
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FG1300 Självständigt arbete (ämnesdidaktik) KPU, 15 hp  
Ämneslärarexamen 
2017 
Institutionen för Musik, pedagogik och samhälle (MPS) 

 

 

Musiklektionens fem första 
minuter 

 En observationsstudie över tre pedagogers inledning på 
musiklektionen 

 

Martin Rask 
 

Handledare: Incca Rasmusson 
Examinator: David Thyrén 
 

 
 



 ii 

Abstract 
 
In this paper, it was examined how three educators, working in the same music-
proficient school, with varied long experience in the profession, used the lesson's first 
five minutes to capture the focus of the student group. The survey was an unstructured 
observation study, where the observer filmed all three educators, on ten occasions each. 
The observer was non-participating and was previously known to all student groups 
and educators. The material has been analysed from a social psychological perspective 
and has had the following questions as a starting point: Is there individual contact 
between the pedagogues and students before the lesson has begun? Where is the 
pedagogue placed in the room when the start of the lesson is initiated? How do they 
stand physically? What methods does the pedagogue use to get the student group into 
focus? What does the educators say when the group is focusing? The result indicates a 
variety of methods between the three educators, where their different professional 
experience showed, but not in a way that affected the quality of the education. Clear 
structure varied with creative variation to capture the student´s attention during the first 
five minutes of the lesson. 
 
Keywords  
Lesson introduction, choir leadership, music education, pedagogy, leadership, social 
psychology 
 

Sammanfattning 

I uppsatsen undersöks hur tre pedagoger som arbetar på samma musikprofilerade skola, 
med varierande lång erfarenhet av yrket, använder lektionens fem första minuter för att 
fånga elevgruppens fokus. Undersökningen är en ostrukturerad observationsstudie där 
observatören filmat alla tre pedagoger vid tio tillfällen. Observatören var icke 
deltagande och var tidigare känd för samtliga elevgrupper och pedagoger. Materialet 
har analyserats ur ett socialpsykologiskt perspektiv och har haft följande frågor som 
utgångspunkt: Vad finns det för individuell kontakt mellan pedagogen och elever innan 
lektionen har börjat? Var står pedagogen placerad i rummet när lektionsstarten 
initieras? Hur står hen kroppsligt? Vilka metoder använder pedagogen för att få 
elevgruppen till fokus? Vad säger hen när gruppen fokuserar? Resultatet visar en 
varierande metodik mellan de tre pedagogerna där deras olika yrkeserfarenhet inte gick 
att urskilja tydligt. Tydlig struktur varieras med kreativ variation för att fånga elevernas 
uppmärksamhet under lektionens fem första minuter.     

Nyckelord  
Lektionsinledning, körledning, musikundervisning, pedagogik, ledarskap, 
socialpsykologi 
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1 Inledning 
Som trettioåring har jag funnit en ny passion i livet, pedagogiken. Den tjusning jag ser i 
pedagogiken är mångfacetterad: Förebildande och ledarskap, en social insats och en 
tydlig koppling till kommande generationer är bara några av tjusningarna som 
uppenbarat sig. För ett år sedan avslutade jag min frilanskarriär som operasångare då 
passionen för yrkesutövandet försvunnit. I samband med det fann jag en möjlighet att 
börja arbeta i skola som elevassistent och sånglärare. Detta val blev ögonöppnande då 
jag upplevde att skolvärlden behövde mig och jag behövde den. I snart tio år har jag 
arbetat med barn och ungdomar på olika sätt, bland annat genom att driva ett filmkollo 
på Barnens Ö, men detta arbete har alltid varit en bisyssla. Nu fann jag att de kunskaper 
jag tillskansat mig gjorde god nytta inom skolväsendet.  

Släkten på min pappas sida har varit pedagoger i flera generationer. Min farfar Bertil 
Rask arbetade som pedagog, dirigent, organist och körledare. Jag har fått berättat för 
mig att han som ledare var karismatisk och pedagogisk då han fick människor att 
sjunga ut och klinga tillsammans under kyrkans valvbågar. Under hela min uppväxt har 
människor kommit fram till mig efter konserter i min hembygd för att berätta sina 
upplevelser av min farfar Bertil. Att människor än idag, mer än trettiofem år efter 
farfars död fortfarande har ett vilja att berätta sina minnen av honom tyder på att han 
måste gjort ett stort intryck som pedagog och ledare. När jag blivit äldre och 
tillförskaffat mig flera egna erfarenheter av att arbeta som pedagog och att leda grupper 
har min nyfikenhet på min farfars avtryck väckts. Nyfikenheten kring vad det är som 
gör en ledare omtyckt har gjort att jag genom åren tagit mig tid att studera flera 
pedagogers arbete. Genom att betrakta andra pedagoger inser man att det är ett otroligt 
komplicerat arbete. Det är så många olika delar av yrkesrollen som blir avgörande för 
hur det du vill kommunicera faktiskt når ut till kollektivet och individen.  

Det spelar stor roll hur du agerar i din roll som lärare, fostrare och förebild. Hur du 
agerar, hur du ser ut, vad du säger och med vilken timing, hur höga eller låga krav du 
ställer och hur du komminucerar dessa. Utöver det bör pedagogen ha en plan för hur 
den talar med sina elever, hur strategin ser ut för en mer eller mindre varierad lektion 
och för individualisering. Engagerar den sig för individen och bygger relationer eller 
tror den på en auktoritet där tydliga förhållningsregler är nyckeln till lärandet där 
kunskaper ger inflytande? 

Det är ett komplext hantverk att leda grupper om cirka trettio små eller stora barn. Jag 
beundrar dem som bemästrar hantverket. Utifrån mina egna erfarenheter, tillsammans med att 
ha betraktat flera pedagoger, har en fascination växt för faktorer, metoder, som bäddar för ett 
gott läroklimat.  Metoder och strategier som kan ge möjlighet att tillämpa en del av de 
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utmaningar som nämnts ovan. Mitt intresse har fastnat för inledningar. Vid observerade 
lektionstillfällen har jag frågat mig hur pedagogen beter sig innan lektionen börjat och vad 
som händer i de första inledande minuterna.  Hur är lektionsstarten disponerad? Hur agerar 
pedagogen? Vad säger den? Vad är det den inte säger men som kommuniceras ändå? Hur får 
pedagogen eleverna tysta och fokuserade? Hur fångar pedagogen sina elevers uppmärksamhet 
och intresse under lektionens fem första minuter? Det har blivit den huvudsakliga fråga jag 
söker svar på i denna uppsats 

 

2 Bakgrund 
I min mening består läraryrket av flera olika komponenter som är åtskiljda till form och 
metodik. Enligt mig bör strävan ligga i att se till att ha en medvetenhet kring dessa 
komponenter för att bli en bred, solid pedagog och förebild. En stor fördel med att ha 
erfarenhet av att arbeta som elevassistent har varit att få möjligheten att se hur olika 
pedogoger arbetat. Vissa pedagogers styrka har uppenbart legat i ämneskunskaperna, 
andra i hur de kunskaper de äger förmedlats, andra har genom social förmåga fått 
eleverna att bli motiverade till ämnet genom charm, humor och omsorg. Vissa har haft 
stor ämneskunskap, men inte haft en medvetenhet kring hur kunskapen bör förmedlas 
för att mottagarna faktiskt ska förstå. Andra har ägt förmågan att kommunicera 
kunskapen men saknat förmågan att utmana de elever som söker djupare förståelse. 
Andra har haft en social förmåga att charmera och knyta band men uppfattats som 
oseriösa och inställsamma. Dessa iaktagelser har varit av stort värde för mig i 
värderingen av min egen lärarroll. 

Enlig docenten och universitetslektorn i pedagogik Christer Stensmo bör en lärare i 
dagens skola ha åtminstone tre typer av kompetenser: Ämneskunskaper – kunskap om 
begrepp, fakta och teorier i undervisningsämnen ur såväl samtida som historiskt 
perspektiv, erfarenhet av forskning och kunskapsutveckling inom dessa ämnen samt 
förmåga att kritiskt granska ny kunskap inom ämnena. Didaktisk kompetens – att kunna 
planera, genomföra och utvärdera undervisning med avseende på val av innehåll 
(vad?), val av metod (hur?) och skälen till dessa val (varför?). Ledarkompetens – att 
kunna organisera och leda skolklassen som arbetande kollektiv: hantera frågor om 
disciplin, ordning och elevomsorg, gruppera elever för olika arbetsuppgifter och 
interaktionsmönster, individualisera elevers arbete och lärande (Stensmo 2008, sid 7).  

Denna studie kommer vidare konkretisera ledarskapet, lärarskapet och de begrepp som 
är centrala för pedagoger i dagens skola. 

2.1 Observationsobjektens lärarroll 
De tre lärare som ligger som bas för studien är alla utbildade musiklärare men har olika 
specialiseringar inom ämnet. De arbetar på en skola som har en musikprofil. Hundratals 
barn söker varje år till skolan för att få möjligheten att ha en kvalitativ skolgång och 
samtidigt ha musiklektion varje dag. De första tre åren innebär musiklektion varje dag 



 3 

att de har körsång i dubbelklass, båda klasserna från samma årskurs, eller helklass som 
innebär var klass för sig, alternativt halvklass, halva klassen i taget. I dubbelklass och i 
helklass blir musiklärarens roll att vara både körledare, ackompanjetör och pedagog, en 
körpedagog. I halvklass innebär musiklektionen fördjupade kunskaper inom bl a 
musikteori, gehör, musiklyssning och digital komposition. De tre sista åren blir en av 
veckans musiklektioner ensemblespel, det vill säga att alla får lära sig grundliga 
kunskaper i gitarr, piano, elbas och trummor för att tillsammans skapa band och 
praktisera de grundläggande instrumentkunskaperna till utvecklade 
instrumentkunskaper.  

På skolan finns det fyra musiklärare/körledare och en ensemblelärare. Det är tre av de 
fyra musiklärarna/körledarna, framöver kallade endast pedagogerna, som har 
observerats. Den yngsta, Nilsson, har arbetat på skolan minst antal år och undervisar 
Åk 6. Den mellersta; Jönsson, har arbetat näst flest år och undervisar Åk 7. Den mest 
erfarna, Oskarsson, har arbetat flest år på skolan och undervisar Åk 5 och Åk 8. Deras 
arbetsuppgifter är lika då de undervisar de olika årskurserna. För att få en större inblick 
i de tre pedagogernas utmaningar har studien fördjupats i de olika roller arbetet innebär, 
ledaren, pedagogen och körledaren. 

 

2.2 Ledarskapet 
Barn och ungdomars väg till personligt ansvarstagande är beroende av kvaliteten i det 
ledarskap som föräldrar och pedagoger utövar och den grad av personligt och socialt 
ansvarstagande som de vuxna demonstrerar i samspelet med dem. All erfarenhet visar 
också att barn generellt utvecklas optimalt tillsammans med vuxna som förmår och är 
villiga att ta på sig ledarskapet (Juul&Jensen, 2004). Ledarskap är att inte tvinga 
människor att göra något utan att man via deras motivation strävar efter att få dem att 
vilja saker. Ledarskap handlar idag därför mer om att forma åsikter, attityder och 
beteenden än att ge direktiv eller order. Att det är på det viset gäller i lika hög grad för 
en lärare i årskurs 6 som för en chef på ett litet, mellanstort eller till och med stort 
företag (Hwang & Nilsson, 2014). Enligt Handbook of leadership (Bass, 2008) behöver 
en ledare vara begåvad, dominerande, kreativ, ha ansvarskänsla, självförtroende och 
god social kontaktförmåga. Detta kan liknas vid de tre viktiga ledaregenskaper som 
kommunikationsprofessorerna Richard Dimbleby och Graeme Burton (1997) tar upp: 
Socialt inflytande (att vägleda människor till att anpassa sig till tillskrivna roller), 
beteende (att klargöra målen för gruppen och fatta beslut om hur dessa ska nås), 
auktoritet (genom att ha blivit vald eller genom andras respekt för dennes kunskap 
inom området).  

Dimbleby och Burton (1997), samt docenten i pedagogik Robert Thornberg (2013) 
skriver även om tre olika typer av ledarskap, den auktoritäre ledaren, den demokratiske 
ledaren och låt-gå ledaren. Båda böckerna refrerar till en strukturerad observation gjord 
på slutet av trettiotalet. I observationen observerades fyra olika fritidsgrupper som 
skulle göra olika pyssel ihop, t ex teatermasker, bygga modellflygplan. Varje grupp 
hade vid bestämt antal tillfällen en vuxen ledare som agerade utifrån en av de tre 
ledarstilarna. Den auktoritära ledaren fattade alla beslut och gav barnen enstaka 
instruktioner i taget, vilket innebar att det inte visste vad som skulle komma härnäst. 
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Ledaren styrde upp arbetet i gruppen genom at bestämma hur arbetet skulle fördelas 
mellan barnen och vilka som skulle arbeta tillsammans. Den auktoritära ledaren deltog 
inte i gruppaktiviteterna, förutom när den demonstrerade för barnen hur de skulle göra. 
Den demokratiska ledaren ledde gruppdiskussioner och fattade beslut tillsammans med 
barnen angående aktiviteterna, skissade upp hur arbetet skulle komma att förlöpa, 
föreslog alternativ och skapade valmöjligheter för barnen. Barnen var också fria att 
arbeta med vilka de ville, och fördelningen av arbetet bestämdes i gruppen. Den 
demokratiska ledaren deltog i gruppaktiviteterna, åberopade sakliga skäl när den 
antingen berömde eller hade kritiska synpunkter och erbjöd hjälp när det behövdes. 
Låt-gå ledaren överlät allt beslutsfattande åt gruppen eller de enskilda barnen, utan 
något som helst ledardeltagande. Den hade hand om materialet men deltog inte i 
gruppaktiviteterna (Thornberg 2013).  
 
Studien visade att 19 av de 20 barnen som var deltagande föredrog den demokratiska 
ledaren över den auktoritära ledaren. Majoriteten föredrog den auktoritära över låt-gå 
ledaren. För att kunna sätta upp motiverande mål behöver ledaren ha auktoritet och 
förtroende från gruppen. För att ett mål ska vara effektivt och motivationshöjande 
behöver det vara specifikt, observerbart, objektivt och mätbart. Sätter ledare för många 
eller för få mål är det risk för att gruppen inte går framåt (Emmons & Chase, 2006). 

2.2.1 Pedagogen 
Ledarskapet i ett företag eller på en statlig institution, oavsett om det är övergripande 
eller i mindre arbetslag skiljer sig väsentligt mot arbetet som pedagog i skolan. Som 
ledare vägleder du grupper av människor som har tillräcklig mycket erfarenheter för att 
på egen hand resonera kring, och jämföra sina referenser för att göra välgrundade 
beslut. Som pedagog leder du en grupp människor i deras första egna referenser av 
organiserat grupparbete och individuell utveckling som kommer ligga som grund för 
deras framtida utmaningar. Det är ett stort ansvar och det är upp till var och en bland 
pedagoger att acceptera ansvaret och fundera på hur man som individ kan och vill 
förhålla sig till det. Som pedagog kommer man influera sina elever, vare sig man vill 
eller ej.  

I tredje utgåvan av Handbook of Research on Teaching från 1990, skrev Walter Doyle 
om organisation och ledarskap i klassrummet. Enligt Doyle har läraren två uppgifter: 
Att vägleda lärande och att upprätthålla ordning. Den första uppgiften innefattar 
ämneskunskap och kunskap om den kognitiva lärprocessen. Den andra uppgiften 
innefattar kunskap om klassrummets socialpsykologi, den sociala lärprocessen och 
effekterna av olika ledarstilar (Stensmo 2008). En handling är pedagogisk om den 
utförs av någon, läraren, i avsikt att på ett bestämt sätt befrämja någon annans, en elevs, 
kunskaper genom att visa och klargöra vad som är värt att kunna men också genom att 
underlätta för personen att lära sig detta (Lundgren 1996).  

Det finns många tankar kring god pedagogik som stärker ordningen i klassrummet. I 
Beteendeproblem i skolan (2014) skriver Hejlskov Elvén: Skapa lugn i klassrummet 
genom att satsa på; 

• Struktur och förutsägbarhet, listor eller scheman över vad som kommer att 
hända, både på lektionerna och liknande. 

• Begripliga regler som eleverna gärna följer för att de förstår dem. 
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• Att själv vara lugn. 
• Att inte eskalera en konflikt genom att sätta hårt mot hårt, utan att i stället satsa 

på samarbete. 
• Undvika bestraffningar och utskällningar. 
• Se till att eleverna känner sig rättvist behandlade (ibid.) 

Ett annat sätt att skilja på lärarens arbete i klassrummen beskrivs av Granström (2007) 
när han diskuterar lärarens uppgift som ledare för barnens tillägnan av färdigheter, 
kunskaper och värderingar och skiljer för detta ändamål, utifrån en enkel definition, på 
lärarskap och ledarskap.  

Lärarskap i klassrummet handlar om kunskap om ett kunskapsområde och förmågan att 
förmedla kunskaper och färdigheter. Ledarskap i klassrummet handlar om kunskap om 
klassrumsinteraktionen och grupprocesser och förmågan att hantera 
klassrumsinteraktion och grupprocesser (Granström 2007). 

 

2.2.2 Körledaren 

Enligt Fredrik Ullén, hjärnforskare och docent vid Karolinska institutet, finns det klara 
belägg för att barn som ägnar sig åt musik tenderar att göra bra ifrån sig även på andra 
områden. Han talar om de känsloupplevelser, det flow, som musiken kan ge. När 
musiken tar all uppmärksamhet förändras tidsupplevelsen, kreativitet frigörs, tankar 
flödar och man känner lycka (DN 2010-07-25). Körledaren behöver kunna mycket. 
Hen ska kunna dirigera, förbereda repetitionsarbetet, spela piano eller något annat 
ackordinstrument, utveckla körmedlemmarnas gehör, sjunga och administrera körens 
verksamhet. Men framför allt måste hen kunna entusiasmera och inspirera (Uggla 
1979). En grundläggande fråga för varje körledare är hur man ska kunna se och 
respektera varje individ, men samtidigt få dem att arbeta tillsammans för gruppens 
bästa och gruppens behov kontra individens behov. Körledaren måste få sångarna att 
känna sig som en grupp med en gemensam identitet. Att vara bra på att kommunicera 
blir därmed en grundförutsättning för ett gott ledarskap, liksom ett demokratiskt 
agerande (Maltén, 1998). Barnen och körledaren utgör tillsammans ett fantasifullt 
meningsskapande, där körledning stimuleras utifrån att körledaren förmår ta fasta på 
den respons som uppstår och använda sina förmågor till flexibilitet (Bygdéus 2015). 

2.3 Centrala begrepp 

2.3.1 Auktoritet 

Auktoritet syftar enligt Svenska akademiens ordlista på en person med makt och 
myndighet.  (SAOL 14, 2015). Enligt Pedagogisk uppslagsbok (Lundgren 1996) syftar 
det på en person eller källa som i högre grad än andra anses besitta önskvärd makt, 
prestige eller kunskap. Auktoritet bör skiljas från auktoritär som syftar till en 
maktfullkomlig, dominant ledare. Både makt och myndighet är lätt att missbruka och 
kräver medvetenhet och ödmjukhet för en god pedagog. Arbeta aktivt på att skapa god 
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kontakt med eleverna så att du förtjänar auktoriteten. Bevara auktoriteten genom att ta 
den för given och missbruka den inte, skriver Hejlskov Elvén (2014). 

2.3.2 Korrigering 

Korrigering kommer i denna uppsats användas som ett begrepp för när läraren 
tillrättavisar en eller flera elever genom ord, blick eller kroppsspråk till ett mer önskvärt 
beteende. Marcus Samuelsson lyfter skillnaden mellan preventiva och reaktiva tekniker 
för korrigering i sin Störande elever Korrigerande lärare (2008). Preventiva 
korrigeringar framhölls inte enbart vara användbara för att eliminera uppenbart 
distraherande beteenden utan också för att motverka uppkomsten av distraktioner i 
framtiden, genom att läraren, till exempel, tidigare under lektionen påminnt om regler 
och förhållningssätt. De reaktiva korrigeringarna beskrevs vara reaktioner i affekt på 
överträdelser vilka syftade till att avsluta det distraherande beteendet tvärt och återföra 
eleven till uppgiften. Korrigering kan också ske i en individuell kontakt, dvs. inte inför 
gruppen, eller inför gruppen men riktat till en eller ett fåtal elever. Korrigering kan 
även vara kollektiv och därmed vänd till hela gruppen.   
 

2.3.3 Kroppsspråk 

Kroppsspråket är en del av den icke-verbala kommunikationen. Viktigt är att skilja på 
termen icke-verbal kommunikation, som innebär all ordlös kommunikation, och 
kroppsspråk. Kroppsspråk är ett uttryck för människornas sätt att kommunicera genom 
kroppen (Lundgren, 1996) Rasmusson och Erbert (2008) påtalar hur viktigt det är att 
alla personer som arbetar med människor lär sig att både använda sig av och att tolka 
verbala och icke-verbala uttrycksformer. De lyfter speciellt fram betydelsen av att alla 
som arbetar med barn är medvetna om sitt kroppsspråk för att de ska förstå vad det är 
de kommunicerar till barnen. Kommunicerar du ett budskap till en grupp kommer den 
få olika laddning beroende på hur du står och rör kroppen. Säger du ”Hej och 
välkommen!” eller ”Det gjorde ni bra” med armarna lagda i kors, med öppna armar 
eller med händerna i byxfickorna får det olika socialpsykologiska laddningar. För att 
relatera till kroppsspråk som körledare skriver Bygdéus (2015): Körledaren strävar 
efter att hela tiden vilja vara vänd mot barnen med kropp, ansikte, tilltal och med en 
lyssnande attityd som blir till en grundförutsättning för kommunikation och 
musicerande av den utvalda musik körledaren planerar och genomför i arbetet.  

2.3.4 Relationsbyggande pedagogik 

Idag är det inte tillräckligt att pedagoger var för sig har sina värdefulla 
specialkunskaper om barn och förmedling, utan de måste också veta något om 
relationer och om att utveckla sin kompetens för att kunna etablera, korrigera och 
vidmakthålla dem (Juul & Jensen 2004)  

Relationsarbetet är det mest grundläggande av lärandets områden. Läraren är dagligen 
engagerad i olika former av interaktion med eleverna. Lärarna lägger ned mycket möda 
på att skapa individuella relationer till sina elever för att kunna bemöta var och en på 
det sätt som passar just den individen. För att klara detta måste lärarna således lära 
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känna sina elever på djupet. En relation är något levande och inte etablerad en gång för 
alla, utan lärarna arbetar ständigt på att vidmakthålla realtionen på olika sätt (Ahlstrand, 
Aili, Blossing & Tornberg 2008). 

2.3.5 Talrösten 

I Viveka Lyberg Åhlanders (2010) enkätundersökning kring hur lärare använder sin 
röst i läromiljön gav bland annat resultatet att av 500 lärare i Skåne svarade 80 procent 
att de ofta behöver harkla sig och 75 procent att de ofta är hesa. Sammanlagt 13 procent 
har påtagliga röstproblem, och i den gruppen är 36 procent ofta sjukskrivna på grund av 
rösten. Rösten är lärarens viktigaste verktyg, men också dennes akilleshäl. Maria 
Södersten, logoped och docent vid Karolinska institutet, bekräftar i artikeln Många 
lärare söker vård för röstproblem (sverigesradio.se 2009-03-16) att lärare och 
förskollärare är de som oftast tvingas söka sjukvård för röstproblem. Det styrker tesen 
att en pedagog bör ha en medvetenhet kring hur den använder sin röst i klassrummet.   
 

2.4 Lektionsstarten 
 
Enligt Aspelin får läraren elevers uppmärksamhet genom till exempel en hälsningsfras. 
Aspelin menar att ett offentligt samtal då påbörjas, och att det uppstår ett möte, en 
fokuserad sammankomst, eller i klassrumssammanhang, en undervisningssituation 
(2003). En sådan situation kännetecknas av att läraren via en ”signifikant signal” 
antyder att uppmärksamheten bör riktas mot samma håll (Aspelin 2003). För att detta 
ska ske krävs det oftast att läraren signalerar till eleverna att det är dags för dem att 
avsluta sina privata samtal med bänkkamraten och rikta sin uppmärksamhet mot läraren 
och undervisningen. En hälsningsfras riktad mot hela klassen kan vara en sådan signal 
(Aspelin 2003).  
  
Den amerikanske forskaren Lorraine Monroe berättar om lärarna och ledarskapet i 
Fredric Douglas Academy som trots en eftersatt och socialt belastad storstadsmiljö nått 
stor framgång, i boken Våga leda i skolan (1998). Monroe skriver i sin bok om sin 
erfarenhet av att lektionsstarterna ofta drar ut på tiden. Som en lösning presenterar 
Monroe en gör-det-nu övning. Denna övning innebär att när eleverna kommer in till 
lektionssalen börjar de med att lösa den uppgift som står på tavlan under en tidsperiod 
på fyra minuter. Exempel på sådan uppgift kan vara att skriva och berätta om vad man 
gjorde föregående lektion. Uppgiften diskuteras sedan gemensamt i klassen när de fyra 
minuterna är över. En variant av Monroes gör-det-nu övning har i Sverige kommit att 
kallas för Startblock. Metoder kring startblock används av flera skolor, bland annat 
Hjällboskolan i Göteborg och Västra Engelbrektskolan i Örebro. I Handbok för lärare 
på Hjällboskolan (Holmqvist) anges startblock som en metod för effektivare 
lektionsstarter, mindre muntliga instruktioner och ett sätt att signalera att läraren är 
förberedd när eleverna kommer. Även Västra Engelbrektskolan i Örebro har arbetat 
med liknande format (Pedagog Örebro 2014). Lennart Grosin presenterar i Skolklimat, 
prestation och anpassning i 21 mellan och högstadieskolor olika faktorer som är 
bidragande orsaker till en framgångsrik skola. Där är en av framgångsfaktorerna att det 
finns tydliga ansträngningar för att starta och avsluta lektioner på ett bra sätt (Grosin 
2003).  
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3 Syfte  
Syfte med denna uppsats är att undersöka kommunikationen mellan lärare och elever 
under musiklektionens inledning, och se hur pedagogens metodik påverkar 
elevgruppens väg till ett gemensamt fokus. Frågor kring om det finns individuell 
kontakt innan lektionen, var och hur pedagogen står när lektionen ska besvaras samt 
vilka metoder pedagogen använder för att få elevgruppen till fokus och vad hen säger 
när fokus finns, ska undersökas. 

4 Metod 
Tre pedagoger har valts ut som arbetar på samma skola, och har samma typ av 
uppgifter inom tjänsten. Valet är bland annat baserat på att de arbetar på en skola med 
musikprofil, det innebär att de har musikaliskt huvudansvar för en eller två årskurser 
och träffar klasserna i stort sett varje dag. Därmed borde det finnas goda möjligheter att 
se en initierad och beprövad relation mellan läraren och klassen. Ett intresant 
perspektiv är även att de har arbetat på skolan varierande länge, i ett tidsspann mellan 
två och tjugonio år.  

För att göra en rimligen objektiv undersökning bör forskaren ställa sig frågan hur 
vederbörandes förkunskaper påverkar sättet att tolka insamlad data. Som författare till 
denna uppsats och efter att ha arbetat pedagogiskt i tio år och som musiklärare i två år 
är detta en faktor som bör bejakas. Därmed finns en medveten eller omedveten syn på 
vad god pedagogik är. Denna eventuella syn behöver bli utmanad genom att endast 
observera vad som händer i klassrummet utan att värdera. Jag har valt att göra det i en 
ostrukturerad observationsstudie och analysera materialet utifrån en socialpsykologisk 
vinkel.  

4.1 Forskningsetik 
Vid insamling av data är det nödvändigt att respondenterna är medvetna om att 
undersökningen görs enligt forskningsetiska principer. Detta innebär att 
respondenternas identitet under inga omständigheter undanröjs, och att individen inte 
heller går att urskilja utifrån det tryckta materialet (Vetenskapsrådet 2017). Vidare 
innebär det att respondenten garanteras konfidentialitet, dvs. skydd mot att obehöriga 
tar del av uppgifterna (ibid.).  

Först önskas uttryckas ett klargörande för hur de utvalda pedagogerna kommer bli 
refererade till. Enligt forskningsetiska principer (Patel & Davidsson 2011) kommer alla 
tre observationsobjekt att hållas anonyma. Därför kommer de kallas för Nilsson, 
Jönsson och Oskarsson. I samband med detta önskas ytterligare ett klagörande göras: 
Det är medvetet att det finns en möjlig problematik med att kalla dem för vad som kan 
tolkas som stereotypa svenska efternamn. Namnen endast är av symbolisk karaktär och 
utan en intention att spegla vanliga eller "normala" svenska efternamn. När det i texten 
refereras till pedagogerna med deras påhittade efternamn eller med samlingsnamnet 
pedagogen kommer de inte benämnas med hon eller han utan av hen.   
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4.2 Val av metod 
För att få svar på ställda forskningsfrågor har observation använts, vilket är en 
kvalitativ metod. Genom att observera hur läraren möter och agerar i samspel med 
eleverna vid en lektionsstart, vill jag få svar på mina forskningsfrågor. Det finns ett par 
nackdelar med observation som metod. Det tar mycket tid i anspråk och det är svårt att 
säkert veta om det beteende man studerar är äkta eller medvetna ageranden (Patel 
1987). Dessa faktorer påverkar dock inte mitt val av metod. Frågeställningen är av 
sådan karaktär att endast genom observation verkar det möjligt för mig att få svar. 
Valet föll på att genomföra en ostrukturerad observation där jag som observatör är 
känd. Syftet med vald metod är att få tillfälle att studera det beteende som är naturligt i 
sammanhanget. Patel (1987) skriver om observationer: All data baseras i sista instans 
på observationer. Aktiviteten att observera är grundläggande för de empiriska 
vetenskaperna. Den vetenskapliga kunskapen uppstår genom att forskaren 
(observatören) gör ett antal observationer av ett visst fenomen, drar slutsatser om detta 
fenomen utifrån sina observationer, samt dokumenterar hela processen. Vid en 
observation bör observatören vara införstådd i att det kan inträffa oförutsägbara 
händelser som påverkar situationen, och forskaren måste även vara medveten om detta i 
analysen av observationen. Forskaren bör också vara medveten om att den observerade 
personen kan handla annorlunda då observatören observerar. Observatören bör 
tillbringa tid i observationssituationen innan själva observationen börjar, för att minska 
förändringen för de observerade (Patel 1987). Här finns en möjlig fördel att som 
observatör tidigare arbetat nära alla tre aktuella pedagoger. Vi är vana vid varandras 
närvaro i klassrummet och det är även eleverna efter långt samarbete.  

4.2.1 Olika typer av observation 

Det finns olika sorters observationer, strukturerad observation och ostrukturerad 
observation. Strukturerad observation innebär att forskaren har ett, på förhand, givet 
preciserat problem och vet vilka situationer och beteenden som skall ingå i 
observationen. Ostrukturerad observation innefattar att forskaren skall observera allting 
som händer. Även för den bästa av forskare är det en omöjlighet. Vilken teknik 
forskaren än väljer skall hen ställa sig tre frågor (Patel & Davidsson 2011): Vad ska 
observeras? Hur ska observationen registreras? Hur ska observatören förhålla sig? 

På frågan hur observatören ska förhålla sig finns det två svar: antingen är 
forskaren en deltagande observatör eller en icke deltagande observatör. En deltagande 
observatör innebär att forskaren tar en aktiv roll i gruppen och blir medlem i gruppen. 
Den deltagande observatören kan vara känd eller okänd för gruppen. Om forskaren är 
känd innebär det att gruppen är medveten om vad som kommer att ske jämfört med om 
forskaren är okänd. Är forskaren okänd har gruppen inte fått information om varför 
observatören är där. Om forskaren är en icke deltagande observatör har den möjlighet 
att använda ett utformat och utprovat observationsschema. Även för den icke 
deltagande observatören, kan forskaren vara känd eller okänd inför gruppen. Som känd 
icke deltagande observatör innebär det att gruppen vet om dess närvaro och hur detta 
kommer att påverka gruppen, dock kommer det övergå i att gruppen inte tänker på att 
forskaren är närvarande (Patel & Davidsson 2011). 
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4.3 Ett socialpsykologiskt perspektiv 
 

Socialpsykologi handlar om förhållandet mellan individ och samhälle. Mer preciserat 
kan socialpsykologin sägas syfta till att förstå och förklara samspelet mellan individers 
tankar, känslor och beteende och det omgivande samhället. Med det omgivande 
samhället menas då: Människor i form av enskilda individer eller grupper. Materiella 
ting, såsom natur, byggnader och produkter. Olika institutioner i samhället, såsom till 
exempel skola, hälsovård, arbetsliv och ekonomi (Angelöw&Jonsson 2000).  

Vilja att förstå fenomenet kring hur vi agerar gentemot och utifrån övriga i vår omnejd, 
i små och stora sammanhang har funnits länge. Konfucius talade redan 520 f.Kr. om 
”shu” tjänar livets princip, vilket innebär att du skall behandla andra på samma sätt du 
önskar bli behandlad. Även Matteus i det Nya testamentet cirka 60–80 år e.Kr. talade 
om samma princip (Angelöw & Jonsson 2000). I dag kan vi läsa om deras tankar och se 
att redan här initierades det socialpsykologiska tankesättet.   
 
Studien kommer i princip utgå ifrån, vad som inom socialpsykologin kallas, den 
sekundära socialisationen. Den innebär att individen tillägnar sig och övar in speciella 
färdigheter, så att denne fungerar väl och i enlighet med samhällets allmänna normer 
och målsättningar. Den sekundära socialisationen är framförallt knuten till 
utbildningssystemet, till skolor av olika slag (Angelöw & Jonsson 2000). Detta kommer 
fungera som en utgångspunkt i min studie där pedagogen representerar individen och 
elevgruppen samt skolan som arbetsplats representerar samhället. Resultatet blir ett 
perspektiv på pedagogens metoder för att kommunicera med sin målgrupp samtidigt 
som den speglas mot förväntningar och ansvar från yttre omvärld.  
 

4.4 Databearbetning 
 

När insamlad data ska analyseras finns avsikten att kategorisera det observerade 
innehållet utifrån fyra studiefrågor: 

1. Vad finns det för individuell kontakt mellan pedagogen och elever innan lektionen 
har börjat? 

2 a) Var står pedagogen placerad i rummet när lektionsstarten initieras?  

b) Hur står hen kroppsligt?  

3. Vilka metoder använder pedagogen för att få elevgruppen till fokus? 

4. Vad säger hen när gruppen fokuserar?    

Datan kommer sedan att sammanställas och även jämföras utifrån frågorna: Ser 
lektionsstarterna annorlunda ut från ett lektionstillfälle till ett annat? Skiljer sig 
pedagogens kommunikation beroende på elevantal eller ålder? 
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4.5 Summering av metodik för studien 
 

För att klargöra och förtydliga hur studien ska gå till används frågeställningarna från 
Forskningsmetodikens grunder (2011) som utgångspunkt. Vad ska observeras? 
Studiens intention har varit att observera tre pedagogers fem första minuter av 
vederbörandes lektion. Varje pedagog har observerats vid tio tillfällen. Hur ska 
observationen registreras? Observationerna har utgått ifrån att varje tillfälles fem första 
minuter av sammanlagt trettio lektionstillfällen filmats för att sedan analyseras. Hur ska 
observatören förhålla sig? Observatören har varit icke deltagande och suttit vid sidan 
och filmat endast pedagogen. Som icke deltagande observatör anses det vara en fördel 
att både barnen och pedagogen känner observatören. Detta har varit fallet i studien, vi 
är vana vid varandras närvaro efter att ha arbetat ihop. Därför finns en förhoppning om 
att det naturliga i interaktionen mellan pedagog och elever bestått, trots 
kameranärvaron. 

5 Resultat 
Här kommer studiens data att redovisas, en fråga i taget och dess notiser som gjordes 
inom varje frågeställning. Inom den första frågeställningen Vad finns det för 
individuell kontakt mellan pedagogen och elever innan lektionen har börjat?, noterades 
varje individuell kontakt i insamlat videomaterial. De indiviuella kontakterna 
kategoriserades sedan in i två olika undergrupper: korrigerande kontakt, kommer kallas 
1a och av relationsstärkande karaktär 1b. Med korrigerande kontakt menas en 
korrigering som inte görs inför hela av elevgruppen, utan individuellt. 

Under den andra frågeställningen Var står pedagogen placerad i rummet när lektionen 
startar?, och Hur står hen kroppsligt?, noterades pedagogens placering från den stund 
de upplevs ägna sig åt att få elevgruppens fokus. I samma stund noterades pedagogens 
kroppshållning. 

Gällande den tredje frågeställningen Vilka metoder använder pedagogen för att få 
elevgruppen till fokus?, låg koncentration på att notera i detalj vilka metoder 
pedagogen använder i processen till tystnad och gemensamt fokus. Registreringen av 
metoder tar start från det att elevgruppen kommer in i klassrummet till den stund fokus 
är riktat mot pedagogen. 

Utifrån att elevgruppen har fokus granskar studien vidare den fjärde frågeställningen 
Vad säger hen när gruppen fokuserar?    

5.1 Frågeställning 1 
Vad finns det för individuell kontakt mellan pedagogen och elever innan lektionen har börjat? 

 
Nilsson 
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Under observationerna har individuell kontakt noterats 22 gånger på tio 
observationstillfällen varav 3 gånger kan klassas som 1a och 19 gånger som 1b.  

Exempel på tillfällen klassade 1a vid lektion med Åk 6: Talar med elev som kommer 
sent, frågar om varför och ger vidare instruktioner. Talar med elever, individuellt, om 
att hämta sin pärm de glömt eller medvetet inte hämtat. Talar med elev som fortsätter 
spela på flygeln trots att eleven blivit ombedd att sätta sig.    

Exempel på tillfällen klassade 1b vid lektion med Åk 6: Svarar på frågor från elev med 
lugn och glad ton. Ber elev att stänga dörren med frasen "Vill du vara en ängel och 
stänga dörren?". Möter elever i dörren med "dagens utmaning" och får då tillfälle att 
möta varje elev. Talar med elev som spontant kommit fram för att småprata, får en 
kram. Talar med elev som inte verkar må bra, ger tips på hur eleven kan bete sig trots 
oro under lektionen.  

Jönsson 

Under observationerna har individuell kontakt noterats 5 gånger på tio 
observationstillfällen varav 1 gång kan klassas som 1a och 4 gånger som 1b.  

Exempel på tillfällen klassade 1a vid lektion med Åk 7: Talar individuellt med en elev 
som är högljudd och som beter sin respektlöst.    

Exempel på tillfällen klassade 1b vid lektion med Åk 7: Talar med elev, beröring i form 
av hand på axeln. Möter elever i dörren, välkomnar var och en in med en svepande 
armrörelse. Elev söker upp pedagogen för att informera om hälsotillstånd.  

Oskarsson  

Under observationerna har individuell kontakt noterats 19 gånger på tio 
observationstillfällen varav 8 gånger kan klassas som 1a och 11 gånger som 1b.  

Det är även noterat att 6 av 8 tillfällen i kategorin 1a är vid klasstillfällen med Åk 5, 2 
av 8 tillfällen i kategorin 1a är vid klasstillfällen med Åk 8. 

Noterat är även att 4 av 11 tillfällen i kategorin 1b är vid klasstillfällen med Åk 5, 7 av 
11 tillfällen i kategorin 1b är vid klasstillfällen med Åk 8. 

Exempel på tillfällen klassade 1a vid lektion med Åk 5: Talar enskilt med elev som 
kommer sent till lektionen. Korrigering vid orolig elevgrupp sker genom att läraren går 
fram till berörda elever och talar. Korrigering genom blick och med gester till högljudd 
elev. Går fram till två elever som kivas och resonerar med dem båda för att stävja 
konflikten.   

Exempel på tillfällen klassade 1a vid lektion med Åk 8: Individuella korrigeringar görs 
då pedagogen går fram till personen som har svårt att hitta fokus. Talar individuellt 
med elever som inte tagit med penna och suddigum trots överenskommelse och ber 
dem hämta det de glömt. 

Exempel på tillfällen klassade 1b vid lektion med Åk 5: Möter eleverna i dörren med 
ett glatt "Hej!", "Välkommen". Frågar eleverna på väg in i klassrummet om hur de mår. 
Börjar lektionen med att fråga hur de mår och följer upp med frågor då det är några 
elever som känner sig krassliga.  
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Exempel på tillfällen klassade 1b vid lektion med Åk 8:  Talar med två elever om 
minnen från när de gick i årskurs fyra. Skojar med eleverna, lyssnar och skrattar när de 
bjuder på sig själva. Möter de elever hen inte sett tidigare med ett leende och önskar 
välkommen.  

5.2 Frågeställning 2 
a) Var står pedagogen placerad i rummet när lektionen startar?  

b) Hur står hen kroppsligt? 

Nilsson    

a) Pedagogen börjar samtliga lektionsobservationer med att stå eller sitta centralt nära 
elevgruppen.  

b) Pedagogen har vid samtliga tillfällen en avslappnad kroppshållning utan korslagda 
armar eller ben. Händerna är i knät, hängandes, vid enstaka tillfällen i bakbyxfickorna. 
Pedagogen utstrålar enligt observatören lugn och självsäkerhet 

Jönsson 

a) Pedagogen står vid 8 av 10 tillfällen centralt, nära elevgruppen, framför flygeln. Vid 
en lektionsstart börjar pedagogen lektionen genom att sitta bakom flygeln och spela. 
Vid ett annat står hen vid tavlan, en bit längre bort från elevgruppen än vanligt. 

b) Pedagogen har vid samtliga tillfällen en till synes avslappnad kroppshållning. Står 
många gånger lutad mot flygeln med en hand på flygellocket och ena benet korsat över 
det andra. Vid ett par tillfällen med armarna i kors medan eleverna samlar sig. Utstrålar 
enligt observatören självsäkerhet, auktoritet och lugn. 

Oskarsson 

a) Vid samtliga observationer rör sig pedagogen kring mitten av lektionssalen och 
börjar samtliga lektioner med att stå i mitten och är då en naturlig central punkt för 
fokus.  

b) Pedagogen har aldrig armarna i kors eller någon arm som korsar mittpunkten på 
kroppen. Hen står vid samtliga tillfällen med båda fötterna i marken och med armarna 
hängandes vid stående, eller händerna på knäna vid sittandes. Utstrålar, enligt 
observatören, lugn och självsäkerhet. 

 

5.3 Frågeställning 3 
Vilka metoder använder pedagogen för att få elevgruppen till fokus? 

 

Nilsson 
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Pedagogen använder i observationerna, tre metoder för att ge signal till eleverna att 
lektionen är på väg att börja: fysisk placering, när pedagogen sätter sig framför 
elevgruppen tystnar de allra flesta. De elever som har fokus på annat håll korrigeras i 
lugn ton med tilltal, blick eller med gester. Pedagogen använder även fyra "scchh" i 
lugn ton, i skarp ton vid ett fåtal tillfällen då gruppen verkar tappa fokus trots 
korrigering och påminnelser.  

Ett urval av metoderna pedagogen använder redovisas nedan. 

• Korrigerar i lugn ton, med blick eller gester. 
• Planering för dagens lektion alltid utskriven på tavlan.  
• När pedagogen placerar sig framför elevgruppen på en stol tystnar de flesta. 
• Korrigerar i skarpare ton med "Scch" eller "Nej men hörni, nu är det alldeles 

för pratigt" när elevgruppen återkommande verkar tappa fokus. 

Jönsson 

Pedagogen använder varierande metoder för att få elevgruppen på plats och för att hitta 
fokus. Flest gånger förekommer handklappningar, tystnad och visa på önskad tystnad 
genom kroppsspråk och "scchh, scchh, scchh".  

Ett urval av metoderna pedagogen använder redovisas nedan. 

• Börjar lektionen med att klappa en rytm. Elevgruppen klappar därefter samma 
rytm. Efter ett par rytmer är hela elevgruppen med och härmar rytmerna 
fokuserat. 

• "Kom på plats!" Klappar i händerna. 
• Går ifrån att röra sig i rummet till att ställa sig centralt framför kören. De flesta 

tystnar, pedagogen korrigerar individer inför kollektivet vid behov till fokus. 
• "Scchh" Från stark till svagt, som en indikation på önskvärd ljudvolym. 
• Spelar på flygeln ackompanjemanget till en låt hela elevgruppen kan. Fler och 

fler stämmer in och tillslut sjunger alla med. Efter sången är klar har gruppen 
fokus i tystnad.  

• Står tyst framför gruppen med ett tydligt kroppsspråk som "väntandes" på att 
gruppen ska fokusera. 

Oskarsson 

I observationerna blir det tydligt att pedagogen använder varierade metoder för att få 
elevgruppen till fokus. Det finns ingen uppenbar skillnad mellan årskurser. Själva 
startskottet på lektionen är alltid densamma. Ett urval av metoderna pedagogen 
använder redovisas nedan.  

• Rör sig i rummet, men när hen till slut hamnar mitt framför elevgruppen verkar 
de flesta förstå att lektionen nu ska börja.  

• De som fortsätter tala korrigeras med blick eller med tilltal.  
• Vid några tillfällen går pedagogen från helt tyst till talandes framför klassen 

och då förstår gruppen att lektionen har börjat.  
• Pedagogen använder "scchh" och går i från starkt ljud till svagt som för att visa 

var ljudnivån föredraget ska ligga.  
• Har musikstycke på när elevgruppen kommer in. När musiken stängs av blir 
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det en tydlig signal för att nu ska något annat, lektionsstarten, ta vid. 
• Viskar. En efter en är det flera som spetsar öronen för att höra vad som sägs 

och slutar därmed att tala.    

När gruppen har fokus börjar pedagogen alltid med "God morgon, följt av klassens 
namn" om det är på förmiddagen och "God eftermiddag, klassens namn!" om det är 
efter lunch. Oavsett årskurs svarar elevgruppen med "God morgon" eller "God 
eftermiddag Oskarsson!"  

5.4 Frågeställning 4 
Vad säger hen när gruppen fokuserar? 

Nilsson 

När gruppen har fokus börjar pedagogen vid de flesta lektionstillällena med att säga 
"Hej, följt av klassens namn" elevgruppen svarar sen med "Hej Nilsson!". Därefter går 
pedagogen igenom planeringen som står på tavlan. Påminner om att spotta ut 
tuggummin, ta av mössor, solglasögon, även om rutiner som att man räcker upp handen 
om det är något man undrar över. Observatören uppfattar tonen i påminnelserna som 
lugna, informerande och utan laddning eller dömande.  

Urval av kommunikation när gruppen har fokus, Åk 6 

• Börjar lektionen med "Hej, följt av klassens namn!" Eleverna svarar med "Hej 
Nilsson!" 

• Ber eleverna visa med tummen hur helgen har varit. 
• Går igenom lektionens planering som är utskriven på tavlan. Berättar även vid 

tre tillfällen hur planeringen ser ut, i stora drag, fram till avslutningskonserten.    
• Startar lektionen med "Goooooood morgon, klassens namn!" Elevgruppen 

svarar på samma sätt fast med pedagogens namn. 
• Frågar hur eleverna mår. Följer upp de som inte verkar helt krya med 

följdfrågor. 
• Påminner om förhållningsregler: spotta ut tuggummi, ta av kepsar, hattar, 

solglasögon. 
• Strukturerar upp hur de olika stämmorna ska sitta. 
• I tredubbel klass, alltså när alla tre klasser i Åk 6 har lektion samtidigt 

uppmuntrar pedagogen till att alla var för sig ska säga hej till de runt omkring 
som de inte går i samma klass som eller inte känner så väl.  

 
 
Jönsson 

När elevgruppen har fokus börjar pedagogen vid 8 av 10 tillfällen med att repetera 
förhållningreglerna i musiksalen. Förhållningsreglerna innebär mobiler bort, 
tuggummin ut, av med hattar, kepsar och solglasögon. Därefter berättar pedagogen, vid 
alla observationer utom en, hur planeringen för dagens lektion ser ut.  
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 Urval av kommunikation när gruppen har fokus, Åk 7 

• Tyst kommunikation. Pedagogen börjar lektionen med att klappa rytmer. 
Eleverna härmar klappningen. De tillfällen elevgruppen inte lyckas klappa 
likadant kommenterar pedagogen inte utan gör samma rytm igen, i vad som 
upplevs vara, en förhoppning om att eleverna själva ska uppfatta vad som inte 
blev rätt och korrigera.   

• Kommenterar humoristiskt bristen på kast-teknik när flera elever ta av sig 
kepsarna, efter påminnelse, och kastar dem mot ovansidan på flygellocket men 
missar, vilket innebär att Jönsson själv får plocka upp kepsarna från marken. 

• Berättar varför jag, observatören, är där och skämtar om att vara beundrad och 
följd av ett fan.  

• Pedagogen påminner om förhållningsregler kring tuggummin, kepsar, hattar, 
solglasögon. 

• Berättar hur planeringen för dagens lektion ser ut.  
• Hjälper eleverna att placera sig för att alla ska få plats. 
• Korrigerar hela gruppen med att påpeka att den första stunden på lektionen 

måste bli bättre då det just nu uppges vara bestående av mest slarv. 
• Resonerar med elevgruppen kring hur lektionens starttid kan korrigeras så att 

de ska slippa stressa från föregående lektion.   

Oskarsson 

Urval av kommunikation när gruppen har fokus, Åk 5 

• Ber elevgruppen att flytta ihop om det är tomma stolar i gruppen.  
• Berättar för gruppen i lugn ton om vad som ska hända på dagens lektion och 

hur det står i relation till den avslutningskonsert som ska ske i maj.  
• Berättar i lugn ton gemensamma förhållningssätt i lektionssalen, så som att 

räcka upp handen och att spotta ut tuggummin. 
• Ber mig att berätta varför jag är där och skojar med gruppen om att det bara är 

för att titta på hen.  
• Tackar inför gruppen de elever som har delat ut pärmar till dem övriga i 

klassen.  
• Presenterar högtidligt två elever, som ska hålla i dagens uppsjungning och ber 

om en applåd. 
• Berömmer klassen för att ställa upp för varandra och hjälpas åt när något gått 

snett.  

 
 
Urval av kommunikation när gruppen har fokus. Åk 8 

• Berättar för gruppen i lugn ton vad som ska hända på dagens lektion. 
• Berättar om planeringen för den kommande avslutningskonserten. 
• Frågar eleverna kollektivt hur de mår. 
• När eleverna uppspelt berättar att det är en jämnårigklass från ett annat land på 

skolan lyssnar läraren och ställer följdfrågor i glad humoristisk ton. 
• Frågar vad eleverna gjort på halvklass-lektionen innan. Ställer nyfiket 

följdfrågor. 
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• Berättar om olika hyss och upptåg musiklärarna brukar göra mot varandra. 
Vilket lockar till många skratt. 

• Berättar en historia från sitt eget liv i låg, nästan viskande ton. Alla lyssnar 
spänt.   

6 Analys 
Nilsson 

1. Vad finns det för individuell kontakt mellan pedagogen och elever innan lektionen 
har börjat? 

I frågeställningen kring om det fanns indiviuell kontakt under lektionens fem första 
minuter och hur den kontakten, om så var fallet, såg ut kan man se att Nilsson har 
individuell kontakt 2.2 gånger per observationstillfälle. Hur den kontakten såg ut kan 
variera. Exempelvis kan en sådan kontakt vara att Nilsson möter alla elever, en och en i 
dörren och ger dem en musikteoretisk utmaning men det kan också vara att hen talar 
med en elev kring att eleven glömt sitt studiematerial. Att 19 av 22 individuella 
kontakter inte är korrigerande utan av relationsstärkande karaktär kan tolkas som att: 

• Nilsson är intresserad av att ha en bra relation, individuellt, med sina elever. 
• Att Nilsson är en omtyckt ledare eftersom elever aktivt söker kontakt. 
• Att Nilssons rutiner och förhållningsregler är grundade hos eleverna eftersom 

endast 3 av 22 tillfällen är individuella korrigeringar. 

2. a) Var står pedagogen placerad i rummet när lektionsstarten initieras?  

    b) Hur står hen kroppsligt? 

Att Nilsson vid samtliga observationstillfällen står eller sitter centralt framför och nära 
gruppen stärker bilden av en pedagog som: 

• Har tydliga rutiner för lektionens start. 
• Inte distansierar sig från klassen varken i psykisk eller fysik närvaro. 

Vid lektionsstarten står eller sitter Nilsson med en öppen torso, inga armar eller ben i 
kors. Båda ben är i marken. Kroppen är vänd mot elevgruppen och hen har en 
lyssnande attityd. 

3. Vilka metoder använder pedagogen för att få elevgruppen till fokus? 

Nilsson sitter eller står och förbereder inför lektionen när eleverna kommer in. Hen 
bekräftar dem genom blicken och hälsar välkomna i glad ton. När elevgruppen har satt 
sig på sina bestämda platser sätter eller ställer sig Nilsson nära, framför gruppen. Att 
hen fysiskt intar en position som är central i elevernas blickfång verkar tillsammans 
med att det upplevs vara en känd rutin, vara en nyckel för att de flesta ska tystna och 
fokusera på pedagogen. Om inte lugnet lägger sig över elevgruppen i och med den 
fysiska rutinen, använder Nilsson kollektiv korrigering, riktat till alla, genom att be om 
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tystnad eller att hyssja. Vid enstaka tillfällen använder Niilsson individuell korrigering, 
riktat mot ett fåtal individer, inför kollektivet.  

4. Vad säger hen när gruppen fokuserar?    

När elevgruppen tystnat och fokus är koncentrerat mot Nilsson säger hen hej till hela 
klassen och nämner dem vid klassens namn. Elevgruppen svara då "Hej Nilsson!" Detta 
upplevs vara en välgrundad rutin och verkar bidra till att ge en tydlig start på lektionen. 
Därefter går Nilsson igenom lektionens planering och syfte som är utskrivet på tavlan 
men som förstärks av att det också delges muntligt. Därefter svarar Nilsson gärna på 
frågor om man räckt upp handen innan. Behövs det påminner Nilsson eleverna 
kollektivt att plocka bort telefoner, svälja eller spotta ut tuggummi. Påminnelsen ges 
kollektivt trots att det är ett fåtal individer det verkar röra. Att det likväl ges kollektivt 
kan tolkas som ett sätt att inte hänga ut enskilda. Det som Nilsson säger när 
elevgruppens fokus finns kan tolkas som: 

• Att Nilsson lägger ett värde vid att starten ska vara tydlig. 
• Att det finns en medvetenhet kring att tydlighet, likt både skriven och verbal 

information, ger fler elever möjligheten att uppfatta den.    
• Att Nilsson är intresserad av elevernas åsikter och tankar.  

Vidare bör datan belysas utifrån tidigare angiva frågor: 

Ser lektionsstarterna annorlunda ut från ett lektionstillfälle till ett annat?, och skiljer sig 
pedagogens kommunikation beroende på elevantal eller ålder? 

Utifrån materialet från observationerna upplevs lektionsstarterna inte skilja sig 
väsentligt sinsemellan. Rutinen är tydlig och den upplevs vara en följd av en 
medvetenhet kring dess värde för gruppen och deras möjlighet att finna fokus. Nilsson 
undervisar i huvudsak Åk 6, därmed går det inte att jämföra med andra åldrar. Men 
utifrån materialet finns ingen större skillnad på hur hen kommunicerar beroende på om 
det är alla tre klasserna samtidigt, helklass eller halvklass. Det vill säga att metodiken 
verkar inte olik, men tillfällena för indviduell kontakt blir rimligtvis fler då det är färre 
elever i rummet.    

Jönsson 

1. Vad finns det för individuell kontakt mellan pedagogen och elever innan lektionen 
har börjat? 

Under de 10 lektionstillfällens fem första minuter, som har observerats hade Jönsson 
individuell kontakt med elev vid 5 tillfällen, alltså i snitt 0.5 gånger per 
observationstillfälle. Kontakten var vid ett tillfälle av korrigerande typ och fyra av mer 
relationsstärkande karaktär. Vid tillfällena av mer relationsstärkande karaktär är tre av 
fyra gånger en elev som sökt upp pedagogen. Kontakten var kort med ansiktet vänt mot 
eleven och ögonkontakt fanns. Följande observationer kan tolkas som att: 

• Jönsson agerar professionellt och lyssnar på, tar tid för enskilda elever om de 
söker upp hen, men att utveckla individuella relationer till eleverna är inte det 
som prioriteras högst i metodiken. 

• Beter sig en elev på ett sätt som är störande för dynamiken i gruppen agerar 
Jönsson genom att tala med eleven individuellt.   
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2. a) Var står pedagogen placerad i rummet när lektionsstarten initieras?  

    b) Hur står hen kroppsligt? 

Jönsson står vid åtta av tio lektionstillfällen framför elevgruppen, lite lätt lutad mot 
flygeln. Vid två tillfällen varieras den fysiska placeringen i form av att sitta bakom 
flygeln och spela samt att stå vid rummets whiteboard. Utifrån observationerna upplevs 
Jönsson: 

• Ha rutin kring hur lektionsstarten ser ut men bryter rutinen ibland för att väcka 
elevernas intresse och få dem "på tårna".  

Vid de åtta lektionsstarter som börjar framför flygeln, står Jönsson upp, lutad mot 
flygeln med ena handen på flygellocket med ena benet korsat över det andra. Vid ett 
par tillfällen har Jönsson armarna i kors när eleverna samlas på körgradängerna. När 
fokus finns i elevgruppen och är riktad mot Jönsson ställer hen sig ofta med båda 
hälarna i marken och gestikulerar med händerna, vilket kan tolkas som att: 

• Jönsson ger ett avslappnat och stabilt intryck med sitt varierande kroppsspråk 
när eleverna samlas. 

• Aktiveringen i kroppen när elevernas fokus finns upplevs som energifylld och 
engagerande. 

3. Vilka metoder använder pedagogen för att få elevgruppen till fokus? 

När eleverna kommit in i musiksalen är de olika snabba med att ta sig till 
körgradängerna, sätta sig i sin stämma och vara redo för att lektionen ska starta. Tar det 
för lång tid att ens ta sig till sin plats uppmärksammar Jönsson gruppen genom att 
klappa, busvissla och visa tydligt att eleverna behöver komma på plats. Väl på plats 
försöker Jönsson få fokus genom att hyssja stilla, i låg ton som för att signalera på 
vilken nivå ljudet bör ligga. Om individer stör fokuset genom att fortsätta tala eller 
väsnas korrigerar Jönsson individuellt inför kollektivet. Korrigeringen kan tolkas som 
ett sätt att visa för gruppen vilka beteenden som inte är acceptabla under lektionstiden. 

Vid två tillfällen använder Jönsson varierade starter för att nå elevernas fokus. Vid ett 
av tillfällena sitter Jönsson bakom flygeln och spelar medan elevgruppen tar plats på 
körgradängerna. När gruppen sitter ner börjar Jönsson spela ackompanjemanget till en 
låt som alla i elevgruppen kan. Flera talar fortfarande men en efter en stämmer de in i 
sina respektive stämmor och till slut sjunger hela gruppen hela låten. Jönsson börjar 
snart coacha gruppen i klang och dynamik. När sången är färdigsjungen finns fokus i 
elevgruppen och Jönsson kan initiera nästa moment på lektionen. 

Vid det andra tillfället börjar Jönsson lektionen när alla elever kommit på plats på 
körgradängerna, med att klappa en rytm i tydlig, hög ton. De flesta av eleverna förstår 
direkt och klappar samma rytm. Därefter följer flera rytmer i olika variation och 
elevgruppen gruppen hänger med och är fokuserad. 

4. Vad säger hen när gruppen fokuserar?    

När gruppen har fokus på pedagogen påminner Jönsson om lektionens 
förhållningsregler, kepsarna av, tuggummin spottas ut, inga mössor eller solglasögon 
samt att lägga undan mobilerna. Därefter berättar Jönsson muntligt vilken agenda de 
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har under dagens lektion. Vad som kommuniceras därefter är varierande men 
introduktionerna upplevs medvetet hållas korta och effektiva för att lägga fokus på 
själva musicerandet. 

Vidare belysning utifrån angiva frågor: Ser lektionsstarterna annorlunda ut från ett 
lektionstillfälle till ett annat? Skiljer sig pedagogens kommunikation beroende på 
elevantal eller ålder?   

Lektionsstarterna har en rutin som verkar vara basen för lektionsstarterna men Jönsson 
upplevs se variation av lektionsstarterna som ett sätt att överraska eleverna och skapa 
lite dynamik i elevernas relation till vad som kan förväntas. Då Jönsson är 
huvudansvarig för Åk 7 finns det ingen data som är jämförlig med andra åldrar. 
Jönssons kommunikation upplevs inte variera baserat på antalet elever i rummet. 

Oskarsson 

1. Vad finns det för individuell kontakt mellan pedagogen och elever innan lektionen 
har börjat? 

Oskarsson undervisar både A och B klassen i Åk 5 och Åk 8. Under punkt 1 och under 
punkt 4 kommer observationerna därför delas in klassvis.  

Åk 5 

Vid fem observerade lektionstillfällen förekommer individuell kontakt vid 10 tillfällen. 
Av dessa kan 6 klassas som individuellt korrigerande och 4 av relationsstärkande 
karaktär. Det innebär att det är 10 individuella kontakter på fem lektionstillfällen. 
Alltså i snitt 2 gånger per observationstillfälle. Av de tillfällena som har klassats 
individuellt korrigerande är situationen generellt att Oskarsson går fram till en elev som 
är sen, högljudd eller som stör elevgruppens fokus, och talar med eleven och korrigerar 
individuellt. Av de som klassats som av relationsstärkande karaktär är det i huvudsak 
att Oskarsson möter eleverna indivuellt med ett leende och frågar hur de mår. Om 
eleven utger sig för att inte må bra stannar Oskarsson upp och lyssnar närmre, talar med 
eleven. Observationerna kan tolkas som: 

• Att Oskarsson är mån om elevernas välmående och är intresserad av att ha 
individuell kontakt. 

• Att korrigera individer inför gruppen undivks i största mån för att istället tala 
endast med den elev korrigeringen gäller. 

• Att en balans mellan korrigerande och relationsstärkande åtgärder upplevs som 
viktig.  

Åk 8 

Vid fem observerade lektionstillfällen förekommer individuell kontakt vid 9 tillfällen. 
Av dessa klassas 2 som individuellt korrigerande och 7 som av relationsstärkande 
karaktär. Det innebär att antalet individuella kontakter under lektionens fem första 
minuter är i snitt 1.8 gånger per observationstillfälle. Av de kontakter som klassats som 
individuellt korrigerande är det vid ett tillfälle en elev som har svårt att hitta fokus och 
upplevs störa resterande elevgrupp. Oskarsson går då fram, lägger sin hand på elevens 
axel och korrigerar individuellt. Vid det andra tillfället är det en elev som glömt sina 
studiematerial. Av de kontakter som klassats av relationsstärkande karaktär talar 
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Oskarsson vid ett tillfälle med två elever om minnen från när de gick i årskurs fyra. Vid 
samtliga observationstillfällen möter Oskarsson de elever hen inte sett tidigare under 
dagen med ett leende och ett "Välkommen". Vid flera av observerade tillfällen skojar 
hen med eleverna, lyssnar och skrattar när de bjuder på sig själva. Observationerna av 
Oskarssons individuella kontakter kan tolkas som att: 

• Oskarsson är mån om den goda relation hen har med klasserna och underhåller 
relationen genom att möta dem individuellt, fråga hur de mår och använda 
humor om tillfälle ges. 

• Att fåtalet individuella korrigeringar upplevs bero på att Oskarsson och 
elevgrupperna har känt varandra i flera år. Eleverna vet hur Oskarsson fungerar 
och Oskarsson vet hur elevgrupperna fungerar. 

2. a) Var står pedagogen placerad i rummet när lektionsstarten initieras?  

    b) Hur står hen kroppsligt? 

Vid alla tillfällena är Oskarsson placerad centralt, rakt framför elevgruppen, oavsett 
årskurs. Hen blir en naturlig central punkt för elevernas fokus. 

När lektionen startar står Oskarsson vid sju sju  och sitter vid tre. Vid alla sju tillfällena 
som hen står är det körtimma i helklass eller dubbelklass. Vid de tre tillfällena hen 
sitter är det i halvklass. Vid alla tillfällen som initieras stående hänger armarna längs 
sidorna eller gestikulerar. Vid alla tillfällen hen sitter ligger händerna på knäna. Torson 
är öppen, inga armar eller ben som korsar kroppens mittpunkt. Båda hälarna är i 
marken. Kroppens språk och placering kan tolkas som:  

• Att Oskarsson är medveten om vad hen signalerar. Genom att söka mittpunkten 
framför klassen och stå med hängande armar och med båda hälarna i marken 
upplevs hen som lugn, säker och trygg. 

3. Vilka metoder använder pedagogen för att få elevgruppen till fokus? 

Oskarsson upplevs ha en variation kring hur hen får elevgruppen till fokus. Hen spelar 
bland annat en låt som gruppen ska lära sig. När musiken sedan stängs av förstår 
elevgruppen att något annat ska hända och de fokuserar på Oskarsson. Hen använder 
även metoder som att hyssja från starkare till svagt i den nivå ljudkulissen föredragsvis 
ska ligga på. Hen viskar. Fler och fler verkar då bli nyfikna och tystnar för att höra vad 
som sägs. Hen rör sig i rummet och när hen sen söker upp mittpunkten och står lugnt 
verkar de flesta förstå att lektionen ska börja. De som inte uppfattat signalen korrigerar 
Oskarsson med blicken, gester eller med tilltal. Oskarssons variationer på hur hen 
kommunicerar till eleverna att det är dags att rikta fokus framåt och börja lektionen 
upplevs som metoder i en utgångspunkt att inte kräva deras fokus utan att få deras 
fokus. Variationen av metoder kan även tolkas som ett sätt att inte bli förutsägbar.  

4. Vad säger hen när gruppen fokuserar?  

Åk 5 

När elevgruppen har fokus inleder Oskarsson samtliga fem lektionstillfällen med att 
säga "God morgon, följt av klassen namn!" Elevgruppen svarar då samstämmigt "God 
morgon Oskarsson!"   Är det eftermiddag sägs istället god eftermiddag. Därefter 
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påminner hen om gemensamma förhållningsregler som att spotta ut tuggummi, ta av 
ytterkläder men påminner också vid ett antal tillfällen om att under lektionen räcker 
man upp en hand om det är något man vill säga. Vid olika tillfällen passar Oskarsson på 
att lyfta individer eller gruppen genom att bland annat dra igång applåder då två elever 
ska hålla i uppsjungning eller att tacka de som delat ut pärmar men även berömma 
gruppen för att de hjälper varandra när något gått snett. Hen berättar sedan hur 
lektionens planering ser ut och dess mål. Observationerna kan tolkas som: 

• Att Oskarsson har en pedagogisk tanke med att starta lektionen på ett tydligt 
sätt. 

• Att påminna om förhållningsregler men också om klassiska elevkotymer som 
att räcka upp handen ger en gemensam referens till bra förutsättningar för att 
arbeta tillsammans.  

• Att Oskarsson tycker det är viktigt att balansera beröm och "kritik" i relationen 
till elevgruppen. 

Åk 8 

Även med äldre elever är rutinen densamma när Oskarsson börjar lektionen. Hen börjar 
med "God morgon, klassens namn!", eller god eftermiddag, och klassen svarar då med 
samma ord fast följt av pedagogens namn. Därefter påminner hen i allmänna ordalag 
om att spotta ut tuggummi, ta av kepsar etc. Men påminner inte om att räcka upp 
handen. Utifrån observatören upplevs att Oskarsson och eleverna i Åk 8 har en mycket 
nära relation. Vilket säkert kan relateras till att Oskarsson har varit Åk 8's musiklärare i 
närmare fem år. Hen frågar dem kollektivt hur de mår. När någon berättar om sin 
personliga "läges-status" lyssnar Oskarsson och ställer eventuella följdfrågor. Att bjuda 
på sig själv, skoja och le ligger nära till hands och visar, enligt observatören, på en god 
relation mellan elevgrupp och lärare. Oskarsson berättar historier om upplevelser och 
hyss från hens liv. Observationerna skulle kunna tolkas som: 

• Att Oskarsson och elevgruppen har en relation som vilar på en gemensam 
förståelse för varför det finns rutiner och förhållningsregler i klassrummet samt 
vad som uppfattas som en respekt för varandras roller, både som lärare-elev 
men också som vuxen-ungdom och människa-människa. 

• Att Oskarsson strävar efter att upprätthålla goda relationer med eleverna och  att 
balansera personligt från privat. 

 
Ser lektionsstarterna annorlunda ut från ett lektionstillfälle till ett annat? 

Från det att elevgruppen kommer in i klassrummet till att de har fokus, sagt god 
morgon eller god eftermiddag, samt fått höra dagens lektionsplanering följs i stora drag 
samma mönster. Utom vid ett tillfälle då musik spelas när eleverna kommer in i 
musiksalen. Men efter att planeringen har förtäljts är det stor skillnad mellan tillfällena, 
ibland är det två elever som ska hålla uppsjungning, vid några tillfällen berättar 
Oskarsson en historia, ibland talar pedagogen och elevgruppen om sådant som händer 
utanför musiksalen.    

Skiljer sig pedagogens kommunikation beroende på elevantal eller ålder? 
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Enligt de observationer som gjorts skiljer sig kommunikationen mellan årskurserna. 
Gentemot dem elevgrupper som går i Åk 5 upplevs det att tonen är god och glad men 
att ett större fokus behövs på att ordning, rutin och förhållningsregler ska 
implementeras. Kommunikationen med dem elevgrupper som går i Åk 8 upplevs redan 
ha implementerade rutiner som både elevgrupp och lärare känner sig trygga i. Som ett 
led av det verkar kommunikationen mellan elevgrupp och lärare till större del istället 
handla om relationsbyggande.  

Oskarssons kommunikation gentemot elevantal verkar inte till markant grad variera 
beroende på elevantalet i gruppen vid lektionstillfället.  

7 Diskussion 
Här i den första delen av diskussionskapitlet ämnas en sammanställning göras och en 
slutsats av observationerna av alla tre pedagoger. Skiljde sig deras metodik kring 
lektionens fem första minuter på ett sätt som kan relateras till deras olika erfarenhetsår?  

I avsnittet Perspektiv på slutsatsen presenteras alternativa sätt att se på studiens slutsats. 
Där ställs frågor kring hur studien hade blivit annorlunda om andra val gjorts gällande 
hur studien hade kunnat nå mer djup, val av sökord, litteratur, forskningsmetodik. 

I den sista delen ställer jag mig frågan vad denna studie har genererat för tänkbar 
fortsatt forskning.    

7.1 Slutsats 
1. Vad finns det för individuell kontakt mellan pedagogen och elever innan lektionen 
har börjat? 

Om man börjar med att jämföra rent statistiskt antalet indivuella kontakter med elever 
mellan pedagogerna kan man se att Nilsson har registrerad elevkontakt 22 gånger på 10 
lektionstillfällen, alltså 2.2 gånger per lektionsstart. 3 av gångerna har klassats som 
individuellt korrigerande och 19 av gångerna har klassats som av relationstärkande 
karaktär. 

Jönsson har registrerad individuell kontakt vid 5 tillfällen på 10 lektionstillfällen, alltså 
0.5 gånger per lektionstillfälle. Av de tillfällena har 1 klassats som indivuell korrigering 
och 4 klassats som av relationsstärkande karaktär.   

Oskarsson har sammanlagt registrerad individuell elevkontakt 19 gånger, varav 10 
gånger på 5 lektionstillfällen med Åk 5 och 9 gånger på 5 lektionstillfällen med Åk 8. 
Sammanlagt 1.9 gånger per lektion över båda klasserna. Om man tittar på de olika 
årskurserna har 6 av 10 gånger klassats som individuellt korrigerande och 4 av 10 
gånger som av relationsstärkande karaktär gällande Åk 5.  
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Tittar man på samma sätt på Åk 8 har 2 av 9 individuella kontakter klassats som 
individuell korrigering, 1a, och 7 av 9 klassats som 1b, av relationsstärkande karaktär. 
För att ge en sammanställd översikt på första forskningsfrågan: 

Nilsson – 22 individuella kontakter, 3st klassade 1a, 19 st klassade 1b 

Jönsson – 5 individuella kontakter, 1 klassad 1a, 4st klassade 1b 

Oskarsson – Åk 5: 10 individuella kontakter, 6st klassade 1a, 4st klassade 1b 

Åk 8: 9 individuella kontakter, 2st klassade 1a, 7st klassade 1b. 

2. a) Var står pedagogen placerad i rummet när lektionsstarten initieras?   

    b) Hur står hen kroppsligt? 

Nilsson står eller sitter uteslutande centralt, nära elevgruppen när lektionen initieras. 
Kroppssligt är händerna hängandes vid sidan vid ståendes eller i knät eller på en dator 
vid sittandes. Båda hälarna är i marken.    

Jönsson börjar vid 8 av 10 tillfällen ståendes centralt framför eller till vänster om 
flygeln när lektionen initieras. Vid två lektionstillfällen initieras lektionen från en 
annan plats i rummet. Kroppsligt står hen vid ett par tillfällen med armarna i kors och 
lutad mot flygeln. Vid andra tillfällen med en hand på flygeln, ena benet korsat över det 
andra.  

Oskarsson står eller sitter uteslutande som en central punkt, framför elevgruppen när 
lektionen initieras. Kroppsligt är båda hälarna i marken, armarna hängandes eller 
gestikulerande vid stående och i knät eller gestikulerande vid sittande.  

3. Vilka metoder använder pedagogen för att få elevgruppen till fokus? 

Nilsson möter blickar och ler åt elever när eleverna kommer in i klassrummet. När 
elevgruppen samlats på sina bestämda platser på körgradängerna går Nilsson fram och 
ställer sig centralt som ett tecken på att lektionen är på väg att starta. De flesta tystnar. 
Om elevgruppen inte uppfattat rutinen korrigerar hen gruppen kollektivt, verbalt eller 
hyssjandes.  

Jönsson förbereder dagens lektion när eleverna äntrar musiksalen. Om elevgruppen tar 
för långt tid för att komma på plats i sin stämma på körgradängerna klappar Jönsson i 
händerna vid ett par tillfällen och busvisslar samt ber gruppen verbalt att komma på 
plats. Vid ett tillfälle får Jönsson elevgruppens fokus genom att vänta tills alla satt sig 
på sin plats och sen börjat spela ackompanjemanget till en sång alla kan. Fler och fler 
stämmer in och snart har Jönsson gruppens fokus. Det förekommer även ett tillfälle då 
Jönsson får elevgruppens fokus genom att klappa en rytm som elevgruppen sedan ska 
härma. Elevgruppen förstår uppgiften och fokuserar.  

Oskarsson möter eleverna när det kommer in i lektionssalen med blick, leende och med 
att önska välkomna. Därefter varierar metoderna, vid flera tillfällen ställer sig 
Oskarsson centralt framför elevgruppen och korrigerar sedan dem kollektivt verbalt 
eller med att hyssja, de som fortsätter tala korrigeras individuellt med blick, gest eller 
verbalt. Vid ett tillfälle spelar Oskarsson musik, när den sedan stängs av reagerar 
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gruppen med att också tystna. Hen använder även viskning som ett sätt att få gruppen 
intresserad och fokusera.  

4. Vad säger hen när gruppen fokuserar?    

Nilsson startar majoriteten av sina lektioner, när elevgruppen har fokus, med att säga 
hej följt av klassens namn. Elevgruppen svarar sedan på samma sätt fast med Nilsson 
istället för klassnamnet. Därefter går Nilsson igenom planeringen som står på tavlan 
muntligt. Sedan påminner Nilsson om gemensamma förhållningsregler och svarar på 
eventuella frågor. Behövs det korrigerar Nilsson elevgruppen kollektivt.  

Jönsson börjar majoriteten av sina lektioner, när elevgruppen har fokus, med att 
påminna om gemensamma förhållningsregler. Därefter presenteras den aktuella 
lektionens planering. Vid enstaka tilfällen lyfter Jönsson frågor som rör någon eller 
båda elevgrupperna. Exempelvis betyg eller om det är stressigt att hinna ifrån 
föregående lektion till musiklektionen. Vid övriga tillfällen upplevs introduktionen 
hållas kort och effektiv för att sedan påbörja uppsjungning och musicerande. 

Oskarsson initierar samtliga lektioner med att önska elevgruppen god morgon eller god 
eftermiddag följt att klassnamnet. Elevgruppen svarar på samma sätt fast med 
pedagogens namn istället för klassnamnet. Därefter går Oskarsson igenom lektionens 
planering muntligt. Behövs det korrigerar hen gruppen kollektivt, påminner om 
gemensamma förhållningsregler. Därefter varierar upplägget, vid några tillfällen frågar 
hen gruppen hur de mår, lyssnar och talar lite kring det, använder humor om det är 
tillfälle. Vid ett par tillfällen berättar hen om historier från livet.     

Ser lektionsstarterna annorlunda ut från ett lektionstillfälle till ett annat? Nilssons 
lektionsstarter upplevs följa, i stort, en tydlig rutin. Oskarssons lektionsstarter verkar 
mer varierande och Jönsson mest varierande.     

Skiljer sig pedagogens kommunikation beroende på elevantal eller ålder? Sett över alla 
tre pedagogerna upplevs inte kommunikationen skilja sig nämnvärt beroende på 
elevantalet i gruppen. Av förståeliga skäl, och gällande alla tre pedagoger, ger mindre 
elevgrupper större möjligheter att uppmärksamma enskilda individer. 

 

7.2 Perspektiv på slutsats 

7.2.1 Värdering av slutsats 
Går det utifrån slutsatsen utläsa en värdering av vad som är mest föredraget eller minst 
föredraget utifrån det faktum att pedagogerna har olika lång erfarenhet av att arbeta på 
skolan? Nej. Man kan se på resultatet utifrån ett perspektiv och värdera att det är bra för 
elevgruppen med tydliga rutiner som blir betingade till ett visst agerande. Man kan göra 
en värdering att det finns ett värde och en trygghet i att lektionerna följer ett tydligt 
mönster. Eller kan man ha perspektivet att det är bra att elevgruppen blir utmanad med 
varierad metodik för att förutsägbara metoder bidrar till en tristess elever i värsta fall 
kan uppleva i skolan.  
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Oavsett hur man värderar finns det ytterligare en parameter att ta hänsyn till: det är 
mycket möjligt att den pedagog som vid observerade tillfällen bedrivit en viss metodik 
inte alls skulle ha förespråkat den med andra elevgrupper. Pedagogen har då anpassat 
sina metoder för att det upplevs fungera bäst med den elevgrupp hen undervisar. 
Alternativt har pedgogen en tilltro till sin metodik och bedriver den från första lektion 
med tron att elevgruppen lär sig metodikens rutin, anpassar sig och med tiden känner en 
trygghet i den. 

7.2.2 Värdering av slutsats 
Det är viktigt för mig att påpeka att oavsett hur du som läsare värderar pedagogernas 
beteende som mer eller mindre föredraget, förtäljer resultatet ingenting om elevgruppen 
lärde sig något under lektionstillfället eller hur, eller om, insikter genererats utifrån 
pedagogens kunskaper och metodik, hos den individuella eleven. Med det som 
utgångspunkt är det befogat att fråga sig varför man ska göra studien på lektionens fem 
första minuter då lektionen ofta är tio gånger så lång?   

Efter att ha arbetat med barn och ungdomar i tio år är det genererat ur egna erfarenheter 
en nyfikenhet har väckts kring lektionens inledning. Egna upplevelser har gjort 
gällande att om en lektion eller en aktivitet introduceras på ett sätt som väcker 
nyfikenhet har det funnits bättre förutsättningar för att den faktiskt uppfyller den 
potential som väckte nyfikenheten. Har du dessutom ett förtroende från din målgrupp 
ökar chansen ytterligare att det blir en lyckad sammankomst. I ett större perspektiv 
handlar det om det mentala. Här menas att som pedagog räcker det inte med att ha 
ämnesrelaterade kunskaper, man behöver också vara strateg.  Har du en förståelse för 
hur du kan väcka nyfikenhet och vilka strategiska och socialpsykologiska verktyg du 
sen använder för att bygga vidare på den nyfikenhet som väckts, börjar du närma dig 
metoder för att nå "proximala utvecklingszonen" (Vygotskij 1978) där vi förmår 
överskrida eller se bortom det vi för stunden behärskar, oftare. 

Aspelin beskriver i sin bok Zlatan, Caligula och ordningen i skolan (2003) eleven Ida 
och läraren Elisabeth och hur deras olika liv sammanstrålar med övriga elever i klassen 
under lektionstillfällena. Här följer ett utdrag ur kapitlet En lektion inleds: Eleven Ida 
och läraren Elisabeth har under morgonen vistats i skilda miljöer tillsammans med 
olika männisor. Nu har de tagit plats i ett klassrum och ska enligt schemat börja en 
lektion i religionskunskap. Elisabeth säger "Jaha, då så. Det är vår i luften idag. Det 
märks både där ute och här inne!" Under loppet av någon minut händer det något 
märkbart i skolklassen. Surrandet avtar och förbyts i tystnad. Elevernas blickar riktas 
från varandra och mot Elisabeth. Elisabeth står vänd mot klassen och talar med hög 
röst. Hennes förut neutrala uppsyn har övergått i ett leende. Samtidigt har elevernas 
tidigare mångskiftande ansikten antagit mer neutrala miner. Det är som om elever och 
lärare på kort tid träder in i en ny dimension av verklighet (Aspelin 2003). 

Det är en målande och idealiserad bild av hur en lektionsstart ser ut, men värdet av en 
bra start på elevens och pedagogens interaktion kan vara den mentala skillnaden på en 
kort eller en lång uppförsbacke.        
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7.2.3 Ifrågasättande 
Som författare av denna uppsats behöver jag ställa mig frågan vad som kunde gjorts 
annorlunda? Någon vidare skillnad mellan pedagogernas varierande erfarenhet gick 
inte att tydligt urskilja. Hade  jag fått mer inblick i deras resonemang ifall studien 
kompletterats med intervjuer med varje utvald pedagog? Ja, det hade kunnat ge studien 
en dimension till. Där hade pedagogerna kunnat utveckla sin metodik med sin egen 
pedagogiska filosofi. Jag hade även kunnat göra lektionsstartens metodik än tydligare 
genom att göra en transkription med inspiration av Annika Falthins licentiatuppsats 
Musik som nav i musikredovisningar (2011). Det hade gett studien än mer djup.   

Det finns också ett behov av att ifrågasätta valet av litteratur. Stärker valen av litteratur 
en bild av att det hos författaren finns en pedagogisk metodik som är mest föredragen? 
Ja, det är möjligt. Under studiens begynnelse när relevant litteratur sökts har sökord 
som pedagogik, ledarskap, lektionsinledning, körledning och socialpsykologi använts. 
Dessa sökord har lett till litteratur likt Juul&Jensen (2004), Thornberg (2013) och 
Aspelin (2003) som är av mer relationbaserad pedagogisk karaktär. Men i en insikt att 
bredda fältet har andra titlar som speglat ledarskap och pedagogik ur allt från subjektiva 
till objektiva resultat blandats med forskningar som bör ha inneburit alternativa 
synvinklar. Som exempelvis Ahlstrand, Aili, Blossing & Tornberg (2008), Bass & Bass 
(2008), Uggla (1979) och Stensmo (2008) De har använts för att skapa komplement till 
en bild av pedagogik som annars riskerat att bli alltför subjektiv. Därmed tycker jag 
mig kunna hävda att studien har en intention att vara objektiv kring ämnet.    

7.3 Fortsatt forskning 
Med utgångspunkt ur denna studie finns det flera aspekter som skulle vara intressant att 
göra vidare forskning på. Det skulle vara intressant att göra vidare forskning på 
fenomenet startblock som dokumenterat använts av bland annat Hjällboskolan i 
Göteborg och Västra Engelbrektskolan i Örebro. Att göra en jämförelsestudie mellan 
två klasser från samma årskurs där pedagogerna använder startblock på ena klassen 
men inte på den andra. För att kunna göra en jämförelse skulle ett gemensamt 
mätinstrument behövas, exempelvis ett prov. Skulle det märkas en skillnad? Studien 
hade behövts göra på många parallellklasser för att ge en trovärdig jämförelsegrund. 
Kravet för ett genomförande hade varit att studien inte upplevs experimentera med 
individer och individers studieresultat. Därmed skulle inte en bedömning kunna göras 
på det evetuella provtillfället.  

Vidare vore det intressant att göra en mer omfattande studie kring lärares metoder att 
fånga elevernas fokus. Vad har olika pedagoger för olika knep? En större 
observationsstudie med kompletterande intervjuer hade kunnat sammanställas till en 
liten "knep och knåp"-bok för lärare och lärarstudenter.  

7.4 Slutord 
I ärlighetens namn blev resultatet av denna uppsats bättre än förväntat. Resultatet visar 
inte i första hand på vilken skillnad som finns när mer eller mindre erfarna pedagoger 
arbetar utan det blev en studie över tre skickliga pedagoger som använder olika 
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metodik. Det registrerade materialet har gett insikter och funderingar kring hur jag själv 
agerar i rollen som pedagog och ledare vilket har lett till en vilja att dokumentera egna 
lektioner för att utvecklas vidare.  

Studien stödjer teorin om att det finns ett gruppsykologiskt värde i lektionens fem 
första minuter som man som pedagog med fördel bör ha en strategi kring. Det är i alla 
fall ett personligt mål, en allmän uppmuntran och en förhoppning.     
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