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Sammanfattning

Syftet med studien var att undersöka stråklärares erfarenheter av den egna lektionsplaneringen.
Detta område utgör en viktig del av den pedagogiska processen och jag kände att jag under min
utbildning på Kungl. Musikhögskolan saknade den biten. Genom fem intervjuer med aktiva
stråklärare försökte jag få svar på hur de skapade sina lektionsplaneringar och hur de resonerade
detta. De lärare som jag talat med före min studie hade svårt att sätta ord på deras planeringsarbete.,
vilket gjorde mig nyfiken på att gräva djupare och se om jag genom mer utförliga frågor kunde få
svar kring detta. Utifrån lärarnas utsago kan jag konstatera att samtliga stråklärare i min studie
planerar sina lektioner mer eller mindre. Ju mer erfarna lärarna är desto mindre tid lägger de på sin
lektionsförberedelse. Lärarnas planering handlar i första hand om att hitta lämplig repertoar till sina
elever. Jag kan även konstatera att de erfarna lärarna reflekterar mer kring eleverna snarare än sig
själva till skillnad från de mindre erfarna som reflekterar mer kring sig själva. Överlag verkar det
som om de mindre erfarna reflekterar mycket mer än de mer erfarna. 

Jag kan konstatera att stråklärarna i min studie hade svårt att formulera sig om hur de tänkte kring
sin planering. Det verkade som om de inte lagt så mycket vikt vid att reflektera kring sin
förberedelse, utan att att lektionsplaneringen fungerade som ett slags ”hjälpmedel” vid sidan om. 
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1 Inledning

Jag är tjugosex år gammal och går mitt fjärde år på Musikhögskolan i Stockholm där jag studerar
till violinpedagog. Under min utbildning på musikhögskolan har jag lärt mig en del om metoder och
material i undervisningen. Nu när jag snart skall summera min studietid på Musikhögskolan
funderar jag på vad jag har berört minst och vad jag skulle finna intressant och relevant att ha med
mig i mitt kommande yrkesliv. Jag känner att utbildningen har gett mig många musikaliska och
pedagogiska kunskaper, men tycker att vi har pratat alldeles för lite om undervisningsförberedelsen.
Under min utbildning har jag fått chansen att undervisa i olika former som till exempel fiolklass,
individuella lektioner, barngrupp, orkester etc. Jag har således undervisat elever i många olika
åldrar. 

När jag under min utbildning varit på ”fältet” och auskulterat på olika lektioner har jag av naturliga
skäl endast kunna beskåda själva lektionsförloppet och inte det som sker mellan lektionerna. Jag har
med andra ord jag fått ta del av lärarens metoder och hans eller hennes pedagogiska egenskaper,
men inte hört om hur läraren förbereder sina lektioner och reflekterar kring lektionsförloppet.
Genom kortare samtal med verksamma stråklärare har jag fått mersmak av hur de tänker kring
lektionsförberedelse. 

Det ställer helt olika krav på mig att undervisa barn eller vuxna. När jag undervisar äldre har jag
mycket lättare att relatera till mig själv, där jag är just nu i ålder. Med de äldre eleverna har jag
lättare att få utlopp för mina musikaliska kunskaper. Den metodiska undervisningen som innefattar
ett antal steg för att nå ett specifikt mål, förfaller mig mycket svårare, kanske för att jag under mina
första år som violinist inte själv blev undervisad på ett metodiskt sätt. Det finns en risk att jag kan
bli missförstådd när jag säger att min gamla lärare inte var metodisk, men jag syftar helt enkelt på
att jag inte kunde se eller minnas att han använde sig av någon speciell fiolmetod. Att jag resonerar
så, kanske beror på att jag helt enkelt inte var medveten och reflekterade på det sättet när jag var
ung, och därav inte vet om han hade någon speciell metod. Han är en utbildad violinist på
musikerlinjen och har inte någon pedagogisk examen. Det hade varit intressant att idag föra en
diskussion med min första lärare om hur han tänkte kring sin lektionsplanering eller hur han
resonerade kring undervisningen överlag.

Jag tror att många lärare blir färgade av sina egna lärare, när de senare själva undervisar. För min
egen del betydde min första lärare väldigt mycket musikaliskt. Det är honom jag har att tacka för att
jag fortfarande spelar. När jag själv undervisar märker jag hur influerad jag är av hans undervisning.
Å ena sidan är alltså det intuitiva i undervisningen väldigt viktigt för mig. Å andra sidan fungerar
mina lektioner bäst när jag är förberedd. Eftersom jag fortfarande är på ett nybörjarstadium som
lärare tror jag att det är avgörande att jag planerar min undervisning. Ju mer erfarenhet man besitter
desto lättare blir det att hantera en undervisningssituation och framförallt att improvisera i stunden,
tror jag. Med det menar jag dock inte att man som erfaren lärare inte ska förbereda lektionen, för det
tror jag att man måste göra under hela sin pedagogiska karriär. 

För att kunna formulera en lektionsplanering är reflektion en nödvändig aspekt. Således kommer
reflektionen vara en av nyckelfaktorerna i min studie. 
Jag tror att det som utgör en god pedagog inte bara handlar om att ha en bra metod utan att lärarens
förmåga att till exempel förmedla, tolka elevens signaler, strukturera undervisningen, reflektera
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kring sitt agerande etc. är minst lika avgörande eller till och med nödvändig för att undervisningen
överhuvudtaget skall fungera. Jag hävdar att reflektionen kring sitt eget handlande och elevens
utveckling är nyckeln för en god utveckling. 
Vad är det som gör att en pedagog lyckas med sin undervisning? Är lärarerfarenhet att strukturera
sin undervisning men ändå vara redo för improvisation? Hur stor betydelse har själva
lektionsförberedelsen för lektionens utfall och i längden för elevens utveckling?

2. Syfte 

Syftet med min studie är att undersöka hur stråklärare tänker kring lektionsförberedelse.

Studiens huvuduppgifter är:
– att undersöka i vilken utsträckning dagens stråklärare säger sig planera sina lektioner?
– att jämföra erfarna och oerfarna stråklärares syn på lektionsplanering. 

Jag är nyfiken att få veta vad de erfarna lärarna tycker är den största skillnaden i deras planering
idag jämförd med under deras tidigare år. 

3 Kunskapsbakgrund

I detta kapitel kommer jag att presentera litteraturen som gett mig förståelse och idéer om
undersökningens innehåll. Fakta från litteraturen som jag finner relevant för studien kommer jag
sortera in under följande rubriker: ”Den reflekterande praktikern”, ”Lektionsplanering”,
”Erfarenhetens betydelse”, ”Rutin i läraryrket”, ”Den didaktiska analysen”. När jag hade läst
litteraturen som jag kunde knyta an till mitt ämne, sorterade jag innehållet i de ovan nämnda
rubrikerna. De har alla en anknytning till lektionsförberedelsen, där således ”Lektionsplanering” var
den mest självklara rubriken. Hur ser olika ”experter” på lektionsplaneringen? Vad anser de är
viktigt att tänka på? Under läsningen av litteraturen stötte jag på ”experternas” jämförelse mellan
nybörjare och erfarna pedagoger. Jag valde att döpa rubriken för ”Erfarenhetens betydelse”. ”Rutin i
läraryrket” är en rubrik som skapades utifrån mina intervjuer och observationer och som jag fann
intressant att ta med i min studie. Under rubriken ”Den reflekterande praktikern” tar jag upp hur
”experterna” resonerar kring reflektionen i samband med sin undervisning. För att planera sina
lektioner är reflektionen nödvändig. Wolfgang Klafki är den mest intressanta personen i min studie
vilket har lett till att jag döpte min sista rubrik till ”Den didaktiska analysen”, vilket är hans egna
teori. 

När jag skulle välja ut vilka författare, pedagoger, professorer och didaktiker som kunde vara
intressanta och relevanta för min studie, tog jag hjälp av bekanta lärare samt studerade referenslistor
på uppsatser med ett liknande tema. Jag har medvetet valt att läsa böcker som är mer allmän
pedagogiska, det vill säga sådana som inte är knutna till musikområdet. Anledningen är att den
ämnesspecifika litteraturen av erfarenhet brukar vara metodiskt inriktad och det är något som jag
försöker undvika att komma in på i min studie. 

Johan Dewey (1859-1952) var en amerikansk filosof, psykolog och pedagog (didaktiker). Han var
anställd professor bl.a. vid University of Chicago och University of Columbia. 
Wolgang Klafki är en tysk didaktiker som föddes 1927 Angersburg, Ostpreussen. Klafki är en av
Tysklands och didaktikens förgrundsgestalter och har som pedagogisk reformator och
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vetenskapsman påverad utbildningspolitiken samt teoribildningen. 
Hilbert Meyer (född 1941) och samtida med Klafki, är även han en tysk didaktiker och idag
professor vid universitetet i Oldenburg. 
Gerd B och Gerhard Arfwedson är svenska pedagoger och forskare som genom sina vetenskapliga
studier gett svenska forskare, politiker, administratörer, lärare och lärarutbildare viktiga tankar och
uppslag. Deras huvudsakliga arbete har handlat om att jämföra den tyska och den svenska
didaktiken.
Per Fibaek Laursen är en dansk professor med inriktning på pedagogisk specialisering som idag
arbetar på Danmarks Paedagogiske Universitet. 
Tom Tiller är professor i praktisk pedagogik vid UNIKOM, Tromsö Universitet, och har även
erfarenhet som lärare och rektor. Han har under de senaste åren gett ut fackböcker för pedagoger.
Jan Bengtsson samt Mikael Alexandersson är Universitetslektorer på institutionen för metodik vid
Göteborgs universitet.
Rainer Bromme föddes 1951 i Frankfurt am Main, Tyskland. Han är sedan 1995 professor i
pedagogisk psykologi vid Wilhelms Universitet i Münster i Tyskland. 

De som dominerar mina litteraturstudier är Wolfgang Klafkis och Gerd B & Gerhard Arfwedsons
böcker. Man kan säga att Klafkis teorier genomsyrar hela min litteraturstudie, eftersom de flesta är
influerade av Klafki. Jag fann ett intresse att ta med svenska, tyska och vissa amerikanska
forskningar i min uppsats eftersom framförallt den tyska och svenska forskningen skiljer sig från
varandra. Arfwedson och Arfwedson redogör för den största skillnaden:

”I svensk pedagogisk tradition bekymrar man sig inte så mycket om de övergripande
utbildningsmålen. Dem överlåter man till politikerna, och sedan följer man lojalt deras signaler. I
svensk pedagogisk tradition handlar vidare undervisningsanalys om hur man ska och kan göra i
klassrummet. Den bakgrund av styrande villkor som finns i det omgivande samhället, med dess
historia och dess livsvillkor, lämnar man ofta därhän. I båda dessa avseenden är tysk didaktisk
tradition en helt annan än den svenska. När svensk forskning- med positivistiskt formade krav på
värderingsfrihet- oftast avstår från att vetenskapligt undersöka utbildningssystemets norm- och
målproblematik, så är i stället just den problematiken att huvudintresse för den tyska didaktiken.
När svensk forskning- i en amerikansk efterföljd- koncentrerar sig på undervisningstekniker och
organisation (d.v.s. hur man ska handla i klassrum och skola, hur man ska organisera en utbildning),
då ser tysk didaktik undervisning och undervisningsprocesser som samhällsfenomen, som inte blir
begripliga om man inte låter analysen vidga sig långt utanför klassrummets väggar.” (Arfwedson &
Arfwedson, 1995)

Den reflekterande praktikern
Reflektera härstammar ursprungligen från latin, där re betecknar åter och flectera böja. Det
användes ursprungligen för att beskriva hur ljus, rent optiskt, återkastas mot en blank vattenyta,
spegel eller liknande. (Bengtsson, 1995)

Reflektion är att”tänka”, att ”problematisera”, att ”skapa egen insikt och förståelse”, att ”förstå
mening”, att ”upptäcka sig själv” eller att ”tänka kritiskt”. (Alexandersson, 1999)

En givande utgångspunkt för reflektion är när något går annorlunda än vad man väntat sig. Det vill
säga när rutinen inte längre räcker till, därför att eleverna reagerar på ett annat sätt än man förväntat
sig eller att det visar sig att de inte lärt sig det man förväntat och hoppats. (Laursen, 2005)
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Alexandersson (1999) menar såväl som Tiller (1999) att reflektion är nödvändigt för förändring och
utveckling. För att människan eller läraren i det här fallet ska nå kunskap i djupare bemärkelse och
därigenom utvecklas, måste den först upptäcka sina egna tolkningsramar och komma till insikt om
varför hon tänker som hon tänker. I vardagen är det inte alltid så lätt att finna tid för reflektion.
Många känner att det bästa är att låta saker och ting bli som de blir och se till att klara av situationen
så gott det går. En sådan inställning gynnar inte förändring och utveckling. I kristider tvingar sig
reflektionen på i högre grad, men så snart faran är över faller man tillbaka i vardagens rutiner. 

I det ögonblick som man börjar reflektera, så börjar man oundvikligen också att göra observationer
för att granska situationen. En del av dessa observationer sker med hjälp av sinnena, medan andra
kommer till stånd genom att man minns observationer som man själv, eller andra, har gjort tidigare.
Reflektion är i första hand en social process. Den riktar sig mot eleverna, processen och sist mot sig
själv, det vill säga läraren. Begreppet reflektion är således både en individuell och social aktiv
process. Syftet med att reflektera är att skapa mening och förståelse. Ett sätt för läraren är att
reflektera på när man jobbar som lärare, är att reflektera över: vilket ”stoff” (innehåll) de enskilda
eleverna ska ta till sig, hur upplägget (strukturen)för undervisningen skall se ut samt vilka
arbetsformer och arbetssätt (metoder) som skall användas. (Dewey, 1933/1996) 

Lärarens handlingar och uppmärksamhet under själva undervisningen eller i förberedelsen primärt
är riktad utåt mot eleverna, medan den i de överväganden som följer efteråt riktas mot henne själv
och hennes egen roll. Reflektionen handlar således om den individuella processen såväl som den
sociala processen. Den form av utvärdering som står frikopplad från undervisningens omedelbara
krav på handling kallas ofta reflektion. (Laursen, 2005)

Tiller (1999) och Laursen (2005) talar om begreppet på liknande sätt. Reflektionen är det viktigaste
ledet mellan vad vi har gjort tidigare och den framtida handlingen.

Det är viktigt att man som lärare också är medveten om de val man gör inte alltid behöver vara de
enda rätta. Det är viktigt att man är öppen och ser nya möjligheter istället för att endast finna det
egna sättet att undervisa som korrekt. (Alexandersson, 1999) 

Lektionsplanering

Enligt Klafki karakteriseras förberedelsen av den fundamentala interaktiva relationen mellan teori
och praktik eller- om man så vill- det grundläggande samspelet mellan erfarenhet och reflektion.
Den riktigt goda lektionsförberedelsen liksom planeringen av en längre undervisningsenhet innebär
alltid en- visserligen småskalig men ändå varje gång ny provisorisk konstruktion, som bygger på en
syntes av tidigare erfarenheter. Samtidigt vet den erfarne läraren att myriader av oförutsedda
händelser är att vänta när lektionen väl hålls. (Arfwedson & Arfwedson, 1995)

Klafki (1958) hävdar att lektionsplaneringen är en viktig del i den pedagogiska processen men för
att man skall kunna kalla sig skicklig pedagog så måste man ha ett öppet förhållningssätt inför nya
situationer, och en förmåga att på ett smidigt sätt hantera elevers plötsliga impulser och de
svårigheter som uppstår i stunden i klassrummet. (Arfwedson & Arfwedson, 1995). 
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Tiller (1999) menar att det lektionsplaneringen måste lämna plats åt elevernas oförutsägbara
handlingar. En bra lektion måste vara väl förberedd, men planeringen kan inte vara sådan att alla
handlingar styrs från början. Precis som Klafki menar Tiller att en bra planering måste lämna
öppningar för elevernas tankar och åsikter. att det måste lämnas utrymme för det överraskande och
kreativa, för misslyckade försök såväl som lyckade.

Klafki menar att läraren till och med bör planera för olika tänkbara scenarier. Han ger planeringen
ytterligare en ingrediens och poängterar vikten av undervisningens bildningsinnehåll. Det gäller att
tänka igenom och utforma många planerade sekvenser och möjligheter, som kan ge just de aktuella
eleverna tillfällen till fruktbärande ”möten” med ett visst bildningsinnehåll och dess bildande
potential (bildningshalten). (Arfwedson & Arfwedson, 1995). 

Arfwedsson (1998) tycker precis som Klafki (1958) att läraren måste kunna levnadsgöra
kunskapsinnehållet för olika slag av elever i olika åldrar, så att dessa fängslas, förstår och lär in det.
Ska läraren klara denna uppgift, måste hon eller han noga ha tänkt igenom den aktuella kunskapens
potential och planerat för dess realisering i undervisningen. Arfwedsson menar även att läraren bör
ha ett fungerande och personligt förhållande till de kunskaper, det innehåll, de ska lära ut.

Den dikt läraren nästa dag ska presentera, måste enligt Klafki (1958), på nytt kunna glädja , oroa,
förtjusa eller skaka om läraren. Detta ingår i det som Klafki kallar undervisningsförberedelsens
specifikt pedagogiska uppgift, i vilket läraren vrider och vänder det dynamiska komplexet
”bildningshalten”. (Arfwedson & Arfwedson, 1995). 

Klafki menar att läraren under sin didaktiska analys givetvis får en del idéer om metoder, men inte
desto mindre är den egentliga metodplaneringen bara tänkbar efter den didaktiska reflektionen.
Metodbeslut stöds nämligen av praktiska överväganden, och de metodiska stegen är vanligtvis
kronologiska, medan den didaktiska reflexionens ordning däremot följer teoretiskt systematiska
normer. Han menar att metodbesluten vanligen berör följande fyra områden:

1.) beslut om sekvenseringen eller den metodiska gången bör väljas. Vilka sektioner faser eller
steg ska undervisningsförloppet delas in i?

2.) undervisningsformer och arbetssätt måste väljas, så att en lagom blandning av olika
aktiviteter åstadkoms. 

3.) beslut om vilket undervisningsmaterial som ska komma till användning bör fattas. 
4.) läraren måste förnuftigt organisera allt detta material och annan rekvisita för att kunna

använda det i undervisningen och inlärningen.
(Arfwedson & Arfwedson, 1995). 
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Arfwedsson (1998) har låtit sig influeras av Klafkis (1985) teori och presenterar här en liknande
uppställning men har till skillnad från Klafki delat upp det mer. Undervisningsplanering innebär en
rad komplicerade val och beslut. Lärare kan besluta och välja tillsammans med eleverna, men
huvudansvaret för resultatet av detta samarbete åvilar dock läraren. Processen kompliceras av att
den nästan alltid måste genomföras i en förhandlingssituation med eleverna. Det handlar då främst
om beslut rörande: 

• innehållsurval 
• perspektivval
• sekvensering
• strukturering
• arbetsformer och grupperingar
• utvärderingsformer. 

(Arfwedson ,1998) 

Erfarenhetens betydelse 

Laursen (2005) jämför nybörjare och erfarna lärares egenskaper och redogör för här för de största
skillnaderna. Han menar att de erfarna lärarna förmår att flytta fokus från sig själva och vad de
själva ska göra i undervisningen till eleverna och deras aktiviteter. Vidare menar han att de erfarna
lärarna kännetecknas- i jämförelse med nybörjarna- av att deras planering innehåller alternativ. De
har ett större spektrum av handlingsmöjligheter och ser fler alternativ och är därför mindre rigida i
sin planering. Den erfarna läraren har en repertoar av undervisningsteman, förklaringar, exempel,
undervisningsmetoder, elevaktiviteter med mera. Planeringen av ett undervisningsförlopp och
förberedelsen av enskilda lektioner består ofta till övervägande del av att välja ut och strukturera ett
passande urval av sådana rutiner. 

Arfwedsson (1998) tycker precis som Laursen (2005) att de erfarna lärare förbereder sin
undervisning på en mer överordnad nivå. Det innebär att de inte konkret förbereder alla saker som
ska göras eller sägas, utan improviserar sig fram under undervisningens gång. Ofta är planeringen
av den enskilda lektionen mycket begränsad, medan man i gengäld brukar mycket energi och tid för
att planera själva undervisningsprocessen. Det betyder inte att undervisningen är dåligt förberedd.
Men förberedelserna är mer inriktade mot de stora dragen i undervisningen och mot eleverna.
Förberedelsearbetet är inriktat mot att lägga fast undervisningens huvudfaser för ett längre
undervisningsförlopp, samt vad eleverna ska företa sig i dessa faser. Detta är överhuvudtaget det
mest karakteristiska draget hos erfarna lärare jämfört med nybörjare. (Arfwedsson, 1998)

Jank och Meyer (1997) dömer ut nybörjaren och menar att förverkliga teoretiska antaganden och
koncept i praktiska handlingar i undervisningen är för en nybörjare av olika skäl nästan omöjligt
och enbart på teoretisk bas otänkbart. menar att man som nybörjare måste du lära dig att din
lektionsplan är skriven med ”språkets grammatik” också skall skrivas med ”känslornas och
handlingens grammatik. Att göra sig medveten om kvaliteten och strukturen av de egna
undervisningsbilderna, d.v.s. de subjektiva teorierna som man har skapat sig under sina många år
som elev och lärare, är därför en självklar förutsättning för den som målmedvetet vill förbättra sin
egen undervisning. (Uljens, 1997)
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Rutin i läraryrket 
Jank och Meyer (1997) menar att rutinisering är en automatisering av ursprungligen medvetet
utförda målorienterade handlingar. (Uljens , 1997)

Bromme (2008) menar att handla ”rutinerad” innebär en del fördelar. Han jämför kunskapen mellan
experter och nybörjare och drar följande slutsatser:

• ”Experter har ett begreppssystem som möjliggör en snabb inre representation av rådande
problemsituationer. Man uppmärksammar sådan information som är relevant för att kunna
bearbeta problemsituationen.” (”Inre representationen” är den intellektuella föreställningen.)

• ”Experter har kunskap som är relevant för problemlösningen. Det innebär att de kan
identifiera problemens speciella egenskaper och eventuella lösningsstrategier.”

• ”Experter har mer kunskap om var i processen de befinner sig då de bearbetar och söker svar
på problemet.”

• ”Experter har i synnerhet mer ämnesspecifika kunskaper och insikter i förhållanden som är
viktiga för lösningen av uppgiften. Men det är viktigt att komma ihåg att man inte endast
menar kvantitativa skillnader utan snarare skillnader i kunskapens kvalitet. De
existerandebegreppen tillåter integration av fler detaljer och en utvärdering av deras
betydelse i problemlösningsprocessen.” 

(Bromme, 2008)

Bromme (2008) utgår från att rutinerade lärare inte handlar ”omedvetet” utan att de bakomliggande
kunskaperna är strukturerade på ett annat sätt än hos en nybörjare. Han kallar detta för
”komprimering av kunskap som är relevant för uppgiften”. Man kan se denna ”komprimering” när
rutinerade lärare endast behöver lite information för att kunna uppskatta en komplex
undervisningssituation. De tänker också väldigt lite på andra handlingsalternativ innan de beslutar
hur de skall göra. 

Bromme (2008) menar att den rutinerade läraren utför mycket mindre tankearbete i sitt didaktiska
arbete jämfört med nybörjaren som tänker väldigt mycket på för- och nackdelar med sitt handlande. 

Den didaktiska analysen

Klafki (1958) menar att det finns en risk att lärare först fokuserar på hur-frågor och metodval.
Många gånger har de dessutom sedan tidigare en metodologisk princip och ägnar då planeringstiden
åt materialöverväganden. Men metodbesluten bör alltid komma sist  som kronan på verket, så att
säga. Ty det som ska komma allra först är reflexion över lektionsinnehållet och ämnet. Han
presenterar följande uppställning som hjälp för läraren vid sin lektionsplanering. Han kallar dessa
för Didaktisk analys (Didaktische Analyse): 

• Nutidsbetydelsen (Gegenwartsbedeutung), d.v.s. vilken aktuell betydelse har innehållet i
mina elevers liv, vilken aktuell betydelse borde den ha?

• Framtidsbetydelsen (Zukunftsbedeutung), d.v.s. vilken betydelse har innehållet för barnens
framtid?

• Sakstruktur (Sachstruktur), d.v.s. hur är strukturen på det undersökta innehållet?

10



• Exemplarisk betydelse (Exemplarische Bedeutung), d.v.s. innefattar innehållet ett allmänt
fenomen eller ett allmänt problem? Kan jag överföra innehållets insikter till annan fakta?

• Tillgänglighet (Zugänglichkeit), d.v.s. Hur kan jag på ett överskådligt och förståligt sätt,
förmedla innehållet till mina elever, i vilka exempel framstår innehållet som särskilt
”luddigt”, och därigenom intressant?

Klafki förtydligar ytterligare: givetvis får läraren under sin didaktiska analys en del idéer om
metoder, men inte desto mindre är den egentliga metodplaneringen bara tänkbar efter den didaktiska
reflektionen. Metodbeslut stöds nämligen av praktiska överväganden, och de metodiska stegen är
vanligtvis kronologiska, medan den didaktiska reflektionens ordning däremot följer teoretiskt
systematiska normer (Arfwedsson. 1998)

Arfwedsson (1998) försöker tolka dessa frågor och förklara de på ett mer ingående sätt:

1.) Vilken betydelse har detta innehåll för eleverna i min klass? Vad exemplifierar, representerar
det? Vilka grundläggande fenomen eller fundamentala principer, vilka lagar, kriterier,
problem, metoder, tekniker eller attityder kan eleverna ta till sig genom att hantera detta
innehåll?

2.) Hur kan den kunskap som eleven kan förvärva genom detta innehåll tas fram för att
användas längre fram i skolan och framtida yrkesliv- som helhet och/ eller som individuella
element av insikter, begrepp, värden, metoder, tekniker, etc.?

3.) Hur är innehållet strukturerad, om man ser det i ljuset av det pedagogiska perspektiv som
upprättats med hjälp av föregående frågor? Om innehållet kan förstås som en meningsfull
helhet, vilka är då de individuella elementen och hur är de relaterade till varandra? Finns
t.ex. olika betydelseskikt som delvis överlappar varann? (Klafki ger här exempel från
litterära texters lager av yttre händelser, inre erfarenheter och symboliska innebörder.)
Vilken är detta innehålls vidare kontext, vilka studier har föregått det? Vad i innehållet kan
förmodas ge barn svårigheter?

4.) Vilka allmänna sakliga förhållanden och allmänna problem innesluts i detta innehåll- eller,
annorlunda uttryckt: Hur ser relationen ut mellan det särskilda (exemplariska) som detta
undervisningsinnehåll framställer och det allmänna det hänvisar till?

5.) Vilka är de speciella arrangemang, tillfällen, situationer, experiment etc. i klassen, som gör
att barn eller ungdomar på denna nivå, i denna klass, kan finna saker ( i eller genom
innehållsstrukturen) intressanta, utforskningsvärda, tillgängliga , begripliga, åskådliga etc.?
Hur kan man hjälpa fram intresset och förståelsen? 

4 Metod 
Enligt Backman (1998) innebär det kvalitativa perspektivet att fokus riktas mot hur individer
strukturerar, upplever och tolkar sin omgivning baserad på tidigare erfarenheter. Starrin och
Svensson (1994) förklarar det som så att den kvalitativa metoden går från helhet till del medan den
kvantitativa metoden går från del till helhet. 

Jag har valt den kvalitativa intervjumetoden för att mitt ämne är baserad på reflektion. Jag vill ha
möjlighet att ställa följdfrågor och få så ”breda” svar som möjligt. För att dokumentera intervjuerna,
har jag valt att spela in dem med en inspelningsapparat. Detta för att jag av tidigare erfarenheter vet,
att anteckningar under intervjun kan bli ett stressmoment vilket kan leda till en sämre intervju. När
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det gäller val av intervjuobjekt, har jag resonerat på följande sätt. I det inledande skedet av min
process tänkte jag att jag inte ville bli för ”smal” i min undersökning. Min plan var att intervjua
lärare till olika instrumentgrupper. Detta ändrades när jag började resonera kring tänkbara
intervjuobjekt och fokus. Jag är själv violinist och har genom mina år på utbildningen kommit i
kontakt med många intressanta violinpedagoger. Eftersom jag måste begränsa mig gällande antalet
intervjuer, valde jag att enbart intervjua violinpedagoger. En annan avgörande faktor var att jag
tidigare varit och auskulterad hos pedagogerna, vilket ger mig en större helhet och en bättre
förståelse i hur de resonerar. När jag försökte hitta uppsatser om mitt aktuella ämne, kunde jag hitta
ett fåtal med ett liknande tema. Uppsatserna var dock oftast riktade mot grundskolans
klassundervisning.  

Intervjuer med stråklärare
Jag har valt att intervjua fem violinpedagoger varav tre är erfarna, d.v.s. har jobbat över tjugo år,
och två mindre erfarna som har jobbat i maximalt fem år. Jag har även valt dessa utifrån deras
olikheter. De erfarna lärarna har genom sin erfarenhet lyckats hitta sina specialiteter och eftersom
jag har varit hos de tidigare, så vet jag att mina valda objekt har väldigt olika styrkor, vilket ger mig
ytterligare intressanta jämförelser. Jag har sedan även medvetet tagit med en manlig pedagog i min
undersökning för att jag tror att könsfördelningen på dagens violinpedagoger ungefär kan vara
20/80 (Män/Kvinnor). Fyra av lärarna är idag verksamma i Stockholms området. Den femte
pedagogen undervisar i Småland. 

Innan jag begav mig ut för att intervjua de utvalda lärarna, skissade jag ner frågor som jag ville utgå
ifrån. Jag försökte att utforma de så ”öppna” och övergripande som möjligt. Under intervjuerna
utvecklades sedan nya frågor som jag lade till allt eftersom. När jag var klar med alla intervjuer, satt
jag mig och jämförde dessa. Vissa frågor som tillkom under processen och därför inte fanns med i
mina inledande intervjuer, valde jag att komplettera med i efterhand. Intervjuerna hade utformade
frågor som jag utgick ifrån, men själva intervjun blev snarare en diskussion runt dessa frågor. I
genomsnitt tog intervjuerna sjutio minuter. Jag spelade jag in intervjuerna med ett befintligt
inspelningsprogram i min dator. Sedan satte jag mig ner och tecknade ner svaren. 

Jag har valt att lägga intervjuerna i en följd baserad på erfarenhet. Den minst erfarna först och sedan
en progression ju mer erfaren läraren är. Intervjuföljden var i en helt annan följd, vilket inte är av
intresse att nämna här. 

Presentation av lärarna
Den första av två lärare med minst erfarenhet kallar jag i min studie för”Anna”. Intervjun
genomförde jag på kulturhuset efter avtalad tid och det var även genom henne jag fick jag tips om
min intervju med nästa lärare. Hon är tjugonio år gammal och har varit verksam violinpedagog i
fem år. Hon är utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm där hon studerade på Musikerlinjen med
inriktning pedagogisk specialisering. Efter utbildningen har hon arbetat som lärare vid ett flertal
kulturskolor och arbetar än idag på den kommunala musikskolan. Hon undervisar både individuellt
och i grupp  och hennes elever är i åldrarna sju till fjorton. Förutom att hon undervisar  enskilt och i
orkester, har hon även en ”Etno-ensemble”. Lektionslängden för de individuella lektionerna ligger
på tjugo minuter per tillfälle. Anna tycker att hennes bästa egenskaper är att hon är positiv och
engagerad i sitt läraryrke. 

Intervju två i min studie kallar jag för ”Berit”. Intervjun genomförde jag på Musikhögskolan efter
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avtalad tid via telefon. Hon är trettio år gammal och har precis som Anna jobbat som violinpedagog
i fem år. Även hon är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm på Musikerlinjen med
pedagogisk specialisering. Efter utbildningen har hon arbetat i på olika Musik- och Kulturskolor
runt om i Stockholmsområdet samt i Östergötland. Hennes elever är i åldrarna sex till trettiofem och
hon bedriver enskild, kammarmusik och orkesterverksamhet. Hon tycker att fiolbarngrupperna är
det roligaste som finns. Lektionslängden för de individuella lektionerna ligger i snitt på tjugofem
minuter per tillfälle. Berit tycker att hon är bra med elever som inte övar så mycket. Hon menar att
hennes starka sida är att entusiasmera eleverna, så att de tycker det är roligt att spela. 

Den ända läraren min studie som inte är verksam i Stockholm kallar jag för ”Christina”. Hon är min
föredetta lärare och intervjun med henne genomförde jag i samband med en praktik i Småland.
Eftersom jag var där under en veckas tid bestämde vi att jag skulle genomföra praktiken först för att
bekanta mig med hennes undervisningssätt, för att få en större förståelse för hennes tänkesätt under
intervjun. Under veckan kunde jag redan i diskussionerna leda in på mina kommande frågor. Den
sista dagen genomförde jag sedan min intervju. Jag fick även möjlighet att auskultera och assistera
på en av hennes kollegers lektioner, vilket gjorde att jag blev nyfiken på att intervjua även henne.
Jag intervjuade henne, men på grund av tekniska problem fastande intervjun inte på band. Detta
medförde att jag tyvärr inte kunde ta med hennes intervju i min undersökning. Christina är fyrtiosex
år gammal och har varit verksam violinpedagog i tjugofyra år. Hon är precis som de övriga utbildad
vid en av Sveriges musikhögskolor och har under alla sina år varit verksam lärare vid en och samma
skola. Hon bedriver både individuell och gruppundervisning och hennes elever är i åldrarna sex till
arton. Lektionslängden för de individuella lektionerna varierar mellan tjugo och fyrtio minuter per
gång. Christina tycker att hennes starka sida är att jobba med mellan- och högstadie ungdomar. 
Den ända manliga läraren i min studie kallar jag för ”Dan”. Jag kontaktade honom via telefon och
bestämde en tid för intervju på hans arbetsplats. Dan är femtiotvå år gammal och kommer
ursprungligen från Östersund. Han har varit verksam violinpedagog i tjugosex år och även han är
utbildad vid Musikhögskolan och har efter utbildningen jobbat på en del olika kulturskolor i såväl
Stockholm som i Östersund. Han håller i ensemble-, orkester- och enskild undervisning. Hans
specialitet är klassundervisningen där han lyckas få en oerhört disciplin på sina elever. Dan har
elever i åldrarna sju till tjugoett år och lektionslängden på de individuella lektionerna varierar
mellan tjugo till trettio minuter. Han beskriver sig själv som oerhört plikttrogen och hårt arbetande
lärare. 

Den absolut mest erfarna läraren i min studie kallar jag för ”Ester”. Jag kontaktade henne via
telefon och bestämde en intervjutid hemma hos henne. Hon att jag skulle maila frågorna i förväg så
att hon kunde förbereda sig i förväg. Ester är sextioåtta år gammal och född i Stockholm. Hon har
varit verksam violinpedagog i över femtio år med sin specialitet på ”seriösa” elever som har
kommit en bit på vägen. Även hon är utbildad vid Musikhögskolan på Musikerlinjen med
pedagogisk inriktning. Genom åren har hon undervisat på högskolan samt en rad olika erkända
kurser. Idag undervisar hon fortfarande på en del kurser, men har annars endast privatelever idag
som är i åldrarna nio till nitton år. Hon undervisar endast enkilt och lektionstiden varierar mellan en
och en halv timme till tre timmar per tillfälle. Ester har varit med länge och är en av de mest
framgångsrika violinpedagogerna i Sverige.

Det är en stor åldersskillnad och därigenom även  en erfarenhets skillnad mellan lärarna i min
studie. Den äldsta är sextioåtta och den yngsta tjugonio år gammal. Den minst erfarna läraren i min
studie har varit verksam i fem år, och den mest erfarna i över femtio år. Lärarna är utbildade
violinpedagoger vid en av musikhögskolorna runt om i Sverige där studietiden varierar mellan fyra
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till sex år. Alla förutom Ester jobbar idag inom den kommunala Musik-eller Kulturskolan. Ester
jobbar idag endast privat och på en sommarkurs. Arbetssituationen för de som är verksamma på
kulturskolan, skiljer sig ytterst lite. De undervisar både individuellt och i grupp i form av
fiollektioner, orkesterspel och fiolklasser. Anna och Berit undervisar även i mindre ensembler. Ester
undervisar endast individuellt idag och har egentligen gjort så hela sin karriär. Hennes privata
undervisning sker för det mesta i det egna hemmet. Esters arbetssituation skiljer sig från de övriga.
Hon är den ända i min studie som har valt att inte undervisa på en Kulturskola. Idag är hon
pensionär men har heller aldrig tidigare valt Kulturskolan som arbetsplats. 

5 Resultat, analys och teoretisk tolkning 
Fyra av lärarna har ungefär samma förutsättningar när det gäller deras undervisningssituationer.
Lektionslängden för de individuella lektionerna är i snitt tjugo minuter medan grupplektionerna är
mellan fyrtio och sextio minuter. Den som sticker ut är Ester som säger att hon undervisar mellan
nittio och hundraåttio minuter per tillfälle. Hon är dock den läraren som undervisar minst elever
idag vilket är självklart med tanke på att hon idag är pensionär och därav kan styra lektionslängden
på egen hand. Eftersom hon endast har femton elever till skillnad från de övriga lärarna som har
fyrtio till sextio elever, har hon möjlighet att erbjuda eleverna längre lektionstillfällen. 

Olika specialiteter
Anna, Berit och Christina säger att huvudmålet målet med deras undervisning är att få eleverna att
”växa med musiken” och hitta glädjen i spelet, snarare än att skapa professionella musiker i första
hand. Precis som de föregående lärarna sätter Dan och Ester glädjen främst, men skillnaden är att de
har en seriösare framtoning med sin undervisning. För att inte bli missförstådd så menar jag att de
är väldigt måna om att eleverna är ambitiösa och att eleverna utvecklar sitt spel i bästa möjliga mån.
Lärarna har olika målgrupper av elever som de anser sig vara ”experter” på. Anna Berit och Dan
säger sig vara mest bekväma med yngre barn till skillnad från Christina och Ester som är mer
inriktade på gymnasieungdomar. De mest erfarna har hittat sin ”nisch” mer än de mindre erfarna.
Dan har i sin undervisning, framförallt med större barngrupper utvecklat en metod där han
kommunicerar med barnen genom ”tecken” och ”signaler” istället för med rösten. Genom sin metod
lyckas han få en oerhörd disciplin på sina lektioner. Han säger att det visar sig funka extra bra på
barn med särskilda behov. De känner sig trygga när de får tydliga korta signaler att rikta sig efter.
Han har även skrivit ett eget material med små låtar som riktar sig till barn, vilket han använder för
att bygga upp barnens tekniska grundförmåga. Böckerna är välanvända i fiolundervisningen runt
om i Sverige och han menar att alla lärare borde skriva sitt egna material. Ester är i en helt annan
situation än Dan. Hennes undervisning riktar sig mot ”seriösa” elever som vill ”komma långt” med
sitt spel. Hon vill att hennes elever är drivna och målmedvetna. Ester säger att hon aldrig säger åt
sina elever att söka en högre musikutbildning utan hon tycker att det ska vara ett val de beslut som
de själva fattar. Sedan råkar det vara så att mina elever ofta söker till Musikhögskolan och då också
kommer in, säger hon. De övriga lärarna tycks inte ha utvecklat någon utpräglad ”nisch” ännu. 

Här ser man att de mest erfarna lärarna har hittat sin ”nisch” mer än de mindre erfarna. Anna, Berit
och Dan säger sig gilla undervisningen med yngre barn till skillnad från Christina och Ester som
hellre undervisar högstadie- respektive gymnasieungdomar. Dan har även varit företagsam och gjort
ett eget undervisningsmaterial samt utvecklat sin speciella metod med fiolklasser. Ester har riktat in
sig på viss grupp av elever, det vill säga bara ambitiösa och målinriktade elever. Hos de övriga
lärarna kan man inte se att de har specialiserad sig i någon särskild metod än, vilket till del kan bero

14



på att åtminstone två av lärarna inte besitter så mycket erfarenhet. Jag vill bara poängtera att det inte
innebär att lärarna utan någon speciell ”nisch” saknar en bra metod, utan deras undervisning kan
vara minst lika bra. 

Lärarnas erfarenhet av de egna pedagogerna 
Ester och Anna tycker att det de minns av deras ”goda” pedagoger är att de var kapabla att förklara
på ett förståeligt sätt samt att ge de verktyg för att handla rätt och lösa problem. Deras ”dåliga”
lärare var raka motsatsen, det vill säga okapabla att förklara och ge egna ”verktyg” att handla och
tänka själv, vilket innebar att de lärde sig att spela utan att vara medveten om hur de ”handlade”.
Ester säger ”Jag visste inte vad tonerna jag spelade hette utan p.g.a. mitt goda öra kunde jag
memorera vart jag skulle sätta fingrarna. Jag visste heller inte vad en skala var för något. Jag hade
ingen aning om någonting. Christina och Dan talar om att de minns engagemanget som den största
hos deras ”goda” pedagoger. De minns inte eller har förträngt de ”dåliga” lärarna. Berit menar att
hon hade en lärare som var engagerande men kanske inte gav henne de egenskaper hon behövde för
att bli en ”bra” violinist. 

Jag anser att varje pedagog är färgad i sin pedagogik av sina egna tidigare pedagoger. Därav ser jag
det relevant att redogöra för deras egna erfarenheter av positiva såväl som negativa minnen av de
egna pedagogerna.

Lektionsplanering
Alla lärare i min undersökning säger att de planerar sina lektioner mer eller mindre. Jag ska utifrån
ett antal punkter redogöra och ställa svaren mot varandra. 

Gemensamt för alla lärare är att deras största fokus i planeringen handlar om att hitta passande
repertoar. Skillnaden mellan de erfarna lärarna och de mindre erfarna är att de erfarna lärarna har en
större ”koll” på vilken repertoar som lämpar sig bäst för respektive elev. Alla lärare planerar sin
repertoar för varje enskild elev för en hel termin, men skillnaden är att de erfarna har en större
”pricksäkerhet” när det gäller repertoar mängd och passande teknisk nivå. De mindre erfarna lärarna
ändrar ofta sin repertoar under terminens gång, det vill säga de avviker ofta från långplaneringen.
Anna säger att hon lägger mellan trettio till sextio minuter om dagen, på sin planering. Berit svarar
på hur mycket hon lägger per elev och svarar då att säger hon att hon brukar lägga ungefär halva
lektionsländen på planering i veckan. Det vill säga, har hon en elev som har en lektion på tjugo
minuter i veckan, motsvarar det tio minuter i planeringstid. Christina säger att hon planerar i snitt
två timmar sammanlagd om dagen. Dan säger att han inte planerar alls mycket längre. Ester har
svårt att säga exakt hur mycket hon planerar om dagen men hon säger att hon lägger mest tid på
långplaneringen och planeringen för sommaren. Den dagliga planeringen tar inte så mycket tid
längre. På frågan om de brukar hinna med det tänkta innehållet i lektionsplaneringen svarar
Christina, Dan och Ester att de gör det. Anna och Berit säger däremot att de inte brukar hinna med
allt, iallafall när det gäller de individuella lektionerna. Berit säger däremot att hon blivit bra på att
uppskatta vad som är rimligt att hinna med på sina klasslektioner. På frågan om hur långt i förväg
de planerar sina lektioner, svarar Christina att hon ofta gör det samma dag. De övriga planerar alla
en vecka i förväg, det vill säga efter lektionerna samma dag. När mina intervjuobjekt svarar på
frågan om hur mycket tid de lägger på sin planering, får vi ha i åtanke att ordet ”planering” kan
betyda olika saker för olika människor. Vissa kanske bara tänker på planering som att sitta med
papper och penna eller att leta repertoar. För andra kan reflektionen vara den största biten i deras
”planering”.
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Jag tolkar mina intervjusvar som att Dan och Ester fortfarande planerar sina lektioner, men till
skillnad från de övriga, så gör de det på ett reflekterande plan. Anna, Berit och Christina planerar
både med papper och penna och genom att reflektera. Alla lärare i min studie verkar ha svarat på
frågan och tänkt på ”lektionsplanering” som en aktiv handling, som t.ex. att leta repertoar och
planera med papper och penna. Anna, Berit och Ester tycker att det är en stor skillnad att planera till
äldre kontra yngre. Den största skillnaden är noggrannheten och hur detaljerad man är i sin
planering. Med yngre barn behöver man vara betydligt mer noggrann och detaljerad i sin planering,
menar de. Ester undervisar inga yngre barn idag, men hon svarar ändå på frågan utifrån hennes
tidigare erfarenhet. Christina menar att det inte är någon nämnvärd skillnad. Däremot menar han att
det är viktigt att vara strukturerad när man har stökiga elever. Dan är i en helt annan sits. Han har
sammanställt sitt eget material, som han använder till de yngre eleverna. Eftersom han kan sitt
material ”slipper” han leta ny repertoar till hans yngre elever. Han säger att när jag planerar så gäller
detta för det mesta repertoar insamling till de äldre eleverna. Med de yngre planerar han nästan
inget. 

Fyra av lärarna jobbar med både enskilda och grupplektioner idag. Samtliga svarar på frågan att
skillnaden inte är så stor. De minst erfarna menar att de i planeringen till grupplektioner framförallt
med yngre barn, behöver ha fler alternativ i sin planering. Är det många barn så finns det många
åsikter och då är det svårare att hitta något ”alla” gillar. Sedan innehåller planeringen åtminstone
med de mindre erfarna, en metodplanering, vilket inte förekommer på de individuella. Enligt de mer
erfarna lärarna är det ingen skillnad. 

Vilken är den största skillnaden mellan hur lärarna planerar idag jämfört med i början av deras
karriärer? 
Anna och Berit har inte undervisat lika länge som de övriga, vilket ger de ett kortare tidspann att
tänka tillbaka på. Men de menar att de redan kan säga att de märker en stor skillnad. De hävdar att
de är mindre detaljerade i sin planering idag jämfört med förr. Anna säger att hon ser en större
helhet idag jämfört med då. Berit menar att hon är ute bättre tid och att hon har mera ”koll” idag.
Christina, Dan och Ester säger att alla att de planerar mindre idag jämfört med förr. De hävdar att de
fortfarande planerar, men precis som Anna och Berit, mindre detaljerad idag. Dan menar att detta
helt enkelt beror på att man har byggt upp en erfarenhet. ”Jag kan idag nästan se på hur en person
bär en fiollåda, om den kan spela eller inte.” Ester hävdar: ”Jag läser ju av eleven blixtsnabbt och
vet då oftast direkt vad jag ska göra.” Gemensamt för alla är att de hävdar att de planerar mindre
idag och att de inte planerar lika detaljerad som förr. Vi får komma ihåg att Anna och Berit inte har
samma erfarenhet som de övriga lärarna.

Hur mycket inverkan har eleverna på lärarnas planering? Anna, Berit och Christina menar på att de
försöker tillmötesgå elevernas önskemål om innehåll så långt det går. Anna menar att det är extra
viktigt att eleven få vara med och bestämma om den inte är så motiverad. Berit har en förebyggande
teori. Hon säger att man måste låta eleverna vara med och bestämma över innehållet, annars tröttnar
de. Christina sammanfattar på ett bra sätt och menar att det viktiga är att känna av eleverna, då
märker man vad de tycker är roligt och vad som inte funkar. Dan och Esters åsikter skiljer sig lite
från de andra. Dan säger att eftersom han använder sitt eget material med de yngre så har inte
eleverna så mycket att välja emellan. Men de brukar vara nöjda ändå, säger han. Han säger att de
äldre ofta inte har några önskemål, men om de har det så försöker jag givetvis att tillmötesgå dem.
Ester är den av lärarna som gör mest för att ”aktivt” låta eleverna bestämma och vara med i
beslutsprocessen. Hon menar att de äldre eleverna framförallt är med och bestämmer över
innehållet. ”Jag vill att mina elever ska bli självständiga, de ska bli sin egen lärare. Mitt mål är att
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jag inte ska behövas. Precis som barnuppfostran så vill jag leda de till att bli trygga och
självständiga människor när de kliver ut.” Samtliga lärare säger att de försöker tillmötesgå elevernas
önskemål i bästa mån. Enligt Esters utsago är hon den ändå som verkligen jobbar aktivt för
elevernas inverkan på innehållet. 

Alla lärare har ett liknande sätt att dokumentera sin undervisning. De för anteckningar i ett
anteckningshäfte där varje elev har en egen sida. De antecknar vad eleven har gjort på lektionen för
att sedan kunna se vad de ska göra på nästa lektion. Anteckningarna berör mest notiser om repertoar
snarare än metoder. Den största skillnaden är mellan hur de erfarna lärarna kontra de mindre erfarna
antecknar. De erfarna behöver mindre anteckningar för att minnas vad de gjorde. De har även
utvecklat system med förkortningar som till exempel ”L” för läxa och så vidare. Ingen av lärarna
sammanställer sina anteckningar, men alla använder anteckningarna vid långplaneringen. 

Lärarnas reflektion kring undervisningen 
Hur mycket och hur reflekterar lärarna kring sina elever, lektionsförloppet och sig själva? Anna och
Berit säger att de reflekterar mycket överlag både kring lektionsförloppet, eleverna och inte minst
sig själva. De hävdar att de har svårt att släppa tankarna på ”jobbet”. Alla säger att de reflekterar
särskilt när något inte fungerar som de hade tänkt sig. Berit tycks vara den mest kritiska personen
mot sig själv. ”Mitt jobb är ju att entausmera och göra att det blir en bra lektion och om det inte går
som jag har tänkt mig, brukar jag ta åt mig och reflektera mycket på vad jag kunde ha gjort bättre.”
Christina och Ester säger att de alltid bär med sig eller tänker på sina elever, men tillskillnad från
Anna och Berit, inte reflekterar på sitt eget handlande så mycket. De menar dock att de gjorde detta
förr. Dan skiljer sig från de andra lärarna. Han menar att han inte reflekterar så mycket idag. ”Förr
höll jag på att tänka mycket kring mitt undervisande. Nu är det i princip så att när jag har stängt
dörren på jobbet så finns inte ”musikrummet” någon mer, då stänger jag av. Här är skillnaden störst
mellan hur de ”erfarna” kontra de mindre erfarna lärarna reflekterar. De erfarna lärarna reflekterar
mindre kring sitt eget handlande om man jämför med ”nybörjarna”. De har även ett större fokus på
elevens handlande till skillnad från de mindre erfarna lärarna, som reflekterar mer kring sitt eget
handlande. Christina, Dan och Ester säger att de under sina första år som pedagoger reflekterade
väldigt mycket men att detta har avtagit med åren. 

6 Slutsatser

Vi kan konstatera att samtliga lärare mer eller mindre planerar sina lektioner. Vi kan inte veta exakt,
men vi kan utifrån mina svar tolka, att alla lärare förknippar lektionsplanering med att hitta lämplig
repertoar till eleverna. Hur mycket tid de lägger på sin lektionsplanering är väldigt svårt att få svar
på. Men man kan säga att ju mer erfarna lärarna är, desto mindre planerar de. Sen är det en
definitionsfråga vad de enskilda lärarna anser sig innefattar en lektionsplanering. Fyra av fem lärare
planerar sina lektioner direkt efter sina lektioner, det vill säga en vecka i förväg. Den femte läraren
planerar oftast samma dag, före sina lektioner. Hinner de med vad de har tänkt sig i sin planering?
Här svarar de mer erfarna att de är bra på att kunna uppskatta vad som är rimligt. De mindre erfarna
hävdar att de ofta har svårt att hinna med sin tänkta planering. Hur mycket lärarna tar in elevernas
önskemål och låter de påverka deras planering,  är väldigt svårt att mäta. Samtliga lärare säger att de
tar in eleverna och att de brukar lyssna på deras önskemål. Vi kan också konstatera att önskemålen
verkar röra repertoaren enbart. De mindre erfarna lärarna menar att det är viktigt att låta eleverna
vara med och bestämma om innehållet, inte minst ur ett motivationsperspektiv. Den manliga läraren
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hävdar att hans elever inte brukar vara så måna om att påverka. Han är också den ända av lärarna
som har sammanställt och givit ut eget material som han själv använder med de yngre. Han menar
att böckerna har en bra progression och att eleverna därav får med sig allt de behöver, när det gäller
de tekniska grundkunskaperna. Den mest erfarna av dem alla säger att hon aktivt jobbar för att
involvera eleverna i innehållet av planeringen. Samtliga lärare tycker att det finns skillnader mellan
att planera till yngre kontra äldre. Den största skillnaden enligt lärarna, är att planeringen blir mer
detaljerad med de yngre. Det verkade inte vara någon nämnvärd skillnad att planera till enskilda-
kontra grupplektioner. De mindre erfarna tyckte möjligtvis att planeringen till grupplektionerna
kunde vara mera detaljerad. 

När det gäller dokumentationen av innehållet, verkar samtliga lärare ha ett häfte eller en pärm där
varje enskild elev har sin plats. Anteckningar berör mest vilken repertoar de har och skall spela.
Samtliga lärare verka använda sina anteckningar som en hjälp för minnet. Under terminens gång
säger de att de inte brukar sammanställa eller gå tillbaka i anteckningarna. De säger dock att de
använder noteringarna som hjälp i långplaneringen. 

När jag jämför hur lärarna reflekterar kring sin egen undervisning, skiljer de sig åt. Den största
skillnaden är att de mindre erfarna lärarna tycks reflektera kring sitt eget handlande och de mer
erfarna säger att de inte reflekterar så mycket kring sig själva. När de erfarna reflekterar, verkar det
beröra tankar kring eventuella problem som uppstår, men fokus ligger mer på reflektion kring
elevens handlande och utveckling. Den manliga läraren säger att han inte reflekterar kring sitt
arbete när han har slutat för dagen.7 Diskussion 
Min studie har kanske inte givit mig det ”djup” på mina svar som jag från början hoppats på men
har ändå gett mig intressanta upptäckter och framförallt har litteraturen gett mig nya sätt att se på
pedagogiken. Att litteraturen inte direkt är knuten till musikämnet utan istället handlar om
pedagogiken i sin stora helhet, har gett infallsvinklar på undervisningen som jag inte har fått med
mig tidigare. Det mest givande när jag tänker tillbaka på min ”resa” med uppsatsen, har varit att
läsa om Klafkis didaktiska analys. Han menar att allt för många lärare i sin planering fokuserar på
metod- och materialöverväganden i första hand och att man i första hand borde ägna sig åt
reflektionen över lektionsinnehållet och ämnet. Man bör alltså enligt Klafki först ställa sig frågan
om: Vilken betydelse innehållet har för eleven både idag och för framtiden? Hur är strukturen på det
undersökta innehållet? Innefattar innehållet ett allmänt fenomen eller ett allmänt problem? Kan jag
överföra innehållets insikter till annan fakta? Hur kan jag på ett överskådligt och förståligt sätt,
förmedla innehållet till mina elever, i vilka exempel framstår innehållet som särskilt ”luddigt”, och
därigenom intressant? Den första frågan om innehållets betydelse för eleven känns som en nyckel
fråga. Jag tror att det är viktigt att man som lärare, diskuterar med eleven om innehållets betydelse
eller för honom eller henne . Vad vill eleven spela? Vad vill den lära sig? Vilka mål har den med sitt
spel? Detta kanske inte är möjligt med de yngsta eleverna, där ställs högre krav på lärarens
skicklighet att tolka elevens signaler. Fyra av lärarna i min studie verkade måna om att låta eleven
påverka lektionens innehåll. Men att låta eleven påverka eller verkligen ta reda på vilken betydelse
innehållet har för eleven, ser jag som två helt skilda handlingar. Den femte läraren säger sig
använda sina egna böcker och verkar inte vara så mån om elevernas åsikter gällande innehåll. Då
kan jag ställa mig frågan hur det kommer sig att hans elever egentligen trivs hos honom? Jag fick
genom auskultationer chansen att uppleva såväl hans individuella och enskilda lektioner. På
grupplektionerna upplevde jag att eleverna var intresserade och nyfikna att lära sig. På de
individuella kände jag inte samma intresse från eleverna. På grupplektionerna fick nämligen
eleverna vara med i processen att skapa ett innehåll vilket genererade i entusiastiska elever. Jag
upplevde att de enskilda lektionerna var mer styrda från lärarens håll. I frågan om hur jag som lärare
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på ett överskådligt och förståligt sätt, kan förmedla innehållet till mina elever, talar vi om metoden.
Här kände jag under mina intervjuer att metodöverväganden nästan inte existerade hos lärarna. De
mest erfarna menade att de intuitivt visste hur de skulle handla i sin förmedling av kunskapen. De
mindre erfarna reflekterade i ett visst mån men också ytterst lite. För min egen del var detta viktiga
frågor som jag kommer att ta med mig i min undervisning i fortsättningen. 

Reflektionen kring sig själva och sin pedagogiska utövning verkade minska ju mer erfarenhet
lärarna besatt. Motiveringen bland de mer erfarna lärarna varför de inte reflekterade så mycket
längre, var att de menade att just erfarenheten hade gett de verktyg att hitta snabba lösningar på
problemen i stunden. De ansåg sig vara bättre på att improvisera fram lösningar och behövde därav
inte reflektera och förbereda lektionerna på ett lika omfattande sätt än innan. Kan man någonsin
sluta reflektera som lärare? Handlar inte läraryrket om människor som lever i ett samhälle som
ständigt utvecklas? Jag tror att risken är stor att man som erkänd ”duktig” och erfaren pedagog litar
på sin pedagogik och därigenom blir ”blind” eller snarare ha svårare att se nya vägar i sin
pedagogik. Där tror jag att man som ”nybörjare” är mer öppen och nyfiken för utveckling och
förändring. Som Bromme sa tänker nybörjare väldigt mycket på för- och nackdelar med sitt
handlande till skillnad från de mer erfarna. Ett konkret exempel där läraren inte reflekterar och
planerar så mycket kommer från en av de mer erfarna lärarna i min studie. Läraren i fråga påstår sig
inte planera så mycket med sina yngre elever, vilket enligt honom beror på att han i sin
undervisning använder sitt egna material som han vet fungerar och ger eleverna en grundteknik som
de behöver.  Om han nu säger att han har använt sitt material som han sammanställde 1989 och
därav inte behöver planera sina lektioner, så tycker jag att det borde ringa en ”varningsklocka”.
Många av barnsångerna som finns med i hans böcker är ”kända” och väletablerade sånger som
fortfarande sjungs idag, men långt ifrån alla. Hur relevanta och bekanta är sångerna i hans böcker
för hans elever idag? Hans elever var ju inte en födda när böckerna sammanställdes. Hans böcker är
säkert jätte bra men om han använder sina böcker i undervisningen utan att förnya och
aktuellariserar sig, så tror jag att faran finns att eleverna inte känner någon samhörighet med låtarna
och att det därav kan vara svårt att motivera de att spela låtarna. 

Jag kan inte veta men anta att lärarna i min studie alla planerar till sina lektioner utifrån deras
utsago. Man kan dock ställa sig frågan vad lektionsplanering innebär för de enskilda lärarna? Är det
bara att sitta med papper och penna och planera vilka låtar eleven ska spela? Jag fick en känsla av
att de inte tänkte längre än så med sin planering. Eller jag fick det mer eller mindre bekräftad
genom att titta på exempel ur deras planeringsböcker. I lärarnas planering fann jag inget om
metoder, vilket jag från början trodde jag skulle finna hos åtminstone de mindre erfarna lärarna. 
Arfwedsson menar att läraren måste kunna levnadsgöra kunskapsinnehållet för olika slag av elever i
olika åldrar, så att dessa fängslas, förstår och lär in det. Ska läraren klara denna uppgift, måste hon
eller han noga ha tänkt igenom den aktuella kunskapens potential och planerat för dess realisering i
undervisningen. Han menar även att läraren bör ha ett fungerande och personligt förhållande till de
kunskaper, det innehåll, de ska lära ut. Här känner vi igen oss lite grann i Klafkis påståenden. Jag
tycker egentligen att hans påstående säger allt om vad en skicklig pedagog behöver.  

En ”svår ”aspekt som vi fiollärare har att tampas med är att de flesta dag har en klassisk utbildning,
det vill säga instrumentet är kopplat till den klassiska traditionen. Även om fiol även förekommer
inom till exempel folkmusiken så är merparten av fiollärarna idag klassiskt skolade. I ett samhälle
där kulturen nästan är obefintlig, ställs vi musikutövare och pedagoger inför inte en svår uppgift.
Det är naturligt att barn vill kunna sätta sig och sitt spel i ett sammanhang. De vill kunna relatera det
de gör på sitt instrument till något ute i samhället. Jag tar ett exempel från melodifestivalen när det
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norska bidraget med Alexander Rybak vann med låten Fairytale. Han växlade mellan att sjunga och
spela fiol. Efter detta ville alla mina barn lära sig att spela låten. De hade sett den på tv i ett stort
sammanhang och blev således fascinerade av låten. Vart vill jag nu komma med detta? Som jag
tidigare redan nämnde, har många fiollärare en utbildning i den klassiska musikgenren. Eftersom
den klassiska genren är en så liten del av det svenska samhället idag, ställs vi inför en svår uppgift.
Hur kan vi lärare lära ut en musikstil som inte barnen kan relatera till i sin tillvaro? Jag vill inte säga
att man bara för att man spelar fiol måste spela repertoar enbart ur den klassiska repertoaren, men
jag finner själv att det ligger i mitt intresse att för a vidare traditionen. Jag tror även att många av
dagens fiollärare känner så, särskilt den äldre generationen. Eftersom kulturen nästan är obefintlig i
det svenska samhället eller åtminstone är en väldigt liten del, handlar vårt arbete som
instrumentallärare väldigt mycket om att hitta vägar att motivera eleverna för ”våran” sak. Jag tror
att det är viktigt att man som lärare hela tiden är observant på eleverna och ställer sig och resonerar
kring vilken betydelse ämnet har för den enskilda eleven. Vad har eleven för mål med att spela just
fiol? Ser eleven fiolspelet som ett framtida yrke eller är har den andra mål med spelet? Jag tror inte
minst med de äldre eleverna, att man som lärare bör föra en diskussion om elevens mål och hela
tiden vara lyhörd för vilken betydelse ämnet har för eleven. 

Jag kan hade hoppats på att kunna säga att de erfarna lärarna reflekterar mer än de gör. Det är dock
svårt att genom en intervju ”mäta” och komma fram till hur mycket och hur de enskilda lärarna
reflekterar kring sin undervisning. Men jag kan konstatera att det det finns skillnader i hur de
erfarna kontra de mindre erfarna lärarna reflekterar. De erfarna förmår att flytta fokus från sig själva
mer än de mindre erfarna, som i sin tur mer reflekterar kring sitt eget agerande. Detta behöver dock
inte enbart betyda att det är positivt. Att granska sitt eget agerande borde snarare vara en
nödvändighet när man pratar om läraryrket. Tiller och Alexandersson säger: ”reflektion är
nödvändigt för förändring och utveckling. För att människan eller läraren i det här fallet ska nå
kunskap i djupare bemärkelse och därigenom utvecklas, måste den först upptäcka sina egna
tolkningsramar och komma till insikt om varför hon tänker som hon tänker.” 

Slutligen handlar den pedagogiska skickligheten, tror jag om ett engagemang och en lyhördhet från
läraren. Att planera sina lektioner bör alltid vara en del av lärarens undervisning, sen om hur
planeringen sker är en individuell process. Det gäller att hitta ett sätt som passar en själv, ett sätt
man trivs med. Det är viktigt att hela tiden ifrågasätta sig själv och sitt ämne för att det ska bli
intressant och för att vi ska utvecklas som människor och pedagoger.
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Intervjubilagor

Bilaga 1
 
Intervjuobjekt: ”Anna”

Bakgrund

”Anna”tycker att hennes bästa egenskaper är att hon är positiv och engagerad i sitt läraryrke. Hon är tjugonio år och har
varit verksam violinpedagog i fem år. Hon är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där hon studerade på
Musikerlinjen med inriktning pedagogisk specialisering. Efter utbildningen har hon arbetat som lärare vid Kulturskolan
i Bålstad, vid Immanuelkyrkan samt vid Sigtuna Kulturskola, där hon är verksam idag. Hon undervisar både
individuellt och enskilt och hennes elever är i åldrarna 7-14. Lektionslängden för de individuella lektionerna ligger på
tjugo minuter per tillfälle. 

Hon ger sin syn på varför hon valde att bli fiollärare och vilka för- och nackdelar yrket innebär för honom:
”Kul att spela, kul att spela med barn, att förmedla kunskapen vidare, och att de är nöjda. Arbetstiderna är en nackdel.” 

Är du nöjd med din arbetssituation?
”Ja.”

Lektionsplanering

Målet med min undervisning är:
”Jag vill ge, de här barnen som valt att spela fiol, en kul lärdom som de kan ta med sig och förhoppningsvis ha glädje av
i framtiden.”

1.) Vad tänker du spontant på när jag säger: ”Lektionsplanering” ?
(begränsning eller hjälp och möjlighet?) 

En plan för vad jag och eleven ska jobba med. Oftast bestämmer jag med eleverna, oftast de lite äldre, i slutet på varje
termin, vad vi ska spela under nästkommande termin. 

2.) Planerar du dina lektioner i förväg?
Ja det gör jag. 

3.) Följer du din planering eller avviker du ifrån den ofta?
Jag avviker alltid. Svårast är det att hålla sig till långplaneringen.

4.) Hur mycket tid lägger du på lektionsplanering i förhållande till lektionstiden?
Det är svårt att säga exakt, det är väldigt olika. Om man lägger ut det på alla dagar, kanske jag planerar 30-60 min om
dagen. Det är väldigt olika men oftast handlar det bara om att skriva ner vad de fick i läxa och vad vi ska göra nästa
vecka. 

5.) Hur långt i förväg planerar du? (samma dag, dagen efter lektionen redan? Etc)
Jag planerar direkt samma kväll, så det blir oftast en vecka i förväg. 

6.) Vilket fokus har du i din planering? (metod,innehåll?)
Det handlar om att hitta en bra repertoar. 

7.) Är det någon skillnad mellan att planera till lektioner med yngre kontra äldre elever? Vilka är de största
skillnaderna isånnafall?

Med mina sjuåringar är det ju mer det här leka och pysslande och med de äldre handlar det mycket om att hitta
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repertoar.  

8.) Är det någon skillnad att planera till grupp- kontra enskilda lektioner?
Till grupplektionerna behöver jag planera mer i detalj. Där kan det inträffa mer saker. Grupplektionsplaneringen
innehåller ofta beskrivning av lekar och sånt. 

9.) Vilka är de största skillnaderna med din planering idag jämfört med i början av din tid som lärare? Har du
alltid planerat dina lektioner? 

Då skrev jag t.o.m. ner att jag skulle ”stämma” eller att eleverna skulle få spela en ”rolig låt”. ”Stämma” gör man ju
varje gång per automatik och ”roliga låtar” får de ju spela om det passar. Man ser en större helhet idag jämfört med
då. 

10.) Vad tyckte du var svårast när du skulle planera en lektion i början av din pedagogiska karriär?
Svårt att säga. Jag har ju inte jobbat så länge än, men det svåraste var nog att veta hur mycket man skulle hinna med.
Särskilt på de individuella lektionerna. Jag tycker fortfarande att det är svårt men man har ju utvecklats. 

11.) Hur mycket låter du dina elever påverka innehållet i din planering?
Ja, det försöker jag. Annars märker man att de tröttnar om man styr för mycket själv. Men det är väldigt få som har
önskemål, faktiskt. 

12.) Om något inträffar som du inte har kunnat förutse på lektionen, som t.e.x att eleven är ledsen, följer du ändå
din tänkta planering? 

Nej, det gör jag inte. Beroende på situationen, men oftast kan jag strunta i min planering då.

13.) Om en aktivitet som du planerat fungerar dåligt? Vad gör du då? (tar bort-reflekterar varför den inte fungerade
och förbättrar den) 

Beroende på vilken aktivitet. Men oftast tänker jag inte så mycket utan tar in nya övningar istället. 

14.) Hinner du med allt du har tänkt?
Oftast inte. De flesta spelar ju också i orkester utöver de enskilda och då behöver vi ibland öva lite på de noterna vilket
gör att det blir svårt att hinna.

15.) Kan en lektion var för välplanerad? Motivera!
Nej det tror jag inte. Jag tror bara det är bra om man skriver exakt vad man ska göra. Jag kanske skulle göra en
rangordning på momenten, ifall inte tiden skulle räcka till. Jag tror bara det är bra. 

16.) Vilka erfarenheter har du av tidigare lärare, bra såsom dåliga? Motivera!
Man kommer ju ihåg de man har haft. Jag hade en jätte bra lärare som var fantastiskt bra på att ta itu med mina
”problem”. Hon visste precis vad jag behövde och hur man skulle lösa ”problemen” på ett smidigt sätt. Hon hade
förmågan att förklara på ett förståeligt sätt. 
Sen hade jag en mindre bra lärare som inte var kapabel till att förklara hur man till exempel övade. Kommer man inte
från en musikerfamilj så har man ju ingen aning. Han gav mig även för svår repertoar för min nivå.

• Hur dokumenterar du din undervisning? (anteckningar under tiden-efteråt, har du ett speciellt system för det
(förkortningar ev)

Jag har en bok där varje elev har en sida. Så brukar jag göra små anteckningar under lektionen och sen kolla på
kvällen vad de ska göra till nästa gång. 

• Sammanställer du dina anteckningar direkt efter eller använder du de först när du ska planera nästa lektion?
Nej, egentligen inte. Kanske i slutet på terminen inför kommande termin, så jag vet vad de har spelat och så att jag kan
planera vidare.

17.) Reflekterar du kring lektionsförloppet efteråt?
Ja, det gör jag absolut. 

18.) Reflekterar du kring ditt eget handlande efter lektionen?
Ja det gör jag ibland. 
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Bilaga 2

Intervjuobjekt: ”Erika”

”Erika” tycker att hon är bra med elever som inte övar så mycket. Hon menar att hennes starka sida är att entusiasmera
eleverna, så att de tycker det är roligt att spela. 
Hon är trettio år gammal och har jobbat som violinpedagog i fem år. Hon är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i
Stockholm på Musikerlinjen med pedagogisk specialisering. Efter utbildningen har hon arbetat i Immanuelkykan,
Mjölby musikskola, Uppsala musikskola och nu är hon anställd vid Nacka musikskola. 
Hennes elever är i åldrarna sex till trettiofem och hon bedriver enskild, kammarmusik och orkesterverksamhet. Hon
tycker att fiolbarngrupperna är det roligaste som finns. 
Lektionslängden för de individuella lektionerna ligger i snitt på tjugofem minuter per tillfälle. 

Hon ger sin syn på varför hon valde att bli fiollärare och vilka för- och nackdelar yrket innebär för honom:
”Fördelar är arbetstiderna. Friheten, man kan lägga upp det precis som jag vill. Jag har väldigt bra arbetstider.
Både för och nackdelar är Ferieanställningen, d.v.s. att vårtterminsupplägg följer grundskolans. Vi har därför väldigt
många lov vilket är positivt men nackdelen är att vi inte kan bestämma när vi vill ha semester.”

Är du nöjd med din arbetssituation?
”Ja. Jag har bra elever och trivs bra med barnen.”

Lektionsplanering

1.) Vad tänker du spontant på när jag säger: ”Lektionsplanering” ?
(begränsning eller hjälp och möjlighet?) 

Att anteckna vad vi gjort på lektionen i en liten anteckningsbok så att jag kommer ihåg vad vi har spelat. 

2.) Planerar du dina lektioner i förväg?
Till att börja med planerar jag ju terminsvis. Efter varje lektion skriver jag vad vi ska göra nästa gång. 

3.) Följer du din planering eller avviker du ifrån den ofta?
Det är olika med olika elever. På grupplektionerna avviker jag ofta men med mina enskilda elever brukar det stämma.
Förutom när det gäller långplaneringen, där jag ofta avviker även när det gäller de individuella. 

4.) Hur mycket låter du dina elever påverka innehållet i din planering?
Om jag har en elev på tjugo minuter i veckan, lägger jag ungefär tio minuter i genomsnitt på att planera till den
lektionen. Det vill säga ungefär halva lektionstiden. I början på terminen blir det mer. 

5.) Hur långt i förväg planerar du? (samma dag, dagen efter lektionen redan? Etc)
Jag planerar efter varje lektion. Så jag planerar en vecka i förtid. 

6.) Vilket fokus har du i din planering? (metod, repertoar etc.)
I min planering handlar det om att hitta repertoar och teknikövningar. 

7.) Är det någon skillnad mellan att planera till lektioner med yngre kontra äldre elever? Vilka är de största
skillnaderna isånnafall?

O ja. Största skillnaden är noggrannheten i planeringen. Med de yngre måste jag förbereda förövningar till varje
problematik. Det måste jag inte göra med de äldre eleverna. Så planeringen till de yngre eleverna blir mera detaljerad.
Man måste tänka mer i sin planering med yngre barn.

8.) Är det någon skillnad att planera till grupp- kontra enskilda lektioner
Ja, jag är mycket mer detaljerad i min planering till grupplektionerna. 

9.) Vilka är de största skillnaderna med din planering idag jämfört med i början av din tid som lärare? Har du
alltid planerat dina lektioner? 

Jag är ute i bättre tid och har mer koll. Sen är jag mindre detaljerad i min planering idag.  
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10.) Vad tyckte du var svårast när du skulle planera en lektion i början av din pedagogiska karriär?
Att göra långtidsplaneringen. Vad som var rimligt för en hel termin. 

11.) Låter du dina elever påverka valet av repertoar och på sätt också låta de bli involverade i din planering?
O ja. Speciellt de som egentligen inte vill spela. Har de önskemål brukar jag tillmötesgå de. När Alexander Rybak
spelade ”fairytale” på melodifestivalen förra året ville många av mina elever spela den. 

12.) Om något inträffar som du inte har kunnat förutse på lektionen, som t.e.x att eleven är ledsen, följer du ändå
din tänkta planering? 

Absolut.  

13.) Om en aktivitet som du planerat fungerar dåligt? Vad gör du då? (tar bort-reflekterar varför den inte fungerade
och förbättrar den) 

Jag tror inte att jag analyserar så mycket. Jag går oftast vidare. 

14.) Hinner du med allt du har tänkt?
Nej. Eller när det gäller nybörjargrupperna hinner jag med. Där tycker jag att jag har blivit rätt så bra på att
uppskatta tiden. Men det är speciellt på mellannivån som jag har svårt att hinna. Det beror nog mycket på att vi har så
korta lektioner, oftast tjugo minuter per elev, vilket är alldeles för lite.

15.) Kan en lektion var för välplanerad? Motivera!
Ja, man får ju inte stirra sig blind på sin planering. Ibland händer det ju saker, särskilt med barn, och då måste man ju
följa deras impulser. 

16.) Vilka erfarenheter har du av tidigare lärare, bra såsom dåliga? Motivera!
Jag hade en helt fantastisk lärare under min studietid. Hon var väldigt ”peppande” och bra oavsett  vilken nivå man
var på.  Jag är ganska lat och jag kanske inte alltid övade så mycket, men hon gav aldrig upp. Hon trodde på mig
oavsett. Jag kunde gå till lektionen och känna mig rätt ”dålig”, men alltid när man gick därifrån var man glad och
motiverad. Jag känner när jag själv undervisar att jag vill vara som henne. 
Jag har nog förträngt de ”dåliga” lärarna, eller alla mina lärare har varit bra på sitt sätt. Med vissa hade man kanske
önskat att de hade varit lite strängare, strängare på ett bra sätt. Jag hade en lärare på högstadiet som var jätte bra på
att entausmera och ordna sammanhang där vi fick spela mycket vilket var trevligt, men han kanske inte gjorde så att
man blev jätte bra på att spela fiol. 

Vilka sektioner faser eller steg delar du in undervisningsförloppet i? (Vilka punkter är alltid med på din
planering? (t.ex. uppvärmning etc) 

Uppvärmning med ergonomi och tekniska moment. Sen har jag ofta teoretiska moment i form av rytmläsning och
notläsning i första hand. Sen har jag alltid en spelstund på slutet där jag tar en gammal låt eller en låt som eleven vill
spela. 

• Hur dokumenterar du din undervisning? (anteckningar under tiden-efteråt, har du ett speciellt system för det
(förkortningar ev)

Jag har en  anteckningsbok där varje elev har en sida. Där för jag in vad de håller på med och vad de behöver jobba
med. 

• Sammanställer du dina anteckningar direkt efter eller använder du de först när du ska planera nästa lektion?
Nej jag sammanställer de inte. Jag brukar bara har mina anteckningar som hjälp. När jag långplanerar kollar jag
tillbaka på vad vi har spelat med respektive elev. 

17.) Reflekterar du kring lektionsförloppet efteråt?
Jag har jätte svårt att släppa det som hänt på lektionen efteråt, särskilt när det har gått dåligt. Jag menar att det ju är
mitt jobb att entausmera och göra att det blir en bra lektion och om det inte går som jag har tänkt mig, brukar jag ta åt
mig och reflektera mycket på vad jag kunde ha gjort bättre. 

18.) Reflekterar du kring ditt eget handlande efter lektionen?
Jag har jätte svårt att släppa jobbet mentalt när jag går hem. Jag reflekterar oerhört mycket på mitt eget handlande
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Bilaga 3

Intervjuobjekt: ”Christina”

Bakgrund

”Christina” är fyrtiosex år gammal och kommer ursprungligen från Jönköping. Hon är verksam violinpedagog på Växjö
Kulturskola och har jobbat alla sina tjugofyra år som verksam lärare, på samma arbetsplats. ”Christina” utbildade sig till
lärare vid Ingesunds Musikhögskola.
Hon bedriver både individuell och enskild undervisning och hennes elever är i åldrarna sex till arton år.
Lektionslängden för de individuella lektionerna varierar mellan tjugo och fyrtio minuter per gång. 

Hon ger sin syn på varför hon valde att bli fiollärare och vilka för- och nackdelar yrket innebär för henne:
”Jag har jobbat som fiollärare i 24 år och jag tycker fortfarande att det är kul, faktiskt. Egentligen hade jag tänkt att jag
skulle bli språklärare från början. På gymnasiet spelade jag lite fiol och tyckte det var jätte kul och jag ville gärna gå på
någon folkhögskola något år för att lära mig mer. Men sen tänkte jag att jag  testar att söka Musikhögskolan bara för att
känna hur det var, sista året på gymnasiet, och då kom jag ju in där. Då visste jag inte riktigt hur jag skulle göra först,
men kunde inte tacka nej till platsen och började då på IE i Ingesund. Jag kan väl säga att jag blev  fiollärare av en
slump.
Utbildningen var jätte rolig, man ville ju spela så mycket som möjligt och eleverna var då kanske mer en bisak.
Det är roligt när man märker att eleverna gillar att komma till mina lektioner. När de uppskattar den lilla stund med mig.
Jobbet är väldigt flexibelt, man får i princip styra sitt undervisningsupplägg helt fritt. Att man har lov som lärare är
lyxigt. Om jag ska säga något negativt om mitt yrke så är det att arbetstiderna. Man får ju ofta hålla på till åtta på
kvällarna vilket medför att det blir svårt att ha ett socialt liv. Det som är positivt med arbetstiderna är att man är ledig på
förmiddagen. Det kan vara skönt med en lugn stund innan jobbet, medan ungarna är i skolan. En annan nackdel är att
eleverna kan sluta om de inte tycker det är kul längre, vilket inte funkar på den vanliga skolan. Men ofta har de ju valt
att gå och spela ett instrument för att de är intresserade. 
Det viktigaste som lärare är att man tycker det man gör är roligt, då blir det oftast bra resultat.”

På frågan om hon trivs på sin arbetsplats svarar hon:
”Jag trivs väldigt bra och en stor anledning är arbetskollegorna, vi trivs väldigt bra ihop.”

Intervjufrgor kring ”Lektionsplanering”

1.) Vad tänker du spontant på när jag säger: ”Lektionsplanering” ?
 Att tänka igenom vilket material jag kommer att använda idag.

2.) Planerar du dina lektioner i förväg?
Ja, det gör jag. Trots att jag jobbat så länge planerar jag fortfarande rätt mycket. Det brukar ofta bli en timme om dan.

3.) Följer du din planering eller avviker du ifrån den ofta?
Om jag någon gång planerar mer noggrant, avviker jag oftast från den, så därför skriver jag oftast inte upp mer än
några punkter.

4.) Hur mycket tid lägger du på lektionsplanering?
Vi har ju 45 timmars arbetsvecka och 10 timmar i förtroende tid så med orkesterplanering kommer jag nog upp i 10
timmar planering i veckan, vilket ju motsvarar 2 timmar om dagen.

5.) Hur långt i förväg planerar du? 
Jag planerar samma dag oftast. 

6.) Vilket fokus har du i din planering?
När jag planerar, planerar jag oftast vilken repertoar som eleven ska spela. Långplaneringen är lite mer övergripande. 

7.) Är det någon skillnad mellan att planera till lektioner med yngre kontra äldre elever? Vilka är de största
skillnaderna isånnafall?

Min planering handlar ju mest om att hitta passande repertoar, så att de är väl inte så stor skillnad egentligen. Däremot

26



är det viktigt att jag strukturerar mer när jag har stökiga elever, annars funkar de inte.

8.) Är det någon skillnad att planera till grupp- kontra enskilda lektioner?
Nej, egentligen inte.

9.) Vilka är de största skillnaderna med din planering idag jämfört med i början av din tid som lärare? Har du
alltid planerat dina lektioner? 

Idag planerar jag inte så mycket i detalj som jag gjorde när jag var yngre.

10.) Vad tyckte du var svårast när du skulle planera en lektion i början av din pedagogiska karriär? 
Överhuvudtaget att veta eller uppskatta vad jag skulle hinna med.

11.) Hur mycket låter du dina elever påverka innehållet i din planering? 
Absolut. Har de önskemål brukar jag försöka möta de, särskilt när de är lite äldre. 

12.) Om något inträffar som du inte har kunnat förutse på lektionen, som t.e.x att eleven är ledsen, följer du ändå
din tänkta planering? 

Det beror ju helt på vad situationen. Men det är klart att man anpassar sig efter eleverna och det som händer under en
lektion, som lärare gäller det att vara flexibel.

13.) Hinner du med allt du har tänkt? ”
Ja, det brukar jag. Jag har nog ett rätt högt tempo i min undervisning.

14.) Kan en lektion vara för välplanerad? Motivera!
Ja, om det gör att läraren inte tar in vad som händer på lektionen. 

15.) Vilka erfarenheter har du av tidigare lärare, bra som dåliga? Motivera!
Alla mina tidigare lärare har varit bra på sitt sätt. Det gemensamma för de var att de hade en förmåga att få mig att
känna glädjen med spelet. Jag har inget minne av några dåliga sidor hos mina lärare. 

16.) Vilka sektioner faser eller steg delar du in undervisningsförloppet i? (Vilka punkter är alltid med på din
planering? (t.ex. uppvärmning etc) )

Uppvärmning i form av skalor i början, teknik, stycke och sedan repetition av läxan. Ser lite olika ut beroende på ålder.
När det gäller kroppsuppvärmning blir det inte så mycket när jag har individuella lektioner. Mest när jag har orkester
eller fiolgrupper.

• Hur dokumenterar du din undervisning? (anteckningar under tiden-efteråt, har du     ett speciellt system för det
(förkortningar ev)

Jag skriver upp vad de har i läxa samma dag på kvällen. Mest små minnesanteckningar.
Jag brukar ha ett blad för varje elev där jag för små anteckningar för varje lektion, då ser jag vad de har gjort och
spelat under terminen.

• Sammanställer du dina anteckningar direkt efter eller använder du de först när du ska planera nästa lektion?
Jag brukar nöja mig med små stödanteckningar, det brukar räcka. Någon sammanställning behövs inte.

• Reflekterar du kring lektionsförloppet efteråt?
Om något oväntad eller något som inte fungerat inträffar, så reflekterar jag givetvis. 

• Reflekterar du kring ditt eget handlande (efter lektionen?)
Förr gjorde jag det mycket. Inte idag. 
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Bilaga 4

Intervjuobjekt: ”Dan” 

Bakgrund

”Dan” beskriver sig själv som oerhört plikttrogen och hårt arbetande lärare. Han är femtiotvå år gammal och född i
Frösön (Östersund) och har varit verksam violinpedagog i tjugosex år. Han utbildade sig vid Piteå Musikhögskola och
har sedan dess jobbat på bl.a. Kulturskolorna i Säffle, Ljusdal och Sollentuna samt Sollentuna, där han är verksam idag.
Han håller i ensemble-, orkester- och enskild undervisning. Hans specialitet är klassundervisningen där han lyckas få en
oerhört disciplin på sina elever. ”Dan” har elever i åldrarna sju till tjugoett och lektionslängden på de individuella
lektionerna varierar mellan tjugo och trettio min per tillfälle. 

Han ger sin syn på varför han valde att bli fiollärare och vilka för- och nackdelar yrket innebär för honom:
”Det som fick mig att välja fiolläraryrket var helt enkelt ett väldigt stort musikintresse. Det mesta är positivt med mitt
yrke. Man får jobba med människor och se de växa samt jobba med ett kreativt skapande.
Om jag ska nämna något negativt så är det löner och bristande motivation från vissa elever.”

Är du nöjd med din arbetssituation?
”Ja.”

Lektionsplanering

1.) Vad tänker du spontant på när jag säger: ”Lektionsplanering” ?
(begränsning eller hjälp och möjlighet?) 

Det är en väldigt stor skillnad mellan hur jag planerar idag jämfört med 25 år sedan. 

2.) Planerar du dina lektioner i förväg?
Ja. 

3.) Följer du din planering eller avviker du ifrån den ofta?
Idag avviker jag väldigt ofta. Förr avvek jag nästan aldrig. 

4.) Hur mycket tid lägger du på lektionsplanering i förhållande till lektionstiden?
Jag planerar oerhört lite idag. 

5.) Hur långt i förväg planerar du? (samma dag, dagen efter lektionen redan? Etc)
Minst ett par dagar innan. Generellt så förbereder jag mig i god tid. 

6.) Vilket fokus har du i din planering?
Vilka låtar eleven ska spela.

7.) Är det någon skillnad mellan att planera till lektioner med yngre kontra äldre elever? Vilka är de största
skillnaderna isånnafall?

När jag planerar så gäller det att leta repertoar till de äldre eleverna. Med de yngre planerar jag nästan inget. Jag
använder mig ju av mina böcker som jag kan ganska bra. Om det dyker upp en viss problematik så vet jag ju vilka låtar
som lämpar sig,  för att fixa till problemen. 

8.) Är det någon skillnad att planera till grupp- kontra enskilda lektioner?

9.) Vilka är de största skillnaderna med din planering idag jämfört med i början av din tid som lärare? Har du
alltid planerat dina lektioner? 

När jag var nyutexaminerad, planerade jag oerhört mycket. Jag gjorde anteckningar (små förkortningar) under
lektionerna och sammanställde de senare på kvällen. Jag kollade då vad som fungerade och vad som fungerade mindre
bra på lektionen, jag gjorde en liten snabbanalys. Sedan såg jag till att skaffa fram material som jag skulle ha till nästa
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vecka. 
Jag gjorde även en terminsplanering där jag försökte förutspå hur mycket varje enskild elev skulle kunna tänkas hinna
med på en termin. 
Idag planerar jag inte alls lika mycket. Detta beror helt enkelt på att man har byggt upp en erfarenhet. Jag kan idag
nästan se på hur en person bär en fiollåda, om den kan spela eller inte. 

10.) Vad tyckte du var svårast när du skulle planera en lektion i början av din pedagogiska karriär?
Svårt att peka ut något särskilt moment. Överlag så var man ju inte så rutinerad så det var ju svårare att förutse. 

11.) Hur mycket låter du dina elever påverka innehållet i din planering?
När det gäller de yngre använder jag ju mitt eget material. Men visst lyssnar jag på eleverna om de önskar någon
specifik låt. De äldre eleverna brukar oftast inte ha några särskilda önskemål.

12.) Om något inträffar som du inte har kunnat förutse på lektionen, som t.e.x att eleven är ledsen, följer du ändå
din tänkta planering? 

Nej. Ibland får man släppa allt. 

13.) Om en aktivitet som du planerat fungerar dåligt? Vad gör du då? (tar bort-reflekterar varför den inte fungerade
och förbättrar den) 

Självfallet kollar jag varför det inte fungerat som jag tänkt. Det här beror helt beror vilket sammanhang, men om den
inte fungerar tar jag bort den. 

14.) Hinner du med allt du har tänkt?
Ja. 

15.) Kan en lektion var för välplanerad? Motivera!
Nej, den kan inte vara för välplanerad, men om man är så välplanerad att man har bestämt att exakt såhär ska jag
göra och kör på oavsett vad som händer, då är det inte bra. 

16.) Vilka erfarenheter har du av tidigare lärare, bra såsom dåliga? Motivera!
Jag har nog varit ganska lyckligt lottad. När jag tänker tillbaka på min tidiga barndom, så minns jag att min lärare var
väldigt engagerad. Han lotsade in oss via folkmusiken, det här var då på 1970-talet under den stora folkmusikvågen. Vi
kom in i vuxenlivet väldigt fort, som spelmän alltså. Vi fick då möjligheten att spela till speldanslaget och kom på så
sätt runt på en massa resor. Men på de individuella lektionerna spelade vi ingen folkmusik. 
Jag har inga minnen av dåliga lärare. 

• Vilka sektioner faser eller steg delar du in undervisningsförloppet i? 

Det är helt olika, beroende på vilken undervisning. När det gäller klassorkestrarna har jag alltid samma procedur i
början, ingång och startlåt. Detta för att de ska veta exakt vad som gäller när de kommer dit, ett igenkännande. Det gör
att det blir mycket enklare att få en struktur på resten av lektionen. Väldigt ofta avslutar jag också med någon låt som
de tycker om.
När det gäller den normala orkesterverksamheten så startar jag alltid med en skala, vilket medför att det blir en så
otroligt stor skillnad hur det låter när de väl spelar sen. 
Jag har inga särskilda rutiner när det gäller mina individuella lektioner, för att det är så korta lektionstider.  

• Hur dokumenterar du din undervisning? (anteckningar under tiden-efteråt, har du ett speciellt system för det
(förkortningar ev)

Jag gör ytterst små anteckningar efter varje lektion. Jag har byggt upp ett system med förkortningar så det behövs inte
många bokstäver för att jag ska förstå. 

• Sammanställer du dina anteckningar direkt efter eller använder du de först när du ska planera nästa lektion?
Nej. I början av min karriär var jag mera analytisk. 
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• Reflekterar du kring lektionsförloppet efteråt?
Om det inträffat något speciellt, men inte så mycket annars. 

• Reflekterar du kring ditt eget handlande (efter lektionen?)

Förr höll jag på att tänka mycket kring mitt undervisande. Nu är det i princip så att när jag har stängt dörren på jobbet
så finns inte ”musikrummet” någon mer, då stänger jag av. 
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Bilaga 5

Intervjuobjekt: ”Ester” 

Bakgrund

”Ester” är sextioåtta år gammal och född i Bromma. Hon har varit verksam violinpedagog i över femtio år med sin
specialitet på ”seriösa” elever som har kommit en bit på vägen. 1959 inledde hon sina studier vi Kungliga
Musikhögskolan på Musikerlinjen med pedagogisk inriktning och studerade där i sammanlagd sex år. Genom åren har
hon undervisat på Musikhögskolan samt varit verksam på den erkända stråkkursen i Kall på sommaren. Idag undervisar
hon fortfarande på kursen samt har privatelever i åldrarna nio till nitton år. Hon undervisar endast enkilt och
lektionstiden varierar mellan en och en halv timme till tre timmar per tillfälle. 

Hon ger sin syn på varför hon valde att bli fiollärare och vilka för- och nackdelar yrket innebär för henne:
”Jag tyckte och tycker än att det är så vansinnigt intressant att jobba med människor. Hade jag inte blivit fiollärare hade
jag nog blivit sjukgymnast eller psykolog. Jag tycker att musiken och fiolen är ett bra redskap att få människan att
utvecklas. Att jobba med människan som en helhet och fiolen som ett verktyg.
Yrket i sig kan jag inte se några nackdelar med. Isåfall är det de yttre förhållanden det är fel på. Arbetsförhållanden och
den bristande respekten från omvärlden är det mest negativa.”

Hur skulle du vilja beskriva dig som lärare?
”Stort engagemang, envishet, tålmodighet och nyfikenhet är faktorer som stämmer in på mig och dessa egenskaper vill
jag ska finnas även hos mina elever.”

Vad är målet med din undervisning?
”Jag vill att mina elever ska bli självständiga, de ska bli sin egen lärare. Mitt mål är att jag inte ska behövas.  Precis som
barnuppfostran så vill jag leda de till att bli trygga och självständiga människor när de kliver ut. ”

Är du nöjd med din arbetssituation? 
”Ja, mycket nöjd.”

Lektionsplanering

1.) Vad tänker du spontant på när jag säger: ”Lektionsplanering” ?
(begränsning eller hjälp och möjlighet?) 

Hjälp och nödvändighet. Jag kan inte tänka mig att inte ha planerat.

2.) Planerar du dina lektioner i förväg?
Ja det gör jag. Jag lägger mycket fokus på långplaneringen, där det handlar om att hitta passande repertoar.

3.) Följer du din planering eller avviker du ifrån den ofta?
När jag planerar i detalj, avviker jag oftast.

4.) Hur mycket tid lägger du på din lektionsplanering?
Det är svårt att säga. Men som min situation ser ut idag så handlar min planering mest om att hitta repertoar. 

5.) Hur långt i förväg planerar du? 
Jag planerar aldrig samma dag, utan oftast flera dagar i förväg. 

6.) Vilket fokus har du i din planering? 
Idag planerar jag mest vilken repertoar eleverna ska spela. Detta planerar jag dock redan i min långplanering. 

7.) Är det någon skillnad mellan att planera till lektioner med yngre kontra äldre elever? Vilka är de största
skillnaderna isånnafall?

Planeringen för mina högstadieungdomar ser helt annorlunda ut om man jämför med nybörjare. Ju duktigare mina
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elever är desto mindre behöver jag planera. Ju yngre eleverna är, desto mer detaljplanering.
(”Berit” har inga nybörjarelever idag, men svarade på frågan utifrån hennes tidigare erfarenhet av
nybörjarundervisning)

8.) Är det någon skillnad att planera till grupp- kontra enskilda lektioner?
Jag undervisar endast enkilt. 

9.) Vilka är de största skillnaderna med din planering idag jämfört med i början av din tid som lärare? Har du
alltid planerat dina lektioner? 

Det tar inte lika lång tid idag som det gjorde då. Jag läser ju av eleven blixtsnabbt och vet då oftast direkt vad jag ska
göra. De elever jag har idag spelar stora längre verk och då arbetar man oftast en längre tid med dem. Det mesta av
min planering idag, handlar om repertoarinsamling.

10.) Vad tyckte du var svårast när du skulle planera en lektion i början av din pedagogiska karriär?
Jag tyckte att det var svårast att veta hur mycket jag skulle hinna med och i vilken ordning jag skulle prioritera.

11.) Hur mycket låter du dina elever påverka innehållet i din planering?
Vartefter de blir äldre är de med och påverkar.  Jag begär då inte att de ska säga att de vill spela Mozart sonaten si
eller så, utan de kan till exempel säga att de vill spela något ”smörigt” och då kan jag rätt snabbt se vad som skulle
kunna passa.
Jag vill att mina elever ska bli självständiga, de ska bli sin egen lärare. Mitt mål är att jag inte ska behövas.  Precis
som barnuppfostran så vill jag leda de till att bli trygga och självständiga människor när de kliver ut. 

12.) Om något inträffar som du inte har kunnat förutse på lektionen, som t.e.x att eleven är ledsen, följer du ändå
din tänkta planering? 

Ibland blir det inte en ton. Det kan vara så att du är den ända vuxna personen som han eller hon få träffa i enrum på
hela veckan. 

13.) Om en aktivitet som du planerat fungerar dåligt? Vad gör du då? (tar bort-reflekterar varför den inte fungerade
och förbättrar den) 

Idag vet jag vilka övningar som fungerar på en specifik problematik. Förr när jag experimenterade mer, kunde man ta
in moment som inte fungerade så bra. Jag funderade självfallet på vad som hade gått snett och försökte förbättra den,
eller ta in andra övningar om jag hade alternativ. 

14.) Hinner du med allt du har tänkt?
Jag jobbar tills vi är färdiga. Idag är jag inte styrd av några tidsbegränsningar, men tidigare tyckte jag det kunde vara
svårt att hinna med det jag har tänkt.

15.) Kan en lektion var för välplanerad? Motivera!
Ja alltså, det viktigaste är att man är flexibel. Det beror på vad man menar med för välplanerad, det får ju inte vara på
det sättet att man blir låst och inte ser. Det ska ju inte vara så att du som lärare ska genomföra ditt race till varje pris,
utan det gäller att möta den här människan. Ibland måste du kanske strunta i det mesta som du planerat. 

16.) Vilka erfarenheter har du av tidigare lärare, bra såsom dåliga? Motivera!
Jag har endast haft två lärare genom åren. En bra och en mindre bra pedagog. Den mindre bra pedagogen lärde mig
aldrig att bli medveten om vad jag gjorde. Jag visste inte vad tonerna jag spelade hette utan p.g.a. mitt goda öra kunde
jag memorera vart jag skulle sätta fingrarna. Jag visste heller inte vad en skala var för något. Jag hade ingen aning om
någonting.
Den andra läraren var rena motsatsen. Han lärde mig att handla och tänka själv, och var en mycket inspirerande lärare
och musiker.

Vilka sektioner faser eller steg delar du in undervisningsförloppet i? (Vilka punkter är alltid med på din
planering? (t.ex. uppvärmning etc) 

Uppvärmning av kroppen, ergonomiska övningar har jag alltid med i början av varje lektion. Sedan brukar de få spela
en skala, eller åtminstone delar ur en skala. 
Det är viktigt att eleverna inte direkt går på en stor konsert utan att vara uppvärmd. 
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”Berit” anser att det är jätte viktigt med valet av repertoar.

• Hur dokumenterar du din undervisning? (anteckningar under tiden-efteråt, har du ett speciellt system för det
(förkortningar ev)

Jag för små anteckningar under lektionens gång. Alla elever har var sitt papper, där jag kan se vad de har jobbat med.

• Sammanställer du dina anteckningar direkt efter eller använder du de först när du ska planera nästa lektion?
Nej, det gör jag inte längre. Möjligtvis att jag skriver ”klart” eller ”mer”, så att jag vet om de behöver öva mer på
respektive stycke.

• Reflekterar du kring lektionsförloppet efteråt?
Inte nu på det sättet, ibland kan man göra det om man märker att ojojoj vad är det som håller på att hända med henne
nu då? Ibland känner man har det hänt något annat runt omkring, som jag måst ta reda på. 
Jag går ju alltid och bär med dig de här människorna i mitt inre på något sätt. Det är ju inte så att jag planerar, har
lektion, och sen är de borta.

• Reflekterar du kring ditt eget handlande efter lektionen?
Mer eller mindre omedvetet, precis som föregående fråga. Både kring sig själv och sin elev, vart är vi på väg? Det är
ingen skillnad på det här och andra mänskliga relationer. Det är ju så som du funderar på de som står dig nära. Mina
elever står mig nära, men jag får inte binda fast de.
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