera och lyssna, i många
olika sammanhang, är det svårt, för att inte säga omöjligt, att känna till
varje enskild individs samlade musikaliska erfarenhet. Denna är heller
inte ensidig utan innebär såväl ett innehåll som ett sätt att lära. Dessutom
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är den relaterad till olika kontexter. Det är också en mängd individer som
skall mötas vid varje lektionstillfälle. Samtidigt som läraren förbereder
sig utifrån de musikaliska erfarenheter han eller hon känner till hos
eleverna, krävs en öppenhet för det som händer och visar sig i stunden.
Alltså kan lärarens intresse för elevens erfarenhet visa sig i planeringen, i
vad som är uttänkt i förväg och i en snävare tids- och rumsaspekt; i det
som händer i stunden. Lärarens intuitiva spontanitet, byggd på samlad
erfarenhet, visar sig möjligen tydligare i det senare fallet. Den samlade
erfarenheten bygger bland annat på tidigare liknande musikdidaktiska
situationer, tidigare erfarenheter av eget och andra individers musikaliska
lärande, tidigare erfarenheter av den enskilde individen, tidigare
erfarenheter av ”vad som funkar”. Vi kan tala om ”teacher´s intution-in-
action” (Johansson & Kroksmark, 1998). De möjligheter och exempel
min studie visar på då det gäller intresse för individens musikaliska
erfarenhet ger förhoppningsvis de läsare som samtidigt är lärare, energi
till reflektion över hur han eller hon planerar sina lektioner och kanske
över sin egen ”intution-in-action”. Det handlar om att se, reflektera över
och bryta eventuellt invanda mönster (Dewey, 1997).

Lärarens intresse kan alltså gälla den enskilde individens eller gruppens
musikaliska erfarenheter, gjorda på musiklektionen, på tidigare
musiklektioner, i andra skoldidaktiska sammanhang eller utanför skolans
ram. (För en närmare definition av musikalisk kunskap se sid. 58).
Resultatet ger exempel på hur lärarna visar intresse för, ger eleverna
möjlighet att visa, och faktiskt också har kännedom om elevers
erfarenheter, gjorda i olika kontexter. Hur får tillexempel musiklärare
tillgång till musikalisk erfarenhet och hur öppna är de för att den ska få
möjlighet att visa sig? Avgörande är dels lärarnas beredskap att ta hand
om den och göra någonting av den, något som jag återkommer till senare i
texten under temat bemötande av handling. Dels har det att göra med hur
stor vikt den enskilde läraren lägger vid att musikaliskt erfarande och
musikämnet skall ses i ett sammanhang. Det kräver både tid och energi att
ha kännedom om individens såväl som gruppens musikaliska erfarande,
samt att ha det med sig i den musikdidaktiska processen.

Hur får musiklärare tillgång till elevernas införlivade erfarenhet? Ett sätt
är att föra en dialog med eleverna, att erbjuda dem att kontinuerligt få
visa, utmana och utveckla sin musikaliska erfarenhet (jfr Dysthe, 1997).
Det rör sig om att få till stånd en dialog med andra lärare på skolan, de
musiklärare som kommer till skolan för att undervisa på instrument, och
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att vara närvarande i övriga sammanhang där musik har en funktion.
Inställningen till musik och musikämnet på olika plan blir avgörande. Inte
bara lärarens inställning utan kollegiets, ledningens, föräldrarnas,
elevernas och samhällets åsikter är av vikt. Organiserar skolan till
exempel utfärd till en konsert, eller genomför en temadag där musik har
en funktion, gäller det för läraren att ha ett aktivt förhållningssätt till
musiken i respektive sammanhang. Utmaningen blir att se och reflektera
över vilka musikaliska möjligheter som kan erbjudas och vad eleverna
erfar. Gällande vidare musikalisk interaktion, elevernas musikaliska
erfarande utanför skolans ram, är det eleverna själva och möjligen deras
föräldrar, orkesterdirigenter och fritidsledare som utgör
interaktionssubjekt.

Jag kommer därmed in på diskussionen om huruvida det finns ett
specifikt informellt musikaliskt innehåll och sätt att lära och huruvida det
bör och kan finnas inom skolans ram31. Att det alltid är värdefullt att
musicera, men att det är meningslöst att låtsas att det är en speciell stil
som erfars, då instrumenten är felaktigt valda och skickligheten bristfällig
menar Green (1988). Den mening musiken får påverkas av
sammanhanget, skriver hon vidare, och den kan aldrig spelas eller lyssnas
på utanför ett sammanhang utan att värden går förlorade. Green beskriver
en episod där en lärare spelar en fras, utskriven med noter i en lärobok i
musik. Under noterna står det Steelband and reggae.

”What kind of music is this”? He shouted above the general din.
”Sir, it is old-fasioned music”
”No” Looking around in vain for silence. ”This is reaggae.”
  The class then played it on chime and glockenspiels. As a musical
style, it was present in the classroom as a mere ghost of itself, a distorted
image of lost meaning (p. 143).

Citatet ger anledning att fundera över om elever i musikundervisning ges
tillfälle att dela med sig av den musik de kommer i kontakt med genom
lyssning, spel och dans utanför skolans ram? Som en av tre kategorier, när
det gällde musiklärares uppfattningar som visar på elevcentrerade
intressen, visade sig elevernas musikbakgrund i Johansens (2003) studie.
Detta är inte något svar på frågan, men väl ett tecken på att ett
bakomliggande intresse finns. Föreliggande avhandlings resultat tyder på
                                                  
31 I förlängningen blir diskussionen om det informella musikaliska innehållets existens
inom musiklärarutbildningen aktuell (Gullberg, 2002; Lave & Venger, 1991; Ruud,
1994). För en vidare diskussion se Green (2001).
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att det är en fördel att möta samma elever och kollegor kontinuerligt och
vid flera tillfällen för att kunna ha ett öppet och aktivt förhållningssätt,
vilket torde inverka på relationen till elevernas informella musikaliska
erfarande.

Nästa fråga var just hur eleverna ges möjlighet att visa sin musikaliska
erfarenhet. Studien visar att det kan ske i det stora såväl som i det lilla och
innebär en balansgång för läraren. Meningen med visandet är inte att det
skall ske för visandets skull, vilket jag heller inte tycker mig se i studien,
utan med avsikt att ge läraren möjlighet få grepp om, samt att ge eleverna
tillfälle att använda och utveckla tidigare erfarande. Det tycks återigen
bygga på att läraren ser möjligheter och ger möjligheter, att han eller hon
är öppen för individernas tidigare erfarenheter, samtidigt som de är
medvetna om på vilket sätt det är möjligt att guida dem vidare. Tydlig blir
även kopplingen mellan hur olika aktiviteter utförs och möjligheter till
musikaliskt erfarande. Till exempel kan musiklekar ses som en möjlighet
att använda för utveckling av musikalisk erfarenhet, och inte som något
som gör att tiden går. Kanske förutsätter ett förhållningssätt karaktäriserat
av öppenhet och medvetenhet att läraren har en musikpedagogisk
grundsyn som innefattar långsiktig progression och tydlig målsättning
samtidigt som öppenhet för individerna och deras erfarande finns.
Återigen är det en fråga om förhållningssätt. Ett förhållningssätt där
tidigare erfarande av olika slag faktiskt ses som grund för fortsatt
erfarande. Om läraren kontinuerligt har denna grund som en utgångspunkt
uppenbarar sig säkerligen många möjligheter. En fundering som kommer
att tas upp till vidare diskussion i kapitel sex är huruvida en större lust till
lärande kan infinna sig om elevernas tidigare erfarande tas i beaktande.

Frågan är då vad lärare gör av det musikaliska erfarande som de fått
tillgång till och kännedom om. Lärarna i studien tycks till stor del
representera det förhållningssätt jag nyss beskrev. Det ges i studien
exempel på hur tidigare erfarande kan användas, vilket jag hoppas läsaren
kan relatera till och på så sätt se fenomenet musikdidaktisk interaktion
belysas.
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Öppenhet för elevens initiativ

Lärande bygger till stor del på ett äkta intresse (Dewey, 1997) och detta
visas bland annat genom elevernas initiativ. Initiativ som blir början till
vidare erfarande där mening skapas (Alexandersson, 1994). Temat visar
på interaktion där läraren bjuder in och öppnar för just detta; intresse,
initiativ och agerande. Denna öppenhet kan samtidigt sägas vara en
ingång till ett fortsatt musikaliskt erfarande. Vilka är formerna för hur
detta görs? 32 Förutom att lärare visar att de faktiskt tar tillvara elevers
initiativ, redovisas under denna rubrik ett antal varianter av öppenhet för
och uppmuntran av elevers initiativ till fortsatt musikaliskt erfarande.
Svaret på frågan kan delas in i aspekter som jag valt att benämna:
erbjudanden, arbetsformer, samtalsformer samt inspiration och stimulans.
För att återigen anknyta till klättermetaforen handlar det här om
klätterförarens öppenhet för klättrarens initiativ.

En form av öppenhet är erbjudanden. Denna form av öppenhet kan visa
sig genom att läraren erbjuder olika alternativ i den musikaliska
lärandeprocessen, vilket antas uppmuntra vidare initiativtagande. Det är
alltså själva möjligheten att ta initiativ utifrån sitt eget intresse som
betonas. I ett snävare perspektiv kan det exemplifieras som följer. I det
första exemplet nedan skall två sånger sjungas samtidigt. Eleverna får här
möjlighet att välja vem av lärarna de vill sjunga med, vilken av sångerna
de vill sjunga och i det andra får eleverna välja en vers.

-Nu ska vi prova att sjunga dem tillsammans, säger läraren sedan. Jag
sjunger den första och B. den andra, det är bara att välja vilken man vill
sjunga med i.
De sjunger tillsammans.
-Hur många sjöng med mig?, frågar läraren. Ett mindre antal räcker upp
handen. Och med B.?
Många räcker upp handen.

***

                                                  
32 Att lärare visar att de faktiskt tar vara på elevers initiativ är förstås en bidragande orsak
till att fler initiativ tas, men den aspekten kommer att belysas i ett avsnitt som behandlar
bemötande av handling i interaktionen. Detta tema fokuserar öppenhet för och
uppmuntran till att eleverna skall komma med förslag och idéer på aktiviteter och dess
utformning.
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-Jag hör att ni kan jättebra, nu vill jag höra bara er!
-Vilken vers vill ni ta? Sista!? Tjejer, nu får ni skruva upp lite, ni är bra
sångare!

I ett vidare perspektiv kan de val som erbjuds gälla två olika aktiviteter.
Detta kan innebära att träna på några ackord man valt i en låt, alternativt
att försöka spela alla ackord i låten. Ett annat exempel är att eleverna får
möjlighet att träna hemma på några sånger förutsatt att de vill och anser
sig behöva, ett tredje att få sjunga med eller utan textblad. En utvidgad
palett av aktiviteter och alternativa val skulle öka möjligheterna för
elevernas initiativtagande. Innebörden blir att eleverna erbjuds att
reflektera över vad de vill göra samt att de ges utrymme att kommunicera
sina önskningar. Ju vidare ramar desto större valmöjlighet.

-Ni får gå iväg, instruerar läraren, ni får skriva med tusch, här finns
kritor, saxar och klister. Ni får också sitta här om ni vill.

Arbetsformerna i undervisningen kan i sig öppna för initiativ; idéer och
förslag på aktiviteter och dess genomförande. Ett exempel på denna
aspekt är Önskehörna.

-Ja, svarar läraren, men innan vi gör det vill jag säga så här;
-S.,till nästa gång ska du önska något som du vill göra på musiken. Då är
du ”gästtyckare”. Nu är det inte bara S. som kommer att få önska, utan
det kommer ni att få göra allihopa. Det blir S.´s önskehörna. Bara jag får
veta det senast fredag så att jag kan förbereda. Det kan vara något vi har
gjort eller något helt nytt.

Ett annat exempel där stor öppenhet för initiativ finns är Eget arbete. Det
innebär att eleverna får välja själva vad de ska arbeta med under några
musiktimmar. Läraren erbjuder ett stort antal alternativ inklusive helt
valfria aktiviteter.

-Idag, fortsätter hon, är det sista gången för er på musiken. Förutom eget
arbete har vi pratat om att spela Knock, knock knockin on heavens door.
-Det kan ju de som vill göra, föreslår en tjej.
-Ja, svarar läraren, jag tänkte det. Jag skriver upp lite förslag till eget
arbete här. (På tavlan).
-Jag har inspelat komp till sånger, om det är några som vill sjunga.
Vidare skriver hon på tavlan träna själv och hitta på egen text till en låt
samt göra en egen låt eller spela ett musikspel. Till sist skrivs övrigt
som en rubrik.
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Det förekommer i materialet ett antal gruppaktiviteter där stor öppenhet
för initiativ finns. Exempel är uppdrag eller uppmaningar av olika slag
med mer eller mindre fasta ramar.

-Ni kommer att få välja själva!, svarar läraren, ni får diskutera i gruppen

Möjligheter till egna initiativ kan i övrigt ligga på individplanet och
uppmuntras på olika sätt. Till stor del handlar det om att eleverna ges
chansen att fundera själva i lugn och ro och utifrån det ta egna initiativ.
Till exempel uppmanas de vid olika tillfällen att fundera på vilket
instrument de skulle vilja spela, vilken musik de tycker om eller att
associera fritt till musik. Även ett citat används som inspirationskälla;
Skogen skulle vara mycket tyst om inga andra fåglar sjöng än de som
sjunger bäst.

-Tänk nu ut vad det jag skriver kan betyda, vad han som skrev det först
menade, von Dyke, säger läraren och skriver ett citat på tavlan.

Ett stort prov på öppenhet i kommunikationen visar en lärare då hon låter
de elever som vill uppträda, att göra detta i matsalen under en lunch.
Ramarna är vida och hon uppmanar samtliga elever att ta chansen.
Eleverna undrar om de får göra vad som helst och får svaret; ”Ja, kanske
inte striptease precis”.

En annan aspekt som belyser detta sammanhang är samtalsformen; hur
läraren formulerar sig. En mening formulerad som en fråga får oftast helt
andra konsekvenser än en uppmaning då det gäller elevernas delaktighet.
Lärare B ger oss ett exempel i ett sammanhang där eleverna skall träna på
sånger ur ett häfte.

-Då startar vi med… Då frågar jag, fortsätter hon, vilken skulle vi börja
med?

Vilka frågor som öppnar och bjuder in förkommer då i materialet? Frågor
som öppnar för elevens initiativ, intresse och aktivitet är stängda eller
öppna och riktar sig till individen direkt eller genom gruppen. Jag går i
det följande igenom de olika former av frågor som är relevanta i
sammanhanget. Öppna frågor kan ha olika syften, det gemensamma är
dock att läraren inte känner till svaren utan är intresserad av mångfald. De
mest öppna frågorna formuleras; ”Är det något ni vill ha hjälp med?”,
”Oskar, vad ska du göra då?”. Andra öppna frågor är riktade mot
elevernas tänkande eller erfarande. Frågorna följs ofta upp och en dialog
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skapas utifrån lärarens intresse. Här kommer ett exempel från en lektion
där bland annat fiolens delar diskuteras. Citatet visar på hur läraren
tydliggör elevens tänkande.

-Hur kunde man ha tänkt om man inte visste det?
-Man kunde ha tänkt på gitarren, föreslår en elev.
-Om man inte visste att det hette så på gitarr, hur skulle man då kunna
ha gjort?, frågar läraren vidare.
-Ordlista, föreslår en.
-Man ser att det är skruvar, tänker en annan.

-Ja, säger läraren, man kan lita på sitt kloka huvud.

I det följande exemplet är det att klappa på två och fyra, och samtidigt gå
runt i fyrtakt som är aktiviteten.

-Hur gjorde du A. G., för att veta när du skulle klappa?
-Det var som bara en sekund mellan klappen, jag kände på mig, svarar
han.
-J. N.?, frågar läraren vidare.
-Jag gjorde som till en bra låt. (Visar med armarna uppåtsträckta).
-Jag gjorde som alla andra, sa en kille.

Läraren får genom sitt frågande tillgång till elevernas lärandeprocesser.
Till sist är det elevens förhållande till formen på en låt som är i fokus. Här
erbjuds en pojke att ta initiativ i läroprocessen.

-Hur kommer man ifrån solovändan till versen?, frågar läraren den pojke
som initierat låten.
Han berättar hur han har tänkt sig det hela.

Några av frågorna, som nu gränsar till uppmaningar är riktade till
individer och deras musicerande. Eleverna blir tillfrågade att ta
musikaliska initiativ.

-Kan du spela någonting, du som har keyboard hemma?
Eleven börjar spela på en Emilia–låt och läraren ”hänger på” och
kompar.
-Jag kan spela Marcoolio, säger tjejen.

***

-Kan du spela något vanligt komp på elgitarren och kan du spela något
stadigt på pianot?

***
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-Kan du lägga till något där uppe? (Läraren till eleven på pianot)
-Visst! Man kan ju göra så här, säger han och visar!
-OK!

En annan infallsvinkel är hur läraren förmår inspirera i sina formuleringar
och former för kommunikation, vilket leder oss in på aspekterna
inspiration och stimulans. Ett sätt är att visa på att det i klassrummet
faktiskt är tillåtet med olika upplevelser och uppfattningar, vilket torde få
konsekvensen att fler elever vågar ta initiativ utifrån sig själva. En av
lärarna betonar detta då eleverna berättar om sina upplevelser av musik.

-Det kan vara olika. Kanske tycker A. att musiken är grön till exempel
och S. tycker att den absolut är blå, säger läraren.

Vidare kan det handla om att ge av sig själv genom att visa att man tycker
musik är kul eller föra in olika former av lustmoment för att inspirera till
musikaliska lärandeaktiviteter.

-Nästa gång ska vi spela en lite häftigare låt, menar läraren och visar lite
brass-ljud och funkiga rytmer på keyboarden. Sedan visar han lite
trumljud och flickorna får testa instrumenten.

Tävlingsmoment tycks vara användbara som inspirationskälla. Det kan
gälla att vara först med att hitta rätt tangenter på keyboards, att ett
sceniskt framförande i en tävling ger mer poäng än endast renodlad sång
eller att komma ihåg så många ord som möjligt i en text. Formen på
lekarna kan i sig inspirera till initiativtagande. En annan form av
stimulans är bekräftelse. Det som tidigare gjorts godkänns av läraren och
eleverna blir medvetna om vad de faktiskt kan och har möjlighet att
bygga vidare på. Bekräftelse som företeelse kommer dock att tas upp i ett
eget avsnitt (se s. 147) men funktionen som stimulans i detta
sammanhang skall inte glömmas bort.

Grovt sett kan formerna för stimulans som uppmuntrar initiativ delas in i
att förmedla en inre känsla respektive komma med yttre stimulans. När
det gäller den inre känslan kan den förmedlas genom lärarnas sätt att
spela och kommunicera med gruppen och individen. Till exempel sker
detta genom att läraren spelar medryckande förspel och kompar eleverna
på ett engagerat sätt eller uppmuntrar mitt i spelet.

När det gäller den yttre stimulansen utgörs den ofta av tävlingsmoment,
vilket i och för sig kan förmedla en inre känsla. Det kan handla om att
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överrösta kompet till en låt, att sjunga en sång för att få högre poäng i en
tävling, att klara att sjunga en sång utantill eller att hitta rätt tangent på ett
piano. Det förekommer också exempel på reell yttre stimulans.

-Det beror helt på hur koncentrerade ni är om vi hinner med leken
avslutar läraren. Vi ska göra några saker först. Det beror helt på hur
koncentrerade och disciplinerade ni är.

Kommentar

Being open to yourself allows you to sense those subtle feelings, which
let you know when something is needed. Being open with your students
is critical to all other aspects of teaching. It paves the way for sharing,
trusting, caring and a meaningful interaction (Jagla, 1994, s. 75).

Att öppna för initiativ kräver mod. Fink-Jensen (1997) jämför lärarens
situation med ett barns samspel med musik, där hon menar att det gäller
att våga samspela med musiken, precis som det för läraren gäller att våga
samspela med eleverna.

For læreren er der tale om nogle lignende udfordringer i forhold til den
pædagogiske handling. Læreren må overveje ud fra en forforståelse av
situationen. Læreren vil noget med sin undervisning, hun kan noget og
hun kan også lade være med å styre situationen, men i steden være åben
for, vad børnene kommer med. Men tør hun det? (s. 286).

Som vi ser finns här anknytning till lärarens styrning av lärandeprocessen
som bland annat kommer att fokuseras under rubriken möjliggörande (se
s. 118). Detta visar på att det inte finns några vattentäta skott mellan de
olika teman som lyfts fram i denna studie, men att de belyser olika sidor
av samma komplexa fenomen. Under denna rubrik fokuseras dock på
vilka sätt lärarna öppnar för elevernas initiativ och fortsättningsvis
diskuteras dessa i förhållande till teori och praktik. Ska läraren öppna för
initiativ eller inte och vad leder det till? Vilka krav ställer det på läraren,
förutom att hon eller han måste vara modig?

En utgångspunkt för diskussion är de aspekter som belyste temat ovan;
erbjudanden, arbetsformer, samtalsformer samt inspiration och stimulans.
Studien visar på erbjudanden på olika nivåer och med olika grad av närhet
och omfattning. Flera exempel visar hur möjligheter till initiativ kan
finnas med i musikundervisning och att det som krävs här förutom mod är
en medvetenhet om hur de kan göras och en öppenhet för vilka
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konsekvenser det kan få. Utmaningen blir att ge möjlighet och att
uppmuntra samt att själv vara öppen, för att komma till den situation där
initiativtagande blir en naturlig del av den didaktiska helheten. Det är en
komplicerad balansgång att ge lagom mycket frihet och samtidigt klara av
att ta det slutliga ansvaret för läroprocessen. Det hela bygger på ett
intresse för individen som avsiktligt handlande subjekt (Uljens, 1997),
vilket innebär att erfarenheter och kunskaper ses i sitt sammanhang
utifrån elevens livsvärld. För att skapa ett klimat där initiativ får utrymme
kan ett mål att sträva efter vara att få den didaktiska interaktionen att likna
en lek, vilket anknyter till Fink-Jensens (1997) tankar ovan och som
illustreras av nedanstående citat.

Den inbyrdes forståelse mellom legende børn er ligeledes kroppsligt
funderet, idet det er en underforstået kroppslig gensidighed mellem
barnets intentioner og legekameratens gestik. Det er som om, at det ene
barns intentioner blivfer en del af det andre barnets krop og omvendt.
Forholdet kan best lignes vid en rytmisk dans (Haangard-Rasmusen,
1996, p. 133).

Som tydliggjorts hittills i denna avhandling syftar den musikdidaktiska
interaktionen till att eleverna skall erfara musik utifrån sina tidigare
erfarenheter och sätt att närma sig musik. En utmaning för läraren blir att
se möjliga lärandesituationer som utgår från elevernas livsvärld och
därmed deras sätt att tänka, kommunicera och handla. Att få tillgång till
elevers livsvärldar och kunna ha dem som utgångspunkt för deras lärande,
förutsätter att de tillåts ta initiativ på en nivå som är lämplig för dem.

Arbetsformer kan utan ett reflekterande i valet och utformandet av dem
hindra initiativ lika väl som de öppnar för dem. Men har lärare öppenhet
för initiativ i bakhuvudet såväl i planeringen av lektionen som i
genomförandet av dem finns möjligheterna där, vilket studien också ger
exempel på. Därmed är det inte sagt att innehållet i aktiviteterna är
oviktigt. Innehållet är som jag ser det intimt sammanknippat med
metoden för lärandet och möjligheterna till initiativ vävs samman med de
båda. Detta synsätt harmonierar med min syn på hur musik blir kunskap;
genom att eleverna får kroppslig erfarenhet av musik genom att lyssna,
musicera, komponera, dansa och reflektera. En tanke om vad som skall
läras måste finnas med som en utgångspunkt för elevernas
initiativtagande. Detta i sig behöver inte motsäga en öppenhet för
förändring.
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Samma förutsättningar gäller för huruvida lärarens sätt att samtala med
eleverna gynnar ett initiativtagande eller inte. Vilket erfarande lärare vill
att eleverna skall vara med om i samband med musikundervisning
inverkar. För att till exempel titta på elevernas tankar, vilka förmedlas av
deras språk, här i första hand med ord, ger studien exempel på öppningar
för sådana initiativ.

Väsentligt när öppenhet för initiativ i didaktisk interaktion fokuseras är
hur lärare använder språket, vilket framgår av denna studie. Det är lätt att
glömma att små nyanser i lärarens sätt att uttrycka sig bland annat kan
leda till att elever delar med sig av sina tankar.

Ikke møt barna med mange ferdig formulerte spørsmål, og ikke still ja-
og neispørsmål. Si heller ”fortell om…” eller ”hva tenker du om…”, da
kommer det mye mer ut av samtalene (Bjerkan & Seland, 2003, s. 33).

Det är intressant att se vad läraren i ett exempel ovan (se sid. 133) får
tillgång till då hon frågar hur eleverna tänkte då de skulle klappa på andra
och fjärde slaget i en fyrtakt, samtidigt som de tog steg på alla slag i
takten. Tre olika sätt att lära visar sig; en elev ”kände på sig” när han
skulle klappa utifrån att han upplevde att det var en sekund mellan slagen,
en annan ”gjorde som till en bra låt” och en tredje gjorde ”som alla
andra”. Det gäller alltså att inom vidare eller trängre ramar ge utrymme
och uppmuntra elevernas initiativtagande (Jank & Meyer, 1997b;
Säfström, 2000).

Andra viktiga utgångspunkter är att tid och rum för eget tänkande ges
samt att en känsla av att olika tankar är viktiga och lika värda förmedlas.
Här kan kopplingar dras till Arendts (1998) och Deweys (1997) tankar om
demokrati i relation till människors möjligheter att tänka. De betonar
mångfald av tankar och synsätt som en grund för demokrati. Hur
medvetna är lärare om detta förhållande? Hur uppmuntras reflektion över
demokrati ur denna synvinkel i lärarutbildning? Diskuteras det huruvida
människors tankar kan vara rätt eller fel eller hur demokratin gestaltas
innanför skolans väggar i förhållande till styrdokument?

Inspiration och stimulans kan, som beskrevs ovan, grovt sett vara av två
slag: yttre och inre. Förhållanden mellan en lärare och en elev är på intet
sätt jämlika, vilket gör att förverkligande av ett samspel präglat av
initiativ ställer höga krav på läraren. Yttre stimulans torde vara lättare att
erbjuda, men blir den allt för dominerande finns det risk att lusten att lära,
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som bygger på en tillfredställelse i själva lärandesituationen, försvinner.
Elever kan lära sig vad läraren förväntar sig och ta initiativ utifrån yttre
stimulans i stället för utifrån sin inneboende lust till musik och lärande.

Dagens skola är inte anpassad till vare sig de negativa och kritiska
eleverna eller de som lär för att tillfredsställa egna behov och intressen.
Bäst klarar sig de som försöker uppfylla andras krav eller förväntningar
(Giota, 2003, s. 36).

Vilka krav ställs då på läraren för att han eller hon ska kunna ge utrymme
och öppna för elevers initiativtagande. Det kräver intresse för individen,
öppenhet för olika sätt att tänka, handla och lära samt att se möjligheter.
Bland annat kan det vara väsentligt med öppenhet eftersom eleverna visar
sina initiativ på många olika sätt. Jagla (1994) menar att mer
tillbakadragna elever kan behöva uppmuntras att kommunicera och bli
delaktiga i interaktion, vilket lärare bör vara lyhörda och se möjligheter
för. Finns det inte utrymme för lärare att reflektera över hur de vill att
deras elever skall ta initiativ eller på vilka grunder eleverna faktiskt tar
sina initiativ, bör sådant utrymme kanske skapas.

Öppenhet och medvetenhet – möjliggörande av musikaliskt
erfarande

Det som hittills belysts och diskuterats är lärarens öppenhet och
medvetenhet i förhållande till elevernas tidigare erfarande av musik samt
deras öppenhet för elevernas initiativtagande. Med att möjliggöra nytt
musikaliskt erfarande menas den interaktion som för med sig att eleverna
får möjlighet till musikaliskt lärande genom lyssning, musicerande,
komponerande, dans eller reflektion utifrån det de har med sig in i
interaktionen. Detta kan alltså ses som hur läraren huvudsakligen låter
elevernas införlivade kunskap utvecklas vidare – ett centralt tema i
avhandlingen. Hur elevernas initiativ tas tillvara och bekräftas kommer att
behandlas längre fram.

Det fortsatta erfarandet i musikundervisningen kan ses som olika
klätterleder. Läraren har ibland planerat hela leden och ibland bara
bestämt inom vilket område undervisningen skall röra sig. Varför lärare
och elever kommer till ett vägval kan ha olika orsaker, det händer kanske
något i stunden som gör att någon måste ta initiativ till ny färdriktning.
Läraren kan bestämma vilken led som är ”den rätta”, eller erbjuda flera
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leder. Ibland diskuteras vägvalet mellan parterna innan klättringen går
vidare. Lärarens öppenhet för eleverna som individer samt en
medvetenhet om vilka alternativ som är möjliga är en grund för fortsatt
erfarande.

Jag börjar med att presentera exempel på musikdidaktisk interaktion där
turen är planerad och läraren håller fast vid sin rutt. Ofta verkar det
handla om att följa en beprövad metodik. Det finns en tanke bakom varför
speciella aktiviteter görs i en viss ordning. Planeringen kan innefatta att i
förväg ha tänkt ut hur individuella erfarenheter kan användas och
utvecklas. Så här pratar läraren med en elev som hon vet är ganska duktig
på piano.

-Jag skulle gärna se att du spelade piano, säger läraren, för jag ska visa
dig en basgång där.

Ibland har läraren en tydlig struktur för hur nya erfarenheter skall göras.
Det kan utspela sig då mer teoretiska uppgifter står i fokus, som att
reflektera över information från böcker och filmer eller att lista ut vad de
olika delarna på ett instrument heter. Ibland vill läraren att eleverna
reflekterar över erfarenheter som gjorts i tidigare sammanhang. Följande
dialog syftar tillbaka på en besökt stråkkonsert.

-Vem skulle vara lillasyster om dessa instrument var en familj, frågar
hon sedan.
-Fiolen svarar en elev.
-Men då undrar jag, fortsätter läraren, hur är det med ljudet? Hur skulle
man kunna beskriva ”minstingens” ljud?
-Ljusast.

När interaktionen erbjuder erfarande genom lyssning, har den olika syften
eller utgångspunkter. Ett syfte är att erbjuda eleverna att göra andras
teoretiserade erfarenheter mer greppbara, till exempel genom att eleverna
får höra en countrylåt när innehållet i undervisningen är countrymusik. Ett
annat syfte kan vara att förbereda för nästa moment eller nästa lektion.

-Innan vi går till instrumenten skall vi lyssna på låten.

***

-Och så har D. med sig låten Cocain som de spelade upp förra gången,
så vi lyssnar nog på den idag och spelar den nästa gång, för jag vill
hinna sätta mig in i den lite bättre först.
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Planerat erfarande genom dans eller rörelse finns exemplifierat i
materialet (se sid 38). När målet med undervisningen är att träna rytm, har
en av lärarna en speciell ordning hon vill att eleverna skall följa. Hon
erbjuder dem att få känna på olika betoningar och taktarter.

-Alla ställer sig med näsan mot mig, säger läraren.
Sedan visar hon valssteg. (Ett långt åt sidan och två på stället och
samma åt andra hållet). Alla testar det. Rop kommer från eleverna,
eftersom det är lite lurigt. Läraren instruerar vidare om vals-steg och
barnskocken gungar fram och tillbaka i takt med trumman.

Också musicerande aktiviteter är i studien relativt ofta planerade i detalj.
Vid ett tillfälle visar det sig att läraren har en bestämd tanke och ett
bestämt mål när hon ber eleverna spela lite tillsammans, för att de ska få
testa stämning och ljudnivå. En annan lärare har en mycket genomtänkt
metodik när det gäller keyboardspel för nybörjare i grupp. Han erbjuder
eleverna musikaliska upplevelser med mycket enkla medel - en väl
planerad klättertur helt enkelt. Varje steg bygger på tidigare aktiviteter,
samtidigt som det finns en öppenhet för elevernas olikheter och initiativ.
Andra erbjudanden om nya musikaliska erfarenheter där läraren styr är
gemensam sång till instrumentkomp eller inspelad musik med olika
riktade instruktioner.

Läraren tar också upp att den julsång hon har kopierat upp för att sjunga
med eleverna denna lektion var svår att sjunga utan stöd, vilket de prövat
i ett tidigare sammanhang.
-Så nu ska vi sjunga den till en CD-skiva med Triad, berättar hon, det är
gruppen som gjort den.
Hon väntar en stund.
-Så nu ska vi då sjunga denna sång, när alla har lugnat ner sig, så ska vi
få sjunga den med Triad. Jag tror att alla känner igen den. Vi tar först en
provomgång och sedan på riktigt.

Fortsättningsvis presenteras interaktion där läraren visar vägen i
erfarandeprocessen. Eleverna är alltså de som klättrar och läraren är den
som står på marken och säkrar och har översikt över bergsväggen. När det
inte fungerar att ta sig fram på en led av en eller annan orsak tipsar läraren
om nya grepp. Att visa vägen innefattar också att erbjuda utmaningar då
det visar sig att leden är för enkel.

-Nu finns det ett annat språk man kan sjunga på också, säger läraren
sedan. Engelska.
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***

-Nu ska vi köra med några som har lärt sig fortare, de andra får öva en
stund till. Tyst då! Jag tror att vi ska testa sångarna först. Vi tar D., min
gitarr och sången.

***

-Nu ska vi ha lite svagare på Triad, så att vi får höra när ni sjunger,
fortsätter läraren.

Andra exempel på nya utmaningar som erbjuds, på grund av en viss
uppnådd nivå hos eleverna, är att de uppmanas att sjunga själva utan
läraren, att sångaren skall vänja sig att stå framför bandet eller att några
elever får ta fler ackord än vad de nyss gjorde. En annan innebörd är att
göra saker mer precist eller att erbjudas delta i nya musikaliska
sammanhang. För att komma tillbaka till sammanhang där läraren tar över
och visar vägen ges här exempel på tillfällen där skeendet har stannat av
på något sätt. Det kan till exempel ha kommit till några nya elever i någon
aktivitet, eller att de som är närvarande inte har hängt med av en eller
annan anledning.

-Nu förklarar jag för dem som inte var med, fortsätter läraren. Ni har
säkert sjungit sången, men rörelserna är lite nya. (Hon visar dem lugnt).
Alla prövar rörelserna.

***

-Alla måste vara med, även de som inte spelar från början, vi måste
hjälpas åt att koncentrera oss, menar läraren.

Hur klättringen ska gå vidare ifrågasätts då det visar sig att eleverna
föreslår en annan väg att ta sig upp på berget än den läraren har tänkt sig.
Läraren har dock ansvaret och bestämmer att det är hans eller hennes
variant som gäller . Ofta förekommande situationer är sådana där läraren
håller igång och för musicerandet framåt. Ibland kommer instruktionerna
innan problemen uppstår.

Läraren ”hoppar” igång alla. Visar keyboardspelarna med armarna. (Vem
som skall spela när). Springer till sångarna och visar vers två. Sedan
vidare till keyboards igen och till gitarrerna och visar dem.
-Solo!, ropar hon till gitarrist 1.
Går till keybordspelarna igen och visar. Hon visar in sångarna efter solot
och sedan går hon till gitarrerna.
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-Tyst, säger hon till sångarna som börjar med slutet då det är dags för
nästa solovända.
-Solo!, till gitarrist 2.
Visar pianisterna. Går in i ”centrum” och visar fade out med armarna
samt rytmen med kroppen. Slutet blir perfekt med cymbalslag och ett
utdraget ackord.

Lärarens roll kan också vara att snabbt komma med förslag på hur
eleverna efter avbrott kan gå vidare. ”Lyssna nu…”, ”Vi tar det en gång
till…”, ”Gitarrspelarna kör först ett intro…”, ”Vi tar bort en del av
introt…” och så vidare är vanliga instruktioner. Till sist kan också
nämnas att lärarna då och då tar tillfället i akt att förtydliga något eleverna
stöter på och funderar över under sin ”klättertur”. En lärare berättar till
exempel att en kontrabas är alldeles för hård för henne att spela på, då en
elev undrar om hon har någon. Vid ett annat tillfälle saknas en kastanjett i
ett musiklyssningsexempel och då hämtar läraren en sådan för att
eleverna ska få se, känna och höra hur den fungerar. När fiolens delar, i
detta fall stråken, är i fokus tar läraren tillvara en diskussion om vad som
är spets och frosch och bygger vidare på den. Ett ljud i klassrummet
behöver också förklaras.

-Det låter där borta, säger en av tjejerna och syftar på trumsetet.
-Ja, säger läraren, det är sejaren, den tar vi bort.

Vid andra tillfällen är det musikaliska begrepp som tas upp. Några elever
tar begreppet dur som ett exempel på ett instrument på bokstaven D i en
tävling. Läraren förklarar att dur inte är något instrument utan ett ackord.
Hon fortsätter med att likna dur och moll vid glatt och sorgset. Att
erbjuda samma musik på flera sätt kan vara att möjliggöra musikaliskt
erfarande utifrån det som händer på lektionen. Detta äger bland annat rum
då en elev berättar om sin favoritjulsång.

-Nu har jag en liten överraskning till er, säger läraren sedan. Jag tror jag
har den låten på skiva här på skolan så ni kan få höra den i slutet av
lektionen.

Det förekommer också att läraren erbjuder alternativa leder som
eleverna kan klättra vidare på. (För en jämförelse med temat öppna för
initiativ, se s. 129). Dessa ”flervägskorsningar” kan finnas i lärarens
medvetande i förväg, eller visa sig i stunden. Alternativa leder kan
utgöras av gemensamma aktiviteter för klassen där det finns öppenhet för
individens lärande, av erbjudanden som liknar uppmaningar till vissa
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grupper eller av erbjudanden öppna för alla. Läraren vet alltså inte var
turen slutar. Det kan också vara så att det även om läraren tycker sig ha
översikt över bergväggen kan finnas tag eller fästen som eleverna finner
trots att de inte syns nerifrån. Lite mer kontroll har läraren, då endast två
alternativ erbjuds.

En konsekvens av att lärarna föreslår en viss led kan bli att eleverna får
upp ögonen för att det finns flera alternativa leder. En lärare ger några
elever tips på att de kan tänka på ett annat språk för att hitta lösningar på
ett problem eller tipsar om hur en låt kan behandlas; ”… ni kan gärna
’hotta upp’ den säger läraren och visar. Kanske kan man göra den som
rap!?” En annan lärare erbjuder sina elever, vid många tillfällen,
individuella upplevelser och erfarenheter i de uppgifter klassen får. Det
kan handla om att blunda och känna sin egen puls, höra egna ljud,
fantisera egna filmer till musik eller fundera över musik. Ytterligare
exempel ges genom uppgifter där eleverna uppmanas att komma med
idéer och vara kreativa i grupp eller enskilt utifrån vissa instruktioner.
Exempel på liknande erbjudanden förekommer på fler ställen i materialet.
Bland annat erbjuds några elever att improvisera på ett bestämt antal
tangenter till gitarrkomp medan några andra erbjuds att välja instrument
och att framträda i matsalen. Mer riktade uppmaningar ger samma lärare
till flickorna, som inte alls lika ofta som pojkarna, har med sig låtar till
lektionerna eller spelar instrument som bas, trummor och elgitarr.
Uppmaningarna kan också vara en form av igångsättare, läraren startar
upp och eleverna prövar sig fram.

-Ni behöver inte göra så jättemycket rörelser till den här låten, menar
läraren, men det är jättebra om ni kan komma överens om något bara.
(Utdrag ur träning av dans i ett musikalarbete).

***

-Nu testar vi först lite ljud och sedan sången med lite olika
instrumentgrupper så får vi se var vi hamnar.(En del av en
klassrumsprocess).

Många är de tillfällen som visar sig kräva en diskussion för att lärare och
elev skall vara överens om vägen vidare. Läraren tvingas balansera
mellan att driva undervisningen vidare och samtidigt lyssna på elevens
tankar och viljor. Diskussionen kan tas upp så väl av lärare som elever.
Ibland kan det handla om att instruktionerna måste förtydligas.
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-Nu kör vi till låten (spelar vi till sången), uppmanar hon gitarrtjejerna.
-Hur många gånger skall jag göra då?, frågar tjejen igen.
Läraren tänker efter.
-8 gånger A, 4 d, 4 a, 4 e… vi kör så nu så får vi pröva.

Andra gånger kan lärarens tankar om det fortsatta erfarandet skilja sig
från elevernas utifrån hur mycket tid som behöver användas. Till exempel
berättar en lärare utifrån sin egen erfarenhet, hur det brukar gå till i
poporkestrar, som motivation för att processen bör få ta tid.

-Ska vi inte köra vårt intro????, undrar D.
-När man övar ihop en ensemble så börjar man med att köra små grejer
som måste sitta ihop, förklarar läraren.
-OK, svarar D., men sedan…

Diskussionerna kan utspela sig kring vad lärarens uppgift är i elevens
lärandeprocess. Ett exempel kommer från en danslektion i en av de
observerade klasserna.

-Måste du räkna?, frågar någon.
-Vissa vill ha hjälp och vissa inte, menar läraren.
Flera börjar diskutera saken.
-Nu får ni räcka upp handen, menar läraren.
-När du börjar räkna så psykar du oss, menar en kille.
-Nej, det gör jag väl inte, svarar läraren, en del behöver det.

Innehåll och form kan också vara diskussionsteman, bland annat förs
diskussioner mellan en lärare och några elever kring ett musikalprojekt.
Eleverna ger förslag och läraren ger förslag och de testar och väljer vad
de ska gå vidare med. Diskussionen kan föras på en så pass detaljerad
nivå som hur ett solo eller en kompvariant skall utföras. Några
meningsutbyten gäller huruvida elever tror sig kunna spela ett instrument
eller inte. I samtliga situationer är det lärarens ansvar att processen går
vidare och att eleverna erbjuds att göra nya erfarenheter.
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Kommentar

Man kan likna dagens skola vid en charterresa. Allt bestämt i förväg –
det krävs ingenting av resenären själv. Tänk om skolan i stället vore en
upptäcktsresa, där varje elev fick lära sig att ta sig fram på obanade
kunskapsstigar. Skolan kan bli lustfylld om vi vågar ersätta dagens skola
med något nytt; låt oss kalla det bildningscentrum (Andersson, 2003, s.
22).

Med musikaliskt erfarande menas i denna avhandling ett möte med
världen i sin musikaliska form, där ett subjektivt meningsskapande och ett
internaliserande av musik och/eller instrument äger rum (Alexandersson,
2001). Interaktionen mellan lärare och elever kan ses som möten mellan
lärarens och elevens perspektiv eller som en fusion av deras
förståelsehorisonter (Sainsbury, 1992). Tidigare erfarenheter av musik
utvecklas och omvandlas. Samtidigt som eleverna får kunskap om musik
får de en upplevelse av den, vilket i ett ord kan uttryckas som musikaliska
erfarenheter. Dessa aktiviteter är alltså intimt sammanbundna och går inte
att koppla isär. Eftersom fenomenet i denna avhandling ses ur ett
lärarperspektiv har det ovan gjorts tydligt på vilka sätt elevers
musikaliska erfarande kan möjliggöras med hjälp av exempel hämtade
från de studerade sammanhangen. Resultatet visar att läraren som
möjliggörare, klätterförare, kan ha flera olika roller; klätterinstruktör,
vägvisare, guide och diskussionspartner i förhållande till elevernas
erfarandeprocess. Det handlar alltså inte om att man som lärare har en roll
beroende på sitt undervisande sätt, utan flera roller utifrån vad situationen
kräver: Olika former av att ”show the child the way into a world” (van
Manen, 1982, s. 285).

Som klätterinstruktör, då rollen innebär att styra erfarandeprocessen, kan
läraren vara mer eller mindre öppen för hur vägen till målet nås, samt vad
målet i sig består i. Utgångspunkten är att färdsättet och resrutten är
bestämt, men att öppenheten för de som ska med på turen kan variera.
Kanske vill instruktören att deltagarna skall erfara en viss del av ett
landskap, ett speciellt sätt att klättra på eller att olika yttringar av klättring
gås igenom i en speciell ordning.

Vägvisaren känner till flera olika leder och väljer efter hand att erbjuda
och uppmuntra till klättring på dessa utifrån vad som verkar lämpligt för
de enskilda resenärerna med syfte att ett meningsfullt erfarande
möjliggörs. Ibland har han eller hon gott om tid på sig att tänka ut
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lämpliga turer och ibland gäller det att känna till minsta lilla grepp för att
kunna erbjuda dem i rätt ögonblick. Detta med utgångspunkt i att helheten
och lärandet skall bli så bra som möjligt. Fink-Jensen (1998) skriver om
det pedagogiska ögonblicket med musikpedagogisk ”penna”, ögonblicket
där läraren samtidigt måste kunna handla och vara uppmärksam på
eleven.

Denne teori om det pædagigiske øjeblik forbinder kvalificeret faglig
kompetence med kvalificeret pædagogisk kompetence hos læraren. Den
rent faglige indlæring ud fra nok så grundligt studerede metodikker
bliver uintressant, hvis ikke læraren har udviklet en sensitivitet, som hun
tør stole på i undervisningen. Det gælder alle former for undervisning,
men særligt tydelig i en undervisning, der vægter elevens personlige
oplevelse, og dermed baserer sig på at følelser kommer till udtryk (Fink-
Jensen, 1998, s. 287).

Citatet understryker den holistiska kompetens en lärare bör ha för att
kunna vara öppen för vad den enskilde individen behöver för att kunna
göra så meningsfulla erfarenheter som möjligt. Samma kompetens
behöver guiden, som ska kunna erbjuda klättraren olika leder, kända och
okända. Det handlar här om att vara lite mer öppen än vägvisaren, men
samtidigt trygg, trots att ingen vetskap om vart resan slutar finns med från
början. Denna studie åskådliggör att elever, då de visas flera leder, kan
hitta ytterligare alternativ, vilket kräver en öppenhet från lärarens sida.
Även färdsätt kan inräknas i dessa alternativ. Vissa leder kräver kanske
speciella klätterskor och kalk på händerna, medan andra går bra att ta sig
upp på med vanliga kängor. Lärarens handlande influeras alltså både
utifrån ett hur och ett vad vilka är nära förknippade med varandra
(Johansson & Kroksmark, 1998). Läraren finns i ovanstående varianter av
klätterturer som en säkrare, en som håller i repet och spänner det lagom
hårt så att eleven kan göra sina erfarenheter på eget sätt men ändå inte
faller om han eller hon skulle tappa greppet.

Den sista rollen är diskussionspartnern, som möjliggör erfarande utifrån
mer eller mindre flexibla ramar. Läraren kan på grund av olika orsaker
överväga att ändra sina planer. Instruktioner kan efter diskussion behöva
göras tydligare, lärarens uppgift kan ändras, innehåll och metoder kan
behöva utvecklas. En utgångspunkt i detta sammanhang är att läraren
faktiskt ser eleven som en diskussionspartner, det handlar om ömsesidig
respekt. Vem lär vem? (Bengtsson & Kroksmark, 1993; Alerby, 2000).
Även om det kan vara att dra metaforen lite långt kan relationen mellan
läraren och eleven här liknas vid två klättrare som är beroende av
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varandra då repet endast är fäst i bergväggen. Läraren är dock försteman
och eleven andreman.

En intressant tanke är hur lärare och blivande lärare får möjlighet att
utveckla dessa olika roller. Jag skall återkomma till resultatets
implikationer för pedagogisk praktik och lärarutbildning i den avslutande
diskussionen, men vill redan nu flagga för att detta är ett viktigt område
att fundera över. Om lärare inte skall se sig själva som möjliggörare, vad
skall de då se sig som? Ovan har exempel på vad en möjliggörare i
musikdidaktisk interaktion kan vara för något betonats och belysts från
olika perspektiv. Att lärare observerade varandra och var varandras
kritiska vänner33 samt att lärarens roller diskuterades på
fortbildningsdagar utifrån ovanstående aspekter, skulle kunna vara en
intressant förlängning av denna studie.

I lärarutbildningen kunde kanske rollerna vara en användbar
begreppsapparat som skulle kunna användas för att tydliggöra det
komplexa läraryrket. En idé är att detta kunde göras i samband med
verksamhetsförlagd undervisning, pedagogik och didaktik. Min egen
erfarenhet säger att den styrande läraren, klätterinstruktören, är den roll
som i hög grad socialiseras eller odlas i musiklärarutbildning.
Förhoppningsvis är detta i förändring, men jag har ibland slagits av att det
sunda förnuftet i förhållande till barn har fått ge plats för metoder och
statisk undervisning.

Bemötande av handling

En utgångspunkt för denna avhandling är att människor ses som
handlande subjekt, vilka får tillgång till och kunskap om världen genom
sitt sätt att vara i, eller bebo den. Frågan är då hur lärarna bemöter, tar
vara på och bekräftar elevernas initiativ och handlingar i det
intersubjektiva samspelet – i interaktion där lärarens syfte är att eleverna,
inom ramen för musikundervisningen, utifrån sin lust att lära, skall göra
så goda eller givande musikaliska erfarenheter som möjligt. För att föra
över resonemanget till klätterväggen kan frågan ställas hur klätterföraren
tar tillvara klättrarens initiativ för att vägen mot toppen ska bli så lärorik
                                                  
33 Handal, Gunnar (1999) Consultation Using Critical Friends.
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och meningsfull som möjligt. Elevernas/klättrarnas initiativ och
handlingar är utgångspunkten och målet med lärarens/klätterförarens
bemötande är att eleverna skall ta nya initiativ och på så sätt interagera
och komma vidare i den meningsskapande processen. Bemötandet visar
på vad som händer med deras initiativ, vilket förhoppningsvis uppmuntrar
dem att ta fler initiativ. Klätterförarens roll i samspelet är att vara lyhörd
för initiativ och bedöma vilket bemötande som är det bästa i varje enskild
situation. Utifrån det går klätterturen vidare på olika sätt. De olika
aspekterna av bemötande som i studien visade sig belysa detta tema är;
beröm, uppmuntran, trolleri, förklaring, arbeta vidare, läraren bygger
vidare och diskussion. Handlingar, ord eller initiativ, kan vara riktade mot
olika saker som form, innehåll och metod samt vara spontana och/eller
uppmuntrade.

Jag börjar med bemötande i form av beröm och den mest självklara och
enklaste formen i detta sammanhang är att helt enkelt berömma eleverna
för det de gör, som en del i den pågående musikaliska läroprocessen. Det
förekommer ett flertal interaktionssituationer som präglas av beröm i det
material som genererats ur studien.

Efterhand spelar de ”i takt”.
-Bra, då gör vi stafett, spela fyra slag var, och sedan alla fyra
tillsammans. Läraren räknar in och säger sedan respektive elevs namn då
det är deras tur att spela.
-Bra, uppmuntrar han sedan. Nu tar vi det igen utan att jag säger något.
Någon trycker på fel tangent.
-Kom ihåg, uppmanar han, mellan två svarta. Nu går vi åt andra hållet
med stafetten. Kommer ni ihåg?
-Nu blev det ett litet musikstycke! Det är inte så lätt att komma ihåg
precis.
-Nu vill jag att ni spelar på alla de tre vita som är runt de två svarta. Som
ni vill, säger han, och kompar med ett snabbt gitarrkomp.
-Nu börjar vi med er två, säger han och riktar sig till två tjejer som
spelar på samma keyboard.
-Som ni vill på de tre tangenterna.
-Ni två!, till nästa ”grupp”….och till den sista tjejen.
-Bra, vilka musikstycken det blir! Kan ni nu spela i tur och ordning?
Härma mig. En, två, (Händer kontinuerligt).

Ett annat exempel kommer från en situation där några flickor ”plankat” en
sångares tolkning av en låt som skall sjungas i klassen. Det börjar med att
läraren anpassar sitt komp så att det ska låta mera likt det eleverna
uppfattat från inspelningen.
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-Strunt i det, säger läraren, jag kan spela rakt…(läraren testar lite olika
komp snabbt)
-Nu är det ljusare, informerar läraren då de kommer till sista raden.
-Snyggt, jättebra. Visst har ni lyssnat ut små räkor, som han (sångaren)
gör!?
-Det här tar vi bort, säger tjejen och pekar i den utskrivna sångtexten, det
sjunger han inte på bandet.
-Jättebra alltså, kommenterar läraren.

Beröm kan alltså ges med utgångspunkt i det eleverna gör på eget initiativ
eller det läraren uppmanat dem att göra. I det större formatet kan det vara
beröm för att de klarar att arbeta i den form som lektionen är upplagd
efter, eller att de arbetat på bra. I det minsta formatet kan det handla om
vänliga eller glada ögonkast eller kroppsrörelser. Citatet ovan belyser
dock interaktion där elevernas spontana initiativ beröms, vilket
nästkommande också gör.

-Då kommer det andra, fortsätter läraren, Tapperhetspoäng för M.´s
ensamma sång, stämningsfullhetspoäng och tidsaktuelltpoäng, lag tre får
lustighetspoäng för den roliga texten, och tapperhetspoäng eftersom ni
bara är tre i ert lag (en försvann ut), och en poäng för att låten var
aktuell. Lag ett får lustighetspoäng, en utspelspoäng och en poäng för att
ni inte kom av er.

Nedan följer ett exempel på hur handling på lärarens uppmaning beröms.

-Nu kör vi tillsammans, säger han sedan, de spelar och läraren
kommenterar;
-Det är jättebra, fantastiskt, fem stycken som spelar rock tillsammans.

Att läraren berömmer en elev inför gruppen visar att han eller hon tycker
det eleven gör är bra och stärker på så sätt hans eller hennes initiativ.
Respekt för kamraterna förmedlas, vilket i sin tur torde stärka dem som
individer. Det visas dels prov på hur ”kill”- och ”tjejgruppen” i klasserna
får beröm av läraren inför varandra.

-Bättre tycker jag, säger läraren vänd till killarna, jag tror att killarna är
på gång.

***

-Jag hör att ni kan jättebra, nu vill jag höra bara er! Vilken vers vill ni
ta? Sista!? Tjejer, nu får ni skruva upp lite, ni är bra sångare!
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Ibland kan det vara så, även om det hände väldigt sällan hos de studerade
lärarna, att nedvärderande kommentarer från kompisar behöver
kompenseras eller att läraren behöver påminna om respekt för kamraterna
i processen.

-Kom igen nu då, fortsätter läraren.
-De sjunger ju så tyst, säger en av kompisarna.
-Det kommer, säger läraren, när vi övade själva gick det jättebra.

I övrigt ges beröm genom att läraren visar att kamraterna är på rätt spår i
sitt spelande, eller att de berömmer ett utförande; ”Tack så mycket, säger
läraren efteråt, ni märkte finesserna va´!? ”(Vänd till klassen).

Lärarens beröm kan bekräfta eleven som individ och mer specifikt som
musikaliskt erfarande individ, genom sitt sätt att bemöta hans eller hennes
sätt att uttrycka sig kring musik. Elevens upplevelse blir förmodligen
”mina tankar räknas” och ”jag kan en del om musik”. Hur detta visat sig
på de lektioner jag studerat exemplifieras med ett skeende där elevers
tankar om olika instrument kommer fram.

-Gong, säger en elev när de kommer till nästa bild, japansk gong.
-Ja, det heter det faktiskt svarar läraren.
Till nästa bild lägger läraren att instrumentet finns på skolan och på
trumsetet.
-Vad är stråken gjord av?, undrar läraren sedan.
-Jag tror hästhår, svarar en tjej.
-Ja, precis, hästtagel, från hästens svans. Och så spelar man på
strängarna med den. För att det ska låta lite bättre drar man med harts
på stråken.

Utvärdering eller värdering av en verksamhet kan också vara bekräftelse
eller beröm. I lärarens värderingsarbete fokuseras verksameten som
helhet, men också det eleverna lärt sig. I detta sammanhang kan den
senare formen av värdering gestaltas i en uppspelning inför klassen eller
någon form av redovisning, vilket förekommer i de sammanhang som
studerats.

I musikdidaktisk interaktion kan dessutom bemötande som uppmuntran
användas som respons på elevernas handlingar. Syftet är att de ska få
känna att de kan mer än de tror, eller att våga prova musikaktiviteter. Det
läraren gör är att ta vara även på elevernas självkritiska handlingar. En del
i detta uppmuntrande är att hitta en nivå som eleven faktiskt klarar av.
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-Hade vi inte fler rörelser, frågar läraren sedan och visar med armarna.
-Nä, vi glömmer bara bort, säger en tjej medan de andra testar.
-Åtminstone så här kan vi göra, menar läraren och visar.

***

-Jättebra, kommenterar läraren. Nu var det perfekt, det gäller bara att du
kommer igång.
De spelar ännu en gång.
-Bra!, kommenterar läraren.
-Man kommer inte igång, säger S.
-Nu tar vi hela föreslår läraren, det kanske är lättare så när du har kommit
in i spelet. Killen kommer av sig igen.
-OK, igen, jag räknar bara till tre så kommer ni på GO.
-Bra, jättebra.

Vid flera tillfällen uppmuntrar lärarna sina elever med ord då de tror att
de inte kan; ”Kom igen”, ”Det kunde inte de andra heller i början”, ”Jag
tycker det verkade gå riktigt bra” och ”Jo, visst kan du det, försök igen”
är några exempel.

Uppmuntran kan i övrigt användas i samband med musik eleverna lyssnar
på eller funderar över. En lärare blir imponerad då eleverna känner igen
Årstiderna som de använde på en temadag två år tidigare. Även i ett
sammanhang där en elev associerar till Black Ingvars då ”upphottade”
barnvisor diskuteras, används bekräftelse av det här slaget. Ett tredje
exempel följer nedan.

-Jag vet inte om den ena är en julsång, säger flickan då.
-Det finns inget rätt eller fel, svarar fröken, det är ingenting man ska få
betyg
för eller så…

Ett annat sätt att bemöta elevers handlingar är att erbjuda dem att lyckas.
Här talar vi om en form av bekräftelse som individen är relativt
omedveten om. Jag kallar det metaforiskt för att läraren trollar. Det är en
bekräftelse som ger eleven en känsla av ”jag kan spela” eller ”jag är en
del av ett musikaliskt skeende”. Det kan innebära att få chansen att
försöka på nytt eller att lyckas innan lektionen är slut, eller att läraren
stödjer de elever som just då behöver det. Då det är gitarrspelarna som
inte hänger med hämtar läraren en gitarr och hjälper till. Kommer
trummisen i baktakt springer läraren dit och visar takten med hela
kroppen. Jag tänker dock närmast på de skeenden där läraren följer i



152

elevens tempo med till exempel sitt gitarrspel så att känslan som
kommuniceras är att allt blir rätt.  

Att ta hand om initiativ kan härutöver innefatta att ge svar på elevers
frågor, att förklara. Dessa förklaringar kan ha olika karaktär. Vissa svar
har faktakaraktär;

-Varför kan vi inte skriva marimba som det heter, frågar D.
-Marimba är av trä och så har vibrafon en pedal som på piano som gör
att man kan låta klangen ligga kvar, svarar läraren.
-Fräckt, svarar killen.

Andra gånger skjuter läraren upp förklaringen på grund av att det inte
finns tid just vid tillfället eller att förklaringen är planerad senare under
lektionen. Vad som dessutom blir tydligt är att läraren inte alltid har
svaret direkt.

-Hur många fioler finns det?
-Jag vet inte, man det kan vi kolla upp, svarar läraren. Det kan inte
vara många.
-Men inte många, frågar tjejen vidare, är det typ tusen eller sex?
-Jag vågar inte gissa, svarar läraren, men ni kan ju tänka er att det är
längesedan. När var det?
-1681, svarar en kille.

Initiativ kan dessutom gälla formen på en uppgift och sådana bemöter
lärarna med varierade förklaringar. Bland annat är det en pojke som
tycker att en uppgift är svår.

-Det är svårt, säger en kille.
-Jag brukar aldrig ge er uppgifter som inte är utmaningar, menar läraren,
jag ber er inte att gunga, för det vet jag att ni kan. Hon talar vidare om
hur bra det känns då man klarat något som man inte trodde att man
kunde från början.

Läraren tar hand om initiativet genom att förklara sin tanke bakom. Andra
frågor kring formen kan antingen förklaras genom att eleven får ett tips på
hur hon/han kan tänka eller genom rena instruktioner till exempel
angående när och hur man skall spela.

Några exempel i materialet visar att det ibland är eleven som ber om
förklaring. De undrar till exempel över hur musiker gör angående tinnitus,
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de frågar om hur ett ackord skall tas eller hur ramarna för mer öppna
uppgifter är utformade.

-Vilken takt ska man dansa i?, frågar en annan.
-Det som passar till musiken, säger läraren.
Hon sätter på en blues. Alla dansar, en del buggar. Alla vågar ”dansa
ut”. Grabbarna grupperar sig till en egen dans.

***

-Vad är det för skillnad på D och D7?, frågar en kille som spelar gitarr.
-Spela D på båda ställena, säger läraren, men jag kan visa (ackorden
spelas upp efter varandra).
-Få höra igen, säger killen…ja D7 låter kraftfullare.
-Ja, man kan säga att man färgar ackorden.

***

-Är det så här?, undrar en tjej och visar en ackordföljd på synthen.
Läraren sjunger och visar var ackordbytena skall vara, skriver på
tangenterna .

***

-Jag då?, frågar tjejen som spelar trummor.
-Du är också med hela tiden, svarar läraren och går igenom
”dispositionen” för hela låten. Eleverna frågar om olika saker och de
får svar och det diskuteras lite kring upplägget.
-Ok!, säger läraren sedan, är ni med nu då?

Ramarna för uppgifter, helt enkelt lärarens intentioner med aktiviteter,
kan leda till funderingar. Lärarna förklarar hur de tänkt och processen kan
gå vidare. Frågor kring formen kan gälla aktiviteter i stort, varför vissa
saker skall göras och vissa inte. När elever tar initiativ och undrar om de
inte kan göra aktiviteter de gjort tidigare förklarar lärarna att det hela är
en balansgång; ibland får lärarna välja och ibland eleverna. Det finns
också elever som tar initiativ med syfte att kommentera lärarens sätt att
förklara.

-Du kan väl sjunga så jag förstår, föreslår trumkillen.
-Ja, svarar läraren, jag muttrar på i verserna och så sjunger jag sedan.

Uppmaning att arbeta vidare får eleverna om deras initiativ bara behöver
en bekräftelse eller en liten kommentar för att de ska kunna fortsätta sin
lärandeprocess. Lärarna är relativt flitiga med att bemöta elevernas
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handlingar på detta sätt. Det kan helt enkelt handla om att säga ja när
eleverna vill göra någonting. De kan vilja boka en specifik gitarr eftersom
de anser sig inte kunna spela på någon annan, de kan vilja arbeta i grupp,
tänka helt själva, vilja ta hem och träna på en låt, prova att spela en
melodi de har hittat eller ett specifikt instrument.

-Jag var inte här, säger en kille, jag vill spela gitarr.
-Det är bra, nu finns det en keyboard kvar, och massor av vanliga
gitarrer .

Oftast går processen vidare efter bekräftelsen, men det visar sig också att
vissa ”experiment” får avbrytas. Andra initiativ som eleverna tar och som
lärarna godkänner är att spela en låt som har anknytning till ett aktuellt
lektionsinnehåll, få sjunga till en låt, fast uppgiften egentligen är att spela
gitarr, rita gibson-gitarrer fast tanken från lärarens sida ursprungligen är
att bilden skall representera en artist. Ibland behövs det i dessa
sammanhang en liten kommentar från läraren.

-Kan inte vi också få spela gitarr, säger några killar som är klara.
-Ja, jo, du får gå in i skrubben i så fall.
Läraren ger en grepptabell till en av tvillingarna som frågat efter en
sådan.

***

-Får jag skruva upp på solot?, frågar en av killarna.
-Ja, bara du skruvar ner igen sedan, svarar läraren.

Initiativ riktade mot aktivitetsformen får bekräftelse och processen kan
komma vidare. Det kan handla om vem som ska göra vad, samt när och
hur någon ska göra detta. Exempel är hur formen på en låt skall vara,
vilken färg som skall användas i ljussättning och nedan följer skeenden
som åskådliggör interaktion ur detta perspektiv.

-Får man inte sjunga med först då?, frågar en kille.
-Jo då, menar läraren vi sjunger med så gott det går.
Alla gör det, läraren också. Några killar börjar knäppa med fingrarna
som de gör på skivan.

***

-Kan man göra något som bara visas för de yngre, frågar samma tjej
igen.
-Ja, vi provar, vi har ju aldrig gjort det här förut, svarar läraren.
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***

-Vi får klara oss med det vi har, menar han.
-Man kan ju ta en (mikrofon) när man behöver, föreslår en av tjejerna.
-Ja, svarar läraren, det är bara när alla sex ska sjunga som det blir
problem, men vi får ha det så idag.

Även aktivitetens svårighetsgrad kommenteras. I vissa fall då uppgiften är
för lätt uppmuntrar läraren eleven att arbeta vidare själv eller med stöd
och instruktion. Initiativ kan som sagt även tas genom handling, eleverna
börjar helt enkelt med den aktivitet de vill prova på. I materialet syns
olika sätt att bekräfta sådana initiativ. Att en elev har satt sig och börjat
fingra på en el-bas i klassrummet kan ses som ett initiativ. Läraren går dit
och undrar om de inte ska ta fram en låt att arbeta med vilket eleven gärna
vill. Läraren instruerar och visar. Strax finns det en elev med gitarr i
närheten.

Läraren vänder sig till killen som bytt från keyboard till klassisk gitarr.
-Vi kan ta fram någon låt så att du får träna ackord.
Hon letar i ”gömmorna”.
-Nu ska du få spela Tom Dooley. D och A7.
-Det kan jag inte, menar killen.
-Då får du träna, säger läraren och visar på gitarren.
-Du får träna på bytena mellan ackorden. Det är ofta det som är svårt.

Efter en stund sitter pojken som valt att spela bas och tittar på dem. Han
erbjuds då spela samma låt; ”Så kanske ni kan spela upp den sedan när ni
hinner. Jag ska hämta ett papper”, säger läraren. I ett annat sammanhang
är det keyboard som är det intressanta instrumentet.

De börjar spela på Spanien som de lärde sig förra gången. Lite var för
sig.
-Kan ni den allihop?, frågar läraren. Gör ni det?
Var och en av eleverna får visa hur de spelar melodin. En tjej spelar i
moll men kompisen bredvid visar att hon spelar på ”fel” ställe.

Att bygga vidare på elevernas initiativ handlar om att läraren tar vara på
de förslag eleverna har gällande aktiviteter och innehåll. Byggandet kan
fortskrida i samma riktning som tidigare, men det förkommer även att
riktningen ändras i större eller mindre grad. När två elever skall spela en
låt med anknytning till ett tema får läraren en idé utifrån att en av dem
föreslår att någon kan spela bas till deras gitarr- och sångarrangemang.
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-Nå´n kan få spela bas, säger D.
Gitarrer och trummor plockas fram.
-Det vore rätt intressant om ni kunde lära ut låten, funderar läraren högt.
Jag skulle vilja…(vill du spela trummor)…jaa…det känns lite svårt att
ni skall lära ut nu då jag inte har koll på läget. Har du texten hemma,
men inte ackord?
-Ackorden har jag lärt mig själv!, svarar D.
-Skulle du inte kunna skriva ner dem när de kommer i texten!?, frågar
läraren. Till nästa gång så kan vi spela den som klasslåt. Har du
inspelning också?
-Ja, på skiva, svarar D.

Vid ett senare tillfälle har pojken dessutom åsikter om låtens utförande
vilket balanseras av läraren. Även mindre omfattande aktiviteter kommer
till på grund av elevernas förslag eller handlingar. Bland annat får
eleverna förklara lekar för sina kompisar och genomföra dem med
lärarens hjälp. Läraren lyssnar, tar till sig och funderar tillsammans med
eleverna över de regler som gäller. Andra initiativ som kan gälla
vidarebyggande i det mindre formatet, är till exempel att läraren låter
eleverna lyssna på en låt de själva tycker kan passa till lektionens
innehåll. När läraren uppmanar eleverna att hitta sin inre rytm, ger en elev
ett underlättande förslag.

-Man kan stampa med foten, föreslår en elev.
-Just precis, man kan stampa lite med foten. Känn er egen rytm,
uppmanar läraren, blunda gärna och gör gärna som I. sa. Känn efter om
det ändras om ni sitter en stund. Förändras antalet slag, går det fortare
eller långsammare?

Handlingar som från elevens sida verkar vara mindre medvetna initiativ
visar sig ibland tas tillvara av läraren. Detta exemplifieras här med en
episod från en keyboardlektion.

-Muu...sik, musik, varenda dag, inleder läraren sjungande.
De stannar efter denna första del, men en tjej fortsätter på nästa del
direkt. (Som läraren inte visat, bara sjungit)
-Titta, S. Är på rätt spår. Man flyttar alltså ner två steg och gör samma
sak, säger läraren och går runt och visar de andra.
Sedan spelar de de två första bitarna.

Ett annat exempel på en handling som förändrar hur musiklektionen går
vidare är då en pojke bryr sig om vilken musik som faktiskt används i
musiklyssning som syftar till att eleverna skall få kännedom om olika
instrument. Eleven sjunger med i en melodisnutt ”Oh, Canada, är det
den?”. Läraren passar på att förklara att det är Canadas nationalsång.
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Flera av melodisnuttarna är nationalsånger visar det sig och det blir en
sport att komma på vilka de är.

När en annan pojke i ett annat sammanhang menar att slutsången kommer
för fort tar läraren tillfället i akt och berättar, med förspelet som
bakgrund, om den gemensamma sångstund de ska ha på skolan nästa
vecka. Även andra mer eller mindre spontana kommentarer som har med
lektionens aktuella innehåll att göra byggs vidare på. Flera av lärarna
visar att de tycker att elevernas kommentarer är intressanta då de till
exempel tar upp saker som deras spellärare har nämnt och påpekat. Det
kan gälla hållning, instrumentkännedom eller att bluesen är ”grunden till
allt”. De fångar upp dem och bygger vidare på dem. Liknande
kommentarer kan därutöver gälla sådant som kommit upp i andra ämnen.

-De sjunger utan musik, säger en kille.
-Ja nu sa A. någonting viktigt, påpekar läraren. Vad kallades det när man
sjunger musik, kommer ni ihåg att det var upp i sista nutidskrysset?
De pratade om Real Group som verkligen använder rösten som ett
instrument.

Att bygga vidare på elevernas initiativ kan innebära att läraren får gå
tillbaka lite för att komma vidare. Kommentarerna kan gälla att eleverna
av en eller annan orsak inte har hängt med och då tas aktiviteten om. En
variant är att läraren i stunden ger en ny instruktion, som de som vill och
behöver kan välja att ta till sig. Det finns därutöver några exempel på
initiativ som rör lärarens delaktighet i aktiviteterna. Ett förslag är att
läraren ska slå på gitarren då låten är slut, viket han också gör. Ett annat
rör variation mellan spel och sång.

-Vi sjunger först, är lärarens nästa förslag. Och så spelar vi inte när vi
sjunger.
-Då sjunger vi inte när vi spelar, föreslår en av tjejerna då.
-Ok, svarar läraren, vi behöver inte sjunga då.

Andra exempel på hur läraren förändrar situationen eller lektionen utifrån
elevernas förslag och tankar är då en elev som inte vill spela gitarr för att
hon tycker det är för svårt, får chansen att spela piano i stället. Läraren
ger snabbt några instruktioner för att det hela ska fungera. Vidare kan det
gälla en större grupp vilket är fallet när en elev föreslår att alla flickor ska
gå ut i korridoren och öva på en sång. I ett snävare perspektiv kan elevers
åsikter om hur en aktivitet utförs få läraren att förändra det hela. Det kan
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gälla tempot; eleverna har åsikter både om att låtar går för sakta och för
fort och lärarna förändrar.

-Jag tycker att det går för snabbt på She don´t lie, säger en av de
akustiska gitarristerna.
Läraren blir tvungen att busvissla för att höras.
-Det är min sista utväg, säger hon.
-Tempot ökar, det är svårt för trummissen att hålla ner tempot menar
läraren och ger instruktioner om formen…

En annan elev tycker att hon inte hör sig själv i keyboardgruppen och
läraren ser till att de får spela två och två för att ha chans att höra varandra
bättre. Åsikter om vem som ska spela när visar sig i vissa fall orsaka
förändring i aktiviteterna. En sådan förändring kan vara relativt nyanserad
som i fallet gömma ringen med rytminstrument.

-Om det bara är en där borta, hörs det ju så lätt om ringen är där, säger en
tjej. Jag såg det på handen, var ringen var, kanske ska alla hålla ringen
så?
Läraren tar upp de små skiftningarna mellan svagt och starkt och frågar
eleverna om de tror att de kan göra dem mindre, för att göra det hela lite
svårare. Eleverna påminner varandra om att hålla handen som om ringen
fanns hos alla.

Ibland bemöter lärarna eleverna med en diskussion. Diskussionen kan
leda till att förslaget anammas eller lämnas, men trots allt tas på allvar.
Jag vill belysa några initiativ som har att göra med att eleverna upplever
att de inte klarar sin uppgift. En elev som spelar keyboard tycker det är
för svårt att spela ackorden till en låt. Han får efter lite diskussion
medgivande att spela något han själv kommit på. En annan elev som även
hon spelar keyboard diskuterar med läraren.

Den sista tjejen var sjuk gången innan och kommer av sig lite.
-Visst var det därifrån, säger hon och visar på tangenterna.
-Visst, säger läraren, börja där.
-Nej, säger hon, det blir fel.
-Kom igen, uppmanar läraren.
-Nej, säger tjejen igen då det inte funkar.
-Den sista igen, säger läraren och visar. Du får ta det en gång till
eftersom du var sjuk förra veckan.

Andra diskussioner föranleds av att eleverna vill göra saker läraren inte
har tänkt sig, eller tvärt om inte vill göra saker som läraren planerat. En
elev vill redovisa vid ett speciellt tillfälle trots att det är väldigt lite tid
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kvar av lektionen och gruppen inte hunnit öva klart. ”Men du är ju inte
ensam, ni är en hel grupp, svarar läraren”. En annan elev menar att han
inte orkar böja sig fram och tillbaka då de sitter på stolar och gör en
rörelsesång. Läraren diskuterar med honom om hur problemet ska kunna
lösas och jämför med sin egen förmåga som tillåter henne att göra det
trots att hon är så gammal. Ytterligare diskussioner förs kring lekar som
eleverna vill göra på lektionerna. Ibland leder de till att leken blir av och
ibland får den skjutas upp. Även andra idéer tas upp till diskussion.

-Jag vill stå på stolen när jag solar, säger en av elgitarrkillarna.
Läraren tycker först att eleven kan stå på samma plats hela tiden, men
ger sig under förutsättning att eleven lovar att går ner igen när solot är
genomfört.

***

-Jag skulle ju få spela bas, säger J.
-Det var nästa låt du skulle få spela på, menar kompisen.
-Ja, men hon sa ju förra veckan…att vi skulle få spela nästa gång.
Det görs klart att det var nästa låt som menades och inte nästa vecka.

En diskussion förs när en elev vill göra klart och skriva rent sitt
”forskningsarbete” hemma. När eleven lovar att ta med det nästa vecka
går läraren med på det. Förslag som behöver diskuteras kan även komma
upp mitt i en aktivitet. Exempel är kommentarer om att det låter
”skitdåligt”, vilket efter lite diskussion visade sig betyda att trummorna
saknades. En elgitarrist avbryter en låt och undrar om han verkligen måste
spela rakt. ”Det beror på hur mycket man kan”, får han som svar och de
diskuterar vidare utifrån det. Även andra kommentarer kring utförandet
av musik diskuteras frekvent. I ett fall är danssteg i fokus.

-Vi kan ju inte bara stå så här, säger en tjej efteråt angående dansen.
-Ni kanske kan göra något när sången börjar. Vad vet jag, säger läraren.
Som att ni vaknar när ni ska börja sjunga på något sätt…

I samband med att eleverna tar tillvara en lärarens öppningar för intresse
och initiativ – julsånger skall illustreras till musikaktiviteter för gamla -
diskuteras vilka sånger eleverna ska välja flitigt. Flera elever kommer
med förslag och idéer och läraren lyssnar på dem och diskuterar med
dem. Vissa förslag går igenom och andra inte.

 -Vi kan en sång som alla i byn kan, menar en kille, den kan vi ta.
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-Då frågar jag I. så här (vars mamma har gett dem i uppgift att illustrera
julsånger till ett ålderdomshem); är alla de gamla från byn?
-Nej, säger flickan, de är från x-byn och y-byn och z-byn också.
-Nej, då kanske ni inte kan ta den sången, menar läraren.

Kommentar

En förutsättning om lärare vill att deras elever skall ta initiativ, i ord och
handling, är att lärarna är öppna för att se dessa initiativ och beredda att ta
vara på dem samt göra sig medvetna om hur de förvaltar dem.
Bemötandet gagnar förhoppningsvis elevernas lärande och utveckling –
såväl musikaliskt som allmänt. För att se det ur ett ”klätterperspektiv”;
bemötandet bör föra eleven till toppen på mest lärorikt sätt. Där finns
erfarande av klättring samt kunskap om berget som självklara oskiljaktiga
delar. Bemötandet utgör alltså en länk i den didaktiska interaktionen som
tar hänsyn till den kontext där lärandet sker. Tanken är att de olika
formerna av bemötande som görs synliga ovan skulle kunna vara en hjälp
då lärare vill se sina egna val och reflektera över dem. Det som lyfts fram
är hur läraren som ett kroppsligt subjekt förhåller sig till eleverna som
kroppsliga subjekt. En förutsättning är att lärarna ser sig själva och
eleverna som handlande subjekt och där det finns en respekt för eleven
som konkret och unik (von Wright, 2000). Att se beröm som ett
tillvaratagande av elevens handlingar innebär att det samtidigt finns en
tanke om att det ger energi till lärandeprocessen. Det förutsätter att beröm
ges på en lämplig nivå, och är ärligt menat, vilket torde göra att eleven
känner förtroende för lärarens bemötande. Beröm på fel nivå eller
slentrianmässigt använt kan bryta det lärande flödet (Danielsson &
Liljeroth, 1997). Det kan även vara initiativet i sig som beröms, inte
nödvändigtvis värdet av handlingen eller tanken. Det viktiga är att
berömmet är specifikt, menar Dysthe (1995), generellt beröm är ytterst
lite värt. Hon menar vidare att uttryck som fint och bra har en låg positiv
inverkan på elevens självbild. Att generalisera i detta fall tror jag kan vara
lika farligt som att inte reflektera över på vilket sätt man som lärare
använder uttryck för beröm. Tanken bakom att använda uttrycken är,
enligt mitt sätt att se, avgörande för deras betydelse.

Ytterligare en utgångspunkt är att en känsla av att lyckas och vara
bekräftad, uppmuntrar till vidare erfarande, ett närmande till den
musikaliska världen. Känslan kan jämföras med att lyckas ta sig upp för
en klätterled eller en bergstopp. De lärare som studerats bekräftar sina
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elever och deras handlingar på flera olika sätt vilka jag nu vill diskutera
och relatera till annan forskning och andra teorier om bekräftelse,
självkänsla och kompetens. I ett kroppsfenomenologiskt perspektiv talar
man om den fenomenala kroppen, som genom samspel med världen lär
sig jag kan (Duesund, 2003). Kropp och identitet hör nära samman.

Exempel på hur elever erbjuds uppleva jag kan ges i och med
synliggörandet av hur lärare i studien lägger upp undervisningen med
utgångspunkt i att eleverna skall känna att de lyckas, vilket jag kallar
trolleri. För att åter använda metaforen klättring kan klätterföraren som
säkrar använda repet och hjälpa till så att klättraren klarar en led som
egentligen kanske är lite för svår. Här bör kanske påminnas om att musik
är mer formbart och dynamiskt än ett berg, vilket torde ge ännu fler
möjligheter till trolleri. Liknande tankar grundar sig gruppstärkande
övningar på. Där är det själva upplägget av en lek eller en uppgift som
fokuserar och underbygger gruppstärkande faktorer så som trygghet och
gemenskap (Wahlström, 1995). Musikläraren ser till att det utifrån
förutsättningarna blir en så bra musikalisk erfarenhet, eller ett så bra
resultat som möjligt, vilket tycks vara ett led i att världen görs hanterbar.
Eleven får en känsla av att behärska sitt agerande och en tillfredställelse
med produkten (Hörnqvist, 1999). Detta sätt att bemöta elevers
handlingar är inte självklart, därför vill jag fortsättningsvis diskutera det.

Är det att lura eleven då han eller hon tror sig kunna spela tillsammans
med andra, eller klara en led, när det i själva verket är läraren som följer
elevens tempo, eller guiden som trixar med repet? Ger det en verklig
tillfredsställelse och är uppgiften tillräckligt utmanande? Kan de
”felaktiga” erfarenheterna ge en negativ samlad erfarenhet inför nästa
uppgift? Det finns inga enkla svar på dessa frågor och situationen avgör
om formen av bekräftelse är lämplig. Avgörande faktorer är vilken nivå
eleverna befinner sig på, vilket självförtroende eleven har, vilket intresse
eleven har för uppgiften och vad syftet med undervisningen för den
enskilde eleven är. Jag menar att det är viktigt att lärare är på det klara
med denna form av bekräftelse, att erbjuda succé, att den finns och är
möjlig att använda. Hörnqvist (1999) betonar funktionerna med utmaning,
självständighet och social samvaro då en uppgift väntas leda till upplevd
kompetens. Ingredienserna i sig pekar på att det återigen rör sig om en
balansgång. Utgångspunkten i materialet är alltså sådana sammanhang där
till exempel läraren följer med i en pianospelares tempo, för att ett
musikaliskt sammanhang skall uppstå. Eleven är troligtvis omedveten om
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vad som är det egentliga målet utifrån lärarens synvinkel. Jämför man
med teorier som Csikszentmihalyi (1992) handlar tillfredsställelsen inte i
första hand om att nå ett förutbestämt mål som eleven själv satt upp, utan
ett intersubjektivt spel, eller en lek på ojämlika villkor om man så vill
(Hangaard-Rasmussen, 2002).

En annan synvinkel som betonas även inom gruppstärkande teorier är
bekräftelse genom att visa någonting för – och på så sätt få möjlighet att
få bekräftelse av – klasskamraterna. Det blir inte en direkt interaktion
mellan läraren och eleven, men läraren har ansvar för vad och på vilket
sätt kamraterna bekräftar (Ferm, 1998; Wahlström 1995). Att lärande
försiggår i en social kontext belyses återigen. Lärarens ansvar innebär
även att säga ifrån om kamraterna nedvärderar någons handlingar.
Kamraterna kan på det sättet användas som en resurs då det gäller
bekräftelse. Att använda de som gör ”rätt” eller spelar bra som förebilder
för andra elever är ytterligare ett sätt att bekräfta och på samma gång visa
att bekräftelse är något önskvärt i undervisningssammanhanget. Detta
leder över till tankarna om uppmuntran som bemötande av handling,
vilket i materialet visade sig göras på två sätt. Ett inre, osynligt sätt, där
inommusikaliska grepp används, och ett yttre där språklig och kroppslig
uppmuntran finns i fokus. I handlingen erfar eleverna musiken och ett
meningsskapande blir möjligt. Att få en upplevelse av att kunna musik, att
vara en del av ett musikaliskt sammanhang skulle kunna utgöra en form
av bekräftelse – en katalysator i lärandeprocessen (jfr Fink-Jensen, 1998).
Det komplexa sammanhang där lärandet äger rum blir tydligt. Om den
inledande metaforen, dansfigurationen, slås samman med den i analysen
utvecklade klättermetaforen blir det tydligt hur många trådar, eller rep,
läraren håller i och ansvarar för samtidigt, och hur alla rep sitter ihop i en
väv. Detta kommer jag att återvända till i den avslutande diskussionen,
och i detta sammanhang är det alltså bemötandet av elevernas handlingar,
det ansvar klätterföraren har i alla sina roller, som är i fokus.

Läraren visar till exempel med ord och kroppsspråk att det eleverna gör
eller gjort är värt att bygga vidare på. Ibland kan vägen till att eleverna
känner detta vara längre och krångligare. Uppmuntran i olika former
används för att eleverna skall komma dit där de känner att de faktiskt kan,
eller de att över huvud taget vågar prova på musikaliska handlingar.
Hinder på vägen kan utgöras av en rädsla för att göra bort sig, att inte
vilja göra fel eller tidigare dåliga erfarenheter av liknande situationer
(Hörnqvist, 1999). I den lärande processen handlar det om att införliva
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musik och instrument, precis som det i klättersammanhang handlar om att
göra berget hanterbart med hjälp av relevanta redskap. Blir denna process
avbruten kan brottet utgöra ett hinder i sig, ett hinder för att musicera och
att lära musik. I och med det uteblir vidgningen av elevernas musikaliska
horisonter. Att däremot få möjlighet att känna till exempel att ett
instrumentet blir införlivat i kroppen ger en tillfredsställelse i sig själv
samt möjlighet för eleven att fungera i olika musikaliska sammanhang.

En utmaning lärarna ställs inför i den musikdidaktiska interaktionen är att
förhålla sig till elevernas initiativ, formulerade som frågor – en uppgift
för en mästare i förhållande till sina lärlingar, eller lärjungar, så som
Kroksmark (1996) definierar en lärares sätt att bemöta frågor. En mästare
som i sin gärning eftersträvar en frågandekultur och som kan svara på ett
sätt som genererar lust till lärande. Svaren ges på ett sätt som gör att de
som frågar, eleverna, eller klättrarna sätter in sig själva i situationen och
förstår den på sitt eget sätt. van Manen (1982) definierar pedagogik som
”togetherness” (p. 284). I den gemenskapen betonar han ”the calling” och
beskriver vad han menar med rop efter lärande. Det som ropas efter är
just lärare. Han menar att lärare måste vara öppna för de elever som
frågar och det de frågar efter samt att ge eleverna mod att fråga. Att ge det
modet kräver, förutom en bred musikalisk och pedagogisk kunskap, som
jag nämnde tidigare, mod även från lärarens sida. ”The pedagogic calling
is universal in the sense that anyone who cares to be listening could be
called” (van Manen, s. 289).

Förutom musikaliska handlingar kan tankar om musik bekräftas i den
musikaliska erfarandeprocessen. Att formulera sina tankar har genom
studien visat sig vara betydelsefullt i den totala erfarandeprocessen och att
som lärare intressera sig för och uppmuntra till tänkande kring de
musikaliska aktiviteterna blir därmed betydelsefullt. Tänkandet är nära
sammankopplat med erfarandet som har sin utgångspunkt i tiden och
rummet (Alerby, 1998). Med detta menas att tänkande inte kan kopplas
loss från de erfarenheter vi människor gör och har gjort, inte heller från
det sammanhang där erfarandet sker. Menar lärare att tänkandet är en
viktig del i lärande, krävs uppmuntran och utrymme, vilket jag tidigare
varit inne på.

Därav följer att unga människors erfarande och tänkande genererar nya
perspektiv, som framträder i morgondagen och även påverkar den.
Därför är det av största vikt att fundera på vilket sätt unga människor



164

erfar världen, samt även vilka förutsättningar som ges för att utveckla
tänkandet (Alerby 1999, s. 162).

Bekräftelse visar sig alltså användas i syfte att stärka och uppmuntra
elevernas tankar, ord och handlingar för att i förlängningen erbjuda dem
nya musikaliska erfarenheter. Inte minst i specialpedagogiska
sammanhang sägs det att vi bör bygga på det elever är bra på, eftersom
det för med sig en självkänsla och en möjlighet till lärande även på andra
områden (Liljeroth & Danielsson, 1997). Det lärarna gör är att
medvetandegöra eleverna om det de faktiskt kan. Jag menar att det är ett
steg till i ett positivt tänkande, eller ett steg tillbaka – ett betraktande av
vad man faktiskt kan – som lärare bör ta tillsammans med sina elever, för
att möjliggöra fler steg framåt. En fråga som kan ställas i sammanhanget
är hur musiklärare själva under sin utbildning fått bekräftelse och
möjlighet till reflektion över sina kunskaper. I vilken grad har det varit
yttre bekräftelse över produkten respektive inre musikalisk bekräftelse, i
samspel med andra? Hur ser balansen mellan olika former av bekräftelse
ut på institutionerna? En medvetenhet kring och en öppenhet för att
uppgiften i sig kan stimulera nya initiativ är något som lärare bör få
utrymme att utveckla. I det sammanhanget är det ur ett klätterperspektiv
intressant att fundera på; kan inre stimulans, eller motivation, bli
utgångspunkt för lärande? Vilken blir då lärarens/klätterförarens roll i
interaktionen?

Resultatet visar på en mängd exempel där elevers initiativ, formulerade
som frågor, tas vara på och besvaras på ett sätt som gör dem till en del i
ett flöde, i en pedagogisk process. Läraren har som sagt ansvaret för
processen, för hur tid och rum utnyttjas och används, och har möjlighet
att utifrån det besvara frågorna med utgångspunkt i att eleverna är
individer med en inbyggd lust att lära (Dewey, 1997). En utmaning är att
förklara på ett sådant sätt att denna lust får energi och möjlighet att
utvecklas inom ramen för erfarandesituationen. Detta uppmuntrar troligen
till nya frågor i kommande situationer innanför och utanför skolans
väggar. Öppenhet hos läraren kan i detta sammanhang vara att dela med
sig av sin kunskap, men även att visa att också lärare behöver fråga vidare
om saker de inte känner till, att det finns en tanke bakom utformningen av
en aktivitet, samt en vilja att anpassa och förklara utifrån elevernas frågor.
Det är viktigt att visa sin tro på en frågandekultur som grund för
lärandeprocessen (Dysthe, 1997; Wennergren & Brändström, 2003).
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Mer konkret synliggörs det att initiativ tas på allvar i processen då läraren
uppmuntrar eleverna att arbeta vidare utifrån sina initiativ. Till stor del
handlar det för läraren om att vara ”jasägare”. Denna funktion är naturlig
att tänka på även utifrån ett klätterperspektiv. Uppgiften blir att snabbt
besluta om ett ja i sammanhanget harmonierar med lärarens
bakomliggande pedagogiska tankar och med den kontext i vilken
undervisningen försiggår. För att kunna säga ja krävs det återigen att
läraren ser möjligheter inom ramarna utifrån såväl tid som rum. Att vara
öppen för att eleven provar en annan led än den läraren tänkt sig från
början. Andra förutsättningar kan vara att ha många alternativ till hands,
att känna till bergväggens olika möjligheter, för att kunna hjälpa eleverna
vidare utifrån deras initiativ. Kanske behöver lärare reflektera över varför
de gör saker på ett visst sätt, för att kunna bryta sina eventuella
oreflekterade vanor (Dewey, 1997). Kanske kan en lektion bli väl så
intressant och givande, även för läraren, om öppenhet för förändring
finns. De studerade sammanhangen erbjuder varianter av tillvaratagande
där läraren bygger lektionen vidare utifrån elevernas initiativ. Det kan
röra sig om förslag, större eller mindre i omfattning, som inspirerar
läraren och som troligen ger lärandesituationen en karaktär av lust,
omväxling och samspel. Lärare har möjlighet att välja, då det gäller
huruvida de vill förändra en lektion utifrån elevernas initiativ, även om
dessa valmöjligheter inte alltid är tydliga. Det är lätt att hamna i ett
lärandeklimat där läraren gör sitt och inte är öppen för varianter av det
planerade, bland annat eftersom tiden är knapp och mycket ska hinnas
med. Att reflektera över sin ”riktadhet” som lärare är nödvändigt
(Alexandersson, 1994). Hur många gånger säger lärare inte, det kan vi
göra en annan gång, vi hinner inte det nu, tyst jag har tänkt igenom det
här redan – utan att ge något annat en chans. För att finna den rätta
balansen i sammanhanget tror jag lärare måste vara öppna för elevers
initiativ och våga släppa rodret till eleverna emellanåt.

Självklart skall inte läraren därför tappa bort sig själv eller bli en menlös
vuxen utan egna åsikter. Återigen handlar det om ömsesidig respekt och
ansvarsfördelning där läraren har huvudansvaret. Lärarna i studien
diskuterar ett flertal gånger elevernas initiativ. Detta tyder på att initiativ
tas på allvar även om de inte blir omedelbart bejakade. Att diskutera till
skillnad från att argumentera (Hägg & Kouppa, 1997) – visar på ett
ömsesidigt genuint intresse för åsikter och värderingar. Ytterligare en
uppgift är att som guide i elevens läroprocess få henne eller honom att se
sitt eget musikaliska lärande samt sin roll i det.
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Något som också bör tas upp i detta sammanhang är en allvarlig baksida
av ett omedvetet sätt att bemöta elevers handlingar. Även om jag inte sett
några kränkande bemötanden av handlingar i det jag studerat ur mitt
perspektiv, visar forskning på att det förekommer i musikdidaktiska
sammanhang (Rostvall & West, 2001, samt i Johansson, 2003).
Förhoppningen är att fler studier av musikdidaktisk praktik kan göra
lärare medvetna och på så sätt minska risken för att musikelever blir
utsatta för kränkande behandling.

Användande av symboler

I den interaktion som studerats har jag sett olika symboler användas för
kommunikation av musik och musikalisk kunskap. Symbolanvändningen
kan sägas vara en sida av den musikdidaktiska interaktionen (se s. 138).
Precis som klättraren och klätterföraren använder lärare och elever sig av
olika språk eller symboler i olika samanhang på grund av sin tidigare
kontextuella, sociala och kulturella erfarenhet. Symbolerna presenteras
här med hjälp av fyra aspekter; klingande symboler, grafiska symboler,
verbala symboler och kroppsliga symboler. Klingande symboler är musik
i sig själv, i första hand inspelad musik. Grafiska symboler är tecken och
bilder, verbala symboler är talade ord och ljud och kroppsliga symboler är
lärarens kropp som kan visa och förebilda, bland annat genom att sjunga.
Inom varje tema kan symbolerna vara mer direkta, nära i tid och rum,
eller mer avlägsna. De mer avlägsna symbolerna kräver en större
intersubjektiv kunskap av det symbolen står för, en kunskap om vilken
betydelse symbolen har i elevernas enskilda och gemensamma
livsvärldar. Elevernas erfarenhet av musiken/det musikaliska
sammanhanget eller lärarens och elevens intersubjektiva kunskap om
detsamma avgör vilka symboler som är relevanta att använda för att
kommunikation ska vara möjlig. Ju större skillnad det är mellan lärarens
och elevens kultur, musikalisk så väl som språklig, desto mer
situationsanknutna och konkreta behöver symbolerna vara. Precis som
klätterförarens behöver känna till klättrarens erfarenhet av klättring samt
hans eller hennes sätt och förmåga att kommunicera, behöver läraren
känna till mycket om elevernas musikaliska erfarenhet för att kunna
kommunicera med dem på ett bra sätt34. Det ligger ett ansvar även i denna
                                                  
34 Symbolernas rumsliga, tidsliga och kulturella avhängighet gäller temats samtliga
aspekter.
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sida av interaktionen vilket blir tydligt då den förs över till klätterväggen.
För att dra det till sin spets kan klättraren hamna på osäker mark eller till
och med ramla ner om kommunikationen inte fungerar. Dessutom gäller
det att vara öppen för att symbolen får sin mening i det sammanhang där
musik erfars och kommuniceras.

Att använda klingande symboler för kommunikation är inte så vanligt
förekommande i den text som representerar det sammanhang jag studerat,
men inspelad musik fungerar då och då som representation för olika
musikaliska uttryck. I exemplet nedan förmedlar inspelningen ett speciellt
utförande av en låt.

–Vi måste lyssna på Crazy och sjunga den, säger en tjej.

Syftet är att kommunicera musiken, att ge eleverna erfarenhet av olika
genrer, instrument, karaktärer eller en förförståelse av en särskild låt
innan den skall spelas, eller under det att musicerandet äger rum.

–Så nu ska vi sjunga den till en CD-skiva med Triad, berättar läraren, det
är gruppen som gjort den.
Hon väntar en stund.
-Så nu ska vi då sjunga denna sång, när alla har lugnat ner sig, så ska vi
få sjunga den med Triad. Jag tror att alla känner igen den. Vi tar först en
provomgång och sedan på riktigt.

Här använder läraren en cd-inspelning av en låt som skall sjungas.
Elevernas tidigare erfarenhet av låten blir påmind och eleverna får
dessutom information om i vilken tonart, i vilket tempo och i vilken stil
de ska sjunga. Ytterligare ett syfte med att använda grafiska symboler är
att ge eleverna inspiration till vidare tankearbete kring musik vilket i det
följande konkretiseras med bilder.

-Nu tänkte jag så här att ni skulle få lyssna en gång till och så ska ni få
tänka på vad för en film man kan tänka i huvudet. Vilken sorts film
skulle man kunna ha till musiken? Vilka händelser påminner musiken
om?

För att begränsa denna kategori kan tydliggöras att det som klingar då
läraren förevisar genom att musicera återfinns under temat kroppsliga
symboler.

Mer vanligt är att använda grafiska symboler för att kommunicera musik.
De kan utgöras av skrivna ord, noter, ackordbeteckningar, siffror,



168

markeringar, prickar eller bilder. Att använda inre föreställda bilder för att
återknyta till tidigare musikalisk erfarenhet förekommer dessutom.

-Nu vill jag att ni kommer ner i varv, och så vill jag att ni tänker på
föreställningen vi var och såg i förmiddags. Hur många var det som
spelade? Ni behöver inte säga svaret utan försöka bara att se framför er
hur många de var.

De grafiska symbolerna kan när de står för sig själva vara alltifrån
intetsägande till talande, beroende av vilken tidigare erfarenhet eleverna
har av dem. Till exempel förmedlar ord som berättar om musiken på
femtiotalet troligtvis inte i sig själva musikalisk kunskap. Det krävs att
eleven antingen har eller erbjuds kroppslig erfarenhet av just det texten
talar om eller någon form av närliggande musik. Även en bild på en
symfoniorkester är troligen relativt intetsägande om eleven aldrig upplevt
vare sig de instrument som ingår i en sådan eller hört den speciella musik
en sådan orkester. Ett tredje exempel är ett blad med en sångtext, med
eller utan ackordsbeteckningar, vilket kan upplevas relativt abstrakt om
eleven inte har någon tidigare erfarenhet av den låt symbolerna
representerar. Vilka symboler som används beror på sammanhanget,
elevernas erfarenhet och den intersubjektiva kunskapen om vad
symbolerna står för. Förutsättningarna kan inverka på om de mest
funktionella symbolerna i förhållande till individen kan användas, men
det finns flera exempel på enkla grafiska symboler som används för att
eleverna skall komma in i det musikaliska sammanhanget.

-Bra, avslutar läraren, nu skulle jag vilja att ni spelade den andra låten
också. Kan ni göra det utan att jag ritar på pianot tror ni?

Till exempel markerar lärarna tangenterna på keyboard och förtydligar
vissa papper med prickar eller siffror. En konkret form av att använda
grafiska symboler är då en av studiens lärare lär ut fragment av en låt på
”gehör” och sedan skriver siffror på tangenterna som visar på varifrån de
olika fragmenten skall spelas och i vilken ordning. En annan variant är då
läraren säger; ”Du skall spela fem gånger på två tangenter som jag ritar
prickar på”. De grafiska symbolerna beskriver alltså något, direkt eller
indirekt. Symboler används även för subjektiv beskrivning av musik,
vilket det rör sig om vid ett tillfälle då eleverna fått ett blad med en
mängd adjektiv på inför en musiklyssningsövning.

-Att du sätter på musik och så lyssnar vi och gissar, svarar M.
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-Ja, den här gången var det så jag hade tänkt. Ni ska få pennor också så
småningom. Jag sätter på musik och så får ni stryka under det ni tycker
passar till musiken. Det kan vara olika.

Den grafiska symbolen kan representera en beskrivning av en speciell låt.
Till exempel används blad med texter ofta som en representation i
sångsammanhang. Elevernas erfarenhet av tonhöjd och rytmik blir tydlig
då de ser orden, och orden används därutöver som utgångspunkt då ny
musikalisk kunskap skall införlivas.

-Detta är en väldigt svår låt, menar läraren.
-Man får väl läsa texten, säger en tjej.

I andra sammanhang används bilder. Medvetenhet om den intersubjektiva
förståelsen för vad symbolerna står för är hela tiden tydlig. I samband
med nedanstående citat bedrivs en ingående instruktion om vad som kan
uppfattas av de som bilderna är riktade till.

-I.´s mamma såg våra ”veckans bild” som föreställer sånger och då fick
hon idén att ni skulle kunna rita bilder till julsånger som hon kunde
använda på en avslutning på hennes jobb.

***

En flicka tycker det är svårt att göra Gläns över sjö och strand som en
bild.
-Tänk att du gör en sjö, säger läraren och visar med armarna, och så gör
du en stjärna på himmelen. Och så kommer ju änglarna.
-Va, undrar eleven.
Läraren sjunger texten så att änglarna kommer med.
-Lyssna på texten, menar hon.

Verbala symboler representerar i sin tur talade ord, eller röstljud, som
visar på hur, när och vad eleverna skall spela på musiklektionerna. De
används dessutom för kommunikation musik och musikalisk kunskap.
Det kan handla om musikaliska begrepp, vilket används vid reflektion
över eller kommunikation av musikaliska erfarenheter. Eleverna får i
materialet utrymme att på olika sätt använda språket för beskrivning av
musik.

-Vad var det för musik?
-Våren, svarar någon.
-Kommer ni ihåg hur det lät?
-Mycket färger, svarar någon.
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-Dansande, säger en annan.
-Blå, dansande och ljus, säger D.
-Ljus och mörk, säger V.

Det är väldigt tydligt att det i detta sammanhang till stor del avgörs av den
intersubjektiva kunskapen vilka verbala symboler som används. Till
exempel säger en av lärarna till en pojke i klass sex; ”Kan du spela
kompgitarr på den här låten?” Det hade hon inte kunnat säga till vilken
elev som helst i klassen. Hon vet att han klarar att spela ackorden i låten
och är dessutom medveten om att han vet vad begreppet ”kompgitarr”
innebär. I symbolen finns alltså instruktioner om hur och vad gitarristen
skall spela. Mer direkta instruktioner för hur kan uttryckas;

-Ta i så det hörs lite mer nu, uppmanar han.

Ord som representerar när förekommer på olika sätt. ”Nu vill jag ha bara
keyboards” och ”Alla på en gång, uppmanar läraren sedan, 1, 2.”, eller
”Vi ska pröva samtidigt. Han sjunger en och jag en och så får ni välja
vilken ni sjunger med i”, är några exempel.

Det finns dessutom en mängd exempel på situationer där läraren och
eleven pratar om musikens karaktär på ett ganska abstrakt sätt.

-Nu ser jag att du gick igång på det, A. G. Alltså en utsmyckad barnvisa.
-Som Black Ingvars, Säger någon!
-Ett mycket bra exempel, säger läraren.

Texten ger exempel på hur upplevelser av musik eleverna har haft
tillsammans med läraren vid tidigare tillfällen kommuniceras. När en
flicka frågar om hon ska spela något speciellt komp på trummorna svarar
läraren; ”Nej, använd vanligt Ulla-Bella” (standard pop-komp). Flera
verbala symboler används för att kommunicera form, alltså vad eleven
skall göra när. Olika delar av en låt får olika namn beroende på vem
läraren talar med. Ibland relaterar symbolerna till texten och ibland till
”bryggan” eller något liknande. Vid vissa tillfällen används bara muntliga
ljud.

Läraren styr skeendet genom ljudkommandon; Åh (inför nytt avsnitt) -
Refräng och så vidare.

Siffror är frekvent använda i sammanhang som; ”A fyra gånger, D fyra
gånger” och så vidare. För att hålla en låt igång kan läraren ropa under



171

spelets gång; ”A, D, E, A” eller ”virveltrumma, cymbal” eller ”brygga
och sedan från början”. Andra verbala symboler kan visa på hur elevernas
skall använda sin kropp.

-Nu vill jag att ni klappar på ettan. Varje gång ni går till sidan.

Många konkreta verbala symboler används i de situationer jag studerat.
Till exempel ber en lärare en elev att spela en välkänd sång på svarta
tangenter i stället för vita, vilket i ett annat sammanhang skulle kunna
formuleras som till exempel fiss dur i stället för f dur. ”Spela på de två
vita mellan de tre svarta” är ett annat exempel på att speciella verbala
symboler ersätter de traditionella på grund av att läraren känner till
elevernas erfarenhet. ”Börja på en till vänster om de tre svarta” är andra
instruktioner som syftar till att instruera eleven om var första tonen i en
melodislinga ligger på tangentbordet.

Precis som verbala symboler används kroppsliga symboler för
kommunikation av musik före och under musicerandet. Kroppen kan
användas för att förmedla hur ett instrument skall spelas inom en speciell
stil; tempo kan visas, så väl som karaktär och dynamik, i vilken ordning
olika instrumentalister skall spela kan visas samt när en låt slutar och
börjar. Kroppen kan dessutom användas för att visa hur rörelser skall
utföras och hur olika ”saker” skall användas.

-Det här måste vi öva på, menar läraren och visar rörelserna.
Eleverna hänger på, mer eller mindre.

***

-Ni har säkert sjungit sången, men rörelserna är lite nya.
(Hon visar dem lugnt). Alla prövar rörelserna .

En annan funktion är att visa och ge eleverna möjlighet att själva känna
hur musikaliska begrepp fungerar.

-Nu skall jag spela i fyrtakt och jag vill att ni klappar på ettan och går
runt samtidigt.
Läraren visar och eleverna härmar. Sedan går alla runt och gör detta
tillsammans.

***
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-Vi ska testa valstakt.
Hon visar själv…
-Åt sidan... på stället…Ta små steg.

Fenomenet kan uttryckas som att läraren använder sin – eller annan elevs
– kropp, mer eller mindre nära elevens, för att erbjuda kroppslig
musikalisk erfarenhet. Det mest direkta sättet kroppen används som
kommunikationssymbol på, är då läraren tar elevens hand och spelar med
den och kommenterar; ”Det är så här det ska kännas”. Ett annat exempel
visas när läraren tar elevens fingrar och sätter dem på rätt ställe på
gitarren. Mindre direkta är varianter av att använda kroppen som symbol
då läraren spelar och förebildar.

Läraren går dit och visar och sjunger. Den andra läraren visar med
fingrarna i luften hur ytterligare en tjej skall spela synth.

***

Läraren ”bakom” står nära en tjej som spelar synth och visar hur hon
skall spela, genom att spela själv i en lägre oktav.

Jag vill också dela med mig av exempel på hur andra elevers kroppar
används som symboler vilka förmedlar musik. Bland annat ombeds en
elev att slå på tamburinen då en klasskamrat slår med trumstocken på
virveltrumman. Ett annat exempel följer här ifrån en keyboardlektion.

-Jag vet inte var jag skall börja, svarar hon.
-Det var därför jag tyckte att du skulle titta på de andra då de spelade,
menar läraren. Försök igen nu.
-Jag kan inte, säger flickan då det blev tokigt med rytmen.
-Jo, visst kan du det, försök igen, uppmanar läraren.

En annan mindre nära variant i detta sammanhang är då lärarens kropp
beskriver stil, tempo, karaktär och dynamik, vilket ofta är fallet då läraren
introducerar musikaliskt innehåll.

-Nu tar vi tillsammans, säger läraren och menar då den allra första
delen i låten. Muu…..sik, musik, varenda dag.

***

-Fly on the wings, säger läraren och de börjar spela.
(Sångarna har lite svårt att hitta tonarten till en början). Läraren visar
med spel och kropp.
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***

-Nu ska vi sjunga en sista låt här, menar läraren till sist. Sjung så
vackert ni kan. Lyssna, här kommer förspelet.
De sjunger Ha det bra tillsammans.

Kroppen kan dessutom användas som symbol för musik i sig, till exempel
för att visa på en speciell sång eller en karaktär av musik.

-Man kan inte göra jättestarkt så här nära och sedan jättesvagt, menar en
tjej och visar med kropp och spel.
-Nej, säger läraren, men jag tycker att ni fixade det jättebra!

Ett exempel på att använda kroppen som symbol är när en lärare använder
sin kropp för att instruera hela klassen då de spelar tillsammans. Ju mer
individuellt riktade rörelserna är, desto mer direkta är de. Olika former för
kroppslig kommunikation eller förebildning har i studien visat sig vara
rörelse, spel, sång eller två eller flera av dessa samtidigt. Ett tydligt
exempel på behovet av den här formen av symboler är ett uttalande från
en elev; ”Sjung så jag förstår”, vilket är en uppmaning till läraren att
använda kroppsliga symboler. Fler exempel på samma skeende finns i
texterna.

-Du måste stå så jag ser dig, säger en tjej vänd till läraren framför bandet,
annars kan jag inte spela.

***

-A. (läraren) Sätt dig bakom trummorna nu om vi ska ta vår andra låt,
menar en tjej från den första gruppen.
Det visar sig att hon också ska spela trummor och vill ha läraren som
förebild och stöd.

När innehållet i musiken är dans använder läraren hela sin kropp för att
visa sätt att röra sig till musik. Eleverna får kroppslig erfarenhet av musik
och kroppen ”lär sig” att röra sig till musik. Kroppen är intimt förenad
med musiken. I denna avhandling är det hur läraren använder sin kropp
som kommunikationsmedel för musikalisk kunskap som är intressant.
Kultur, tid och rum avgör vilken symbol som är mest relevant att
använda.

Vissa gånger är det omöjligt att skilja de olika symbolerna från varandra.
De visar sig i flera fall stå i relation till varandra på olika sätt. En relativt
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vanligt förekommande relation är att en symbol förstärker en annan. Till
exempel kan en verbal symbol förstärkas av en kroppslig. Med det menas
att läraren först säger hur eleverna ska göra och sedan går runt och visar.

-Ni kanske kan göra något när sången börjar. Vad vet jag, säger läraren.
Som att ni vaknar när ni ska börja sjunga på något sätt. Ta ett steg framåt
kanske.
-Åtminstone så här kan vi göra, menar läraren och visar.

***

-Sticket, ropar läraren…det blir ett avbrott.
-Sticket igen, uppmanar läraren, …3, 4.
-Från början, ropar han sedan då det är dags att ta därifrån igen; 1, 2, 3,
4, och ”fillar” på trummorna samtidigt.

-1, 2, 3, 4, på samma ställe nästa gång slår på cymbalen till.

Det visar sig i undervisningssekvensen att kroppslig symbol i förstärkning
värderas högre av eleverna själva i detta sammanhang.

-Man ska vara fyra vid varje bord och så skriver man upp en bokstav till
exempel A. Och så ska alla komma på en låt på A. Om 2 grupper svarar
samma låt, t ex Adventstid och en Alla fåglar så får de första grupperna 1
poäng och den sista två poäng. Om man kan ”spela upp” eller nåt så får
man fler poäng (en elev).

En annan form av förstärkning presenteras då en skriftlig symbol
förstärker en kroppslig.

-Är det så här?, undrar en tjej och visar en ackordföljd på synthen.
Läraren sjunger och visar var ackordbytena skall vara, skriver på
tangenterna. Visar även den andra tjejen som ska spela synth.

Vissa relationer går att se som överföring. Läraren använder en form av
symbol och eleven överför den till en annan form, som kanske passar
bättre med hans eller hennes sätt att lära. Eleven använder och bygger på
sin tidigare erfarenhet.

-Försök att tänka m, m, m, (läraren visar hur de kan ”låta” rytmen).
-Man kan stampa med foten, föreslår en elev.
-Just precis, man kan stampa lite med foten.

Kombinationer av symboler förekommer i vissa sammanhang utan att
relationerna mellan dem är tydliga. Olika sinnen används troligen i olika
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omfattning hos olika elever för tillägnande av musikalisk kunskap.
Kombinationen erbjuder alltså eleverna en variation av sätt att lära, att
vara en del av musicerandet.

-Om jag spelar så här, känner ni igen. (Spelar C G C G).

***

-Nu tänkte jag att vi skall lära oss en ny melodi, säger han sedan. Kom
hit allihop, säger han och menar att de skall komma till en av
keyboardspelarna.
Han sjunger Music, music, music och visar var man spelar på pianot för
att det skall passa till. Utgår ifrån de tangenter de spelat på i den tidigare
låten. Använder begrepp som ”mellan två svarta”.

***

-Jag brukar ju tycka det är så tråkigt att vi inte kan sångerna, men nu har
jag lånat en skiva och gjort sånghäften så att vi kan träna. Så nu ber jag
M. att hjälpa till att dela ut. Nu lyssnar vi och de som vill och kan får
sjunga med .

Kommentar

I haven´t said this in a classroom
before, maybe it´s a bit
provocative, but I mean that; All
music is aural.

/Dr. Reis Flora, School of Music,
Monash University, Melbourne,
May 2003.

Meningen med att studera och vetenskapliggöra pedagogisk praxis, är att
göra den möjlig att diskutera och reflektera över för att i förlängningen
utveckla och förbättra den. En del av denna teoretisering är att fundera
över och systematisera hur lärare pratar med elever (van Manen, 1982). I
vidare bemärkelse kan alla språk vi använder i didaktisk interaktion
inbegripas och ovan har de symboler de studerade musiklärarna använder
för kommunikation av musikalisk kunskap lyfts fram. Medvetenhet om
vilka symboler som är möjliga att använda, en öppenhet för nya symboler
och en reflektion över vilka symboler musiklärare använder i den
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didaktiska interaktionen är viktig. På samma sätt som läraren möter ett
oändligt antal unika individer med olika erfarenheter och olika sätt att
erfara världen och att kommunicera med, gör klätterföraren det.
Kännedomen om klättrarnas tidigare erfarande inverkar på vilka symboler
som används i kommunikation som syftar till nytt erfarande av klättring.
Vilket land klättrarna kommer ifrån, om de är nybörjare eller erfarna
klättrare, vilket sammanhang de har klättrat i, hur väl klätterföraren
känner till detta och hur öppen han eller hon är för variationer samt hur
berget som bestigs för tillfället har för egenskaper inverkar på vilka
symboler som är vettiga att använda i interaktionen.

Vår västerländska tradition har dominerats av visuella och verbala
symboler och även om materialet tyder på att en stor variation finns i
svenska musikklassrum, samt att vissa ”skolor” för alternativa
kommunikationssätt (jfr Lundström, 2002) har börjat utvecklats, är
traditionen värd att reflektera över. Musiklärare behöver begrepp för olika
former av kommunikationssymboler. Smiths (1979) tankar kan
fortfarande tjäna som utgångspunkt för diskussion.

In Western civilisation - like no other music has tended to employ visual
means and consequently to be distorted by it. This reliance on the visual
(including all musical notation!) has given Western music a kind of
unnatural twist that it lacks elsewhere. Other people are content to listen
to sound rather than to see it – whether on paper or mentally through
musico-philosophical concepts and ”form”. We need a new musical
conceptuality and vocabulary (p. 20).

Varför är noter viktiga? Vad är meningen med musikundervisning? Hur
kommuniceras det meningsfulla på bästa sätt? Vilken symbol fungerar
bäst för att en speciell elev ska få möjlighet att införliva specifik
musikalisk kunskap? Den sista frågan kan inte besvaras innan lärarens
och elevens livsvärldar möts och de befinner sig i den situation där
musikaliskt lärande förväntas äga rum. In i den didaktiska situationen har
dock såväl lärare som elev sitt samlade musikaliska erfarande med sig.
Läraren har större eller mindre erfarenhet av den specifika elevens
tidigare musikaliska erfarande. Samma förhållanden gäller mellan
klätterföraren och klättraren, vilket jag beskrev ovan. Vissa symboler är
förberedda, så som ackord och text till en låt på ett papper, medan andra
finns i beredskap och används utifrån det som händer i stunden. I det
sammanhanget fyller lärarens intuition, byggd på samlad erfarenhet, en
viktig funktion. Tiden och rummet influerar dessutom vilka symboler som
är relevanta att använda. Finns det exempelvis en kamrat som spelar
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samma musikaliska figur och kan fungera som förebild, finns det en tavla
att skriva på, går det att rita på tangenterna, hur mycket tid finns till
förfogande och vad händer runt omkring i övrigt? Det torde vara till en
lärares fördel att känna till flera olika former av symbolkommunikation.
Dessutom behövs en medvetenhet om vad symboler kan stå för i olika
sammanhang, och för olika individer. För klätterföraren är det viktigt att
veta om klättraren är van vid fackuttryck och ”fackliga” sätt att
kommunicera som; ”säkring klar” och ” jag klättrar”, eller om de är vana
att gradera lederna i fransk, australiensisk, finsk eller svensk tradition.
Symbolerna visar sig som helt olika saker för olika personer. Individens
förståelse eller icke-förståelse av symbolen avgör hur symbolen visar sig
för individen (Reuter, 1999). För att använda de fenomenologiska
begreppen vad-het och att-het för att beskriva det ovanstående är en
ackordbetecknings att-het till exempel ett stort C på ett papper, medan
vad-heten kan variera utifrån tidigare erfarenhet av vad stora C
symboliserar. Är det ackordbrytning på elbasen eller kanske en klang från
pianot?

För att förtydliga detta ytterligare använder jag Johansson (2002) som tar
symbolen G7 som ett exempel. Den tolkas olika beroende på erfarenhet
och sammanhang och betydelsen kan även ändras över tid. Någon
besvarar frågan om vad G7 är genom att visa med fingrarna på gitarren,
någon med att är det tonerna g, h, d och f. I ett jazzsammanhang kan G7
representera en mixolydisk tonalitet. Jag ser för mig att små
kompletteringar av en symbol kan göra den tydlig och mer specifikt
representera det som skall framföras. Streck ovanför eller under orden i
en textrad kan hjälpa en elev med att känna pulsen, och veta var slagen
skall komma. En angivelse av fyra fjärdedelar i början kanske inte säger
eleven någonting. Ett annat exempel är en figur som visar på
”triolfeeling”, vilket ger den musik noterna representerar en helt annan
karaktär än om den inte funnits där.

Människors erfarenhet av symboler i sitt musikaliska sammanhang avgör
hur de tolkas, vilket är fallet även med de symboler som används i
klättersammanhang. Jag vill tydliggöra detta med ett exempel från
världen utanför grundskolan. Om en trombonist som endast spelat i
symfoniorkester har fått noter i förväg för att spela i ett sammanhang som
när hon kommer dit visar sig vara ett storband, vilket hittills legat utanför
hennes livsvärld, kommer hon kanske att fråga sig om det är rätt noter
som delats ut, eftersom ingenting stämmer. Speciellt tydligt skulle det
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vara om det inte fanns någon tidigare erfarenhet av storbands- eller
jazzmusik. Johansson (2002) skriver vidare om intra- och
extramusikaliska symboler och precis som nämnda symboler, de grafiska
och verbala, förmedlas information om hur musiken skall spelas och vad
som komma skall i själva musiken. Ett speciellt ackord förväntas följas av
ett annat och en basgång eller ett ”fill” på trumsetet förväntas leda till
något speciellt. Detta under förutsättning att erfarenhet av den speciella
musikaliska kontexten finns (Meyer, 1967). Ljudande och kroppsliga
symboler kan sägas tillhöra de intramusikaliska, men som vid all
teoretisering är en jämförelse inte okomplicerad. En kroppslig symbol kan
i vissa sammanhang ses som extramusikalisk. Förutom att känna till vilka
symboler som är möjliga att använda och att vara öppen för nya
kombinationer är det avgörande att känna till och se den individ eller de
individer som för tillfället är delaktiga i interaktionen. Hur och vad de
erfarit i tidigare musikaliska sammanhang. Hur talar symbolen till dem?

En utgångspunkt för att ”hitta rätt” kan vara att ge flera sinnen möjlighet
att användas, eftersom hela vår levande kropp införlivar världen (Gardner,
1994; Smith, 1979). I ”verkligheten” använder vi flera sinnen samtidigt
för att införliva kunskap. En intressant koppling kan göras till forskning
som fokuserar hur vi kommer ihåg musik. Lilliestam (1995) använder sig
av begreppen auditivt, visuellt, kinestetiskt/taktilt samt verbalt minne.
Han menar att vi minns musik med öronen; att vi kommer ihåg hur vi ska
spela då vi hör musiken, med ögonen; att vi ser ett piano som en karta
eller en bild, kinestetiskt och taktilt; genom att vi kommer ihåg hur det
känns att spela samt verbalt. Till skillnad från denna avhandlings
symboltematisering som belyser vilka redskap läraren, ”sändaren”,
använder för att kommunicera musik eller musikalisk kunskap är det hos
Lilliestam ”mottagarens” sinnen som fokuseras. Dock finns stora likheter
mellan denna avhandlings och Lilliestams tematisering. De sinnen som
används för att minnas musik används i samma utsträckning då musik
skall läras, vilket ter sig självklart. Det en individ kommer ihåg är sin
införlivade kunskap. Dessutom existerar ett samband mellan de olika
formerna av minnen och frågan är om det över huvud taget går att tala om
verbalt minne. Ett verbalt uttryck är enligt min mening i musikdidaktiskt
interaktionssammanhang en symbol som aktiverar till exempel det taktila
minnet, eller sinnet. Bilden av hur ett ackord tas på pianot kan heller inte
kopplas ifrån hur det känns i fingrarna då jag tar det eller ifrån det
musikaliska sammanhang jag befinner mig i.
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Ovan nämnde jag att visuella symboler dominerat den västerländska,
skolade, traditionen. Som sagt visar studien exempel på att flera symboler
används i grundskolans musikundervisning och klingande symboler som
härstammar från icke-institutionaliserade traditioner som pop, rock och
folkmusik. Green (2001) har i sin studie om hur populärmusiker lärt sig
musik ett avsnitt som behandlar lyssnande och kopierande. Huruvida rent
kopierande eller imiterande är något som existerar, är en diskussion som
inte ryms inom denna avhandling. von Wright (2000) ifrågasätter
emellertid imitation som något som sker utifrån och in och ett
reproducerande inifrån och ut. I stället handlar det om att kunna sätta sig
in i den andres situation och med fantasins hjälp rekonstruera handlingar
som sina egna, i en process där reflexion och medvetenhet är viktiga
beståndsdelar. Detta blir naturligt när aktiviteten är klättring. Guiden kan
visa tekniker och sätt att använda sin kropp i föhållande till berget på,
men det är klättraren själv som måste lära sig hur hans eller hennes kropp
fungerar i de teknikerna. Det samma gäller enligt min mening våra
kroppar i förhållande till musik. Även Uddén (2001) betonar visandet,
den verbala och muntliga interaktionen i musikaliska sammanhang. Hur
som helst ger Greens (2001) studie exempel på hur inspelad musik i sig
används som symbol för musikalisk kunskap. Vi talar här om musikalisk
mening, eller musikaliska parametrar i sitt sammanhang.

I en musikalisk upplevelse kan flera musikaliska fenomen konstitueras.
Berger (1999) skriver; ”In `Turn for the Worse´ for example, a drum
groove, a chord progression, and an undulating melody are all
simultaneously constituted by the listeners and related to one another in
complex ways” (s. 245). Det sociala och historiska sammanhanget
påverkar hur de olika parametrarna uppfattas och hur mening bildas. I
Greens (2001) studie visar det sig bland annat vara ”licks”, ackord och
rytmer som fokuseras. Musikerna får erfarenhet av musiken genom
lyssning och försöker sedan, eller samtidigt, utföra samma musikaliska
gester själv. Vidare beskriver de intervjuade sammanhang där de
använder lyssning för att friska upp minnet, när det gäller en speciell
genre till exempel inför en spelning. På samma sätt använder lärarna i min
studie ljudande symboler. Intressant är hur studiens musiker lär av
varandra och då är det verbala och, som det verkar, till största delen
kroppsliga symboler som används. Visandet är ibland specifikt, ett ”riff”
lärs ut, men även det allmänna musicerandet studeras. Både inom den
egna gruppen och mellan musikgrupper. Lärarna i min studie använder
även kroppsliga symboler på det sättet, och tankar kring detta kan troligen
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diskuteras mer än vad som nu är fallet inom musiklärarutbildningen.
Detta tas upp till vidare diskussion i kapitel 6 (s 209). När det gäller
verbala och kroppsliga symboler är det även mer abstrakt musikalisk
kunskap som kommuniceras, så som attityder, musikhistoria, instrument
och utrustning. Frågan är hur pass medvetna lärare är om varför de
använder vissa symboler för att kommunicera specifik musikalisk
kunskap. Hur mycket styrs av västerländska kulturella vanor?

Det är intressant att se studiens olika exempel på hur musik, tal, grafik
och kropp används för att kommunicera musikalisk kunskap mer eller
mindre nyanserat, beroende på sitt sammanhang. När det inte är möjligt
att kommunicera via tal krävs andra symboler. Att även inre föreställda
bilder används är intressant. Lek, fantasi och egna uppfattningar får
utrymme i läroprocessen (jfr Jagla, 1994). Inte minst intressant är att se
hur en av lärarna byter symbolspråk på elevernas begäran, vilket får till
följd att fler klarar den tänkta aktiviteten. Som Merleau-Ponty (1997)
förespråkar är det genom språket vi skapar intersubjektiva livsvärldar och
genom att lära ett gemensamt musikaliskt symbolspråk lär vi oss leva i en
gemensam musikalisk intersubjektiv värld. För läraren gäller det att vara
öppen för att tillsammans med eleverna skapa dessa världar.

Vad som tydliggjorts i detta avsnitt är att lärarna i studien använder olika
symboler för att kommunicera musik med sina elever. Varför de väljer en
symbol i ett visst sammanhang tycks påverkas av situationen och elevens
och lärarens erfarenhet. Hur medvetna de är om hur de väljer och varför
går dock till största delen utanför denna studies avgränsning.
Inledningsvis i kommenterandet av lärarnas användande av symboler
hänvisade jag till van Manen (1982) och underströk vikten av att
forskning bidrar till att göra kommunikationen mellan lärare och elever
tydlig och begreppslig. Studiens symbolteoretisering skulle kunna utgöra
ett bidrag i denna riktning som kanske kan hjälpa till med att öka
medvetenheten hos lärare till exempel som grund för reflektion inom
lärarutbildningen. Detta diskuteras vidare i slutdiskussionen (s. 209).

Fenomenet sett med lärarnas reflekterande
blick
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Sist i detta kapitel redovisas lärarnas reflektioner över interaktionen, även
här med efterföljande kommentarer och resonemang. Den sista av syftets
tre frågeställningar besvaras därmed. De lärare som deltog i studien blev
uppmanade att reflektera skriftligt, via e-mail, över de redigerade
fältnotiser de fick sig tillsända varje vecka. De uppmanades att reflektera
relativt öppet, men visste att utgångspunkten skulle vara samspelet,
interaktionen och elevernas utveckling. Det visar sig att två teman utifrån
lärarnas perspektiv täcker in fenomenet utifrån detta perspektiv. Ett
mindre; inverkan på interaktionens kvalitet och ett större; balans. Det
senare är i sig uppdelat i fyra aspekter. (Se figur 6). De citat som finns
med i detta avsnitt är direkta klipp ur lärarnas skriftliga reflektioner.

Figur 6. Lärarnas reflektion över den musikdidaktiska interaktionen.

Förutsättningarnas inverkan på interaktionens kvalitet

Det finns ett stort engagemang hos de deltagande lärarna för de strukturer
som inverkar på den musikdidaktiska interaktionens kvalitet. Bland annat
reflekterar de över storleken på och sammansättningen av gruppen.

När det gäller keyboardlektionen har jag inte så många "nya"
synpunkter. Jag konstaterar att den här gruppens medlemmar är
ovanligt jämbördiga vilket är underlättande.

***
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I och med gruppens storlek har jag större chans att hjälpa, peppa och
inspirera. Det finns även goda möjligheter att använda de duktiga
eleverna som extra resurs som kan hjälpa och inspirera sina kamrater.

Andra komponenter som tas upp är hur väl lärare och elever känner
varandra och hur den sociala kommunikationen mellan lärare och elever
gestaltas i stort. Något annat som tas upp är hur elevernas dagsform
påverkar interaktionen. Även elevernas musikaliska kunskaper och
erfarenheter såväl som deras allmänna attityd är aktuella i detta
sammanhang.

Tilläggas bör att denna grupp blir något "extra" tack vare
"gitarrkillarna". Men också att de övriga elevernas inställning till
musikämnet är positiv.

***

Det är en fördel att undervisa barnen i fler ämnen än musik. Vi känner
varandra och de får se sin fröken i en lite annorlunda situation. Det är
också lättare för mig att t.ex. bilda grupper eftersom jag känner barnen.

Vidare beskriver lärarna känslan och atmosfären i klassrummet som
viktig. De menar att den både påverkar och påverkas av kvalitén på
interaktionen. Till exempel nämner en av lärarna hur det ömsesidiga
intresset för varandras tankar och åsikter får betydelse för atmosfären.
Hon betonar att just detta gör henne till en glad lärare och att det i sin tur
leder till att eleverna upplever lektionen på ett mer positivt sätt. Dessutom
poängterar hon vikten av att eleverna ska känna att de kan säga det de vill
och tänker på. Detta hänger enligt henne ihop med att de vågar ge av sig
själva.

Dessa barn känner varandra rätt väl och de är vana att uppträda i alla
möjliga små och stora sammanhang.

En annan lärare reflekterar över att en grundläggande positiv stämning i
klassrummet gör att svårigheter som olika språk blir överkomliga. I mina
observationer ser jag exempel på detta.

Balans



183

Lärarnas reflektioner rör sig till stor del kring de olika avvägningar de
tvingas göra i sin verksamhet. De har tankar om interaktionen som en
guidningsprocess vilken är viktigare än själva målet, en process av
meningsskapande. Denna metafor stämmer bra överens med min metafor
av läraren som klätterguide, som intar olika roller i olika sammanhang för
att göra klättrarens upplevelse så meningsfull som möjligt. En av lärarna
ser sig själv som en möjliggörare i denna process. Utifrån att ha mött
eleven som ett vem gäller det att balansera vidare för optimal och bred
utveckling av detta vem35. Flera av de nedskrivna tankarna belyser de
överväganden och val lärare ständigt måste göra. Dessa överväganden
görs i förhållande till ansvarsfördelning, individen, elevens erfarenhet
respektive elevens intresse. I följande text tas aspekterna av lärarens
balanserande upp var för sig.

Elevens intresse och initiativ

En aspekt av lärarnas balanserande är den mellan att driva
musikundervisningen framåt samtidigt som de vill ta vara på elevernas
intresse och initiativ. Två av lärarna skriver en hel del om denna aspekt.
En av dem berättar om hur imponerad hon är av vad eleverna kan bidra
med om de får chansen, att de har så många goda idéer. Hon menar att det
är viktigt att hon lyssnar på och tar in elevernas förslag och en metod hon
använder sig av är att var och en får chansen att leda en del av en lektion.

Jag brukar ofta be eleverna förklara hur de tänker eller gör när de utför
en uppgift. Det gör jag av främst två skäl: 1. Det är intressant att höra hur
de tänker. Man får lära sig flera olika sätt att lösa en uppgift. 2. De blir
själva medvetna om att de faktiskt kan tänka ut lösningar. Saker händer
inte bara av sig själva.

Liknande tankar finns hos ytterligare en lärare. Hon är villig att bry sig
om elevernas förslag och till exempel låter hon hela klassen spela en sång
som en pojke föreslår. Dessutom finns ett intresse för att resultatet ska bli
så nära pojkens önskan om det som möjligt, men läraren visar samtidigt
en medvetenhet om att ”hålla kursen” i den formen av undervisning inte
är enkelt. Hon skriver också att det är viktigt att ta vara på saker som
händer under lektionens gång. Till exempel hänvisar hon till ett tillfälle då
frågan om D och D7 kom upp, eller då två pojkar önskar att få sjunga till

                                                  
35 Vad ett vem innebär i förhållande till ett vad är beskrivit på sid 28.
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en låt några instrumentalister övar på, som tillfällen som är värda att ta
vara på.

D. och P. var sugna på att sjunga. Perfekt med "stand ins" när de
ordinarie tränar.

I reflektionerna syns en klar bild av att lärarna har en vilja att vara öppna
för och bygga på elevernas lust till musik. Till exempel kan det vara
tillfällen då eleverna kommer fram med vad de skulle vilja göra, vilket
instrument de vill spela eller hur processen utvecklas.

När det gäller lektionen med musikaltjejerna så är jag naturligtvis färgad
av min vetskap sen tidigare om deras konfliktbenägenhet. Att göra
musikal i denna rätt intoleranta atmosfär där lusten hela tiden måste
finnas kan vara rätt delikat - en blandning av att det är de som bestämmer
parat med lagom mycket styrning. Alla vill vara primadonnor och det är
millimeterrättvisa som gäller i relationerna.

En annan viktig aspekt, när det gäller balans i detta sammanhang är den
mellan elevens intresse och lärarens planering. Följande citat ger exempel
på hur lärarna resonerar kring detta.

Jag har haft i åtanke att vi skulle spela låten i A-dur istället för E-dur.
Men eftersom det är D.´s låt och han redan har tagit ut ett och annat i E-
dur, låter jag den tonarten vara kvar. Flickorna får pröva att sjunga med
lite mörkare röst och det är en erfarenhet i sig men inte särskilt
utvecklande för sångrösten, då deras röster klingar bättre i ett högre
register. Rent musikaliskt är det ju utvecklande förstås.

***

Själv försöker jag alltid vara lyhörd för elevernas synpunkter, men
ibland måste de visa respekt för att jag planerat något annat .

Elevernas önskningar kan därutöver kollidera med den nya kunskap i
musik läraren har ambitionen att de ska få med sig.

För mig känns det viktigt att försöka få en balans mellan de önskningar
eleverna kommer med och introduktion av nya "kunskaper" inom
musiken. För det mesta önskar eleverna musiklekar som de prövat förut,
men det känns också viktigt att de får ställas inför nya utmaningar.
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För övrigt verkar det finnas en inre konflikt på samma tema. Den
avvägning läraren måste göra mellan att repetera tidigare innehåll
respektive tillföra nytt i förhållande till de elever som skall mötas.

En annan form av balansgång är den mellan att lära ut och in; Vem lär
vem? är en fråga som skymtar fram i de texter lärarna delat med sig av.
Reflektionerna handlar bland annat om att lyssna på och att ta till sig av
elevernas tankar och på så sätt lära sig som lärare. Att vara öppen för det
som visar sig betonas, och de skriver även om balansen mellan att leda
och följa eleverna och den lärande processen. En lärare tar upp den
pedagogiska balansgång som syftar till att få så många som möjligt att
”ramla ner på lustsidan”.

Eleven som individ

Att balansera mellan att interagera med individer och med gruppen i
klassrumssituationer är något som engagerar studiens lärare.

För det andra tänker jag på det här med balans som jag nämnde förra
veckan - jag upplever att det är en av flickorna som börjar ta för sig mer
och mer på de andras bekostnad och här måste jag börja markera vad det
innebär att visa respekt. Samtidigt bygger det här på (önskad) upplevd
lust och ett flöde i vår lilla "gruppresa" som jag vill att alla följer med på
- det gäller alltså att hitta en lagom balans mellan markering och fortsatt
flöde.

Reflektionerna rör till viss del utveckling av gruppen i stort, men i
huvudsak utveckling av individen i gruppen. Lärarna fokuserar
möjligheter de ger för utveckling så väl musikaliskt, allmänbildande samt
som ”lärande varelser”. De skriver om hur de försöker ge utrymme för
denna utveckling till exempel genom att ge tid och rum för övning.
Ytterligare en utgångspunkt är hur lärarna lägger upp undervisningen för
att eleverna skall ha möjlighet att utvecklas från sin nivå, eller att ha
möjlighet att utvecklas inom även andra områden än musik. När det gäller
utveckling som ”lärande varelser” hänvisar jag till lärarnas tankar om att
eleverna får möjlighet att lita på sina egna förmågor, lita på sitt eget sätt
att lära och inte vara rädda för att pröva på musik och musicerande.

I det följande presenteras reflektioner som har med ”eleven i centrum” att
göra, vilket kan ses ur flera perspektiv. En synvinkel är betoningen på att
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alla elever är delaktiga eller sedda genom att lärarna tar ögonkontakt med
var och en i gruppen.

Min ambition är att alla elever ska känna att jag talar med just dem. Jag
försöker uppnå det genom att ta ögonkontakt och att "bjuda in" dem i
samtalet.

***

Men som pedagog gäller det att i stort sett alla i gruppen skall ha något
meningsfullt att göra och att de också lär sig något.

Reflektionerna fokuserar att se eleverna som individer bakom ytan, vilket
kan handla om möjligheter att möta eleverna utifrån deras förutsättningar.
I fråga om det görs i reflektionerna kopplingar till interaktion med den
enskilde individen. Ett exempel är en lärares tankar kring en situation där
eleverna var uppdelade och arbetade i olika konstellationer var för sig.
Hon går runt och arbetar individuellt med dem och får på så sätt möjlighet
at möta dem som lärande individer. Det känns relevant att i samband med
detta ta upp reflektioner kring att lyssna på elevernas tankar och att
uppmuntra dem vidare. Såväl möjligheter som problem kring att
interagera med individen på ett bra sätt tas upp i lärarnas texter.

Ansvar

Ett annat viktigt tema som tas upp av lärarna är balans i
ansvarsfördelningen i interaktionen. Denna fördelning och balansgång är
något som genomsyrar flera sidor av fenomenet musikdidaktisk
interaktion. Det framkommer olika tankar om att ge eleverna ansvar och
vad som blir följden av det. Samtliga lärare är intresserade av att ge
ansvar till eleverna och de visar sig öppna för och nyfikna på vad det kan
föra med sig.

Alla jobbade mycket självständigt utifrån sina förutsättningar och hade
något att presentera i slutet av lektionen.

***

Som jag sa tidigare så var jag inte så nöjd med tisdagens lektion. Det är
ju så, ska man följa elevernas linje så blir det inte alltid så välplanerat.
Men det måste ju finnas plats för båda delarna.



187

Tankar som belyser hur viktigt det är att eleverna tänker själva och hittar
lösningar på olika problem finns i materialet. En av lärarna slår fast vikten
av att eleverna blir medvetna om att hon faktiskt lyssnar på dem, om de
presenterar sina tankar på ett ”bra” sätt.

Aldrig hade jag trott att de skulle ha så många olika associationer. Jag
trodde att de flesta skulle hålla sig till naturen med sommaräng, bäck,
fåglar och vinden. Det är underbart att de är så fria i tanken och har så
mycket fantasi samt att de vågar säga vad de tänker. Mitt viktigaste
uppdrag är nog att hjälpa dem behålla det modet.

Det finns i reflektionerna en önskan om att eleverna tar ansvar för sitt eget
lärande och spelande. Lärarna pratar om ömsesidig respekt. De har en
öppenhet för att eleverna skall ta eget ansvar, men det kan ske på olika
nivåer, och de menar i övrigt att eleverna måste respektera när de, lärarna,
känner att de måste ta över ansvaret.

Elevens erfarenhet

Under den här rubriken presenteras några av lärarnas tankar kring
balansen ifråga om hur mycket hänsyn som skall tas till elevernas tidigare
erfarenheter av musik och hur de används. Till exempel, talar de om hur
eleverna har erfarit musik tidigare och kopplar detta till deras beteende,
intresse och sätt att spela. Lärarna skriver om hur de kan bygga vidare på
erfarenheter i skolan, och syftar då på konserter eller tidigare lektioner.
Det finns bland lärarna en vilja att knyta an till erfarenheter eleverna gör
utanför skolan. En lärare berättar om sin glädje när eleverna inspireras till
att associera till vad exempelvis deras instrumentlärare har sagt till dem.
Hur pass medvetna de är om elevernas tidigare erfarenheter kan speglas i
lärarnas reflektioner; ”Han kan det där!”. Citatet syftar på att läraren
tilldelat en av eleverna en improviserande uppgift. Till sist finns det
tankar om hur lärare kan knyta an till erfarenheter eleverna gör i andra
ämnen i skolan.

En ambition jag har är att musiklektionen ska upplevas som en lektion i
ett sammanhang. Därför är det viktigt att knyta an till annat vi gör i
andra ämnen. Man kan t.o.m. ha användning för ordlistan på en
musiklektion.
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Kommentar

Kanske är det just reflektionen som gör
det vardagliga undervisningsmässiga
handlandet till pedagogisk verksamhet.

/Uljens

Ovanstående resultatdel svarar i första hand på en av avhandlingens
frågeställningar; Hur reflekterar lärarna över den interaktion de själva är
en del av? Reflektionerna belyser flera sidor av fenomenet och kopplingar
finns till samtliga tidigare teman. En tanke är att lärarnas egna ord, vilka
representerar reflekterade handlingar, hjälper till att belysa komplexiteten
i fenomenet och ge en vidare förståelse för det (Claesson, 2002). Jag
ämnar här diskutera lärarnas reflektioner utifrån von Wrights relationella
perspektiv, perspektivera dem med anknytning till annan forskning samt i
någon mån återkoppla till sidorna av fenomenet som beskrivits utifrån
observationsanteckningarna.

Det visade sig alltså att det var förutsättningarna för interaktionen samt
olika former av balansproblematik som engagerade lärarna i deras
reflektioner. Lärarnas balansgång i förhållande till elevernas lärande. Day
(1999) har intresserat sig för lärares reflektion och han menar att tre
uttrycksformer är viktiga i sammanhanget. Dels engagerar de sig i sitt
eget och elevernas själv, dels ”the conditions that affects classrooms,
schools and students´ learning and achievments”(s. 216) och till sist
upplevelsen av lärandeprocessen. Utgångspunkten för de lärare som
reflekterade i min studie, var interaktionen, samspelet med eleverna och
deras utveckling. Det är intressant att det som berört dem utifrån det
förhållandet stämmer överens med Days teorier. Det är alltså sådana här
intresseområden som engagerar lärare, vilket stöttar avhandlingens
funktion i praxis. Att belysa och synliggöra dessa aspekter även i ett
musikpedagogiskt sammanhang känns relevant.

Ramfaktorer kan utgöras av styrdokument, bestämmelser om
gruppstorlek, förväntningar från skolledning och föräldrar, ekonomiska
resurser, alltså olika förutsättningar för pedagogisk verksamhet (Hanken
& Johansen, 1998). Dessa kan vara av såväl hämmande som främjande
karaktär, vilket speglas i lärarnas reflekterande texter. Det är på så sätt i
första hand i stunden, i sammanhanget det visar sig hur ramfaktorerna
inverkar på lärande situationer. Reflekterandet kan troligen hjälpa till med
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att göra ramfaktorernas funktioner tydliga i varje enskilt sammanhang; att
få upp lärares ögon för hur de mer eller mindre medvetet bedriver sin
undervisning i förhållande till dem. Detta skulle kunna vara en
utgångspunkt för förändring av förhållanden i skolan. Lärare kan få
möjlighet att få grepp om sin och elevernas livsvärld. Det blir tydligt hur
rummet och andra handlande subjekt får betydelse för den enskildes
erfarande; dess möte med världen i sin musikaliska form.

Lärarna tar bland annat upp vikten av att vara en del i ett sammanhang.
Fritzén (1998) som reflekterar över att förhållanden som gör musikämnet
till en separerad del i undervisningsvardagen gör att förutsättningarna för
att bygga undervisningen på interaktion och kommunikation blir sämre.
Musiken blir separerad i stället för integrerad.

von Wright (2000) har ett förslag på hur läroplanens uppmaning till
lärarens roll i interaktionen med eleverna kan se ut i ett relationellt
perspektiv och det lyder som följer.

Läraren är delaktig i hur eleverna riktar sin uppmärksamhet, vilka
möjligheter som förverkligar sig för eleverna, de erfarenheter och den
meningsskapande process, i vilka eleverna ingår, samt i uppbyggandet av
elevernas erfarenhetsvärldar inklusive deras själv (s. 192).

Enligt min läsning av lärarnas reflektioner, som i och för sig har det
relationella perspektivet med sig, harmonierar de med ovanstående
tankar. Jag vill dock gå in lite mer i detalj på de aspekter som
verbaliserats med detta perspektiv som utgångspunkt.

För att börja med ansvarfördelningen i interaktionen menar von Wright
(2000) att läraren har en maktposition och ett moraliskt ansvar för att
såväl en social responsivitet som skapandet av rum där kommunikation
som bygger upp de enskilda individernas erfarenhetsvärldar är möjlig.
Därigenom blir lärarens uppgift att ge eleverna ansvar, vilket inte innebär
att läraren blir mindre ansvarig för helheten. Det handlar för läraren om
att lyssna på eleverna, att ge dem möjlighet att ta ansvar i sin
lärandeprocess, samtidigt som de är delaktiga i den. En fortsatt diskussion
om ansvarsfördelning i musikdidaktisk interaktion följer i avhandlingens
slutliga diskussion (se sid. 202). Elevernas tänkande är en viktig del i
denna process, ett tänkande som inte ses som en fristående intellektuell
process, utan något som är nära förknippat med erfarandet. Återigen tycks
det vara av vikt att läraren är lyhörd och skapar rum för tänkande. Enligt
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min uppfattning ger lärarnas reflektioner exempel på hur detta kan göras i
musikpedagogiska sammanhang. Även här är det aktuellt att fråga sig om
lärarstuderande och lärare själva har rum för tänkande, eller har någon
som lyssnar på deras tankar? Även detta tas upp i avhandlingens
avslutande diskussion, kapitel 6 (s. 200).

När det gäller lärarnas reflektioner över individen, enskild och i grupp,
talar von Wright bland annat om behovet av att bli sedd. Ur ett relationellt
perspektiv ses detta behov som något som angår alla. Det är situationen i
sig som avgör om behovet blir uppfyllt. Lärarens uppgift blir på så sätt att
hjälpa till med att visa vem eleven är och att vända behovet av att bli sedd
till ett intresse. Lösningen finns alltså inte på förhand utan löses i det
sociala sammanhanget. Nu är det inte i första hand som ett problem, utan
kanske mer som en utmaning, lärarna tar upp förhållandet till individen.
De pratar om att alla ska känna sig delaktiga och ha en meningsfull
sysselsättning. I ett relationellt perspektiv kan detta benämnas att skapa
mening genom erfarenheter, knutna till individernas egna erfarenhets-
eller livsvärldar.

Ovanstående tankar stämmer väl överens med det som kommer fram i
Jaglas (1994) studie om kommunikation i klassrummet. ”You get
messages all the time. It´s a constant conversation” ( p. 63), uttrycker en
av lärarna i Jaglas studie som en kommentar kring intuition och
kommunikation i klassrummet. Om utgångspunkten är att lärare inte
undervisar en lektion utan undervisar elever, tilldelas intuitionen36 en
viktig roll. Planerna får ändras i stunden beroende på dagsform och vilka
individer som är närvarande på vilket sätt. Det handlar enligt Jagla
dessutom om att läsa eleverna. Värdet av att kunna kliva ut ur sig själv
och se sig själv under undervisningens gång för att lättare kunna ”pick up
on cues” från eleverna tas upp. Det är detta lärarna i föreliggande studie
reflekterar över. Att musik är innehållet i de lektioner jag studerat
inverkar givetvis på sammanhanget, men Jaglas tankar känns ändå
relevanta. Att uppmärksamma lärare svarar intuitivt på sina elevers
agerande, är en annan tanke Jagla bidrar med. ”Intuitive reaction in the
classroom is aroused by an expression on a face, a wiggly wave of unrest,
the way a question is asked or perhaps by the absence of curiosity”(Jagla,
1994, p. 65). Detta knyter an till lärarnas reflektioner, samt till mycket av
det som kommit upp i resultatet tidigare. Det kan handla om små
nyanserade förändringar som tar sin utgångspunkt i interaktionen. En av
                                                  
36 För en definition av intuition, se sid 29
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lärarna i Jaglas studie liknar detta vid en fäktningsmatch och menar att
intuitionens innebörd är att veta när djupet i en fråga eller ett exempel är
nått. Erfarenheten ger kunskap i hur stegen skall tas, framåt, bakåt eller åt
sidan och var förändringarna skall göras däremellan.

I likhet med lärarna i min studie tar Jaglas (1994) deltagare upp
ögonkontakt som en viktig faktor. De ger exempel på att de aldrig sitter
då de undervisar för att kunna ha en aktiv kontakt med så många som
möjligt av sina elever. Tankar om att intuition kommer av att se sina
elever och läsa deras kroppsspråk, lära känna dem, förstå var de befinner
sig och respektera det, visar sig i materialet. Lärarna betonar dessutom att
strukturen för undervisningen, tiden och rummet, begränsar hur de kan
använda sin spontanitet i undervisandet och här finns många likheter till
det mina lärare skriver om fysiska förutsättningar. En lärare som möter
sina elever varje dag kan säga; ”Det här funkar inte idag, vi kommer
tillbaka till det i morgon”, medan en musiklärare oftast inte har tillgång
till något ”i morgon” utan kanske ett nästa vecka, om det inte händer
något annat just på musiktimmen den veckan. Jagla (1994) betonar vikten
av ”familiarity” och förutsättningarna för musikämnet utmanar lärares
möjligheter att bli familjära med de elever han eller hon möter en gång i
veckan. De fördelar lärarna tar upp i samband med gruppstorlek, att ha
elever i andra ämnen och så vidare, tyder på att denna familjaritet är en
viktig del av musikaliskt lärande så väl som något annat lärande. Detta
influerar hur individen kan mötas i gruppen, något som engagerar de
reflekterande lärarna.

För att återknyta till lärarnas tankar om att ta tillvara individernas intresse
och initiativ vill jag ta upp några avslutande tankar som springer ur Jaglas
undersökning. Ytterligare en balansgång lyfts fram och det är den mellan
lärarnas självkänsla och deras öppenhet. Ju mer erfarenhet av olika
pedagogiska situationer som finns i lärarens ”ryggsäck”, desto mer
öppenhet för varianter tycks finnas. En större öppenhet för att se eleven
som ett vem och anpassa lärandeprocessen utifrån det öppnar sig. Det är
en utmaning att använda sin expertis på ett väl avvägt sätt i förhållande
till elevernas initiativtagande.

Mirochnic (2000) visar på hur lärare i arkitektur uppmuntrar sina
studenter att använda sina egna ord och lyssnar på dem från deras
perspektiv. En medvetenhet finns om betydelsen av utrymme för fantasi
och reflektion. En av lärarna understryker vikten av balans mellan
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intuition och rationalitet i arbetet med arkitektur och menar dessutom att
det är viktig att ge utrymme i undervisningen för båda formerna i den
kreativa processen. Språkets roll i sammanhanget betonas som ett redskap
för att göra världen hanterbar. Att ge eleverna möjlighet att reflektera
över och skapa sig sin egen uppfattning om och sätt att uttrycka musik,
kan här ses som en parallell, vilket lärarna i min studie reflekterar över.
Musik är inte något antingen utanför eller innanför individen, utan både
och, en del av världen som blir meningsfull i samspelet med subjektet.
För att tala med Mirochnic; ”The student-teacher relationship is then
understood to be a process in which both persons in interaction with one
another simultaneously achieve their identities” (s. 23).

Med andra ord kan det uttryckas som att ta ”den andres” perspektiv
omväxlande med sitt eget, eller att ha elevernas livsvärld som
utgångspunkt för musikaliskt lärande. Vad detta innebär och hur de olika
sidorna av fenomenet kan tydliggöra olika aspekter av denna process
följer i den avslutande diskussionen (s. 200). Det lärarna har reflekterat
över har engagerat forskare inom andra pedagogiska fält och
förhoppningsvis kan tydliggörandet av aspekterna inom musikområdet
bidra till att fler musiklärare får tillfälle att känna igen sig och reflektera
över sin roll i musikdidaktisk interaktion och på så sätt få möjlighet att
hitta vägar till sina elevers livsvärldar.
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Kapitel 6
Ta barn på allvar. Öppna ditt och
andra barn för en värld fylld av
kreativitet.

/ETC, nr 3, 2003. Ett av 77 tips för en
bättre värld.

Avrundande diskussion

I detta avhandlingens sista kapitel kommer undersökningens kvalitet samt
väsentliga framtoningar av fenomenet musikdidaktisk interaktion att
lyftas upp och diskuteras vidare. För det första kommer metodiska styrkor
och svagheter att tas upp utifrån synvinklarna distans, påverkan och
beskrivning. För det andra diskuteras framtoningar som visat sig i flera av
de teman som beskriver avhandlingens resultat i sin komplexa helhet;
intersubjektivt meningsskapande, ansvarsfördelning samt öppenhet och
medvetenhet. Möjliga pedagogiska implikationer belyses därefter, såväl
på grundskole-, musikskole-, som högskolenivå. Till sist ges förslag på
framtida forskning som skulle kunna hämta näring ur denna avhandling.

Metodens styrkor och svagheter

Close observation och skriftlig reflektion är de metoder som använts och
utvecklats med syfte att låta fenomenet musikdidaktisk interaktion visa
sig. Jag var alltså närvarande i de studerade sammanhangen under en
längre tid och kommunicerade samtidigt kontinuerligt med lärarna kring
den interaktion som föregick under de studerade lektionerna37.

Att vara närvarande i någons livsvärld är aldrig oproblematiskt och går
aldrig obemärkt förbi. I det fortsatta diskuteras huruvida jag i
undersökningen lyckats vara ”vänd mot sakerna” och ”följsam mot
sakerna”, vilket är det som strävas mot i fenomenologisk forskning. Jag

                                                  
37 För en närmare beskrivning av studiens genomförande se s. 94.
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har i tidigare avsnitt försökt göra tydligt att jag har erfarenhet av
musikundervisning på mellanstadiet och därigenom musikdidaktisk
interaktion. Detta faktum påverkar naturligtvis alla delar av
forskningsprocessen, men jag har försökt att kontinuerligt distansera mig
från det studerade sammanhanget jag under studiens gång mer eller
mindre varit en del av. Jag har försökt skilja på rollerna som forskare och
lärare, och pendlat mellan att se det studerade utifrån och inifrån.
Samtidigt ser jag det som en styrka att jag verkligen har haft möjlighet att
”kliva in” och förstå sammanhanget. Dessutom har jag presenterat mina
ontologiska och epistemologiska ställningstaganden samt mitt
forskningsperspektiv (sid. 38), vilket torde öka avhandlingens kvalitet.
Förhoppningsvis har läsaren haft med sig dessa ställningstaganden i sin
läsning av avhandlingen.

En konsekvens av mitt sätt att se på kunskap är att det jag som forskare
har erfarit innan och under studiens gång inverkar på hur jag ser och
begreppsliggör det studerade. Den reflekterande analysen används som en
metod för att komma till sakerna själva. Att forska i praktiken innebär att
vara en del av ett intersubjektivt sammanhang, där min kropp utgör mitt
perspektiv, min utgångspunkt, i förhållande till det studerade. Genom min
kommunikation med de subjekt som befunnit sig med mig i de studerade
sammanhangen blir de begrepp som genererats i analysen giltiga
(Prætorius, 2003).

Min närvaro i det studerade sammanhanget har också haft inverkat på
resultatet. Genom att jag interagerat med lärarna har jag påverkat deras
reflektion och troligtvis även deras fortsatta undervisning. Den har i större
eller mindre omfattning funnit nya vägar och fått ett annorlunda innehåll
på grund av att lärarna deltagit i studien. De kan alltså sägas ha utvecklats
som lärare, även om inte studien beskriver på vilket sätt eller i vilken
omfattning. Hur deras reflektioner över detta förhållande ser ut belyses i
det följande av lärarna själva.

Lärare A; Kontakten med dig som representant för forskningen inom
musikdidaktikens område har jag tyckt mycket om. De här frågorna
intresserar mig mycket så jag hoppas på någon form av fortsatt kontakt.
Dessutom, som jag sagt, tycker jag du är en person med mycket positiv
grundsyn vilket (naturligt) speglar sig i dina iakttagelser, vilka f.ö. är
imponerande heltäckande enligt min mening. När det gäller e-posten
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inser jag att det är ett bekvämt och bra kontaktsätt även om jag, som sagt,
har lite sporadiska datorrutiner.

Lärare B; Jag har upplevt din närvaro positivt. Att få läsa dina
reflektioner har varit intressant och det har fått mig att bli mer
uppmärksam under lektionerna. Jag tänker mer på samspelet mellan mig
och eleverna och på att se till att alla får komma till tals. Det har
dessutom gjort att jag upptäckt att jag gör en hel del bra saker. Inför
mina egna reflektioner har jag tvingats analysera lektionerna på ett sätt
jag inte gör annars. Det är nyttigt och har "smittat av sig" till ƒandra
ämnen.

Lärare C; Jag har upplevt din närvaro som trevlig. Kul att kunna stämma
av med någon under exempelvis pausen.

I inledningen nämner jag att kriterier för en god pedagogisk avhandling
bland annat är att texten ger uttryck för det pedagogiska sammanhanget
på ett levande sätt, och att det finns en korrespondens mellan forskningen
och det studerade sammanhanget. Där kan avhandlingen ses som en del i
ett större sammanhang, mellan forskning och undervisningspraxis. En av
intentionerna med avhandlingen är att resultatet skall inspirera lärare som
läser den till att reflektera över den pedagogiska interaktion de är en del
av. I förlängningen förväntas läsningen i bästa fall leda till att behovet av
fortsatt musikpedagogisk forskning görs tydligt. Min förhoppning är att
resultatet är förmedlat på ett sådant sätt att först och främst musiklärare,
men också andra pedagoger, skall känna igen sig. Tanken är att de utsnitt
ur musikpedagogisk praxis som förmedlas i resultatet tillsammans skall
involvera läsaren i det studerade skeendet. Jag har försökt att variera
språket på ett sådant sätt att det skall upplevas beskrivande och intressant
att läsa.

Samtidigt är ambitionen att texten skall uppfylla vetenskapliga krav för
att fungera som en länk mellan forskarsamhälle och musikpedagogisk
praktik. Denna avhandlings resultat handlar som framgått till stor del om
lärares balanserande. Strävan efter balans genomsyrar även forskares
arbete. Den balans jag närmast tänker på är den mellan innebördsrikedom
och struktur. Det har varit en balansgång genom hela analys- och
presentationsarbetet. Sökandet efter jämvikt i detta sammanhang har
förhoppningsvis hjälpt mig en bit på vägen. En annan form av balans
inom fenomenologisk beskrivning är den mellan en inlevd och en
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fördomsfri beskrivning (Holgersen, 2002). Som tidigare framkommit är
såväl förmågan till inlevelse som förmågan att distansera sig från det
studerade sammanhanget förutsättningar för god forskning. Den
livsvärldsfenomenologiska utgångspunkten betonar såväl det kroppsliga
erfarandet av sammanhang, som att se nya sammanhang i det vi redan är
en del av. Min förhoppning är att studien har en röd tråd och att viktiga
poänger är möjliga att följa, att det finns konsistens mellan delar och
helhet, utan att de studerades livsvärld har förvrängts på vägen
(Kristiansen & Krogstrup, 1999; Larsson, 1993; van Manen, 1997).

Ett kvalitetskriterium är också att det skall finnas en inre harmoni, eller
annorlunda uttryckt, en intern logik i en avhandling. Med detta menas
samstämmighet mellan forskningsfrågor, antaganden om forskning och
det studerade fenomenets natur, metodval samt analysteknik (Larsson,
1993). Det har varit min strävan från studiens begynnelse att denna
samstämmighet skall prägla arbetet. I kapitel 2 och 4, avhandlingens
ontologiska respektive metodiska grund, har jag noga beskrivit hur jag
angripit konsekvenserna av att välja en livsvärldsfenomenologisk ansats.
Jag ska dock inte förneka att det är lätt att glida ut på sidospår i alla
skeden av en forskningsprocess. Genom kontinuerlig reflektion, ensam
och tillsammans med andra, har jag förhoppningsvis mestadels kunnat
färdas efter huvudfåran. En studies utgångspunkter utgör med andra ord
en förutsättning för hur pass harmonisk den inre logiken har möjlighet att
bli. Risken med harmonisk strävan är att behandlingen av materialet och
de slutsatser som springer ur analysen blir allt för motsägelsefria och
sammanpressade. Jag hoppas och tror att mitt sätt att förhålla mig till teori
har gynnat min beskrivning och perspektivering av fenomenet
musikdidaktisk interaktion; ett sätt som gör fenomenet förståeligt,
greppbart och möjligt att som läsare förhålla sig till, samtidigt som den
bredd fenomenet uppvisat i det studerade sammanhanget belyses. Genom
att jag tydliggör min förförståelse samt definitioner av studiens begrepp
får materialet möjlighet att tala till läsaren, i stället för att jag kväver det.
Ytterligare en kvalitetsstärkning är att jag så noggrant som möjligt
redovisat alla steg i observations-, analys- och tolkningsarbetet. Jag
nämner alltså inte bara vad jag gjort, utan visar också hur (Bradbury &
Reason, 2001). En medvetenhet finns dock om att en beskrivning av
sådana processer inte är enkla att göra eftersom de innehåller delar som är
svåra att komma åt och begreppsliggöra. Intuition och fantasi är viktiga –
men dock abstrakta – komponenter (jfr Saar, 1998).
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Val av metod för att besvara studiens frågor, har styrts av den
fenomenologiska grundtanken att den metod som på bästa sätt beskriver
fenomenet i sin naturliga omgivning är att föredra. Jag menar nu i
efterhand att metoden också fyller sin funktion. Det som kan diskuteras är
hur lärarna skulle ha kunnat motiveras att reflektera mer fullödigt, utan att
för den skull bli alltför styrda. Kanske kan det vara så att lärare i sin
vardag inte får riktlinjer för eller tillfällen till att reflektera sin praktik och
därför inte är vana att göra det? Inom pedagogisk och musikpedagogisk
forskning är detta fenomen värt att beakta (jfr Johansen, 2003). Mitt sätt
att tolka och använda Spiegelbergs (1982) analysmetod har lett till att
beskrivningarna av fenomenet har en mer fragmentarisk än helhetlig
karaktär. Min tanke är dock att variationen är viktig att ha med, för att
inte begränsa dess framträdande, och att helheten visar sig genom delarna.
En annan tolkning av metoden hade möjligen framställt fenomenet på ett
annorlunda sätt.

För att återvända till lärarnas reflektioner vill jag också betona deras
funktion som validieringsbidrag. De har varje vecka fått ta del av mina
observationsanteckningar av deras musiklektion och har därigenom haft
möjlighet att justera eller dementera min beskrivning av skeendet. En
livsvärldsfenomenologisk grundsyn erkänner en gemensam värld som vi
förstår och gör hanterbar via vårt erfarande av den. Jag kan aldrig komma
helt och hållet in i en annan människas livsvärld, och det är min tolkning
av det studerade sammanhanget som ligger till grund för studien. Detta
motsäger, enligt min mening, inte en pluralistisk beskrivning av
fenomenet i sig självt. Huruvida begreppen är relevanta och fungerande
har också prövats i diskussioner med kollegor i olika sammanhang, så väl
på konferenser som i seminarier.

Generalisering i kvalitativa sammanhang kan handla om att kunna
använda resultatet, eller den beskrivning av fenomenet som studien
genererat, i andra sammanhang än de studerade. Denna
generaliseringstanke har funnits med i de delar av arbetet där jag
kommenterat, diskuterat och reflekterat över resultatet. Tanken hänger
samman med att göra fenomenet fristående från mig som forskare och
från det studerade sammanhanget. De kommentarer som dels anknyter
resultatet till praktiken och perspektiverar det i förhållande till annan
forskning förväntas ha bidragit till generalisering av studien. I
diskussioner med lärare på olika nivåer har jag erfarit att de teman och
aspekter som beskriver fenomenet i studien är relevanta att reflektera över
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och diskutera i relation till musikundervisning såväl i musikskola som på
musikhögskola. Detta knyter också an till det pragmatiska kriteriet för
kvalitet i forskning: Hur pass användbart är resultatet i den praktik
forskningsfrågan sprungit ur? Just det att praktiker på olika nivåer
engagerats, reflekterat och varit villiga att diskutera utifrån ovanstående
teman antas i förlängningen komma att förändra musikpedagogisk praxis i
ett eller annat sammanhang, på en eller annan nivå. Jag föreställer mig att
resonemangen är giltiga även för lärare i allmänpedagogiska
sammanhang. Förslag på hur studien kan användas i praxis finns beskrivet
både i kommentarerna till fenomenets olika sidor (kap 5) och i den
följande diskussionen av resultatets väsentliga delar.

Har jag då verkligen besvarat de frågor jag föresatte mig att göra i
studiens början?

Syftet med avhandlingsarbetet var att ur ett lärarperspektiv beskriva,
analysera och försöka förstå musikdidaktisk interaktion mellan lärare och
elever i grundskolans obligatoriska musikundervisning för barn i åldern
10-12 år. I fokus finns lärarnas tankar, handlingar och reflektioner.

Frågeställningar;

Hur interagerar lärarna med eleverna i musikaliska lärandeprocesser?

Vilka faktorer är viktiga i den musikdidaktiska interaktionen då den syftar
till att erbjuda eleverna musikaliskt erfarande?

Hur reflekterar lärarna över interaktionen med eleverna?

Jag tycker mig ha uppfyllt syftet och svarat på frågorna ur ett
lärarperspektiv. Studiens teman förmedlar fenomenet på ett relativt
heltäckande och samtidigt grundligt sätt. Flera faktorer och aspekter har
lyfts upp i ljuset och diskuterats. Hur lärarna reflekterar över fenomenet
utifrån de förhållanden studien erbjuder, har också belysts och satts in i ett
större sammanhang. För en repetition av resultatets teman och dess
inbördes förhållanden hänvisas till figur 5 och 6 (se s. 117 och s. 181).
Vidare tar jag upp genomgående framtoningar som visat sig i flera teman
och på så sätt håller ihop fenomenet och gör det till en självständig helhet.
Bildligt kan den stjärna som åskådliggör resultatets teman och deras
inbördes förhållande utvecklas. De framtoningar som nu tas upp till
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diskussion kan sägas vara de cirklar som visar sig då stjärnan snurras i
hög hastighet (se figur 7). Något som bör påpekas är at framtoningarna
har sitt ursprung i och refererar till musikdidaktiska sammanhang.

Figur 7. Framtoningarnas funktion i förhållande till fenomenets teman.

Genomgående framtoningar i resultatets
teman

Intersubjektivt meningsskapande, ansvarsfördelning samt öppenhet och
medvetenhet är väsentliga framtoningar som visar sig i flera av de teman
som beskriver fenomenet musikdidaktisk interaktion. Intersubjektivt
meningsskapande är en epistemologisk utgångspunkt i avhandlingen som
har fått näring och fördjupats under arbetets gång. Ansvarsfördelning
visade sig tidigt i analysarbetet och har belysts i studiens teman, men inte
utgjort en självständig sida av fenomenet. Begreppen öppenhet och
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medvetenhet är de som tillkommit sist och fötts i avhandlingsarbetets
senare skede av perspektivering och tydliggörande av studiens teman. Att
se sin roll i intersubjektivt meningsskapande är en förutsättning för att
kunna fördela ansvar, vilket i sin tur kräver öppenhet och medvetenhet på
flera nivåer. Dessa framtoningar vill jag fortsättningsvis diskutera.
Utmaningen är alltså att vara medveten om elevernas tidigare erfarenhet,
att vara öppen för deras initiativ samt att se möjligheter för elevernas
vidare erfarande i samtliga faser av den didaktiska processen38. Tidigare
konstaterade jag att läraren har huvudansvaret för, och samtidigt är
delaktig i, denna meningsskapande process. Delaktigheten visas bland
annat i hur elevernas handlingar bemöts och vilka symboler som används
i processen.

Intersubjektivt meningsskapande

Ett villkor för att musikdidaktisk interaktion skall komma till stånd – att
lärares och elevers meningshorisonter skall få möjlighet att mötas och att
sidorna i den didaktiska triangeln kan sitta ihop – är att läraren kommer
elevernas livsvärld så nära som möjligt. Öppenhet krävs för eleverna som
handlande, tänkande, kännande subjekt – som vem – liksom en
medvetenhet om hur elevernas erfarande, i sitt sammanhang, guidas
vidare på bästa sätt. Medvetenhet om hur den vidare guidningen skall
försiggå finns inte i förväg utan konstitueras i interaktionen. Det som kan
finnas med i förväg är redskap och erfarenhet, vilka bidrar till öppenhet
och variationsrikedom. Det handlar alltså om vad som skall göras på
vilket sätt, utifrån mötet med individen; didaktikens kärnfrågor. De olika
sidor av fenomenet musikdidaktisk interaktion som tagits upp,
tydliggjorts och diskuterats i studien, har alla anknytning till, belyser och
belyses av termen intersubjektivt meningsskapande.

Tre parter, två subjekt och ett objekt, är inblandade i processen i sin
enklaste form. Det ena subjektet – läraren – är som sagt ansvarig för det
andra subjektets interagerande med läraren själv och objektet – musiken.
Samtidigt är läraren ansvarig för sitt eget interagerande med eleven,
musiken och sig själv. För att kunna ta detta ansvar fordras intresse för

                                                  
38 Det vill säga planering, genomförande och utvärdering av didaktisk verksamhet.
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hur eleven erfarit musik tidigare samt öppenhet för elevens intresse och
för hans eller hennes tänkande och sätt att närma sig musik. Dessutom
krävs en medvetenhet om förhållningssätt gentemot elevernas musikaliska
initiativ och en öppenhet och en kunskap kring olika sätt att förmedla och
förstå musik. Sainsbury (1992) uttrycker på ett tydligt sätt vad
interaktionen kan innebära.

The quality of the interaction is crucial both in itself and as a basis for
future development. Pupils must know that their efforts to understand
are valued and respected by the teacher. They must be encouraged to
risk their understanding of others. The teacher must be willing not just to
lecture and interrogate but to ask, to listen, to question, to ask for
clarification, in short, to treat the pupil as a partner in conversation (s.
113).

Att erbjuda elever att erfara musik kan gestaltas på vitt skilda sätt
beroende på vilka subjekt som är inblandade och i vilken skolkontext
detta meningsskapande försiggår. Studien ger en mängd exempel på
sådana gestaltningar och meningen är inte att inordna dessa i någon form
av hierarkisk ordning. Grundtanken är att ge exempel på hur de
inblandade subjekten får möjlighet att erfara musik utifrån sitt tidigare
erfarande och samtidigt skapa sin egen mening i den musikaliska världen.
Kontexten, som till viss del är förändringsbar, ger olika möjligheter till
innehåll och form i den didaktiska processen. Förhoppningen är att de
olika exemplen i studien kan inspirera lärare och lärarutbildare att
reflektera över sin egen didaktiska praktik samt i förlängningen
uppmuntra till variation.

En annan aspekt är att lärarnas eget förhållande till musik är av vikt i
musikdidaktisk interaktion. Mitt sätt att se innebär att en upplevelse av
musik är individuell och kontextuell. Det är inte musiken i sig som
förmedlar något utan det är samspelet med musiken som konstituerar
mening (Fink-Jensen, 1998; Hörnqvist, 1999). Ett sådant synsätt kräver
också en öppenhet då lärare erbjuder de individer de möter att göra
musikaliska erfarenheter. Denna syn på musikaliskt lärande är intressant
att jämföra med Kjölbergs (2003) lärandestjärna.

Stjärnan består av två trianglar, en för ämnet och en för subjektets
samspel med ämnet. Subjektet som kropp är en utgångspunkt. Alla ämnen
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utgörs enligt Kjölberg av teori, praktik och estetik39, vilket harmonierar
väl med en livsvärldsfenomenologisk syn, där världen alltid visar sig för
någon. Jag vill klargöra att den förreflektiva upplevelsen då är
grundläggande och alltid en utgångspunkt. Den andra triangelns spetsar
representerar upplevelse, tolkning och gestaltning, vilket sägs utgöra
kroppens samspel med ett ämne, en del av världen. Med ett
livsvärldsfenomenologiskt sätt att se föregår alla dessa tre aktiviteter
samtidigt, i subjektets erfarande av världen. När världen införlivas i
kroppen lär vi oss också att gestalta den, var och en på sitt sätt. För att
omvandla lärandestjärnan till en modell för intersubjektivt
meningsskapande skulle ytterliggare en dimension behövas, nämligen de
andra subjekt som finns runt omkring och på olika sätt och i olik grad
inverkar på hur lärandet gestaltas. Stjärnan kan kanske ingå i ett system
av stjärnor och planeter, olika kroppsliga subjekt, som förhåller sig till
varandra beroende av tid och rum samt subjektens riktadhet.

Ansvarsfördelning

I anslutning till samtliga teman i avhandlingens resultat är
ansvarsfördelning, och därmed maktfördelning, en viktig framtoning som
jag här vill gå in lite närmare på. Jag väljer att ta en studie kring förändrad
auktoritet i samband med förändrad strategi i klassrummet som
utgångspunkt. Oyler (1996) har fokuserat just auktoritet i klassrummet.
Det visar sig att de faktorer hon menar kan främjas av att lärare använder
sin auktoritet på ett medvetet sätt stämmer överens med flera av de teman
och aspekter jag menar är väsentliga i musikdidaktisk interaktion. Oyler
betonar att auktoritet kan ses i två dimensioner; process och innehåll.
Läraren är i auktoritet då det gäller klassrummets procedurer, till exempel
gällande vem som ska göra vad, när och hur. Innehållsdimensionen gör
läraren till en auktoritet som har makt över vad som räknas som kunskap
och vem som anses kunnig. Studien belyser att läraren har det yttersta
ansvaret även när aktiviteter kan ses som elevaktiva och elevstyrda. Detta
har jag också till viss del haft som utgångspunkt för avhandlingsarbetet
(se s. 73). Min syn på ansvarsfördelning har dock genom det
undersökande och analyserande arbetet tydliggjorts och fördjupats.
                                                  
39 Kjölberg (2003) definierar estetik som upplevelse av något. Dessutom är inställningen
att alla ämnen har dessa framträdelseformer aktuell och intressant i dagens debatt om
ämnen och tvärvetenskaplighet.
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Lärarna i studien tar upp frågan om ansvarsfördelning ur flera aspekter (se
s. 181) och problematiken tydliggörs i samband med samtliga
observationsstudiens teman.

Det är läraren som formar möjligheterna för elevernas initiativ, menar
Oyler. Små saker som att välja läropartner, bok och rum ger utrymme för
detta. För att lyckas med att erbjuda elever att ta initiativ understryker hon
vikten av just de färdigheter som tidigare togs upp till diskussion i
samband med erbjudande av musikaliskt erfarande (se s. 144).
Interaktionen med eleverna ses som en dans där det gäller för läraren att
veta när stegen skall tas framåt eller bakåt i samspel med de elever han
eller hon dansar med. Forskaren menar att det för läraren inte bara gäller
att kunna en mängd danser utan också att förstå och känna till den musik
som spelas runt omkring. Läraren har alltså ett ansvar på många olika
nivåer. I min studie används ansvaret bland annat till att öppna för
initiativ och att ge eleverna tillfälle att uppmuntra och diskutera med
varandra.

Hur elevernas initiativ blir bemötta anses hos Oyler vara en viktig
synvinkel och studiens konklusion är att lärarens ansvar och auktoritet
fördjupas då hon eller han lyssnar på eleverna och tar fasta på möjligheter
att bygga vidare på deras initiativ och handlingar.

Teachers can reflect on the ways in which their own expertise provides
scaffolding for students learning and thereby make their responses
contingent on students’ understandings. They can decide when to step in
with this expertise and lead the dance of the classroom, what music to
play, and how best to teach a new dance steps. And then, teachers can
listen as their students bring new music into the classroom, which they
themselves have never heard. They can watch students create new
movements, listening to their rythms and trying to learn both from them
and with them (Oyler, 1996, p. 137).

Meningen är alltså inte att läraren skall göra avkall på sin auktoritet, utan
att använda den på ett medvetet sätt där interaktionen med eleverna som
individer är i fokus. Tanken är att ge eleverna lagom mycket ansvar,
vilket troligen medför att de vågar använda sig själva, att ta ansvar i den
lärande processen – i samspel med lärare och klasskamrater.

von Wright (2004) skriver i detta sammanhang om deltagande och
reflekterande kommunikation. Hon menar att kunskap som fakta
omvandlas i en ömsesidig meningsskapande process förutsatt att lärarens
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hierarkiska placering omvärderas och eleverna tillåts bli delaktiga. ”The
deliberative dialogue is suggested as a form for overcoming the fixed
power relations because everyone is allowed to participate (s. 3). Jag
menar dock som nämndes ovan att läraren fortfarande har huvudansvaret
även om rollernas innehåll och inbördes relationer förändras. Dessutom
vill jag i detta sammanhang passa på att poängtera den demokratiska
dimensionen av skolans ansvar: Att lära elever att de har rätt att säga sin
mening, välja och att ta initiativ, förbereder dem för kommande
situationer i andra sammanhang.

Avhandlingens resultat visar också på att eget arbete leder till former för,
och innehåll i undervisning som överraskar den ansvariga läraren. Att
ansvarsfördelning handlar om att släppa kontroll förtydligar
komplexiteten i fenomenet. Samtidigt belyses det faktum att dikotomin
elevstyrt kontra lärarstyrt lärande inte är giltig. Lärarna i studien visar på
ett medvetet resonerande och agerande i förhållande till ansvarfördelning,
men det framkommer att de inte har några absoluta uppfattningar om hur
det görs på bästa sätt. Min uppfattning är att denna framtoning är
angelägen och bör diskuteras och prövas i undervisning på
musiklärarutbildning och i fortbildning av lärare. Att vara ansvarig för, ha
distans till och samtidigt vara delaktig i elevernas musikaliska erfarande
leder tanken tillbaka till det intersubjektiva meningsskapandet i den
musikaliska erfarandeprocessen. För att klara denna flexibilitet krävs
öppenhet och medvetenhet, begrepp vilka jag tidigare nämnt och
fortsättningsvis vill gå in lite djupare på.

Öppenhet och medvetenhet

Vad är det då en lärare som arbetar med musikundervisning bör vara
öppen för och medveten om? För att börja med öppenhet har den
framtoningen gjorts tydlig inom flertalet av studiens teman. Som jag
betonat tidigare gäller det för läraren att vara öppen för hur individen lär
sig, vad individen har lärt sig, var individen lärt sig, att vara öppen för
individernas initiativ och just för att se dessa initiativ. En annan viktig
sida är att vara öppen för elevernas lust och för att den kan visa sig på
olika sätt. Vidare handlar det om att vara öppen för elevernas olika språk -
så väl verbala som kroppsliga och musikaliska - vilka är avhängiga kultur,
tid och rum. En stimulerande uppgift blir att vara öppen för att elevers
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musikaliska erfarande får möjlighet att utvecklas i det intersubjektiva
meningsskapandet.

Medvetenhet i den didaktiska interaktionen kan riktas mot läraren själv,
eleverna och musiken samt alla kopplingar däremellan. För att börja med
läraren belyses de olika roller en lärare får, eller förväntas ikläda sig, i
olika didaktiska sammanhang. Själva medvetenheten fokuserar vilka
roller en lärare har i sin vardag. Kan några fler roller behövas? Vad
påverkar vilken roll en lärare ikläder sig? Är det eleverna, innehållet eller
kontexten? Är det bestämt i förväg eller kan läraren vara kameleont och
ändra sin roll efter de situationer som uppstår? Om vi går vidare till
innehållet i undervisningen, även om det inte primärt studerats i
avhandlingsarbetet, är medvetenheten om det också en utgångspunkt för
lärares reflektion. Vad är det som gör att innehållet ser ut som det gör i
undervisningen? Är det läroplanen som avgör eller är det eleverna, eller
är det oreflekterade vanor? Finns det en medvetenhet om vad som står i
läroplanen, eller om vad eleverna vill och bör göra och finns det en
medvetenhet om hur de oreflekterade vanorna ser ut? Med det är vi också
inne på eleverna; Hur kan lärarens medvetenhet riktas mot eleverna som
individer, som handlande subjekt, som vem? Finns det utrymme för den
formen av riktadhet i skolans musikpedagogiska sammanhang?
Uppmanas det från ledningen? Ges det plats för det?

Ovanstående tankar har, som jag ser det, goda möjligheter att utvecklas
och stärkas förutsatt att utrymme och redskap för reflektion ges på
arbetsplatserna, skolorna i Sverige. För att gå vidare väljer jag att ta fasta
på det lärarna i studien verkligen reflekterar över i förhållande till
musikdidaktisk interaktion. De betonar vikten av att vara en del i ett
samanhang, att kunna påverka gruppstorlekar och sammansättningar, att
ha kontakter med ledning och andra lärare. De fokuserar struktur och
innehåll såväl som pedagogiska frågor. Ur lärarnas ifrågasättande av
musikämnets förutsättningar och framtid föds frågor som skulle kunna
utgöra utgångspunkter för reflektion också för andra lärare. Det är
intressant att även Rostvall och West (i Dzedina, 2002) som med
annorlunda utgångspunkter studerat interaktion mellan lärare och elever i
relation till kunskapsutveckling i musik betonar detsamma. De tar upp
vikten av en annan organisation; genom att till exempel bygga lokaler där
musiklärare kan mötas naturligt eller genom att ha en medveten didaktisk
diskussion i kollegiet i arbetet med lösningar på interaktionsproblem.
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Skall musikämnet vara ett enskilt ämne? Skall universitet och högskolor
utbilda lärare som endast undervisar i musik? Hur ska kontakten med
musikskolan se ut? Hur ska förhållandet till andra ämnen se ut?40 Jag har
inget svar på dessa frågor, men min studie ger näring åt diskussionen
kring frågor av didaktisk karaktär. Det är lärare, ledare, lärarutbildare,
forskare och inte minst politiker som är ansvariga för hur elever får
möjlighet att skapa mening i förhållande till musik i framtiden. Vi är med
det inne på pedagogiska implikationer. Innan diskussionen går vidare på
det spåret vill jag bara visa min medvetenhet om att även lärare är
levande, handlande, tänkande och kännande subjekt som kan ha olika
”förmågor” eller ”kompetenser” i förhållande till möjliggörande av
elevers musikaliska meningsskapande. Det jag trots allt tror är viktigast,
är lärares vilja att bli allt mer öppna och allt mer medvetna, en vilja att
förflytta sin horisont då det gäller intersubjektivt meningsskapande i
musik och didaktik.

Pedagogiska implikationer

Utifrån studiens genomgående framtoningar har jag redan till viss del
reflekterat över de pedagogiska implikationer avhandlingens resultat
skulle kunna få. Fortsättningsvis vill jag peka på implikationer för
musikundervisning i grundskolan, men också för musikundervisning och
annan undervisning på andra stadier, för musikskolan och inte minst för
lärarutbildning. När det gäller nivåer och kontexter som inte fokuseras i
avhandlingen, tas ytterligare några av dem upp under rubriken fortsatt
forskning.

Grundskolans musikundervisning

Tidigare har jag vidrört implikationer från föreliggande forskning för
grundskolans undervisning, så väl på praktisk, strukturell som reflektiv
nivå. När det gäller elevers införlivade musikaliska kunskap ställer sig
Ilomäki (2002) två intressanta frågor.

How can we help the students to make use of what they already know?

                                                  
40 Lärare i Johansens (2003) studie pekar på att det även ur ett elevperspektiv är vikigt
med helhet och understryker funktionen med temaarbete.
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How can we make it meaningful for the students to transcend what
they already know? (s. 71).

Hur kan vi hjälpa elever i 10-12 års ålder att använda och kommunicera
den musikaliska kunskap de införlivat när vi möter dem i musikdidaktisk
interaktion? En utgångspunkt är att vi känner till och låter dem visa sin
kunskap, vilket lärarna i studien ger exempel på och också reflekterar
över. Det rör sig om att ta utgångspunkt i elevernas livsvärld, att försöka
förstå deras sätt att lära och närma sig världen för att kunna hjälpa dem att
använda och se meningen med att kommunicera sina kunskaper. För att
börja med hur de kan använda sin kunskap genom att musicera, dansa,
komponera, lyssna och reflektera blir lärarens utmaning att skapa
möjligheter. Möjligheter för eleverna, att utifrån sitt tidigare erfarande
och sätt att närma sig världen, skapa musikalisk mening. För att erbjuda
redskap för detta förväntas läraren ha en mängd metoder, olika sätt att
kommunicera och varierade sociala sammanhang att tillgå. Detta
erbjudande innefattar i sin tur att eleverna känner att deras tidigare
erfarenhet räknas och är möjlig att använda.

När det gäller Ilomäkis andra fråga, att kommunicera det eleverna har
med sig in i interaktionen, blir kontexten än mer viktig. Lärarens uppgift
blir att tolka mellan eleverna så att kommunikation blir möjlig, att
transformera till exempel symbolanvändande. Det handlar också om att ta
vara på och uppmuntra elevers initiativ och försök till just
kommunikation och i förlängningen begreppsliggörande. Att ta
utgångspunkt i elevernas livsvärld när det handlar om att begreppsliggöra
världen i sin musikaliska form, innefattar att låta dem få använda sitt
språk och samtidigt få utrymme för att tänka och reflektera. Resultatet
kan visa och inspirera lärare som undervisar i musik vad möjligheter till
reflektion kan bidra med. Även här är det av vikt att eleverna blir
bekräftade i att använda sina egna ord och tankar samt sitt musicerande
för att få möjlighet att skapa mening. Detta ställer krav på lärarens
medvetenhet och öppenhet. Som lärarna själva uttrycker är
musikdidaktisk interaktion en mångfasetterad kamp för att nå optimal
balans mellan styrning av progression och tillvaratagande av initiativ. Ett
redskap i reflektionsprocessen som också kan leda till handling är
handledning. I specialpedagogers utbildning ingår handledningskurser
och tanken är att de skall handleda sina kollegor, även musiklärare. Hur
öppna för och engagerade i denna fråga är skolledare och i vilken
omfattning förekommer denna form av handledning?
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De sammanhang som studerats i avhandlingen har varit speciella av olika
anledningar. Dels har de utgjorts av små grupper och dels har lärarna mer
eller mindre varit en integrerad del av de skolor där de undervisat. I sina
reflektioner har de också betonat dessa förhållanden som goda
förutsättningar för den didaktiska interaktionen. Detta gör inte studien
mindre trovärdig eller värdefull, men belyser det faktum att små grupper
och att få vara del av ett pedagogiskt sammanhang torde vara en god
förutsättning för musikundervisning. Något som står klart, och som också
understryks av Jagla (1994) är att tiden lärare har tillsammans med sina
elever influerar hur intuitiva41 lärare kan vara. För övrigt behövs tid för
den enskilde individen. Tid för tänkande, reflekterande, funderande,
interagerande, initierande, musicerande och inte minst tystnad är
önskvärt. Ett citat från en pappa och lärare kring hans interaktion med sin
son sätter fingret på vad tid och tystnad i interaktion kan innebära.

Fryser man bilden av några ögonblick just där – i tomrummet mellan fråga
och svar – så tror jag att det är där alla stora ord om respekt, värdighet och
jämlikhet bor (Sjödin, 2003).

Kommunala musikskolans verksamhet

En gemensam nämnare i grundskolans och kommunala musikskolans42

verksamhet är att erbjuda möjligheter för musikaliskt erfarande, även om
olika tolkningar och förväntningar samt lokala mål influerar varje skolas
verksamhet. Därför är fenomenets olika sidor likaväl relevanta att belysa
och reflektera över inom denna kommunala verksamhet. Kanske är det till
och med så att förutsättningarna för att förändra verksamheten med dessa
teman som utgångspunkt, är större här förutsatt att ledning och lärare ser

                                                  
41 Lärarnas intuition i den direkta didaktiska interaktionen har till en del tagits upp i
studien, vilket inte är fallet med intuitionen i planeringsarbetet, vilken även den påverkar
hur lärarna agerar i mötet med eleverna. Jag är medveten om att lärare har olika
erfarenhet av undervisning, musik och andra individer, att den avgör deras intuitiva
agerande i alla interaktionens faser. Det skulle behövas en helt annan studie för att
komma åt lärarnas tidigare erfarenheter (se avsnittet om fortsatt forskning s. 212), deras
ambitioner med sin undervisning samt vilka konsekvenser de får för det didaktiska
sammanhanget i förhållande till eleverna. Detta faktum är således en begränsning av den
didaktiska interaktionen som den definieras i denna studie, och en avgränsning av
studien i sig.
42 Denna skolform benämns i vissa kommuner kulturskola eller liknande.
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möjligheter. Jag menar dock att öppenhet för varianter och medvetenhet
om oreflekterade vanor kring innehåll såväl som metoder är välbehövlig.
(jfr Persson, 2001). Är det elevernas lust till musicerande eller
musikskolans önskan om att fylla orkestrar som styr verksamheten? Eller
är det ett krampaktigt försök att rädda den klassiska musiken? Att
musikskolor trots allt breddat sin verksamhet till att innehålla dans så väl
som rockgruppsspel tyder på att en viss öppenhet och medvetenhet finns
då det gäller förändring. Ett sätt att använda föreliggande studies resultat
skulle kunna vara att vid studiedagar låta lärarna reflektera över
avhandlingens teman och aspekter av musikdidaktisk interaktion. Ett
sådant tillfälle skulle kanske kunna bidra positivt till musik- och
kulturskolors fortsatta utvecklingsarbete.

Lärarutbildning

I de texter där studiens resultat kommenteras har jag återkommande frågat
mig i hur stor grad de olika framtoningarna av musikdidaktisk interaktion;
intersubjektivt meningsskapande, ansvarsfördelning samt öppenhet och
medvetenhet diskuteras inom olika ämnen på musiklärarutbildningen.
Den nya lärarutbildningen där i princip alla läser tre terminer pedagogik,
och alla musiklärare läser minst fem poäng musikdidaktik, borde kunna
ge utrymme för dessa diskussioner samt ge rum för reflektion. Frågan är
om tid finns för detta, samt om öppenhet för och medvetenhet om
musikspetsen i den didaktiska triangeln finns hos de lärare som
undervisar inom allmänna utbildningsområdet? En annan fråga är om det
finns nyfikenhet och intresse för frågorna hos de blivande musiklärarna
och hur i så fall detta tas om hand och bemöts? Fenomenet
musikdidaktisk interaktion existerar även på denna nivå och teman och
aspekter som tagits upp i avhandlingen skulle lika väl kunna diskuteras
bland lärare på musikhögskolor och lärarutbildning. Inte bara bland de
lärare som undervisar i pedagogik, didaktik och metodik, utan bland alla
lärare som undervisar blivande lärare. Min förhoppning är att alla de
högskolepedagogiska frågor och idéer som är i omlopp inom
högskolepedagogisk forskning blir aktuella och levande även inom högre
musikutbildning och musiklärarutbildning (Cheng, 2002a, b).

Trots att den pedagogiska delen av lärarutbildningen vid tiden för studien
ser likartad ut oberoende av vilket huvudämne studenten har, finns
krockarna mellan att vara konstnär och lärare fortfarande kvar, och
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kanske blir de ännu större i och med denna möjlighet till fördjupning. Att
många studenter som har instrumentspel som inriktning och specialisering
hoppar av det allmänna utbildningsområdet tyder på detta. Att det inte
finns något formellt krav på lärarutbildning för att arbeta på kommunala
musikskolan inverkar givetvis på förhållandena. Vem ansvarar för att de
som arbetar med barn och undervisning faktiskt har pedagogisk, didaktisk
och metodisk utbildning att luta sig mot? När jag i början av
avhandlingen tog upp skillnaden mellan ämnesdidaktik och
allmändidaktik fördes mina tankar till vad som ger identitet som
klasslärare i musik (Johansson & Kroksmark, 1994. Jfr även Bouij, 1998).
Vad jag vill säga är att det inte minst ur denna synvinkel är viktigt att
inom lärarutbildningen se helheten i den didaktiska triangeln för att ge
möjlighet för blivande lärare att hitta sin identitet som just lärare i musik i
förhållande till de elever och den undervisningskontext som väntar. Här
menar jag att avhandlingens teman kan vara till hjälp.

Ett annat av studiens teman som kan vara relevant att ta upp och göra
medvetet inom lärarutbildning, är de symboler som används i
musikdidaktisk interaktion. Frågan är varför de används och vilka som
kan vara möjliga att använda, detta med utgångspunkt i elever samt
kulturell, musikalisk och social kontext. Symbolerna är integrerade i den
totala lärandeprocessen. Hur elever lär sig att använda symboler och vilka
som är relevanta att använda i varje specifikt sammanhang, vilken symbol
som är optimal i varje unik situation för möjligheten att skapa mening,
torde vara intressant att belysa och diskutera vidare. De bakomliggande
orsakerna till varför vissa symboler används i enskilda sammanhang är
ännu en väsentlig och intressant utgångspunkt för en studie (jfr
Engeström, 2004).

Även frågan i vilken omfattning och på vilket sätt elevers tankar och
tänkande får utrymme i lärarutbildningen är väsentlig att behandla. Hur
kan tid och redskap för tänkande ges, och på vilka nivåer finns
möjligheter? Frågan är också hur de redskap som skall uppmuntra
eleverna att tänka kritiskt skall se ut. Erman (2004) är kritisk till lärares
tal om att tänka kritiskt. Hon betonar möjligheten att förhålla sig till
världen som en utgångspunkt för att vara kritisk till den.

Lärare i grundskolan borde ägna sig mindre åt att hålla tal om det
kritiska tänkandets överhöghet och i stället ta den nödvändiga omvägen
via teoretisk kunskap och praktisk övning. Till skillnad från talarkonsten
är nämligen samtalskonsten källan till den kunskap som behövs för att
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kunna använda sig av ett kritiskt tänkande. Bara den som har tillräckligt
djup kunskap om sakernas tillstånd kan upptäcka skillnader (s. 22).

Studien ger genom lärarnas handlingar exempel på hur detta kan göras,
vilket i sig kan ge energi till vidare reflektion och funderingar kring
pedagogisk praktik.

Kroksmark (2002) menar att det studenter bör få med sig i sin
lärarutbildning gällande undervisning, är lärandets frågor; vad och hur.
Detta kräver kunskap om människan som lärande individ,
undervisningsmetoder samt hur innehållsrelaterade didaktiska metoder är
konstituerade. Ur den grundläggande kunskapen syntetiseras
differentierade metoder och innehåll. Hur relaterar då denna studie till
Kroksmarks tankar och hur kan den användas? Avhandlingens
ontologiska och epistemologiska ställningstaganden ger en ingång till hur
människan kan fungera som lärande individ. Att låta lärarstuderande ta på
sig ”livsvärldsglasögon” och genom dem studera och fundera över
innehåll och metoder i undervisning är ytterligare en
användningspotential.

Avhandlingen ger inga beskrivningar på speciella undervisningsmetoder,
men den ger en mängd exempel på vad metoder bör vara öppna för när
interaktionen har som syfte att erbjuda musikaliskt erfarande. Studien ger
heller inte förslag på vad som är ett vettigt innehåll i musikundervisning,
den betonar i stället en helhetssyn, där individen som handlande subjekt
och det intersubjektiva meningsskapandet finns i fokus. Att titta genom
mitt ”förstoringsglas” då det gäller vad musik är, kan hjälpa till med den
differentierande fas Kroksmark talar om; ”Differentiation of teaching and
learning matters” (s. 173). Att ”leka” livsvärldsfenomenolog kan ge en
kunskap och en erfarenhet som gör det lättare för studenter att förhålla sig
till andra ontologier och epistemologier.

Inom samtliga praktiker jag ovan diskuterat avhandlingens resultat i
förhållande till, verkar krafter som gör verkställande av tankarna mer eller
mindre realistiska att genomföra. Att titta på dessa krafter ligger utanför
denna avhandlings ambition och tankegrund, men kan väl vara värda att
fokusera i kommande studier, med till exempel ett diskursanalytiskt
grepp. Med det riktas fokus mot forskning som kan få näring ur denna
studie.
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Fortsatt forskning

Varje enskilt tema som belysts i denna avhandling kan fokuseras och
fördjupas i forskning som berör musikundervisning och musikaliskt
lärande på många nivåer och i olika kontexter. I första hand i
sammanhang där en lärare interagerar med elever eller studenter, men
också då det gäller lärande av musik i allmänhet. Diskussionen om vad
musikaliskt lärande egentligen är kan troligen få viss energi från de teman
och aspekter som tagits upp i avhandlingen. Vad är musikaliskt lärande
och vad menar vi egentligen med musikaliskt, estetiskt och kreativt
lärande? Är det något exklusivt för de estetiska ämnena eller är det en
speciell form av lärande? Ytterligare en fråga för ”musikepistemologisk”
forskning är hur intersubjektivt meningsskapande i musikaliska
läroprocesser konstitueras. Att knyta denna forskning till
lärarutbildningen är som redan framgått ändamålsenligt.

Att ha avhandlingens teman som utgångspunkt för studier av högre
musikutbildning är också en relevant idé. Bland annat har jag idéer kring
att studera de mästarkurser43 Luleå tekniska universitet och
Musikhögskolan i Piteå bedriver. Inom det projektet skulle det vara
möjligt att använda föreliggande avhandlings teman. Hur visar sig
fenomenet musikdidaktisk interaktion i högre musikutbildning inom olika
genrer? (Ferm, 2003). Eller hur kan interaktion ”på avstånd” (se s. 71) bli
mer effektiv genom att studiekamrater blir mer aktiva i
övningsprocessen? Här finns redan ett projekt planerat med Monash
University’s44 klarinettundervisning (Ferm, 2003).

För att gå tillbaka till olika nivåer av musikdidaktisk interaktion vill jag
betona att alla sammanhang där musikundervisning förekommer är
möjliga att studera. Frågan kan ställas om musiklärares roll i
musikdidaktisk interaktion förändras beroende på vilken nivå
musikundervisningen rör sig. Studien fokuserar gruppundervisning, men

                                                  
43 Desssa mästarkurser är internationella kurser i musik på D-nivå där musiker som
konserterar på Festspelen i Pite Älvdals konserter fungerar som lärare.
44 Planer finns för ett samarbete med Peter Handsworth, Head of School of Music,
Monash University, Melbourne, tillika klarinettlärare på samma insititution, kring
klarinettstudenter som ”critical friends” i samband med övning.
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enskild undervisning finns nära till hands att studera med studiens
genererade teman som utgångspunkt. Åldern 10-12 år är i och med denna
studie självklart inte färdigstuderad. Fortfarande finns endast ett fåtal
studier publicerade angående musikundervisning och musikaliskt lärande
i denna ålder. Den undervisning som äger rum i den ordinarie
obligatoriska undervisningen är fokuserad i speciellt liten omfattning. En
aspekt som Jorgensen (2003) poängterar är interaktionen med fokus på
olika grupper av människor, till exempel utifrån genus eller etnicitet. Hur
människor som kroppsliga subjekt samspelar i musikundervisning skulle
vara mycket intressant att studera djupare (jfr Lundgren, 2000). Tankar
om fortsatt arbete som fördjupar den syn på musikaliskt lärande som
präglar avhandlingen finns redan, då med aktiviteten dans i fokus (Alerby
& Ferm, 2004). Som en praktisk fortsättning av dessa filosofiska
utgångspunkter kommer hörselskadade barns kommunikation och
deltagande i musik- och dansaktiviteter att studeras i ett projekt av
aktionsforskningskaraktär (Ferm, 2004).

Det har i studien visat sig att en öppenhet för elevers eget arbete under
musiklektioner kan leda till samlärande45 där innehåll så väl som metoder
kan överskrida lärarens planering och förväntningar. Det skulle vara av
stort intresse att studera vilket utrymme samlärande har inom
musikundervisning på olika nivåer, och vilken form av lärande det kan
leda till om det skulle ges utrymme i högre grad än vad som nu är fallet.

Flera av lärarna i studien ser kontakten med eleverna som viktig och detta
kan också motivera forskning om musiklärares situation i skolmiljön.
Detta leder tankarna också till musikundervisningens kontext, och i
förlängningen dess status (jfr Thorgersen, 2003). Återigen blir frågan
huruvida musikämnet skall vara ett eget ämne aktuell. Frågan är också
hur skolledare tänker kring detta? Vad är viktigt angående musikämnet
och vilken plats har det i skolans hierarki? Hur ska framtidens skola se ut?

I en studie av musikaliskt lärande inom den obligatoriska
musikundervisningen i grundskolan suddas gränserna mellan olika genrer
på ett sätt ut. Hur ser till exempel symbolanvändandet inom olika genrer
ut? Finns det fler likheter än skillnader mellan pedagogiska handlingar
                                                  
45 Samlärande kan förekomma i olika former där individernas roller varierar bland annat
vad gäller ansvarstagande och uppgifter i lärandesammanhanget (Williams, Sheridan &
Pramling Samuelsson, 2000).
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inom olika genrer? Kan de dra nytta av varandra? Andra sammanhang där
symbolerna kan vara intressanta att ha som utgångspunkt är sådana inom
och utanför skolans ram där ungdomar lär av varandra. Hur
kommunicerar de med varandra kring musikaliskt lärande?

De reflektioner lärarna i studien delat med sig av ger näring till fortsatt
forskning kring musiklärares professionella utveckling (jfr Sachs, 1997).
Teman som utkristalliserats kan vara utgångspunkt för ett projekt där
lärare reflekterar över sin egen professionella livsvärld. Det engagemang
och den reaktion på lärarnas deltagande som visats i studien tyder enligt
min uppfattning på ett behov av aktionsforskning, som erbjuder
reflekterande över och förändring av dagens musikundervisning inom
grundskolan. De punkter ovan som Sachs utformat harmonierar väl med
den tanke jag visade på i avhandlingens inledning där samspelet mellan
forskning och samhälle betonades (Latour, 1991; van Manen 1997).
Sådan forskning skulle kunna ge musikundervisning ett sammanhang
genom att musiklärare reflekterar tillsammans med andra över en mängd
pedagogiska frågor. Detta understryks av Mitchell (1999) som menar att
den forskning som springer ur lärares praktik automatiskt talar till
praktiserande lärare. Han menar att undervisningskonsten, hantverket, och
kontextuella influenser måste betonas och lyftas upp för att forskning om
den lärande praktiken skall bli engagerande och levande. ”It is teachers,
not academics, who determine what happens in classrooms and I argue
that the litterature should place a higher value on types of knowledge and
forms of communication that meet teachers’ needs” (p. 63).

Frågorna är också relevanta för blivande musiklärares lärare, alltså för
lärarutbildning. En mängd forskning finns kring lärares tänkande,
reflekterande och lärande så väl som kring ny högskolepedagogisk teori,
så som critical friends, creative learning, problem based learning, men
kopplat till musik finns en mängd tomma ytor (Cheng, 2002a, b). Till sist
skulle det kunna vara intressant att fundera över hur lärare förhåller sig
till sitt tidigare musikaliska erfarande, både vad gäller musikens ontologi
och epistemologi, samt hur dessa förhållanden utgör, influerar och
konstitueras i deras undervisning.
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Sammanfattande kommentar

I denna sammanfattande kommentar vill jag återknyta till metaforen;
läraren som klätterguide. Detta subjekt ingår i ett sammanhang där han
eller hon samspelar med en eller flera klättrare och ett bergmassiv – en
eller flera elever samt musik. Klätterföraren kliver in i olika roller
beroende på klättrarnas erfarenhet, förutsättningar, vilja och sätt att närma
sig berget. Såväl klättrare som guide är subjekt i vardande, samspelet
inverkar på hur klättrandet går vidare; Hur elevernas fortsatta interaktion
med musiken ser ut. Guiden är huvudansvarig men kan lämna mer eller
mindre ansvar till eleven beroende på en helhetsbedömning, förberedd så
väl som spontan.

I samspel lär sig och upptäcker det kroppsliga subjektet landskapet,
musiken, samtidigt som erfarenhet av hur kroppen samspelar införlivas.
Hur kroppen är konstruerad, utvecklas och fungerar avgör hur samspelet
och lärandet gestaltar sig, likaväl som kroppen utvecklas i samspel med
berget. Berget och eventuella redskap, till exempel isyxor, införlivas i
kroppen och får mening genom handling. I och med detta införlivande
öppnas nya horisonter av möjligheter, nya berg och nya
betydelsesammanhang där subjektet som klättrare gör världen hanterbar. I
avhandlingens sammanhang är det musik och eventuella instrument som
införlivas genom handlandet. Möjligheterna hänvisar till olika musikstilar
och musikaliska kontexter där den musikaliska världen görs hanterbar för
subjektet. Får redskapen inte möjlighet att införlivas kan de i stället bli
hinder för att nya möjligheter skall upptäckas och göras hanterbara. Får
jag inte använda det som är införlivat utan hela tiden ska gå mot nya
höjder få jag aldrig chansen att känna att jag kan. Läraren, säkraren,
guiden är ansvarig för att jag rör mig, och får möjlighet att utveckla mig
på en lämplig nivå.

Konklusionen blir att lärarens utmaning består i att vara medveten så väl
som öppen när det gäller sin och elevernas subjektivitet och
intersubjektivitet, i det stora så väl som det lilla, samt i förhållande till
musiken som ett oändligt och föränderligt bergmassiv.
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Avslutande ord
Det frö jag sådde i myllan av didaktik och livsvärldsfenomenologi har nu
vuxit till en avhandling. Jag har vattnat och gödslat, ansat och beskurit,
för lite och för mycket i olika perioder. Ibland har texten visat sig som en
pinne utan blad och då och då som en kraftig buske. Ibland har jag inte
sett den på grund av alla växter runt omkring. Det jag nu hoppas på är att
den passar in i en trädgård av kunskap kring interaktion och
kunskapsutveckling i musikaliska sammanhang. Jag är dock medveten om
att för att en trädgård skall vara en vacker plats för människan att vara i
krävs ett oändligt arbete av arrangering och nyskapande. Det gamla finns
kvar men ger gradvis plats för nytt liv samtidigt som helheten
rekonstrueras och blir en ny hel trädgård, en kunskap i vardande. Min
växt kommer förhoppningsvis att finnas i trädgården ett antal säsonger, ge
människorna som kommer i kontakt med den en engagerande upplevelse.
Dess frön kommer att sprida sig för vinden och till sist kommer den att
multna och ge näring till nya växter, eller texter.

Hade jag kunnat det jag nu kan om trädgårdsskötsel hade växten sett
annorlunda ut och haft andra förutsättningar för att klara sig i trädgården.
Växten hade fått annan näring, annan vattning och skötsel, som kanske
hade passat dess förutsättningar bättre. Jag har dock lärt mig otroligt
mycket under den tid jag interagerat med växten och förhoppningsvis
kommer de frön som såtts under vägen få gynnsammare förhållanden, inte
minst genom min försorg. Liv ger liv, musik ger musik, kunskap ger
kunskap.



217

Epilog

Föreläsaren

Rummet är stort och lutande bänkrader vetter ner mot ett ljust trägolv där
oh-bilder avtecknar sig på en enorm duk. Det är förmiddag och för en
stund sedan spelades engagerande folkmusik av lokala musiker. Luften
sjuder av lärares röster. Röster som parvis diskuterar utifrån föreläsarens
tankar och forskningsresultat. Snart ska de ut i den pedagogiska
verksamheten igen. Föreläsaren är både nervös och glad.

Läraren

Rummet är nytt och kalt och luktar plastfärg och trä. Utanför fönstret
börjar bladen gulna. Blivande musiklärare på sitt sista år. Aspekter av den
didaktiska triangeln diskuteras flitigt. Läraren lyssnar, kommenterar,
perspektiverar, fördelar ordet och uppmuntrar. Engagerar sig kanske lite
för mycket. Pulsen är hög.

Handledaren

Rummet är ljust och papper belamrar alla ytor. Julstjärnan i fönstret
hänger kvar trots att julen är slut för längesedan. En mind-map ligger på
bordet. Vad vill studenten? Vad är kärnan? Vilken är utgångspunkten?
Vad är du egentligen du är ute efter? Cirklar och streck och pilar och
bokstäver leder fram till en gemensam förståelse. En utgångspunkt för
vidare reflektion och aktion. Handledaren är ett med interaktionen.

Forskaren

Rummet är ljust men lite kallt. Fyra personer sitter vid ett bord, några
berättar engagerat. Doktoranden kallas plötsligt forskare. Engagemanget
sprider sig. Vilken är min roll? Vilken är utgångspunkten? Vilken metod
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är vettig? Vilka är inblandade? Forskaren ställer frågor och hittar sin väg.
Kallar sig forskare utan förbehåll. Vägen vidare känns spännande.
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English Summary

Chapter 1, Introduction

My interest in the problem I have chosen to investigate in this thesis has
grown from my practise as a music teacher in compulsory schools in
Sweden. I have also been motivated by my special-education training
where I came in contact with theories of education and research. The
interaction between teachers and pupils in connection to music fascinated
me. I got the seed, and started to search for fertile soil. I discovered the
field of phenomenology, or more precisely, life world phenomenology,
with its special demands on method. The perfect soil seemed to be where
that field meets the field of pedagogy, education and music-interaction. I
chose to cultivate in that area with my special views of the world,
knowledge and music. What motivated my work was an urge to
conceptualise phenomenon that appeared at music lessons in compulsory
schools in Sweden. The idea was to make music teaching and learning
interaction visible, as it aimed to offer the pupils musical experience.

In music education a lot of circumstances influence what can be realised;
costs, pupil numbers, number of lessons and external conditions,
everything is significant. The study focuses on the education process
within these complex situations. My own experience of that complexity
raised my interest in the meeting between teacher and pupils in the
process of music education. I asked myself: How does the teaching and
learning meeting appear, and do the teachers reflect over these meetings?

The phenomenological approach emphasises that the person studied
should have the chance to be visible through his or her own words and
actions. The meaning of using intuition and wholeness to be able to
increase and communicate the interaction between teacher and pupil is
also stressed. Written language is the only tool available in this
communication, and therefore the quality of the written communication is
important. The reader should be able to hear the nuances of the voices and
the descriptions should be individual and specific to each event. The
praxis of music education can in this case be seen as a dance figuration,
where every participant, the teacher as well as the pupils, are important
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for the whole. If one dancer takes an unplanned step, the whole dance is
disturbed.

The focus of the study is in other words the thoughts, words and actions
of the teachers, as they take place in the inter-subjective world. This
world is constituted together with the pupils and the music. The motive of
the interaction is to offer every pupil good musical experience, built on
earlier experience, interest and way of learning.

Aim

The aim of the study is to describe, analyse and try to understand music
teaching and learning interaction between teachers and pupils at music
lessons in compulsory schools, year 4-6. In focus are the teacher’s words,
actions and reflections.

Research questions;

How do the teachers interact with pupils in musical learning processes?

What aspects of the teaching and learning interaction are important when
the aim is to offer the pupils, musical experience?

How do the teachers reflect upon the interaction?

Music teaching and learning interaction in this study is defined as the
meeting that takes place between the teacher’s intentions, expectations
and experiences, and the pupils’ knowledge, expectations and
experiences, during the music education process.

Chapter 2, Ontological foundation

My ontological and epistemological standpoints have led me to a life-
world-phenomenological approach. According to this the world is around
us and in us, we are in the world, but experience it in different ways based
on our earlier experiences. An assumption in my study is that method and
theory can hardly be separated from each other. Phenomenology is both a
method and a way of thinking (Husserl, 1976). The basic principle of
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phenomenology is “back to the things themselves”. This was formulated
by Husserl. According to him it is through experiences that we get access
to the things themselves. The concept of experience was essential to
Husserl, and it became a key signature for the whole phenomenological
movement. A starting-point for Husserl was how the world is experienced
by one’s senses in a subjective way, and the aim was to find a way to
describe the meaning of these subjective experiences. In other words,
phenomenology has been described as a way of thinking about how the
world is experienced by a person in the world.

Phenomenology has been interpreted in different ways. Bengtsson (1993)
emphasises that the phenomenological method should be named in the
plural, as methods. The phenomenology of the life-world, which was
developed as an alternative to the so-called epoché, the special method of
transcendental phenomenology, is a philosophy of the life-world without
transcendental reduction. It is the life-world that constitutes the basis of
our lives. The life-world is the everyday world of our experiences which
we take for granted and where we live our lives. It is in other words the
life-world that constitutes people’s being-in-the-world (Merleau-Ponty,
1996). Through our existence we experience the concrete world in all its
complexity, which is both historically and contextually dependent.
Consequently, a person’s existence in time and space provides the
prerequisites for the experience, which is not to be interpreted as meaning
that the human body is in the world in the same way as external things,
e.g. stones or chairs. Merleau-Ponty emphasizes the fact that the body
lives in time and space. From a life-world point of view, it becomes
impossible to separate body and soul, mind and matter. Rather, these are
closely interwoven in the lived world. According to Merleau-Ponty
(1997), human beings live in a world that we share with other human
beings, and furthermore he emphasises the fact that by nature humankind
is inter-subjective. The relationship between a human being and the world
and between a human being and other human beings is indissoluble,
according to Merleau-Ponty. This leads to a view of the human being as
participating in the world. The human being is thus not merely observing,
but through our bodies we are ‘thrown into the world’, to use Heidegger’s
terminology (Heidegger, 1962). Luckman (1990) emphasises that it is
within the inter-subjective collaboration that the structures of the life-
world are found. I believe this is also where we find the life-world
structures within the learning of music.
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Learning of music can be seen as having musical experiences, and the
music teaching and learning interaction, as I define it, should make it
possible for the student to have these experiences. It will happen in
different ways depending on the students’ earlier experiences, interest and
way of learning. So, how do I catch this interaction from the life-world of
the teachers and pupils?

Chapter 3, Central concepts

When it comes to my view of teaching and learning I have a holistic
perspective. I don’t think you can separate content and methods and I
think that the development of an individual’s music experience and music
knowledge needs to be in focus (Dewey, 1997; Kroksmark, 1995).

Teaching and learning interaction

Music teaching and learning methods are not interactive by themselves,
but it is the intentions and use of the methods that are crucial. Another
aspect that has to be enlightened in this setting is the asymmetric
relationship between teacher and pupil. The teacher has the responsibility,
and consequently also power and further ethical responsibilities.

Music teaching and learning interaction

To conceptualise different aspects of this theme I use the teaching and
learning triangle by Kansanen (2000). From my point of view, it is
relevant to accentuate that from a phenomenological point of view it is
the music itself, as it appears in the life-world, which is the focus for
learning. Not music as a scientific topic. Music teaching and learning
includes all decisions teachers have to take in relation to music
educational activity.

Music teaching and learning interaction is interaction between the
teacher’s intentions, expectations and experiences, and one or many
pupils with their individual intentions, expectations, experiences and
ways of learning, where music in one way or another exists around,
between and within the active subjects.
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The teacher has intentions of how something should be learned, based on
earlier experience of teaching and learning of music, and an interest for
the pupils as individuals. The pupils have expectations of the teacher and
the form and content of the lesson as well as earlier experiences of music
and music education.

Chapter 4, Methodical foundation

According to a phenomenological perspective the challenge is to find a
method that makes it possible to understand individuals and social groups
from the lived relations they have to their environments, the world they
live and participate in (Bengtsson, 1998). The purpose is not solely to
enlighten the things that already exist, but to see new connections
between what is already in existence (Merleau-Ponty, 1997).

To get access to the empirical material I observed the classes of three
different teachers from different schools. I attended one lesson a week for
each of the teachers for a semester. I recorded in writing the teaching and
learning interaction I observed in the classroom, and how I interpreted
what I saw. I sat in an unobtrusive place and wrote down as thoroughly as
possible what the teachers and pupils said. I tried to describe what
happened in the interaction as naturally as possible. This was done on the
right hand page of the notebook, and on the left hand page I wrote the
interpretation. Where necessary informal conversations were made
between me and the teachers about the lesson or the reflective part of the
study before or after the lessons (Kullberg, 1996). Immediately after the
lesson the notes were transcribed to a computer and sent by email to the
teacher for further reflection. The teacher replied to the email in the same
week. The aim was to come close to the music educational activity, but at
the same time to avoid a too subjective vision of the context studied.

Close observation

The majority of text in this study is field notes from close observation,
which is an investigation method that harmonises very well with a wish to
approach the world in a phenomenological way (van Manen, 1997). This
form of observation tries to avoid the isolation of the subject from the
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lived world as can often happen with more experimental or behavioural
focused methods. Through close observation the researcher tries to come
close to the life-world of relevant persons. If they are included or not was
decided on according to whether their experiences could be seen as
relevant material for the study. The intention was that I as a researcher
should come as close as possible, without losing the hermeneutic
flexibility, that gives the possibility to distance and reflect over the
meaning of the situations. One way of doing this is to collect descriptions
full of meanings of the worlds. Writing of a diary has been a supplement
in this process. I needed to be aware that not every teacher is comfortable
with an observer in his or her classroom. Educational researchers that
come to the everyday activities have distance and less knowledge about
the actual classroom situation, but they have a deeper knowledge of
research.

Written reflection

The written reflection part of this study aims to grasp the meaning of the
teaching and learning interaction from the experience of the teachers (van
Manen, 1997). To let the subject run here and there in their thoughts,
several connections or associations could be created and shown in their
written texts (Birgerstam, 1999). “The author can go back to his text and
see what he just thought, and then continue with direction to the
preceding ” (ibid. s.167). The authors mean that a written story is more
reflective than a transcribed interview. They do not say that it is always
better, but the purpose of the method is what decides the quality. Another
aspect is that a documentation of a scenario facilitates the reconstruction
of it, compared to my field-notes, sent to the teachers.

From phenomenological assumptions that the own words of the actors
mediate the studied situation in a rich way, it is important that I as a
researcher do not direct the reflections of the teachers too much
(Birgerstam 1999). My description of the reality I study is a limitation of
what could be possible to reflect upon, in a longer perspective a limitation
of the study. A video recording of the lessons could have been another
limitation.

To let the actors comment on the investigated context continually instead
of interviewing them after the investigating period, gives in my opinion,
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more reliable comments, as the phenomenon is interactive. My situation
as well as the teachers change during a semester and reflections over a
situation too far away in time may well end up as reconstructions. They
will be influenced by the experiences we have made in the mean time
(Schütz, 1982).

The role of the researcher

As a researcher I am a guest in the life-world of the people I study. I visit
their everyday life, which is supposed to continue as usual. It is important
that I am aware of this and that I don’t influence the activities or the
situation by my presence. The aim is to influence the activities as little as
possible. I always tried to stay in a place in the classroom where I could
survey as much as possible of the activities, without disturbing them. My
choice has been to bodily participate in the classroom in spite of the fact
that this presence can influence the activities. One alternative would have
been to put some kind of recording apparatus in the classroom and then
leave it (eg Rostvall & West, 2001). But a camera or a microphone can
influence a scenario as much as the presence of human being, sometimes
even more. My way of seeing development of knowledge is that your
whole body has to be present. I mean that it is hard to understand a
context if it is only experienced through the recorded medium.

The instrument I use for investigation is my self and an assumption for a
good result is that my presence is seen as positive. I can influence this
with adaptation and by showing interest in the activities.

Analyse of the text

The analysis is based on Spiegelbergs (1982) philosophical
phenomenological method. The method consists of seven steps, and in my
interpretation the first step is the place to begin, but then you can
“wander” between the rest of the steps without further planning. The
important thing is that the description of the phenomenon is not done too
fast. The first step, which is divided into three parts, is the investigating
step. A relatively long period is spent to discover, in an open way, the
special and unique aspects of a phenomenon, then to analyse it and
describe it. The following work is constituted of investigating general
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“essence”, understanding “essential” relations between those “essences”,
being open for the phenomenon in its completeness, investigating the
constitution of the phenomenon, making the phenomenon “real” and
interpreting the meaning of the phenomenon. Nearness and distance are
important concepts throughout the analysis process.

Chapter 5, The different sides of the
phenomenon

In this chapter the two parts of the study, the observation and the written
reflections, are presented separately, although they remain two
inseparable parts of a whole. The observation is presented with the help of
five themes, and the reflective part with two. The aim of this strategy is to
allow the two parts together to communicate the complex phenomenon of
music teaching and learning interaction in a complete way.

The phenomenon as it appeared in the classroom

How the five themes of the observation study are constituted and relate to
each other is described in the figure below (figure 8). The main theme is
represented by a circle, the middle of a star, and the remaining four
themes are points. The two at the top can be viewed as entrances to the
main theme, and the two below the center can be seen as a deepening of
the same. The themes are partly overlapping, and should not be viewed as
totally separate. They simply show different sides of the same
phenomena. Each theme is made visible with the help of deepening
aspects.
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Figure 8. Scheme of the five observation themes.

As a pervading illustration of music teaching and learning interaction
from a teacher’s perspective, a climbing metaphor is used. In an
interactive context, the teacher is represented by the climbing-guide, and
the pupil by the one who is climbing and has the possibility to experience
the mountain. The music, or the musical landscape, corresponds to the
mountains or geography.

Openness for earlier musical experience

This theme should be seen as an entrance to the process of musical
learning. The different aspects that show the teacher’s relation to the
pupil’s earlier experience of music are pointed out. Four aspects are;
events where the teachers interest for the pupil’s musical experience is
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shown, events that show the teachers’ knowledge about their musical
experience, events that give the pupils an opportunity to show their earlier
experience and events that illustrate different ways the teachers take care
of musical experience. In a climbing context these aspects are represented
by the openness and awareness of the climbing guide to a climber’s
earlier climbing experiences.

Openness for initiatives

Interaction where the teacher is open to the initiatives and interest of the
pupil is enlightened in this theme. This can also can be seen as an
entrance to the learning of music. The theme focuses aspects of openness
to, and encouragement of, suggestions from the pupils. Initiatives of the
pupils can focus activities as well as affect their shaping. The aspects are
grouped as follows; offers, working-forms, conversation-forms and
stimulation/inspiration. These aspects are put into a climbing setting as
well.

Openness and awareness – making further musical experience
possible

This can be seen as the head theme of the study and it describes
interaction where the teacher offers the pupils the opportunity to make
new musical experiences through dance, listening, making music,
composing or reflection. Further experiences are made on top of their
earlier musical experience, and from what is developed in the learning
situation. In this theme different forms of further experience are seen as
different climbing tracks, or different ways to handle a track. Sometimes
the whole route is planned, and other times the area of the activity is the
only thing planned on beforehand. A crossroad can be the ground for
discussions, as well as direct decisions. The teacher as a facilitator seems
to have several different roles.
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Treatment of actions

This theme deepens one side of music teaching and learning interaction;
the ways in which the teacher treats and takes care of the actions of the
pupils. What is highlighted is how the initiatives and musical actions of
the pupils are treated in music teaching and learning interaction where the
starting point is experience of music. It appears that the teacher praises
the pupils, encourages them, discusses with them, urges them to continue
working, build the teaching on their suggestions, explains something to
make further learning possible or leads the actions of the pupils to
“success”. The initiatives could be directed towards different things, as
shape, content or method, and be spontaneous as well as encouraged.
Here I use the interaction at the climbing wall as a metaphor.

Use of symbols

Another side of music teaching and learning interaction are the different
symbols the teacher uses for communication in learning of music. They
are organised in four groups; sounding symbols, graphic symbols, verbal
symbols and bodily symbols. The different kinds of symbols can be more
abstract or more concrete. As the climber and the climbing-guide, the
teacher and the pupil use different symbols on different occasions
depending on their earlier contextual, social and cultural experience. The
pupils’ experience of music or the musical context, or the teachers’ and
pupils’ common inter-subjective knowledge of the same, determine which
symbols will make the communication possible.

Furthermore the themes are commented, in a theoretical as well as an
experience-based way.

The phenomenon viewed by the reflective eyes of the teachers

Finally the reflections over the interaction of the teachers are presented.
In the thesis they are followed by comments. The last research question is
thereby answered. The participating teachers were urged to reflect via e-
mail over the notes they were sent every week. The aim was that they
should reflect very openly, and they knew that the starting point should be
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the interaction with, and the development of the pupils. Two themes
appeared and together they cover the phenomenon from this perspective.
One smaller theme; influence on the quality of the interaction, and one
bigger; balance. The latter is divided in four aspects, which can be viewed
in the figure below (Figure 9).

Figure 9. The written reflections of the teachers

Chapter 6, Final discussion

In the last chapter the quality of the study is discussed, as well as some
pervasive characteristics such as inter-subjective creation of meaning,
distribution of responsibility and openness and awareness. Furthermore a
couple of educational implications are highlighted. Finally further
research is suggested. To make visible the view of quality which
constitutes the ground for the study, I discuss three issues; distance,
influence and description. Advantages and disadvantages with being a
music-teacher and a researcher in a music-classroom at the same time are
reflected upon. A benefit with a clear presentation of ontological and
epistemological standpoints, and the way written language is used, is
discussed as well. Reflections over the inner harmony of the thesis, the
choice of methods, possibilities of generalization and to what extent the
questions are fully answered, completes the first part of this chapter.

Inter-subjective creation of meaning is a starting point for a process of
teaching and learning which emanates from the work with this thesis.
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Distribution of responsibility showed up in the analysis section of the
work and was hard to separate from all the other themes. Openness and
awareness are concepts that were born in the latter phase of the work, as
drawing of perspectives and interpretation became focused. A point of
departure for these characteristics is to be aware of the earlier experience
of the pupils, to be open for their initiatives and possibilities for further
experiences – musical creation of meaning through making music, dance,
listening, composing and reflection. The teacher has the final
responsibility for this process of creating meaning, at the same time as he
or she should be participating in the process.

In regard to the educational implications of this study, there is a focus on
music educational settings at different levels. The results of the thesis can
be used as starting points for reflection, by teachers, teacher-students and
teacher-educators. Further to this, these reflections could be developed
into actions in music educational practice.
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(bil. 1).

Kontrakt

I samband med observationsstudie garanteras härmed att inga namn på
skolor, lärare eller elever kommer att avslöjas i avhandlngstexten. De
texter som skrivs av doktorand respektive lärare med anledning av
observation och reflektion kommer att förvaras på så sätt att ingen
obehörig har tillgång till dem.

Dessutom intygas att deltagare i studien när som helst har möjlighet att
avsluta deltagandet om så önskas.

Ort och datum Ort och datum

__________________________ __________________________

Doktornad Deltagande lärare

__________________________ __________________________
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(bil. 2).

Brev till föräldrar med barn i klass ___

Jag heter Cecilia Ferm och är doktorand i musikpedagogik på
Musikhögskolan i Piteå. I samband med mitt avhandlingsarbete som
behandlar samspel mellan lärare och elever på musikundervisning i
grundskolan har era barns rektor och musiklärare gett mig tillåtelse att
närvara vid musikundervisningen unhder hösten. Tanken är att jag skall
observera möten mellan lärarnaws förväntningar och barnens erfarenheter
och kunskaper med anknytning till musik under ca 15 lektioer.

Skolan, lärarens, eller barnens namn kommer inte att utlämnas eller
nämnas i den i den text jag skriver och när som helst under studiens gång
kan ni begära att ert barn avslutar deltagandet. För att möjliggöra arbetet
som förhoppningsvis ökar kunskpen om musikundervisning i grundskolan
vore jag tacksam om även ni godkände min närvaro i ert barns klass
genom att skriva under nedan.

Har ni frågor får ni gärna kontakta mig. 0911-726 86 eller 070- 688 09 15
Tack på förhand

Cecilia Ferm
___________________________________________________________

Jag godkänner att mitt barn deltar i ovanstående studie kring samspel
mellan lärare och elever på musikundervisningen i grundskolan.
HT 2001

Ort och datum Namnteckning




