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Förord

Den här uppsatsen bygger på studier av portföljanteckningar gjorda av lärarkandidater på 
musiklärarutbildningen, åk 3, vid Kungliga Musikhögskolan (KMH) i Stockholm 1992-93. 
Dessa anteckningar fördes i samband med deras praktikperiod på grundskola och gymnasium.

Anledningen till att jag velat studera portföljanteckningar är att jag som handledare för 
blivande musiklärare och som lärare i klassmetodik på KMH känner ett behov av att ingående 
försöka sätta mig in i den problematik som det innebär att utbilda och utveckla sig till lärare. 
Jag hoppas att den här studien kan inspirera såväl lärare som blivande lärare, oavsett 
ämnesinriktning, till ytterligare reflektioner och diskussioner kring ett sådant engagerande 
ämne som lärarutbildning.

En sporre i mitt uppsatsarbete har varit ”mina” studenter i GG3, som under höstterminen 
själva fått prova på att föra portföljanteckningar. Jag har sett det som angeläget att göra 
uppsatsen så kortfattad och tydlig som möjligt för att den ska bli användbar i 
klassmetodikundervisning.

Den person som kanske mer än någon annan bidragit till att jag kunnat genomföra detta arbete 
är min handledare, Ulla Wiklund. Tack Ulla, för att du så tålmodigt stöttat och handlett mig 
under det här året!

Ett stort tack till Janne, som så troget bistått mig med råd och anvisningar rörande allt från 
såväl datorns som till uppsatsens innehåll!

Jag vill också passa på att tacka mina kurskamrater på FFB 94/95. Våra utvecklande (och 
invecklade) fredagssamtal har alltid varit något att se fram mot!

Sist, men inte minst, vill jag säga TACK till Anders och Lasse för att ni med ert ofantligt stora 
tålamod låtit mig fullfölja det här arbetet!

              Kerstin Edewald Berg      Älvsjö, april 1996
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1. Syfte
Syftet med den här studien är att med hjälp av blivande musiklärares portföljanteckningar 
noga analysera deras eget närmande till lärarrollen: Vilka problemområden uppmärksammar 
de? Vilka utvecklingsuppgifter ger lärarkandidaterna sig själva?

Ett centralt ord i den pedagogiska vokabulären har varit ”inlärning”. Detta begrepp kan leda 
tankarna till något”utifrån” som ska läras in, målet för inlärningen kan ses som en produkt  
bestående av kunskaper och färdigheter. Alltmer börjar man nu sätta inlärningens process, 
”lärandet”, i centrum. Lärandet har inte enbart en bestämd produkt som målsättning, utan 
betonar också vägen, processen. Den sociala och praktiska situationen i vilken lärandet pågår 
blir alltså lika väsentlig som kognitiva och formella kunskaper.Vilka konsekvenser måste 
sådana tankeyttringar få för lärarutbildningen? Vad är det som blir viktigt i lärarutbildningen? 

Avsikten är att undersöka om de anteckningar, som lärarkandidaten skrivit i samband med sin 
praktikundervisning, visar på områden som har med den nya lärarrollen att göra. Vilka 
problemområden synliggörs via anteckningarna?

Det känns också angeläget att försöka dokumentera yrkeserfarenheter av praktisk art och att 
försöka finna en koppling mellan vetenskap och praktisk yrkeserfarenhet.

2. Teori och metod
2.1. Teori
Det är i synnerhet en forskares, Howard Gardner, teorier som ligger till grund för den här 
studien. Jag stöder mig främst på hans teori om en ”pedagogisk triangel” samt hans uppmärk-
sammade teori om de sju intelligenserna. När jag första gången kom i kontakt med dessa två 
teorier drabbades jag av en sorts iver, en lust att upptäcka mig själv och det jag höll på med 
som lärare. Jag började uppmärksamma mina egna och elevernas kompetensområden, något 
som kom att utveckla mig som lärare.

En annan forskare som på många sätt inspirerat mig, såväl i den här uppsatsen som i mitt 
vardagliga lärarliv, är Birgitta Qvarsell. Vid en föreläsning på KMH hösten 1994 redogjorde 
hon bl.a. för begreppet ”utvecklingsuppgift”, något som fick mig att uppmärksamma barns 
villkor i skolan på ett alldeles nytt sätt. Jag kommer att närmare gå in på detta begrepp litet 
längre fram i detta avsnitt.

Både Gardner och Qvarsell har sina rötter i Piagets kognitiva teorier, varför jag även kommer 
att beskriva några tankar runt dessa.

2.1.1. Lärande och kompetens
Professor Howard Gardner och hans hustru Ellen Winner, konstnär och konstpsykolog, har i 
sitt forskningsprogram Arts PROPEL, vid Harvarduniversitetet, presenterat följande tre 



begrepp som nödvändiga grundstenar i ett lärande: production, perception and reflection, 
learning. PROPEL är alltså en förkortning av dessa begrepp.

De viktigaste byggstenarna för ett lärande är, enligt detta sätt att se, helt kort: att göra 
(produktion), att ta emot (perception) och att tänka efter (reflektion). (Mer om detta i kapitel 
6.2.)

fig. 1: Tre byggstenar för lärande

perception

                                  produktion                                          reflektion

Triangeln (Wiklund & Gustafson, 1990) försöker visa samspelet mellan de tre begreppen i 
avsikt att få balans i inlärningsprocessen.

Perception innebär varseblivning eller mottagande av kunskap eller information. Det handlar 
alltså om att ta in erfarenheter. Med produktion menas att eleven på något sätt aktiveras och 
utför något som anknyter till det han/hon just tagit emot. Man kan säga att den av många 
välkända ”korvstoppningsmetoden” är ett ensidigt användande av perception och produktion: 
Inhämtande av läxan (perception) samt efterföljande skrivning (produktion). Kort sagt: ta in - 
ge ut. Det tredje begreppet, reflektion, handlar om återspegling, eftertanke, och innebär att 
man stannar upp och ger sig tid att tänka över det man varit med om, det man har tagit emot 
eller det man kommer att göra. Det rör sig om att kunna formulera sina tankar och känslor 
runt ett ämne eller en händelse.

1983 presenterade Howard Gardner (1994) sin uppmärksammade teori om de sju 
intelligenserna: språklig, logisk-matematisk, musikalisk, spatial, kroppslig-kinestetisk,  
intrapersonell samt interpersonell intelligens i boken ”Frames of mind”. Teorin är intressant 
därför att den beskriver ett utvidgat intelligensbegrepp där så många nya kompetensområden 
blir aktuella.

Den språkliga intelligensen kan beskrivas som känsla för ordens rytm, klang och 
innehåll, samt en känslighet för språkets olika funktioner. 

En logisk-matematisk intelligens kan definieras som en förmåga att kunna urskilja 
logiska och numeriska mönster, samt en förmåga att förstå långa tankekedjor. 

En musikalisk intelligens, menar Gardner, omfattar förmågan att skapa och upp-
märksamma anslag, rytm och klangfärg, samt att uppfatta olika former för 
musikalisk gestaltning

Den spatiala, rumsliga, intelligensen innebär att korrekt kunna uppfatta den synliga 
världen, omvandla dessa synintryck till en inre bild och utifrån denna på ett 
lämpligt sätt avpassa t.ex. sina rörelser i ett rum.



Kroppslig-kinestetisk intelligens omfattar förmågan att styra sina kroppsrörelser och 
att handskas med olika föremål på ett skickligt sätt.

Intrapersonell intelligens, handlar om en förmåga till självkännedom, kunskap om 
sina styrkor och svagheter och att kunna använda sig av dem.

Interpersonell intelligens definieras som en social kompetens, förståelse för mellan-
mänskliga relationer. Förmågan att uppfatta andra individers känslotillstånd och tyda 
deras intentioner och handlingar.

Om vi definierar intelligens som en kompetens, en förmåga till problemlösning, så ges 
läraren en annan roll än tidigare. Läraren ska inte komma med de ”rätta” lösningarna utan 
kan i stället visa på problemområden vilka eleven med hjälp av sina kompetenser kan lösa. 

2.1.2. Utvecklingsuppgift
Ett område som Birgitta Qvarsell har undersökt är skolbarns utvecklingsuppgifter. 
Utvecklingsuppgift1 är ett begrepp som avser en uppgift man ålägger sig själv för att 
utvecklas, bli klokare och mer vuxen. Det handlar alltså om självpåtagna uppgifter. Det är 
ingen annan som beordrat dig vad du ska göra, utan du har själv ställt kraven på dig.

I somras följde jag med mina två söner till simhallen, nästan varje dag. Det var fantastiskt att 
se vilka utvecklingsuppgifter de gav sig själva: Från att första dagen knappt vågat hoppa i på 
den grunda delen av bassängen, började de pröva att simma under vattnet, slå kullerbyttor 
och dyka, för att så småningom som fullfjädrade simmare bemästra hela bassängen. Jag 
kunde bokstavligt talat se hur de dag för dag tog för sig av bassängen. Det ena problemet 
efter det andra löstes. 

Men det är ju inte bara barn som ger sig själva utvecklingsuppgifter. Att utsätta sig för 
utmaningar och att på så sätt sträva efter att få en större kompetens, är ju något vi gör mer 
eller mindre hela livet. Qvarsell beskriver sin syn på människor som varande konstruktörer 
av kunskap. Barnens utvecklingsuppgifter studerar hon som deras egna konstruktioner. 
Visserligen studerar Qvarsell skolbarn, men icke desto mindre har jag funnit många tankar 
som inspirerat mig i arbetet med den här studien som alltså rör lärarkandidater på KMH. Två 
frågor som hon har arbetat med och som på många sätt legat till grund för mina egna 
funderingar kring min uppgift som handledare och lärare i klassmetodik är:

”Hur inverkar skolans sanktioner på barns och ungas kompetenssträvan och 
kompetensutveckling?” och ”Under vilka villkor är eleverna i skolan verkligen 
deltagare i sitt eget kunskapande?”

      (Qvarsell, ”EMIL-projektet”, 1987, s.83)

Jag vill pröva ovanstående frågeställningar ur ett annat perspektiv, nämligen musiklärar-
utbildningens: ”Hur inverkar musikhögskolans sanktioner på lärarkandidaternas 
kompetenssträvan och kompetensutveckling?” och ”Under vilka villkor är 
lärarkandidaterna verkligen deltagare i sitt eget kunskapande?”

1 Qvarsell har lånat begreppet ”utvecklingsuppgift” från Havighurst (1953).



Det är speciellt den sista frågan som rör ”verkligen deltagare i sitt eget kunskapande” som 
intresserat mig i egenskap av handledare. Hur kan jag hjälpa lärarkandidaten att bilda sin 
egen kunskap och vidareutveckla den?

2.1.3. Adaption hos Piaget
Den schweiziske psykologen Jean Piaget är en av dem som haft ett starkt inflytande inom 
den pedagogiska forskningen. Såväl Gardner som Qvarsell utgår från bl.a. Piagets teorier. 
Piaget intresserade sig för hur kunskap utvecklas hos människan, och kom därför att lägga 
en stark tonvikt på begreppet intelligens. Han menar att intelligens är en aktiv 
anpassningsprocess som fungerar med stöd av assimilation och ackommodation. Denna 
process har benämningen adaptionsprocess, och innebär utveckling (Jerlang, 1986). Med 
dessa begrepp söker han beskriva kunskapsbildningens pendlande beskaffenhet: att å ena 
sidan öva och förena kunskaper med tidigare erfarenheter och å andra sidan att låta nya 
betydelser skapas på basis av de tidigare kunskaperna. Piaget är av den åsikten att bildandet 
av begrepp förutsätter en grund i tidigare bearbetade upplevelser. 

Med assimilation (lat. ad simile, göra likadan) menas att ta till sig och bearbeta kunskap och 
göra till sin. Att assimilera är att förena delar av omgivningen med de tankestrukturer man 
har inom sig. Genom att öva en kompetens assimilerar man och får på så sätt möjlighet att 
omsätta det välbekanta och skapa nya innebörder (ackommodera). Centrala begrepp i hans 
intelligensteori är aktiviteter och operationer, där alltså själva handlandet är väsentligt. 
Piaget menar att elevens aktiviteter utvecklar kunskapen och via material utifrån omformas 
kunskapen genom successiva tankebyggnader. Ser vi ur ett utvecklingspsykologiskt 
perspektiv kan vi märka hur en individ utvecklar olika typer av intelligens: sensomotorisk, 
symbolisk och operativ. Denna process beskrivs som en decentreringsprocess där barnet 
genom aktivt förhållningssätt till miljön lösgör sig från det egocentrerade handlingssättet 
(Qvarsell, 1978).

Man kan säga att några av Piagets viktigaste punkter i hans kognitiva teori omfattar 
följande:

* assimilation/ackommodation, 
* operativ inlärning som krav på undervisningsprocessen,
* att begreppsbildningen vilar på en grund av aktivt bearbetade erfarenheter,
* en s.k. decentrering i kännande, sociala och tänkande sammanhang som sker
   genom kommunikation med en social och fysisk omvärld
* krav på ett materiellt innehåll.

2.2. Metod
Rent metodiskt har jag gått tillväga på följande sätt:
Ur två pärmar med insamlade praktikanteckningar, s.k. praktikportföljer, från en mängd 
lärarkandidater på KMH valde jag ut sex portföljer. Ulla Wiklund, lärare i metodik och 
didaktik på KMH, hade samlat in dem, sorterat och kodat dem.

Eftersom ganska många lärarkandidater svarat ofullständigt eller inte brytt sig om att alltid 
datera enskilda lektioner, fann jag det svårt att till fullo följa upp utvecklingen i enskilda 
klasser. Jag beslöt att samla ihop varje lärarkandidats anteckningar veckovis (i något fall 



blev det dag för dag), för att om möjligt se någon utveckling över tid. Jag valde ut portfölj-
anteckningar från tre manliga och tre kvinnliga lärarkandidater.

Samtidigt som jag försökte finna en metod för min undersökning och hitta en form för hur 
den skulle presenteras, prövade jag att via litteraturstudier, främst rörande utvecklings-
psykologi och pedagogik, finna en teoretisk grund att stå på i mitt sökande. Eftersom jag var 
nyfiken på vad lärarkandidaterna uppmärksammat resp. inte uppmärksammat, letade jag 
länge efter en metod att på något sätt kunna kategorisera meningsinnehållet i deras 
anteckningar. Ganska snart fick jag klart för mig att jag måste skilja på det ”praktiskt, 
musikaliska hant-verket” och det ”praktiskt, metodiska hantverket”. Men enbart dessa två 
rubriceringar förslog inte långt, eftersom lärarkandidaternas anteckningar redan vid första 
påseendet visade på iakttagelser som inte gick att kategorisera under dessa två rubriker.

Jag läste portföljanteckningarna, skrev av dem ordagrant i en bok där jag försökte sortera in 
meningarna i egna spalter. Jag hade nu fått fyra kategorier: Metodiskt, praktiskt, socialt, 
intrapersonellt. Här handlade det verkligen om tolkning, eftersom min tolkning av menings-
innehållet helt och hållet skulle komma att avgöra resultatet av min studie!

Så småningom fann jag tre nyckelord som kom att bilda en stomme för det här uppsats-
arbetet: Lärarkompetens, kunskapssyn och reflektion. Med dessa begrepp i åtanke kom jag så 
småningom fram till vad jag vill kalla problemområden inom musikläraryrket. Från att 
ursprungligen ha kategoriserat portföljanteckningarna under två och därefter fyra rubriker (se 
ovan) så bestämde jag mig för att ringa in sju problemområden under följande rubriker som 
kommer att beskrivas närmare i kap.7:

* Praktiskt kunnande
* Metodiskt kunnande
* Intrapersonell kunskap
* Interpersonell kunskap
* Attityd till lärar- och yrkesroll
* Flexibilitet
* Didaktisk reflektion

Denna studie är ett försök att med induktiv forskningsansats försöka förstå vad och hur 
lärarkandidaten förstår utifrån sin egen definition av innehållet i praktiklektionen.

3. Lärarkompetens
3.1. Problemområden 
I mitt arbete som handledare av lärarkandidater i praktikundervisning har jag ofta uppmärk-
sammat frågor som berör olika problemområden i själva undervisningssituationen. Det kan 
exempelvis röra sig om allt ifrån hur man delar ut instrument på ett snabbt och smidigt sätt 
eller i vilken ordning lärarkandidaten presenterar vissa moment till frågor som berör attityd, 
språk och utstrålning. I lärarvardagen finns det sällan tillräckligt med tid att tillsammans 
diskutera och reflektera över vad som händer i arbetet. Frågor som ”Varför blev det som det 
blev?” och ”Hur kan jag [lärarkandidaten] gå vidare?” hinner sällan penetreras.



Jag vill med min egen bakgrund som utgångspunkt visa på aktuella problemområden för 
lärarkompetens. Dessa vill jag sedan belysa med aktuell pedagogisk litteratur.

3.1.1. Intuition och utveckling
Som nyexaminerad musiklärare kunde jag hysa vissa skuldkänslor över att inte ha en prydlig 
och detaljerad planering att visa upp. Men jag var fast övertygad om att jag gjorde rätt och 
litade helt på min intuition. Dock tvingade dessa skuldkänslor mig att gå vidare och ta reda på 
mitt eget sätt att undervisa. Jag ville bli medveten om min intuition. Jag kände att jag var på 
rätt väg men hade inte ord för vad jag gjorde eller hur jag gjorde. På ett plan visste jag varför: 
Mitt mål var, och är, att med musikens hjälp utveckla hela människan till en hel människa. 
En god hjälp i mitt eget utvecklingsarbete var att bli handledare till musiklärarkandidater. På 
så sätt blev jag tvungen att förklara och motivera mitt sätt att undervisa. Att 
undervisningssättet har förändrats kan förklaras med att jag mognat både som lärare och 
människa, men vad består den här mognaden av och hur kan jag, som handledare och 
metodiklärare, vidareföra den? 

Lärarkunskap innebär en förmåga att reflektera över sin undervisning och ta ställning till den. 
Det fordras en systematisk studie av vad, hur och varför man gör på ett visst sätt (Balldin & 
Einarsson, 1993).

3.1.2. Undervisningstempo
Den största skillnaden mellan nu och början av min yrkesbana är framför allt 
materialmängden i undervisningen. I början höll jag på lektionerna ett mycket högt tempo och 
den ena sången efter den andra sjöngs och/eller spelades. Inte en minut fick gå till spillo i 
”dödtid”. På overhead-projektorn lade jag fram den ena texten efter den andra i en rasande 
fart. Att det var jag som styrde lektionen var det ingen tvekan om, men jag ”försökte” vara 
öppen och lyhörd för elevernas synpunkter. 

När jag ser tillbaka och försöker iaktta min egen utveckling finns det bl.a. en fråga som 
ofrånkomligen dyker upp: Vad stod det höga tempot i undervisningen för? Var det för att 
tillfredsställa ett behov av att vara effektiv, att hinna arbeta med så mycket som möjligt? Var 
det ett sätt att hålla disciplin, att hela tiden ”mata” eleverna med material så att ingen skulle 
hinna komma på att göra något som inte hade med lektionen att göra? Var jag helt enkelt rädd 
att eleverna skulle ”ta över”?

3.1.3. Elevmedverkan
Och på vilket sätt försökte jag vara öppen för förslag? Jag minns att jag visade ett öppet 
intresse för deras aktiviteter utanför musiksalen: Det kunde hända att de kom nynnande på 
någon melodi som jag aldrig hade hört och bad dem att lära mig den. Jag vet att en mellan-
stadieklass en dag kom in i musiksalen och sjöng någonting i stil med :” ut i skogen, plocka 
lite blåbär...” (mel. John Brown had a little Indian). Melodin kände jag till, men texten hade 
jag aldrig hört. Vi ”bytte” plats: De fick lära mig något som jag inte kände till, eller bara 
delvis kände till. Jag minns att jag kände att jag på sätt och vis fick tillträde till deras 
gemenskap, en plats där vuxna inte egentligen hör hemma men där jag för en stund blev 
insläppt. Vi utvecklade sången tillsammans: vi lade till rörelser och jag tror att vi så 
småningom också gjorde om texten. 



När kan man egentligen tala om elevmedverkan? När ser eleverna sig själva som medaktörer i 
en undervisningssituation? I princip medverkar ju eleverna alltid på något sätt under en 
lektion. Tyvärr är det nog ofta så att de inte har klart för sig att redan deras blotta närvaro har 
ett visst inflytande på undervisningen. Det kanske är så, att eleverna när de upplever att kan 
påverka sin undervisningssituation också tycker sig medverka i en process?

En förutsättning för att utveckla undervisningen är förmågan att vara lyhörd. Att kunna lyssna 
sig till elevernas önskemål och behov är en omistlig egenskap (Maltén, 1978). 

3.1.4. Stoffmängd
Numera arbetar jag med mindre mängd stoff och inte alls i samma rasande höga tempo (även 
om jag ibland tar till det som en metod i undervisningen för att uppfylla vissa syften). Det är 
istället det musikaliska arbetet som skapar utgångspunkt i undervisningen. Allt viktigare är de 
samtal och diskussioner som uppstår i arbetet: Det kan röra sig om rent musikaliska spörsmål 
som puls, form, tonart, dynamik, artikulation etc., men ofta kommer vi osökt in på områden 
som rör samhälle, historia, matematik språk, kultur och konst. De mest intressanta 
diskussionerna tar upp frågor som berör känslomässiga och/eller sociala aspekter: sorg, vrede, 
glädje, svartsjuka, nervositet eller etiska problem. Det är alltså med utgångspunkt från 
diskussioner av denna karaktär som jag tillsammans med eleverna formar musik-
undervisningen.

Ett uppskattat inslag i såväl klassmetodikundervisning som i musiklärarfortbildning är ”tips” 
och förslag på ny repertoar av olika slag. Det känns ofta inspirerande att bekanta sig med nytt 
material. En stor fara, speciellt vad gäller metodikundervisningen, kan vara att den blivande 
läraren inte lär sig att själv finna, och utveckla, material att arbeta med. Istället kan lärar-
kandidaten luras att tro att det alltid finns ”säkra kort” med vilka man kan lösa vilken 
undervisningssituation som helst.

3.1.5. Planering/elevinitiativ
På ett tidigt stadium insåg jag värdet av att inte ha en detaljerad planering att följa. Det blev 
nämligen så oerhört mycket mer givande när eleverna kom med infall och idéer, och dessa 
stundens ingivelser kunde ju aldrig planeras! Jag minns tydligt ett tillfälle i början av mitt 
yrkes-liv, när jag hade planerat att årskurs fyra skulle få lära sig en sång och årskurs fem en 
annan. 

Jag började med femman. Dagen därpå träffade jag fyran som på väg in i musiksalen glatt 
ropade ”Ska vi också få lära oss den där roliga låten som femmorna fick sjunga igår?” Jag 
insåg då helt plötsligt att barnen i femman hade sjungit sången utanför skolan och gjort andra 
barn nyfikna på den. Jag hade ju lyckats nå ut utanför musiksalens fyra väggar! Då kunde jag 
ju inte säga: ”Nej, den är för svår, jag har planerat något annat för er...” Istället började jag 
lägga upp min undervisning så att hela skolan arbetade med i stort sätt samma material men 
på olika sätt från klass till klass.

När man gör en planering är det viktigt att fråga sig varför och för vem man gör det. Är det för 
att mina kollegor ska se hur ambitiös jag är, eller är det för att föräldrar ska frapperas av min 
oerhörda effektivitet? Är det för att jag själv vill ha en ram att hålla mig till? Det är viktigt att 
lektionen sätts i ett socialt, historiskt och samhälleligt sammanhang. Att inte se den som en 



lösryckt del för sig utan koppling till världen utanför klassrummet. Det är därför viktigt att 
man i sin planering ger utrymme för oförutsedda situationer eller stämningar som kan uppstå.
Det är väsentligt att planera sin undervisning efter elevernas förutsättningar och intressen. Det 
är också nödvändigt att kunna möta situationer och frågor som inte kunnat förutses. Här gäller 
det alltså att läraren är flexibel och orädd samt törs anta utmaningen att göra något oplanerat 
(Balldin & Einarsson, 1993).

3.1.6. Barns eget skapande
Det finns en rolig travesti som lyder: ”Man lär så länge man har elever.” Denna förvrängning 
av det klassiska ordstävet, ”Man lär så länge man lever”, har fungerat som en ledstjärna i mitt 
arbete. För ungefär tre år sedan inträffade en händelse som i mångt och mycket tvingade mig 
att djupare begrunda mitt sätt att tolka lektionsförlopp: En mellanstadieklass fick dela in sig i 
grupper och fritt arbeta med att göra en ”rap”. De spreds vind för våg i de intilliggande 
rummen och det såg minst sagt rörigt ut, - och högljutt! Allteftersom grupperna blev klara fick 
de komma in i musiksalen och spela in sin ”rap” på bandspelaren. 

När alla grupper hade spelat in fick hela klassen lyssna på sina olika alster. Personligen tyckte 
jag att deras ”rappar” var synnerligen medelmåttiga och jag undrade själv varför jag tillåtit en 
sådan röra som inte visade sig ge ett ”bättre” resultat. Jag kände det som om jag hade miss-
lyckats totalt. Till råga på allt hade jag en förälder på besök... Förmodligen hade jag aldrig 
mer prövat på ett liknande arbetssätt om inte följande hade inträffat: Barnens 
klassföreståndare hade som regel att låta alla elever skriva ett personligt brev till henne i slutet 
på varje termin. Där fick de fritt berätta om saker som inträffat i skolan eller hemma, 
händelser som på ett eller annat sätt haft betydelse. I ett sådant brev skriver Pelle (fingerat 
namn), en tyst och skötsam pojke som sällan syns eller hörs, att den roligaste musiklektionen 
någonsin var när han och Kalle (fingerat namn) fick skriva en egen rap och spela in på 
bandspelaren. Klass-föreståndaren visade mig brevet och jag tänker ofta på vilken betydelse 
de orden haft för mig som lärare. Att försöka se lektionsförloppet ur elevernas perspektiv! Det 
är ju inte enbart mina [musik-lärarens] behov som ska tillfredsställas utan elevernas behov, 
tillsammans med mina! Att jag tycker att lektionen inte gav något behöver inte betyda att 
eleverna tycker likadant. En lektion som jag [läraren] är nöjd med har inte nödvändigtvis att 
den gett eleverna något!

Carlgren (1994) menar att skolan ska främja elevernas kreativitet. Det bör poängteras att detta 
inte får betraktas som att man ska utveckla en särskild förmåga hos eleverna. Kreativiteten 
kan ses som en del av elevernas kunskapande arbete. Genom att skapa utrymme för 
okonventio-nella tankar och lösningar på problem kan man främja kreativiteten.

3.2. Didaktik och lärarprofessionalism
Intresset för didaktik har under senare år ökat och det finns ett behov av att definiera detta 
begrepp. Synen på didaktik har under 80-talet utvecklats och lett till en intressant diskussion 
om vad lärarkompetens egentligen omfattar. Detta är en fråga som sällan formulerats eller 
preciserats i Sverige.

Metodiska frågor handlar i huvudsak om hur undervisningsmaterialet ska presenteras och 
bearbetas praktiskt, vilken metod man vill använda De didaktiska frågeställningarna skiljer sig 
från de metodiska på så sätt att de (didaktiska) kretsar mer kring frågor som berör under-



visningens innehåll och uppläggning. Medan metodiken kan ses som en yrkesrelevant praktik-
lära så har didaktiken hävdats som en yrkesrelevant vetenskap (Arfwedson, 1996).

1988 startades den nya grundskollärarutbildningen. Kroksmark (1989) presenterar 
resonemang som vid den tiden fördes i olika debattinlägg i tidskrifter där den gängse 
uppfattningen tycks ha varit att det skulle te sig mycket problematiskt att utbilda yrkes-
kompetenta lärare inom ramen för den nya lärarutbildningen. En av svårigheterna skulle då 
vara att lärarkompetensen är så intimt förbunden med individens personlighet och därför inte 
genom utbildning påverkbar i någon högre utsträckning. En utvidgning av de praktiska 
inslagen i lärarutbildningen är något som efterlyses av många. Detta medför dock radikala 
förändringar vad gäller planering, handledare, lokalfrågor och, inte minst, metodiklärarnas 
framtida uppgift. 

Gunnar Sundgren (1992) menar att såväl skolans som lärarutbildningens bild av en lärares 
yrkeskompetens är att den till största delen består av ämneskunskaper och metodiskt 
kunnande. Själv beskriver han lärarens kompetens som förmågan att kunna balansera mellan 
objektkrafter och subjektkrafter. Objektkrafterna kallar han den styrning och uppfostran som 
bibringas eleven för att denne skall anpassas till samhället, medan subjektkrafterna ses som de 
krafter som ska forma elevens individualitet.

” I den gode lärarens kompetens ligger att kunna balansera dessa till 
synes motstridiga krafter. Å ena sidan ska hon bidra till formandet av 
medborgaren, producenten och konsumenten. Å den andra skall hon 
söka den enskildes genuina subjektivitet och forma dennes 
individualitet. Den första uppgiften kan läraren inte förvalta utan att 
vara identifierad med samhällets grundläggande värderingar. Den 
andra uppgiften kan hon omöjligt utföra om hon inte på ett eller annat 
sätt förmår möta den enskildes intressen och behov.”

        (Sundgren, 1992, s.27)

Sundgren talar också om pedagogiskt kontrakt som är benämningen på det tysta, osynliga och 
oftast oformulerade avtal som ingås mellan lärare och elever. Det är en slags oskriven lag där 
läraren och eleverna kommer överens om att ”hålla sig till spelreglerna”. Läraren lovar att 
delge eleverna sina ämneskunskaper och kunskaper och insikter om samhällets normer och 
värderingar, under förutsättning att eleverna sköter sitt skolarbete på ett tillfredsställande sätt. 
Eleverna lovar att underordna sig läraren och delta i skolarbetet på villkor att läraren ser, hör 
och bekräftar dem och så länge de anser att läraren agerar på ett för dem förtroendeingivande 
sätt.

”..en ofta tyst, outtalad överenskommelse om vad skola och under-
visning är för något, där såväl lärare som elev tillsammans bygger upp 
den förstnämndes position som pedagogisk auktoritet. En situation där 
eleven eller eleverna vägrar att underordna sig elevrollen demonstrerar 
tydligt hur beroende lärare är av att kontraktet accepteras av båda 
parter och hur hjälplösa de blir när så inte sker.”

        (Sundgren, 1992, s.28)



Sundgren menar också att en del av den skicklige lärarens kompetens utgörs av hans förmåga 
att sätta sig in i sina elevers föreställningsvärld, känslor och handlingar. ”Empatisk förmåga 
och flexibilitet torde vara en del av den gode lärarens kompetens” (Sundgren, 1992, s.27).

Med utgångspunkt från Kroksmark & Strömqvist (1992) presenterar Christer Wiklund (1995) 
tre perspektiv på faktorer som möjligtvis kan bilda vad man kallar lärarkompetens:

* Lärarens naturgivna anlag + ämneskunskaper.
* Lärarens kunskaper om elevens sociala och kulturella förutsättningar.
* Lärarens metodiska och didaktiska kunskaper.

Den första aspekten baserar sig på uppfattningen att lärarförmågan i stort sett är medfödd. 
Genom exempelvis antagningsprov frånskiljs de mer lämpade lärarämnena från dem man 
anser ha mindre anlag för yrket. Sett från den här synvinkeln blir lärarutbildningens främsta 
uppgift att bibringa studenterna bestående ämneskunskaper eftersom detta i kombination med 
personlig fallenhet kan anses borga för en tillfredsställande kompetens.

Vidare ses i det andra perspektivet kunskaper i sociologi och psykologi som avgörande för 
lärarkompetensen. Man grundar sig här på en föreställning om att lärarförmågan är knuten till 
elevens förmåga att lära samt att de väsentliga beståndsdelarna för inlärning är lärarens 
kunskap om elevens sociala och kulturella bakgrund. Eleverna kommer till skolan med 
skiftande sociala och kulturella bakgrunder. Detta är något som i hög grad kommer att 
påverka deras inställning till skolan och förmågan att lära sig.

I den tredje synvinkeln framhålls lärarens kunskaper om inlärning och undervisning, dvs 
didaktiska kunskaper. Sett ur detta perspektiv bildar metodik och pedagogik lärar-
utbildningens huvudämnen. De tidigare angivna aspekterna (personlig läggning, ämnes-
kunskaper samt kunskaper i sociologi och psykologi) är visserligen väsentliga men räcker inte 
för att förvärva en gedigen lärarkompetens. För att fatta didaktiska beslut måste läraren har en 
källa av material och metoder att ösa ur. Elevens sätt att lära och förstå blir centralt för läraren 
som med utgångspunkt från detta väljer material och arbetsmetod.

4. Kunskapssyn
Synen på kunskap påverkar undervisningen och dess innehåll. Man kan se kunskaper som 
redskap för att lösa olika typer av problem, teoretiska såväl som praktiska, men det finns 
också en kunskapande aspekt (Carlgren, 1994). I sin bok ”De sju intelligenserna” redogör 
professor Howard Gardner (1994) för sin teori om de multipla intelligenserna. Han menar att 
sju skilda intelligenser kan urskiljas: Språklig, logisk-matematisk, musikalisk, rumslig,  
kroppslig-kinestetisk, självkännedom och social intelligens. Detta kallar han intelligenser, - 
kompetens-områden. Gardner vill definiera intelligens som en förmåga till problemlösning. 
För att lösa ett problem använder man och utvecklar sina kompetenser. Förutsättningarna för 
att eleven ska skapa ett kunnande, tillägna sig kunskap, innebär för mig som lärare att 
befrämja ett sam-spel mellan den enskilde elevens olika kompetensområden. Att skapa utgör 
en ständigt på-gående process där individens olika kompetensområden samspelar med varann. 
Vad gäller kunskapandet är det just den pågående processen, arbetet, som är målet.



4.1. ”De fyra F:en”
I den nya läroplanen för grunskolan, LPO-94, skiljer man på fyra olika kunskapsformer: fakta,  
förståelse, färdighet och förtrogenhet i syfte att bredda kunskapsbegreppet. Man betonar att 
det är viktigt att inse att ingen kunskapsform finns i renodlad form. Samtliga former finns 
inom alla kunskapsfält, men tyngdpunkten ligger olika beroende på person och område.

Faktakunskaper är kvantitativ kunskap såtillvida att den till viss del är mätbar. Man kan t.ex. 
säga att man kan göra något mer eller mindre bra eller att kunskapen är något man minns eller 
inte minns, eller minns till en del.

Förståelsekunskaper kan, till skillnad från faktakunskaperna, betraktas som en kvalitativ 
kunskapsform En företeelse kan förstås på flera sätt. ”Att förstå är att begripa, att uppfatta 
meningen eller innebörden i ett fenomen” (Carlgren, 1994 s. 32).

Intressant i sammanhanget är att det är så svårt att finna en definition på verbet ”förstå”. P-J 
Ödman (1979) gör en intressant distinktion mellan att begripa och att förstå. Att begripa, - 
greppa, menar Ödman, är en motorisk handling. Genom att begripa något förändras man inte 
på annat vis än att något nytt tillförs det gamla. Ödman härleder ordet ”förstå” och utgår från 
ordets uppbyggnad: prepositionen ”före” eller ”framför” samt verbet ”stå” eller ”ställa”. 
Innebörden, menar Ödman, skulle kunna bli ”att ställa framför sig” eller ”att stå framför”. 
Ödman förklarar att om man ”ställer något framför sig eller står framför något, framstår det 
för en; man ser det tydligare” (Ödman, 1979, s.16). Förståelse skulle då innebära förnyelse 
och omskapande. 

”Det anser jag för en undervisningskonstens orubbliga lag, att begripandet 
och språket bör löpa jämsides med varandra och att man lär sig utsäga så 
mycket, som man insett med förståndet; men att tala utan förstånd är att göra 
som en papegoja.”

(Comenius, 1631 ; Kroksmark, 1989, s.50) 

En viktig del i utvecklandet av förståelsen är språket. Att utvecklas språkligt innebär därför att 
få tillgång till fler ord och begrepp som möjliggör alltmer nyanserade uppfattningar menar 
Carlgren (1994). Språket är ett nödvändigt redskap för att tillägna sig förståelse. 

Jag fick en gång höra talas om en man som var döv sedan födseln. Hans föräldrar ville inte 
låta honom lära sig teckenspråket utan krävde att han skulle läsa på andras läppar! Mannens 
beteende blev av förklarliga skäl litet underligt. En av mannens arbetskamrater berättade att 
det mest tragiska i hela situationen var att det verkade som om han inte hade ord. Han 
saknade en vokabulär som gick ”på djupet”. Konversationen sträckte sig nästan aldrig längre 
än till att handla om vädret. Omgivningen uppfattade honom som ”dum” - inte för att han i 
egentlig mening var förståndshandikappad - utan för att han helt enkelt inte hade ord att  
förstå med! 

Färdigheter är något vi vanligen förknippar med verksamhet av praktisk art: att simma, cykla, 
spela etc., men kan också vara av intellektuell art, exempelvis förmågan att utföra olika tanke-
operationer. Själva ordet kan tyckas antyda att det rör sig om något som är, eller kan bli  



färdigt. I själva verket ser vi det kanske som något som aldrig blir färdigt, utan ständigt kan 
förbättras och/eller förändras.

Qvarsell (1978) menar att Piagets teori om inlärning ska tolkas som att färdigheter måste läras 
in som redskap för att förstå ett stoff. Sett ur det perspektivet (att färdigheter är ett verktyg för 
att tillägna sig förståelse) så tillmäts ordet en annan dimension: Färdigheter kan ses som 
nycklar till ökad förståelse. Maltén (1978) talar om färdigheter som en av undervisningens tre 
byggstenar (de övriga två är kunskaper och attityder), en byggsten som enligt hans 
förmenande inte alltid tillmätts så stor betydelse i skolarbetet. Han menar att det blivit allt 
väsentligare att betona vikten av exempelvis studieteknik för att eleverna ska kunna 
tillmötesgå kraven att möta ändrade förutsättningar i samhället. Vidare framhåller han att 
färdigheter har två sidor: intellektuella och motoriska.

Förtrogenhetskunskap är benämningen på den kunskap som omfattar kunskapens tysta fält. 
Det är den formen av kunskap där man kan ”känna på sig” när något är på gång och veta/ 
känna när något ska påbörjas eller avslutas. Att delta i verksamheter av praktisk art lär oss att 
använda de begrepp som vi tillgodogjort oss tidigare. För att bli förtrogen med något krävs 
alltså att man utövar det. Genom att agera och uppleva läggs förståelse till det tidigare 
förstådda, till förförståelsen. Det är här den kreativa aspekten kommer in: förmågan till 
omskapande och nyskapande och att frångå gängse tankemönster och idéer. Kreativitet kräver 
fantasi och förmåga till ovanliga associationer och är därför en viktig aspekt av kunskaps-
utvecklingen (Carlgren, 1994).

5. Reflektion
”Handling och reflektion förutsätter varann. Utan handlingen riskerar 
reflektionism att bli verbalism, och utan reflektion kan handlingen bli 
aktivism. Orden och handskandet med tingen måste alltså gå hand i 
hand för att den pedagogiska processen ska fortlöpa.”

(Qvarsell, 1978, s.142)

Inledningsvis nämnde jag svårigheterna att som handledare få tillräckligt med tid att till-
sammans med lärarkanditaten diskutera och reflektera över praktiklektioner. Men frågan är, 
behöver vi verkligen mer tid tillsammans, handledare och lärarkandidat? Vad är det som är 
viktigt egentligen? Att jag, handledaren, får tala om hur det ”är” eller ”ska vara”? Vad är det 
då jag önskar att lärarkandidaten lär sig i praktikundervisningen? Att göra som jag, hand-
ledaren, säger? Följden av detta förfarande kan bli att lärarkandidaten blir den lydige eleven 
som försöker att göra handledarens kunskap till sin egen! Vad är det lärarkandidaten önskar 
sig av praktikundervisningen? Att lära sig Metoden, med stort ”M” som är lösningen på alla 
problem? Eller är det att utforska sig själv och sina möjligheter att utvecklas som lärare? 

Vilka möjligheter ges åt lärarkandidaten, inom ramen för utbildningen, att själv utveckla sig? 
Hur kan den blivande läraren ges möjlighet att på egen hand se och inse sina brister och 
kvaliteter, och gå vidare som en tänkande människa, en reflekterande lärare? 



Reflektion är ett ord som kommit att användas mycket under senare tid och i många skiftande 
sammanhang. Vanligtvis används det synonymt med att tänka. Dock får det inte i pedagogiska 
sammanhang förväxlas med tänka i betydelsen ”tänka på vad som helst”. Reflektionen är 
kopplad till det man tidigare erfarit och åsyftar det tänkande som återspeglar något man varit 
med om tidigare. Att reflektera innebär alltså att begrunda, återkoppla till, tidigare erfaren-
heter. ”Genom reflektion över praktiska erfarenheter...utvecklas förmågan till tänkande och 
reflektion och läggs en första grund för utveckling av ett vetenskapligt förhållningssätt” 
(Carlgren, 1994, s.47).

Howard Gardner menar att reflektion är en av de tre viktiga grundstenar som utgör förut-
sättningar för inlärning (jfr den pedagogiska triangeln, fig. 1). Förmågan att kunna formulera 
sina tankar och intentioner är nödvändig för att få en ökad medvetenhet om sig själv och för 
att kunna utvecklas vidare. Det är inte nödvändigt att reflektionen formuleras i skrift, den kan 
lika gärna uttryckas muntligt. Inom Arts PROPEL (Howard Gardners forsknings-program vid 
Harvarduniversitetet, mer om detta i nästa kapitel) är man av den åsikten att eleverna genom 
kritisk reflektion blir mer självständiga och kvalitetsmedvetna. Dessutom, menar man, så 
inspireras de att tänka i nya banor och pröva annorlunda idéer för att gå vidare i sitt eget 
arbete.

Jag frågar mig: Kan detta gälla också för de blivande musiklärarna? Kan kritisk reflektion 
hjälpa lärarkandidaterna att bli mer självständiga och kvalitetsmedvetna och inspirera till att 
pröva nya infallsvinklar på problem som kan uppstå i en undervisningssituation? Carlgren 
skriver: ”Genom att eleverna i skolan vänjer sig vid att teoretiskt reflektera över sina praktiska 
erfarenheter får de en beredskap att såväl bidra som anpassa sig till förändringar i t.ex. 
arbetslivet” (Carlgren, 1994, s. 34). Det är just den här problematiken - hur studenterna 
reflekterar över och bearbetar sina erfarenheter av praktikundervisningen - som har lett mig in 
på arbetet med att studera studenters egna skriftliga reflektioner.

6. Portföljmetoden
6.1. Bakgrund
Efter att ha varit handledare i nästan tio år, kom jag 1991 för första gången i kontakt med den 
s.k. ”portföljmetoden” - en konkret metod för lärarkandidaten att dokumentera sina erfaren-
heter samt diskutera och reflektera över sitt arbete. På Ulla Wiklunds initiativ introducerades 
portföljmetoden i musiklärarutbildningen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 1991, 
som en naturlig följd av ett forskningsarbete som hon och Jonas Gustafson genomförde 1990: 
"Den musikaliska kroppen och det musikaliska rummet".

Wiklund och Gustafsson (1990) redogör där för ett rytmikpedagogiskt experiment och 
använder sig av portföljmetoden som en form av estetisk utvärdering. I Sverige har portfölj-
metoden bl.a. prövats inom fri skrivning i svenskundervisning, samt vid Lärarhögskolan i 
Stockholm inom metodikämnet i bild, idrott och musik, av docent Lars Lindström. 

1993 undervisade Wiklund i pedagogik vid Musikhögskolan i Malmö och i metodik vid 
Lärarhögskolan i Malmö. Där presenterade hon portföljmetoden vid BIM- (Bild, Idrott, 
Drama) institutionen på lärarhögskolan där den prövats inom samtliga estetiska ämnen. 



Portfölj-metoden introducerades också på grundskollärarutbildningen (för två-ämneslärare) 
och musiklärarutbildningen, i båda fallen av Wiklund, och ingår nu som en del av 
examinationen. Numera leds utvärderingarna av Gunnar Heiling, lärare i pedagogik, och Leif 
Törnqvist, lärare i metodik, båda vid Musikhögskolan i Malmö.

Metoden har sitt ursprung i USA där man vid Harvarduniversitet bedriver ett forsknings-
program som går under namnet Arts PROPEL. Inom Arts PROPEL har en metodik utvecklats 
som kännetecknas av två viktiga komponenter: temaarbeten och portföljer.

6.2. Tidigare forskning
Howard Gardner, ett stort namn inom amerikansk psykologi, och hans hustru Ellen Winner, 
konstnär och konstpsykolog, är båda verksamma i ett tvärvetenskapligt forskningsprogram, 
Harvard Project Zero, som startades 1967 på initiativ av filosofen Nelson Goodman.

Syftet med projektet var inledningsvis att undersöka människans förmåga att skapa och tolka 
symbolsystem inom olika konstarter. Eftersom tidigare forskning inom området mer eller 
mindre saknades gavs projektet namnet ”Zero” - man fick starta från noll. Gardner och hans 
medarbetare intresserade sig för utvecklingen av barns och ungdomars förmåga att använda 
symboler. Ett viktigt utgångsläge i forskningsarbetet var att konst, såväl som vetenskap, måste 
höra samman med tänkande. Man kan som konstnär inte bara förlita sig på sin intuition och 
känsla, det krävs tankeförmåga också!

Man har intresserat sig för vilka kompetenser som möjliggör människors förutsättningar att 
förstå och uttrycka sig inom olika konstformer. Sedan 80-talet har forskare i Project Zero 
börjat förverkliga sina kunskaper om barns utveckling i skolan. I samarbete med Educational 
Testing Service och lärare på fältet har man utvecklat ett program som benämns Arts 
PROPEL. Detta program riktar sig till elever mellan tio och sexton år och inkluderar musik, 
litteratur och bildkonst. PROPEL är en förkortning av: PROduction, PErception and 
reflection, Learning. De viktigaste byggstenarna för ett lärande, enligt detta sätt att se, är alltså 
följande: att göra (produktion), att ta emot (perception) och att tänka efter (reflektion).

Lars Lindström, docent och pedagogiklektor vid Lärarhögskolan, var gästforskare hos Howard 
Gardner vid Harvarduniversitetet 1991 och har via artiklar och papers åskådliggjort 
forskningsförsök därifrån. Dessutom leder han kurser i kvalitativ utvärdering som just 
emanerat Ulla Wiklunds forskningsverksamhet vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

6.2.1. Exempel på portföljmetodens användning
Här följer nu en beskrivning av ett exempel på portföljmetodens användning inom bild-
undervisningen på Harvard Graduate School of Education, samt ett exempel på dess 
användning i körens repetitionsarbete vid samma skola. Jag har valt att ge en kortfattad 
beskrivning från bildundervisningen i förhoppning om att det ska inspirera till tankar om hur 
detta arbetssätt kan överföras till en musikundervisningssituation. Exemplet från kör-
repetitionen vill ge läsaren en möjlighet att sätta sig in i portföljmetodens arbetssätt ur ett 
musikaliskt perspektiv. Bild och musik skiljer sig ju åt så tillvida att man i bildämnet får rent 
konkreta alster att lägga i sin portfölj. I musikämnet kan man i och för sig spara noter och 
band men ytterst handlar det ändå om att verbalisera sina egna tankar om och kring själva 
utövandet.



6.2.2. Ämnet bild
På en bildlektion i en högstadieklass arbetar man med temat "porträtt". Till att börja med får 
eleverna göra ett antal skisser av kamraten på andra sidan bordet. Tre minuter får de på sig i 
varje övning. Först får de rita en konturteckning av sin kamrat, men utan att titta ned på 
papperet eller lyfta pennan därifrån. När de ska göra nästa skiss får de titta, men bara göra 
cirkelformiga linjer och utan att lyfta pennan. Sista skissen görs på så sätt att de med linjalens 
hjälp bara ritar räta linjer.

Dessa övningar är på intet sätt unika, de förekommer i många bildsalar och klassrum. Det som 
skiljer Arts PROPELs arbetssätt från annan undervisning är att lärarna för in aktiviteter som 
iakttagelse och reflektion i syfte att få eleverna att tänka efter och möjligen göra förändringar 
och/eller förbättringar under tiden de arbetar. Eleverna använder dagböcker där de efter varje 
övning skriver vad de anser om uppgiften och vad de tycker om sin egen teckning. När alla tre 
skisserna är klara sätts de upp på väggen för diskussion och konstruktiv kritik. Efter det gör 
eleverna en fjärde teckning där konturerna ritas upp med hjälp av linjal och färgläggs med 
oljekrita, för att få fram något av modellens personlighet. Målningarna sätts upp på tavlan för 
vidare diskussioner, och eleverna får till uppgift att studera kubistiska och expressionistiska 
porträtt av Picasso för att göra jämförelser med sina egna.

Genom att kontinuerligt föra en dialog med sig själva, via dagboksanteckningarna, och 
diskutera vidare med kamrater och lärare lär sig eleverna att värdera och utveckla sitt arbete. 
Dessutom avslutas ett temaarbete eller en kurs med en portföljgenomgång: Tillsammans 
tittar läraren och eleven på materialet i portföljen och diskuterar tankar, intentioner och 
upplevelser kring arbetet. Här är det viktigt att läraren inte ”lägger orden i mun” på eleven 
utan ger sig tid att vänta och lyssna på elevens egna funderingar. Ett stort ansvar läggs på 
läraren som med varsam hand på det här sättet hjälper sin elev. Lärarens roll liknar här mer 
handledarens. 

Bildundervisningen i Arts PROPEL vill att eleverna ska göras uppmärksamma på hur deras 
eget skapande samspelar med iakttagelser av bilder och reflektioner, och hur utvecklingen av 
detta ser ut. Här prövar man om portföljmetoden kan vara till hjälp i detta arbete. I den får 
eleverna samla fotografier, kopior, sina skisser och utkast, egnas och andras kommentarer 
och sina färdiga arbeten. Kort sagt - hela utvecklingsprocessen finns synlig och åtkomlig i 
portföljen. Bilder, som eleverna har anledning att känna sig särskilt nöjda eller missnöjda 
med, plockas fram då och då ur portföljen för att eleverna ska kunna motivera varför de 
tycker på ena eller andra sättet. Ibland plockas en representativ samling fram som ska visa 
hur eleven tagit sig an uppgiften - själva arbetsprocessen.

6.2.3. En körrepetition
Körledaren Linda Ross-Broadus ställde sig frågan om repetitionerna inte borde ”utmana de 
studerande att tänka och lösa musikaliska problem istället för att vänja dem vid att ständigt 
vänta på att bli tillsagda vad de ska göra” (Lindström 1994, s.11). Hon fick som deltagare i 
Arts PROPEL möjlighet att samarbeta med forskare som intresserade sig för hur ungdomar 
lär sig tänka inom musik. I samband med detta infördes en mängd nya moment vid kör-
repetitionerna exempelvis kritikuppgifter, genomgång av portföljer och intervjuer. Man ville 
att de studerande skulle börja ställa sig frågor som: ”Hur tar jag mig igenom stycket?”, ”Vad 



vill jag säga med framförandet?” och ”Hur påverkar dessa övergripande ställningstaganden 
enskildheterna i öppningsfrasen, det dynamiska flödet i sin helhet, rytmerna i början och i 
slutet?” (Lindström 1994).
Vanligtvis är det ju så att körledaren/dirigenten själv besvarar ovanstående frågeställningar 
och fattar beslut därefter. Han/hon riskerar på så sätt att hålla kören utanför det aktiva 
skapandet - körmedlemmarna blir lydiga återskapare - en nog så bekväm inställning för 
många! 

Att låta körmedlemmarna formulera frågeställningar kring sin egen insats i körarbetet ställer 
genast högre krav på dem men skapar också nya förutsättningar. Oftast märker kör-
medlemmarna själva var det brister, och rättar till det. "Förut var det som om de inte blev 
uppfordrade att tänka" menar Ross-Broadus. Sina körrepetitioner leder Ross-Broadus på ett 
sådant sätt att körsångarna kan och måste ta ansvar för sin egen utveckling.

Ross-Broadus låter varje körmedlem göra en portföljsammanställning bestående av 
arbetsblad, notblad med personliga minnesanteckningar, nedskrivna intervjuer, inspelningar 
från övningstillfällen, kritik av repetitioner och dagböcker. En liten stund i slutet av varje 
repetition ges samtliga körmedlemmar tid att skriva ner sina intryck. De får möjlighet att 
reflektera över körens insatser ur många aspekter: artikulation, rytm, diktion, scen-
framträdande och dynamik. 

Nästa steg är en s.k. portföljgenomgång vilket innebär att Ross-Broadus sätter sig ned 
tillsammans med en elev i taget och går igenom allt som finns samlat i portföljen: kritikblad, 
frågeformulär, dagböcker, intervjuer, bandupptagningar och anteckningar. Materialet i 
portföljen ligger till grund för en fruktbar dialog mellan lärare och elev och ger dessutom 
eleven tillfälle att praktisera musik i samband med sina iakttagelser. Läraren kan exempelvis 
be om ett förtydligande vad gäller elevens åsikt om hur ett visst stycke ska framföras. Här 
ges eleven tillfälle att använda både sitt musikaliska kunnande i utövandet av musik och sin 
förmåga att verbalt uttrycka sig om musik.

Inom Arts PROPEL anser forskare att elevers musicerande, bildskapande etc. kan och ska 
värderas och bedömas. Att låta bli att utvärdera är att medge att det inte sker någon egentlig 
inlärning. Forskarna menar, att om man utgår från att konstarter har med tänkande och 
lärande att göra och att elever kan utvecklas konstnärligt så är det oerhört viktigt att ta 
ställning till vad de lärt sig och visa det! Men, bedömningen ingår också som en del i själva 
inlärningsprocessen och det är viktigt att eleverna ges möjlighet att värdera såväl sina egna 
insatser som kamraternas. Bedömningsfrågan är alltså inte bara lärarens bekymmer utan en 
angelägenhet mellan elev och lärare.



6.3. Portföljmetoden i musik i Sverige
I Ulla Wiklunds och Jonas Gustafsons uppsats ”Den musikaliska kroppen och det 
musikaliska rummet - en studie av en rytmikpedagogisk inlärningsprocess” (Wiklund & 
Gustafson, 1990) redovisas det första försöket i Sverige att använda portföljmetoden som en 
form av estetisk utvärdering. Uppsatsen beskriver en studie om musikaliskt tänkande och 
dess komplexitet. Studien ger möjligheter att förena rytmikens arbetssätt med Gardners och 
Winners pedagogiska triangel: perception - produktion - reflektion. Triangeln vill försöka 
visa samspelet mellan de tre förhållningssätten i avsikt att få balans i inlärningsprocessen:

fig. 1: Tre byggstenar för lärande

                                                                 perception

                                  produktion                                          reflektion

                        (Wiklund & Gustafson, 1990)

Wiklunds och Gustafsons studie kritiserar Gardners definition av den musikaliska 
intelligensen med utgångspunkt från begreppet ”rytm”. Syftet med studien var att via rytmik-
pedagogiska övningar visa att flera ”intelligenser” samverkar vid musikalisk gestaltning, 
nämligen: musikalisk, språklig, logisk, kroppslig, inter/intrapersonell och rumslig 
perception. 

Två studenter i årskurs 4 på rytmiklärarlinjen deltog i undersökningen. Den ena studenten 
kände till musikmaterialet och fungerade därför som kontrollperson. Övningen, som bestod 
av en intuitiv musikalisk del och en kognitiv musikalisk del, varade i tre minuter, 
upprepades tre gånger under en sammanlagd tidsperiod av tre veckor. Tre minuter vid tre 
tillfällen, alltså nio minuter. Gustafson förde anteckningar och observerade och Wiklund 
spelade trumma och piano samt gav instruktioner. Efter varje övning fick studenterna 
utvärdera dels sitt eget arbete dels själva övningen genom att svara på följande fyra frågor, 
som var förtryckta på två papper: 

1. Beskriv övningens början. 
2. Beskriv övningens förlopp. 
3. Beskriv övningens svårigheter. 
4. Vad kan du förbättra?

Vid genomgången av studenternas utvärdering kan man se att båda studenterna har mest 
synpunkter vid det andra försöket, det är vid den tidpunkten de börjar bli medvetna om sina 
svårigheter. Det tredje, och sista, försöket visar att studenterna är helt medvetna om sina 
svårigheter och vet hur de ska tacklas.



6.4. Portföljen som metodiskt redskap i utvärdering
De studerande på musiklärarutbildningen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH) 
får under hela sin utbildning undervisning i didaktik. Där medvetandegörs inlärningsprocessen 
bland annat enligt Gardners och Winners teori om produktion, perception och reflektion som 
grundstenarna i ett lärande. Didaktikundervisningen syftar också till att formulera ännu icke 
formulerad kunskap som en lärare besitter. Den skiljer sig från klassmetodikundervisningen 
på så sätt att man här inte tar upp frågor av praktisk/metodisk art utan istället ägnar sig åt 
innehållsliga frågor av mer teoretisk karaktär.

Innan lärarkandidaterna går ut på praktik hålls ett inledande portföljseminarium där 
portföljmetoden presenteras som en metod för utvärdering av deras praktikarbete. De 
informeras om syftet och användningen av utvärderingsmetoden: Syftet är att lärar-
kandidaterna rent praktiskt och konkret ska ges möjlighet att för sig själva klargöra 
innebörden av didaktikundervisningens tre viktiga begrepp: produktion, perception och 
reflektion, samt att de ska ges förutsättningar att iaktta sig själva i sin lärarroll. 

6.5. Portföljarbetsblad
Arbetsbladen är utformade på det viset att lärarkandidaten, efter avslutad praktiklektion, 
svarar skriftligt på följande fem frågor:

1. Beskriv lektionens början och förlopp.
2. Kunde du använda dig av det material du förberett?
3. Vad tyckte du var svårt?
4. Vad tyckte du var lätt?
5. Vad kan du förbättra/förändra till nästa gång?   (Se bil.2)

Frågorna är alltid desamma - för att lärarkandidaten inte ska kunna kringgå vissa spörsmål. 
Genom att konsekvent, lektion efter lektion, svara på samma frågor kan studenten så 
småningom kanske urskilja ett mönster för sitt handlande. Avsikten är nämligen att 
synliggöra det som sker under praktiklektionen. Den blivande läraren ska bli medveten om 
vad han/hon gör och hur han/hon tänker. Tanken är också den att lärarkandidaten ska 
upptäcka både sina styrkor och svagheter. Tycker lärarkandidaten t.ex. att det är lätt att 
etablera en bra kontakt med klassen så kan det ligga nära till hands att han/hon inte noterar 
(synliggör) detta om han/hon inte blir tvungen att svara på en fråga som ”vad tyckte du var 
lätt?”. Istället kanske han/hon fokuserar sina problem på det som han/hon tycker är svårt, dvs 
synliggör sina svagheter. 

Fråga ett är ämnad att föra lärarkandidaten tillbaka till lektionens start. Hur började 
lektionen? Det behöver inte handla om själva undervisningen utan snarare om de 
förutsättningar som rådde i början av lektionen. Det kan röra sig om hur klassen mådde (kan 
något ha hänt på rasten innan som påverkade situationen i musiksalen?) eller hur 
lärarkandidaten kände sig (t.ex. overhead-lampan gick sönder vilket medförde vissa 
konsekvenser...). Här ryms alltså iakttagelser som: var är jag [lärarkandidaten], vem och vad 
ska jag undervisa, hur ska jag göra och varför? Från detta utgångsläge ska lärarkandidaten 
beskriva lektionens förlopp ur sitt eget perspektiv. Vad var det som hände på lektionen 
egentligen? Blev resultatet som planerat, eller inträffade det saker som lärarkandidaten inte 
alls var förberedd på? Vad gjordes, hur gjordes det och varför? En intressant följdfråga blir 
då fråga två, ”kunde du använda dig av det material du förberett?”. Frågan är ställd på så sätt 



att lärarkandidaten tvingas uppmärksamma sitt eget planerings- och förberedelsearbete. 
Vilken mening och betydelse har ett planeringsarbete? Vad är det man kan planera? I vilket 
syfte förbereder man sig som lärare? En intressant och viktig iakttagelse, för lärarkandidaten 
själv, är hans/hennes inställning till frågan: Kan det uppfattas som att man är ”duktig” om 
man svarar ja på frågan? Är det genant att besvara frågan med ett nej?

Fråga tre inriktar sig på de svårigheter som lärarkandidaten uppmärksammar hos sig själv 
eller i undervisningssituationen. Det kan röra sig om praktiska svårigheter som exempelvis 
att transponera eller att dela ut instrument, men det kan också t.ex. handla om oförmågan att 
visa auktoritet eller självbehärskning.

Den fjärde frågan, ”vad tyckte du var lätt?”, är viktig såtillvida att den synliggör lärar-
kandidatens ”självklara” förmågor. Det som är lätt och självklart glöms ofta bort och tillmäts 
inte alltid så stor betydelse. Ändå är det just den kompetensen som lärarkandidaten 
förmodligen kommer att utveckla rent intuitivt. Det är viktigt att sätta ord på det självklara 
för att kunna medvetandegöra det. 

Och slutligen, i och med den femte frågan, får lärarkandidaten möjlighet att ge sig själv en 
uppgift till nästa lektionstillfälle. En uppgift att förändra och/eller förbättra något i under-
visningssituationen på grundval av de iakttagelser som han/hon gjort via de tidigare fråge-
ställningarna.

Med hjälp av, i första hand de tre sistnämnda, frågeställningarna ska lärarkandidaten själv 
formulera den problematik som han/hon uppmärksammat. Det handlar då om att försöka 
synliggöra och definiera problemområden så att lärarkandidaten tillåts att bli deltagare i sitt 
eget kunskapande (jfr. Qvarsell, 1988).

Omedelbart efter praktiklektionen ska lärarkandidaten skriva ner svaren på de fem frågorna. 
Detta för att reflektionen ska ske så nära produktionen som möjligt. Det är viktigt att hand-
ledaren inte kommer med några synpunkter innan lärarkandidaten hunnit formulera sig, då 
det är lärarkandidatens egna reflektioner som ska skrivas ned! Eftersom de fem frågorna 
finns samlade på ett papper med fem rutor är utrymmet för att skriva svaret begränsat. Det 
finns alltså inte plats för några långa kommentarer, detta för att i möjligaste mån så 
småningom kunna urskilja ett eventuellt mönster för lärarkandidatens beteende. 
Under senare delen av praktikperioden erhåller studenterna anvisningar för hur 
sammanställningen ska göras.

7. Portföljanalys
På basis av tidigare nämnda litteraturstudier vill jag pröva att göra en tolkning av lärar-
kandidaternas anteckningar genom att försöka att ringa in möjliga problemområden för en 
musiklärare. Med hjälp av sex lärarkandidaters portföljanteckningar har jag försökt att 
analysera deras närmande till sin blivande yrkesroll. Jag vill här ta fasta på Howard Gardners 
teori om de sju intelligenserna: språklig, logisk-matematisk, musikalisk, rumslig, kroppslig-
kinestetisk, självkännedom samt social intelligens. Vilka av dessa intelligenser/kompetens-



områden blir synliga via lärarkandidatens portföljanteckningar, och på vilket sätt synliggörs 
de?

7.1. Problemområden
Min analys börjar med ett försök att rubricera de egenskaper som jag tycker mig kunna utläsa 
av lärarkandidatens noteringar. Jag försöker visa på vilka problemområden som aktualiseras i 
ett arbetsplatsförlagt lärande, praktikundervisningen. Följande sju områden är aktuella:

  Metodiskt

Praktiskt        Intrapersonell

                        Problemområden    Interpersonell

Flexibilitet         Lärarroll

Didaktisk reflektion

1. Praktiskt kunnande:
Av de fyra tidigare nämnda kunskapsformerna kan det praktiska kunnandet kanske bäst mot-
svaras av fakta- och färdighetskunskaper. För en musiklärare innefattar praktiskt kunnande 
färdigheter i sång och röstvård samt förmågan att använda sin röst i klassrummet. Dessutom 
innebär det att kunna spela olika instrument, och samtidigt som man spelar ska man kunna 
leda sång och/eller dans. Det praktiska kunnandet omfattar även rena faktakunskaper, s.k. 
”traditionella ämneskunskaper” såsom musikhistoria, musikteori, dirigering, instrument-
kännedom och arrangering.

Vid en jämförelse med Wiklunds (1995) tre perspektiv på faktorer kan man skönja en 
koppling till punkt nr. 1 ”Lärarens naturgivna anlag + ämneskunskaper”. Hos en musiklärare 
kan man kanske kalla musikalisk begåvning ett möjligt ”naturgivet anlag”? Det praktiska 
kunnandet omfattar även ett gott gehör som möjliggör instudering av exempelvis 
kanonsånger, eller andra stycken i stämmor, där det krävs tydliga anvisningar vid insatser och 
slut. Slutligen är hand-havandet av CD-spelare, bandspelare, sånganläggningar, mikrofoner, 
datorer etc. en oumbärlig färdighet för dagens musiklärare.

2. Metodiskt kunnande:
Ett metodiskt kunnande innebär förmågan att lägga upp arbetet i en logisk ordning, att känna 
till hur ett arbete kan presenteras och genomföras, i vilken ordning och på vilka sätt arbets-
momenten kan studeras in. Åskådlighet är ett viktigt inslag i det metodiska kunnandet 
(Maltén, 1978). Med det avses förmågan att åskådliggöra, konkretisera, moment som kan 
kännas svåra för eleverna. Ett metodiskt kunnande förutsätter därför förberedelse, mental och/
eller praktisk: att tänka ut på vilka sätt eleverna kan ges möjligheter att tillgodogöra sig 
materialet. Ett metodiskt kunnande inbegriper också förmågan att kunna motivera eleverna 
och skapa arbetsformer utifrån elevernas möjligheter och behov samt att kunna koppla ihop 
ämnes-kunskaper med didaktiska kunskaper. Förutom rena fakta- och ämneskunskaper är det 
väsentligt med förståelse av och förtrogenhet med materialet och undervisningssituationen. 
Ett metodiskt kunnande innebär alltså att läraren inte bara är förtrogen med sitt arbetsmaterial 



och förstår sina egna bakomliggande syften, utan han ska också förstå och vara förtrogen med 
elevens sätt att lära och förstå. 

3. Intrapersonell kunskap:
Detta är en term som åsyftar en social kompetens, självkännedom dvs. insikt om sig själv, att 
känna till sina styrkor och svagheter - och - att kunna använda sig av dem. Det handlar om att 
kunna identifiera känslolägen och att kunna bruka dem med omdöme. Den intrapersonella 
kunskapen omfattar alltså förmågan att analysera och reflektera över egna reaktioner och 
ställningstaganden till såväl elever och deras behov som till hur lärande och kunskapssyn 
påverkar den egna undervisningen både till form och innehåll (Gardner, 1994; Maltén, 1978).

4. Interpersonell kunskap:
Också detta är ett begrepp som innefattar en social kompetens. Men till skillnad från 
föregående term handlar detta om mellanmänskliga relationer, förmåga att uppfatta andra 
individers känslotillstånd och tyda deras intentioner och handlingar. I en 
undervisningssituation innebär det förmågan att etablera kontakt med eleverna och möta deras 
reaktioner och behov. En viktig del av en lärares sociala kompetens är empatisk förmåga: att 
kunna leva sig in i elevernas tankar och känslor med ett personligt och aktivt intresse 
(Gardner, 1994; Maltén, 1978).

5. Attityd till lärarroll/yrkesroll:
Denna rubrik kan ses som en underrubrik och fördjupning till de första rubrikerna och 
återfinns på de ställen där jag vill diskutera lärarkandidatens attityd till lärarrollen. Vilken 
kunskapssyn har lärarkandidaten och hurdan inställning har han/hon till sin blivande 
yrkesroll? Är det en roll som kräver en mask att dölja sig bakom? Hur klarar lärarkandidaten 
av balansen mellan närhet till eleverna och ett tydligt ledarskap? Vilken syn har 
lärarkandidaten på eleverna och deras roll i undervisningen?

En viktig förmåga för en lärare är att våga vara en auktoritet, att inte vara rädd för att bruka ett 
tydligt ledarskap, att kunna sätta upp tydliga regler som på en gång inger förtroende och 
trygghet (Balldin & Einarsson, 1993).

6. Flexibilitet:
Med flexibilitet avses egenskapen att vara anpassningsbar, att använda fantasin och att kunna 
improvisera i oväntade situationer. Förmågan att inte ”bli ställd” när något inträffar som man 
inte räknat med. Det är viktigt att kunna uppmärksamma behov av förändring som plötsligt 
kan uppstå, att kunna fånga upp händelser i ”nuet” samt att vidareutveckla dem (Balldin & 
Einarsson, 1993). Flexibilitet innebär förmåga till problemlösning inom samtliga områden. Vi 
talar här om en i allra högsta grad kreativ förmåga. 

7. Didaktisk reflektion:
Detta är en rubrik jag vill använda för att försöka ringa in en förmåga att i själva 
undervisnings-situationen tänka vidare, att inte endast stanna vid ett praktiskt handlande i 
nuet. Det handlar då inte om rent metodiska spörsmål utan om mer övergripande och 
samtidigt mer ingående frågor. Att reflektera över didaktiska frågor innebär att man söker svar 
på Vad ,Vem, När och Varför jag ska undervisa. Dessa frågor är nödvändiga för att få ett 
vidgat perspektiv över sin roll och uppgift som lärare. 



”För att fördjupa sin förståelse av undervisningssituationen krävs systematisk tolkning och 
analys av vad man gör, hur man gör det och varför man gör så” (Balldin & Einarsson ,1993, s. 
11). Det är alltså väsentligt för en lärare att ständigt ställa sig frågor som rör såväl under-
visningens metod och innehåll som dess syfte och målgrupp. Att aldrig tillåta sig stagnera och 
”sätta sig till ro”. 

Med hjälp av ovanstående problemområden försöker jag studera de sex lärarkandidaternas 
iakttagelser och tankar via anteckningarna de gjort i sina praktikportföljer.

7.2. Redovisning av studien
Det aktuella undersökningsmaterialet består av sex lärarkandidaters portföljanteckningar från 
sin praktikundervisning under deras tredje utbildningsår. Jag har valt ut tre kvinnliga lärar-
kandidater nr 1, 2 och 3 samt tre manliga lärarkandidater nr 4, 5 och 6. (Lärarkandidat 1,3 och 
4 från 1991 och lärarkandidat 2, 5 och 6 från 1992). Jag har valt att begränsa materialet till tre 
av portföljens frågeställningar, nämligen:

fråga 3) Vad tyckte du var svårt?
fråga 4) Vad tyckte du var lätt?
fråga 5) Vad kan du förbättra/förändra till nästa tillfälle? 

Här följer en redovisning av hela mitt undersökningsmaterial. I den vänstra spalten återfinns 
lärarkandidatens egna anteckningar och i den högra har jag skrivit min rubricering av hans/ 
hennes yttrande. Jag har valt att låta varje enskild mening bli en bedömningsbar enhet och 
kategoriseras av ett problemområde. Detta för att göra det möjligt att bedöma lärar-
kandidaterna med ett kvantitativt grepp. I vissa enstaka fall har en och samma mening 
innehållit så många problemområden att jag i dessa fall har valt att ”stycka upp” meningen i 
mindre beståndsdelar. Det har inte varit lätt att kategorisera de ofta väldigt kortfattade 
noteringarna. Jag har många gånger frågat mig om anteckningarna har hamnat under rätt 
rubrik - något som ju helt kommer att påverka undersökningens resultat och tolkning! Detta 
kan ses som ett första försök att pröva en metod att kategorisera portföljanteckningarna, och 
det har varit mycket intressant att på detta vis närma sig lärarkandidaternas sätt att tänka. 

Det bör nämnas att en av lärarkandidaterna, nummer tre, gjorde sin praktikundervisning hos 
mig i min skola för fem år sedan. Jag visste då att hon hade till uppgift att svara på portfölj-
frågorna efter varje lektion, men jag visste inte vad hon skrev. Jag minns att hon var en 
mycket duktig och ambitiös flicka men jag hade inte alls den uppfattningen att hon tänkte så 
mycket! Varför hade jag inte upptäckt det? Var jag själv alldeles för ivrig att komma med 
goda råd och förklaringar?

Förutom de sju rubriker jag presenterade tidigare har jag valt att 0 (noll) - kategorisera 
anteckningar som ”inget särskilt”, ”vet ej”, dvs. sådana anteckningar som det på något sätt 
inte går att hitta någon rubrik till. Jag har också valt att 0-kategorisera synpunkter som är 
”kopierade” från en tidigare lektion, dvs. om lärarkandidaten har skrivit ”se ovan” eller med 
pilar eller nedflyttningstecken visat att samma yttrande kvarstår. Ingen situation är identisk 
med en annan, och jag tycker att anteckningar av detta slag därför inte kan analyseras på 
samma sätt som övriga noteringar. Det finns också anteckningar i stil med ”allt lät bra”, ”det 
flöt perfekt” och de markeras med +.



Jag har skrivit av lärarkandidaternas anteckningar ordagrant, inklusive interpunktioner. I några 
fall har jag velat förtydliga vissa anteckningar och då har jag skrivit inom [], t.ex. vä[nster].



7.3. Sex praktikportföljer

7.3.1. Lärarkandidat 1
Kvinnlig, 8 praktiklektioner i två klasser på 
gymnasiet under fyra veckor.

”Vad tyckte du var svårt?” /lär.kand.1

v.1: * Att göra grejerna intressanta.
* Att få kontakt med dem. 
* Överhuvudtaget svårt för att vi inte 
pratat om gymnasiet på 
metodiktimmarna!

Metodiskt kunnande
Interpersonell kunskap
Intrapersonell kunskap

* Jag visste inte hur jag skulle 
presentera kompositörerna.
* Visste för litet själv om dem.
[kompositörerna]

Metodiskt kunnande

Praktiskt kunnande

v.2: * Att ”få igång” mig själv - trött och 
sömnig.
* Var inget bra exempel på god 
hållning.

Intrapersonell kunskap

Lärarroll

* Kan för litet i ämnet.
* Lätt att man läser innantill 
och svårt att bli personlig.

Praktiskt kunnande
Interpersonell kunskap

v.3: * Att ”ta i” och säga ifrån på skarpen 
vid prat.

Lärarroll

* Hålla en ”tråd” genom hela 
berättelsen om kompositörerna.
* Hålla deras uppmärksamhet.

Metodiskt kunnande 

Interpersonell kunskap

v.4: * Att få tiden att räcka till trots att vi 
hade 80-minuters lektion.
* Att säga ifrån på skarpen när de 
snackade för mycket.

Metodiskt kunnande 

Lärarroll

Kommentar: Lärarkandidaten uppmärksammar bristande förmåga i praktiskt och metodiskt 
kunnande samt noterar svårigheter i sin attityd till lärarroll och interpersonell kunskap. Hon 
känner att hon saknar kunskaper om kompositörer och hon saknar förmågan att presentera sitt 
material. ”Att göra grejerna intressanta” kan väl ses som ett sätt att uttrycka sin bristande 
metodiska förmåga att fånga elevernas uppmärksamhet. Lärarkandidaten försöker förklara en 
del av svårigheterna med att praktikområdet (gymnasiet) inte behandlats på metodik-
lektionerna. Hon söker lösningen på problemen utanför sig själv.



Vad tyckte du var lätt? /lär.kand.1

v. 1 * Att kompa på piano.
* Bra att vara förberedd ordentligt.

Praktiskt kunnande
Metodiskt kunnande

* (Att läsa innantill).
* Fick bättre kontakt åtminstone med 
några stycken trots att det var helklass.

Praktiskt kunnande
Interpersonell kunskap

v. 2: * Att snabbt komma på att lyssna på 
”Trollflöjten” i stället för ”Eine kleine 
Nachtmusic” vilken NN [handledaren] hade 
med i sitt föredrag.
* Hålla uppsjungning, spela piano.

Flexibilitet

Praktiskt kunnande
* Att knäppa på stereon,
luta mig tillbaka och vilja sova en 
stund...

Praktiskt kunnande

v 3: * Kompa piano.
* Att hålla lugnet kvar hela lektionen!

Praktiskt kunnande 
Intrapersonell kunskap

* Att gå vidare på nästa ”pryl”. Metodiskt kunnande
* Att sjunga och spela för dem.
* Det var kul och uppskattat!

Praktiskt kunnande 
Interpersonell kunskap

v.4: * Att bli personlig idag.
* Att få deras uppmärksamhet.

Intrapersonell kunskap
Interpersonell kunskap

* Idag var det lätt att fumla till det av 
nån anledning, att ”komma ifrån 
ämnet”

0

Kommentar: Att den här lärarkandidaten finner det lätt att spela piano råder det ingen tvekan 
om. I huvudsak är det de praktiska kunskaperna som gör sig gällande. Mot slutet av praktik-
perioden uppmärksammar hon alltmer sin inter/intrapersonella kompetens. Jag frågar mig, var 
det för att hon började lita till de kompetenserna enbart som hon ”fumlade” till det? 



Vad kan du förbättra/förändra till nästa gång? /lär.kand.1

v.1: * Kunde göra fler grejer på samma låt. 
* Sjunga upp dem innan jag sätter 
igång sången. 
* Kolla deras uppmärksamhet bättre.

Metodiskt kunnande 
Praktiskt kunnande 

Interpersonell kunskap

v.2: * Att verkligen få dem att sjunga ut.
* Kräva mer aktivitet av dem.
* Inte ge sig förrän alltihop sitter!!

Metodiskt kunnande
Lärarroll
Metodiskt kunnande

* Ta reda på nån ”kul” grej om 
kompositörerna.
* Spela själv eller sjunga.
* Våga tro på mig själv mer.

Praktiskt kunnande 

Praktiskt kunnande
Intrapersonell kunskap

v.3: * Vara mer auktoritär?
* Hålla deras uppmärksamhet uppe.
* Killarnas sångområde.
* Ta grejer de oxå kan hänga med på. 

Lärarroll 
Interpersonell kunskap
Praktiskt kunnande
Metodiskt kunnande

* Berätta så mycket som möjligt om 
stycket innan man lyssnar på det eller 
inget alls! -Inte lite grann det kändes 
”hattigt”.

Metodiskt kunnande

v.4: * Planera tiden så att man hinner allt 
man tänkt sig.

Metodiskt kunnande

* Som med alla andra mu.historie-
lektioner: Läsa på mer om tonsättaren. 
(Man blir ju aldrig ”färdigpåläst”).

Praktiskt kunnande

Kommentar: Lärarkandidaten ger sig själv i uppgift att bredda sitt praktiska och metodiska 
kunnande. Endast vid ett par tillfällen berör hon områden som tar upp den 
inter/intrapersonella kunskapen. Hon tangerar vid något tillfälle sin attityd till lärarrollen 
genom att ställa sig frågan om hon ska vara mer auktoritär. Denna fråga ställer hon sig veckan 
efter det att hon uppmanat sig själv att våga tro på sig själv mer.



7.3.2. Lärarkandidat 2
Kvinnlig, tre dagars praktik på gymnasium i 
sju olika klasser/grupper, (bl.a. en åk 9) 
under två veckor.

Vad tyckte du var svårt? /lär.kand.2

dag 1: * Att behärska mej inför min 
handledare när hon sa att eleverna var 
lika svaga som ”särskolebarn”! 
(Pedagogiskt??)

Intrapersonell kunskap

* Att man aldrig får information om 
projektarbeten innan man kommer till 
skolan.

Metodiskt kunnande

* Att ”tända om” eleverna på en så 
många ggr förut. låt dom gjort

Interpersonell kunskap

dag 2: * Eleverna var väldigt blyga! Interpersonell kunskap
* Inget speciellt. 
* Kanske att övertyga NN[handledaren] 
om att det faktiskt går att sjunga med 
”svaga” elever.

0
Interpersonell kunskap

* Denna grupp var lite pratig! Men 
väldigt entusiastisk.
* Jag tappade tålamodet lite...

Interpersonell kunskap

Intrapersonell kunskap
* Att interpretera med elever som 
aldrig gjort detta förut.

Metodiskt kunnande

* Jag har aldrig varit bra på data. Praktiskt kunnande

dag 3: * Att sortera vad elever i 9:an kan 
behöva veta om 1900-talet utan att det 
blir ”korvstoppning” i 40 min!

Didaktisk reflektion

* De stackars eleverna hajade 
ingenting!
* Att jag inte kunde förklara.

Interpersonell kunskap

Metodiskt kunnande
* Att få tiden att räcka till. Metodiskt kunnande

Kommentar: Man får komma ihåg att den här lärarkandidaten hade sju olika klasser på tre 
dagar under två veckor. Hon hann alltså inte bygga upp någon närmare relation till en viss 
grupp. Man kan till en början skönja en viss avog inställning till handledaren. Hon verkar 
tolka handledarens kommentar om ”att eleverna var lika svaga som särskolebarn” som något 
nedsättande, och vill på något sätt träda i försvar för dessa elever. Lärarkandidaten visar också 
ett missnöje över att inte före praktiken ha varskotts om projektarbeten i skolan eller repertoar 
hon kan arbeta med. Man kan ändå , tycker jag, se en viss utveckling från första dagens 
missnöje över situationen till tredje dagen då hon faktiskt börjar fundera i didaktiska och 



metodiska banor. En rolig iakttagelse är nivåskillnaden vad gäller språkbruk: ”Att 
interpretera med elever...” och ...”eleverna hajade ingenting”.



Vad tyckte du var lätt? /lär.kand.2

dag 1: * Att få kontakt med eleverna som var 
mkt spontana och glada.

Interpersonell kunskap

* Att improvisera fram nya grejer som 
jag inte hade mappat.

Flexibilitet

* Som vanligt lyckades jag att få igång 
eleverna, när jag väl hade ”tvingat” 
(övertygat) min handledare att jag 
skulle försöka. (NN [=handledaren] blev 
mycket förvånad över resultatet!)

Interpersonell kunskap

dag 2: * Inget! 0
* Att få igång eleverna när de hade lärt 
känna mig.

Interpersonell kunskap

* Kontakten. Interpersonell kunskap
* Mitt goda humör smittar tydligen av 
sej!

Intra/interpersonell 
kunskap

* Dessa elever var det absolut inget 
svårt att få igång.

Interpersonell kunskap

dag 3: * Allt blev kolossalt lyckat!
* Inspelningen blev bra,
och att få eleverna att sjunga stämmor 
gick fint.

+
Praktiskt kunnande
Metodiskt kunnande

* Kontakten igen. Interpersonell kunskap
* Jag tappade kontrollen helt när jag 
såg vart det barkade hän.

Intrapersonell kunskap

Kommentar: Lärarkandidaten lägger märke till sin förmåga att etablera en god kontakt med 
gruppen. Men detta är också det enda hon noterar. Hon använder sig till stor del av sin 
interpersonella kompetens. Det verkar som om hon nästan enbart förlitar sig på denna 
förmåga. Samtidigt så verkar hon inte riktigt medveten om hur hon ska handskas med den i en 
under-visningssituation.T.ex. i sista meningen ”Jag tappade kontrollen när jag såg vart det 
barkade hän”. Det är svårt att förstå vad hon menar. Personligen skulle jag uppleva det som 
lättare att tappa kontrollen om jag inte såg åt vilket håll det ”barkade”.



Vad kan du förbättra/förändra till nästa gång? /lär.kand.2

dag 1: * Vet ej. 0
* Kanske mappa bättre. Metodiskt kunnande
* Behärska mig! Intrapersonell kunskap
* Vet ej. 0
* Organisationen.
* Lever lite på min spontanitet faktiskt.

Metodiskt kunnande
Intrapersonell kunskap

* Vet ej. 0
* Mera förberedelser. Metodiskt kunnande

dag 2: * Pianot- igen! Praktiskt kunnande
* Att inte tappa humöret att inte låta 
dem få chansen att ”jiddra”.

Lärarroll

* Mindre prat. 0(Av vem?)

dag 3: * Allt! 0

Kommentar: Lärarkandidaten är synnerligen fåordig men dessa ord ger på något sätt signaler 
om att detta är en person som inte riktigt vet var hon ska börja leta. Hon börjar helt sonika 
med ”vet ej” därefter följer ett pliktskyldigt förslag att ”kanske mappa bättre”, för det är 
sådant man hållit på med i metodikundervisningen. Jag kan få en känsla av att hon litet 
uppgivet försöker hitta olika förslag på vad hon kan förändra/förbättra. Det känns litet tragiskt 
när hon sista dagen utropar ”Allt!”.



7.3.3. Lärarkandidat 3
Kvinnlig, 18 praktiklektioner i fem klasser 
på låg- och mellanstadiet under fyra veckor.

Vad tyckte du var svårt? /lär.kand.3

v.1: * Att se till att pulsen fanns kvar hela 
tiden. De orkade inte, fysiskt.
* Att agera när alla satt knäpptysta och 
tittade på mig.
* Att veta om de hade förstått hur de 
skulle göra med namnramsorna.
* Att koppla bort mig själv.

Metodiskt kunnande

Inter/Intrapersonell
kunskap
Interpersonell kunskap

Intrapersonell kunskap
* Att agera när tjejen grät.
* De bråkade så fort jag vände en grupp 
ryggen.
* Jag avbröt ramsorna, visste inte vilket 
som var bäst.
* De verkar oroliga.
* Ingen bra stämning i klassen.
* Beror det på mig?
* Svårt att få tyst.
* Känner de som inte sjunger/dansar 
sig svikna/utanför?
* Svårt att veta vilken attityd som var 
bäst med dom.
* Verkade som om de ville testa mig.

Interpersonell kunskap
Lärarroll

Metodiskt kunnande

Interpersonell kunskap
Interpersonell kunskap
Intrapersonell kunskap
Lärarroll
Interpersonell kunskap

Lärarroll

Interpersonell kunskap
* Att säga instruktionerna i rätt ordning 
-bytte på nån grej
* Få dom att gå vä[nster] hö[ger] på 
Aiko-Biaye.
* Hur mycket kan man kräva?
* Vad gör man med de som inte kan?
 * Ska jag jobba med dom litet mer? 
NEJ.

Metodiskt kunnande

Metodiskt kunnande

Didaktisk reflektion
Didaktisk reflektion
Didaktisk reflektion

v.2: * Att vara intressant hela tiden Lärarroll
* Att få dom att förstå sammanhanget 
mellan ramsan/klappen och när de 
sjöng
* Det kändes som om det var två skilda 
saker som inte riktigt passade ihop.
* Att veta om tonarten var bra.

Metodiskt kunnande 

Metodiskt kunnande

Praktiskt kunnande

* Att hålla arbetet uppe.
* Svårt att visa galopp-klappen likadant 
om och om igen när de ändå inte gjorde 
rätt. Visste inget annat sätt.

Metodiskt kunnande
Metodiskt kunnande



* Att vara i farten hela tiden när de såg 
lite undrande ut.
* Kände mig nästan överenergisk.

Lärarroll

Intrapersonell kunskap
* Att vara disciplinerad fast de 
tjattrade.
* Känns snurrigt med i vilken ordning 
man ska lära ut allt.

Lärarroll 

Metodiskt kunnande

v.3: * Att få tyst det gick inte.
* De blev uttråkade under ”väntetiden”. 
* Svårt att hitta på nåt åt alla hela tiden. 
* De klarade inte att lära av de som 
spelade, som 3:orna gjorde

Lärarroll
Metodiskt kunnande
Metodiskt kunnande
Didaktisk reflektion

* Att få ordning på när de skulle härma 
mig på sången och när de inte skulle 
göra det.

Metodiskt kunnande

* Inget just nu. 0
* Att de tjattrade när jag pratade. Lärarroll
* Att plötsligt göra om hela grupp-
planeringen p.g.a. klangspelen. Det 
blev rätt struligt, men gick i alla fall.
* De måste ha känt det väldigt rörigt.

Flexibilitet

Interpersonell kunskap

v.4: * Att de pratar och jag troligtvis inte 
blir hörd.
* Sa till på skarpen en gång, sen blev 
det bättre.
* De förstod när jag förklarade att det 
var jag som bestämde.

Interpersonell kunskap 

Lärarroll

Lärarroll

* Kände mig så långt bort bakom 
pianot, fast det var framskjutet.
* De hade också svårt att höra mig när 
jag spelade.

Intrapersonell kunskap

Praktiskt kunnande

* Att de pratade så mycket.
* Svårt att vända från kul till allvar.

Lärarroll
Interpersonell kunskap

* Att de var ganska pratiga.
* Svårt att göra sig hörd.
* Spelade in och då skärpte de sig 
mycket.

Interpersonell kunskap
Praktiskt kunnande
Metodiskt kunnande

* Att själv veta var i kanon de olika 
grupperna var någonstans.
* Att se att alla hängde med i 
spelstämmorna.

Praktiskt kunnande

Metodiskt kunnande

Kommentar: Till skillnad från de andra lärarkandidaterna gör den här lärarkandidaten en 
mängd iakttagelser av sin undervisningssituation. Hon antecknar nästan uteslutande tankar 
som rör metodik och lärarroll. Det är intressant att notera att hon första veckan ställer så 



många frågor till sig själv. Hon försöker dels att hitta lämpliga metoder och lösningar 
samtidigt som man hela tiden anar att hon har svårigheter med att göra sig hörd. Hon har en 
stark vilja att på pedagogisk/metodisk väg lösa disciplinsvårigheter, vilket hon inte riktigt 
tycks göra. Sista veckan noterar hon att hon på något sätt måste framhäva sin auktoritet: ”Sa 
till på skarpen...”, ”De förstod när jag förklarade...”. Jag får här en känsla av att vi har att göra 
med en mycket seriös lärarkandidat som verkligen tar sin uppgift på allvar. 



Vad tyckte du var lätt? /lär.kand.3

v 1: * När jag till slut stod där, kände jag 
mig ganska lugn.
* Hade haft jätteont i magen dagen 
innan och på morgonen.
* Men när jag väl satte igång kände jag 
ingen nervositet direkt

Intrapersonell kunskap

Intrapersonell kunskap

Intrapersonell kunskap

* Lära ut sången - de lärde sig rätt 
snabbt fattade ”fråga - svar” Hejsan 
Gomorron... lättare nu.
* Sa oplanerade saker.
* Skönt att känna sig fri.

Metodiskt kunnande 

Flexibilitet
Intrapersonell kunskap

* Inget kändes lätt med dom. 
* De strulade till allt.

Intrapersonell kunskap
Interpersonell kunskap

v. 2: * Förebilda, lära ut. Metodiskt kunnande
* Att kompa. Praktiskt kunnande
* Förebilda. Metodiskt kunnande
* Att förebilda. Metodiskt kunnande
* Att förebilda. Metodiskt kunnande

v.3: * Lätt att kompa,
* lära ut stämmorna.

Praktiskt kunnande
Metodiskt kunnande.

* Att lära [ut] stämmorna.
* De tyckte att det var kul att få spela. * 
Lät jättebra.

Metodiskt kunnande
Interpersonell kunskap
+

* Allting kändes bra. +
* Inga problem att få uppmärksamhet. Interpersonell kunskap
* Att lära ut stämmorna. Metodiskt kunnande

v 4: * Att kompa. Praktiskt kunnande
* Att kompa. Praktiskt kunnande
* Jag tyckte ändå det kändes som att 
det var jag som bestämde.

Lärarroll

* Att förebilda Metodisk kunskap
* Det var flyt i lektionen trots allt stim 
och prat.
* Kändes som ett högt tempo, så de 
ibland inte hann börja prata om annat.

Metodiskt kunnande

Lärarroll

Kommentar: Första veckan gör lärarkandidaten ett flertal anteckningar rörande den 
intrapersonella kunskapen. Hon iakttar nästan enbart sina egna känslor och konstaterar att de 
trots hennes våndor inte ställer till något besvär. Med tiden uppmärksammar hon alltmer sitt 
praktiska och metodiska kunnande. Man kan sista veckan skönja en större medvetenhet vad 
gäller hennes upplevelse av lärarrollen: ”Jag tyckte ändå det kändes som att det var jag som 
bestämde”, ”Det var flyt i lektionen...” Hon använder sig av ett högt tempo, kanske som ett 
sätt att ”hålla ordning” på klassen och lektionen. 



Vad kan du förbättra/förändra till nästa gång? /lär.kand.3

v.1: * Har fullt upp att tänka i förväg 
”pedagogiskt” vad som kommer efter 
det vi gör nu.
* Tänker hela tiden hur jag mest 
pedagogiskt ska säga saker.
* Det känns jobbigt.
* Vill bara vara pedagogisk utan att 
behöva tänka jämt.
* Men... träning ger färdighet.

Didaktisk reflektion

Didaktisk reflektion

Intrapersonell kunskap
Didaktisk reflektion

Praktiskt kunnande
* Pulsen. Praktiskt kunnande
* Jag miste inte kontrollen, men jag 
kan förstärka att jag inte blir nedtryckt 
av deras bråk.
* Vore skönt att vara lite mer säker på 
att hantera olika situationer.
* And once again: Träning.

Lärarroll

Lärarroll

Praktiskt kunnande
* Lyhördheten på vad de klarar. Interpersonell kunskap
* Vet inte. 0

v. 2: * Hur jag lär in sången, perioden. Metodiskt kunnande
* Att jag kan texten helt utantill. Praktiskt kunnande
* Om det går, tänka ut en ännu bättre 
följd på de olika momenten. Ändå är 
det just det som tar all tid i 
förberedelsen.

Didaktisk reflektion

* Att låta dem härma hela tiden - då 
blir det inte så rörigt.

Metodiskt kunnande

* ??Kan det vara så här bra? +

v.3: * Min auktoritet. Lärarroll
* Ta reda på förutsättningarna i 
klassrummet. Jag visste att det fanns 
många klangspel men de hade ingen 
vanlig skala.

Metodiskt kunnande

* Disciplinen. Lärarroll
* Röstläget kanske, ibland känner jag 
mig lite tjatig.

Praktiskt kunnande

* Balansen mellan min sång och pianot. Praktiskt kunnande

v.4: * Uppmärksamheten på var och en. Interpersonell kunskap
* Jag vet inte vad jag ska göra för att få 
dem tysta.
* Att spela in var mycket bra, då blev 
allt bättre.

Lärarroll

Metodiskt kunnande

* Jag tyckte jag var auktoritär (på ett 
bra sätt) men ändå hjälpte det ofta inte. 
* Skulle nog sagt ifrån alldeles direkt 

Lärarroll

Lärarroll



när de började prata för mycket, nu 
gick nog halva lektionen.

Kommentar: Som vanligt skriver den här lärarkandidaten många kommentarer. Hon har stora 
krav på sig själv att vara en god pedagog. Hennes tankar kretsar till att börja med kring hur 
hon rent metodiskt ska gå till väga för att det ska bli så bra som möjligt. Mellan raderna tycker 
jag mig kunna utläsa att hon söker finna lösningen på disciplinsvårigheterna genom att 
förbättra sitt praktiska och metodiska kunnande. Sista veckan däremot, handlar hennes 
noteringar nästan enbart om frågor som har med lärarroll och attityd att göra.



7.3.4. Lärarkandidat 4
Manlig, 4 praktiklektioner i en klass på 
gymnasiet under fyra veckor.

Vad tyckte du var svårt? /lär.kand.4

v.1: * Inget särskilt 0

v.2: * Ibland lite knepigt att uppfatta 
problem i stämmorna medan man själv 
spelar.

Praktiskt kunnande

v.3: * När man låter eleverna vara med och 
bestämma material själva
måste man ju vara väldigt flexibel 
och kunnig 
så att man kan lära ut och tillföra mkt 
vad de än väljer att spela och sjunga.

Lärarroll

Flexibilitet
Praktiskt kunnande
Metodiskt kunnande

v.4: * Inget särskilt 0

Kommentar: I motsats till föregående lärarkandidat har den här studenten praktiskt taget inte 
noterat någonting. Ska man tolka ”inget särskilt” som att det var tämligen lätt? Observera då 
vad han svarade på frågan om vad han tyckte var lätt! Samma svar:”inget särskilt”. Kan man 
då tolka det som att han helt enkelt inte uppmärksammar något, det händer kanske så mycket 
att det blir svårt att sortera ut enskilda intryck? Han kanske är tankspridd - tycker inte att det 
han gör är så viktigt. Eller är han helt enkelt ovan att uttrycka sig i skrift och finner det därför 
svårt att verbalisera sina erfarenheter. Jag tycker att det han skriver den tredje veckan låter 
som en slags utantilläxa - någonting han anser att han borde tycka, som om han skrev för 
någon annan. Att se sig själv som tredje person ger mig ett intryck av att inte vilja utlämna sig 
själv, ens åt sig själv!



Vad tyckte du var lätt? /lär.kand.4

v.1: * Inget särskilt. 0

v.2: * Inget särskilt. 0

v.3: * Inga disciplinproblem. Interpersonell kunskap

v.4: * Det var inget problem att lämna 
grupperna själva en stund eftersom alla 
elever var intresserade och tyckte det 
var kul att spela.

Interpersonell kunskap

Kommentar: Den här lärarkandidaten är extremt fåordig. Betyder ”inget särskilt” att han inte 
tycker att någonting är lätt? Är han inte alls medveten om sina kunskaper/kompetenser? 
Observerar han helt enkelt ingenting, eller förstår han inte frågeställningen? Man kan också 
undra om intrycken han får är så många att han helt enkelt inte förmår sortera ut viktiga 
detaljer. Efter tre veckor börjar han rikta sin uppmärksamhet ut, mot eleverna, och då som en 
kortfattad kommentar som ”inga disciplinproblem”.



Vad kan du förbättra/förändra till nästa gång? /lär.kand.4

v.1: * Möjligtvis se till så att alla 
instrument-sladdar o.dyl. är inkopplade 
och klara när eleverna kommer.

Praktiskt kunnande

v.2: * Man kan ju naturligtvis alltid 
förbättra sitt spel och lyssnande, men 
jag tänkte inte på något akut.

Praktiskt kunnande

v.3: * Kommer inte på något specifikt. 0

v.4: * Om en grupp väljer att arbeta med en 
låt som man själv inte har hört är det ju 
bra om man lyssnar på skiva[n] och 
sätter sig in så mycket som möjligt i 
den.

Praktiskt kunnande

Kommentar: Lärarkandidaten talar om sig själv i tredje person och de uppgifter han ger sig 
själv handlar enbart om praktiska detaljer. Jag tycker mig ana en viss håglöshet, jag tror inte 
att han förstår innebörden i frågan ”Vad kan du förbättra/förändra?”.



7.3.5. Lärarkandidat 5
Manlig, 16 praktiklektioner i fyra åk.7- 
klasser under fyra veckor.

Vad tyckte du var svårt? /lär.kand.5

v.1: * Hålla humöret uppe på dem under 
uppsjungningen.
* De fattade inte vitsen trots mina 
idoga förklaringar.

Interpersonell kunskap 

Metodiskt kunnande

* Lättjobbad gulle-gullklass. Interpersonell kunskap/ 
Lärarroll

* Hålla ordning.
* Det här är en gangsterklass.

Lärarroll
Lärarroll

v.2: * Hålla stenhård mask Lärarroll
* Få igång dem på dansen men det gick 
till slut.

Metodiskt kunnande

* Ingenting. 0
* Hålla en seriös inställning trots att 
lektionen var rumphuggen.
* Ordning.

Lärarroll

Lärarroll (Jag utgår från att han med 
största sannolikhet menar att ordningen i 
klassen, inte på arbetsmomenten) 

v.3: * Jag var okoncentrerad och 
   hade inte total koll.

Intrapersonell kunskap/ 
Lärarroll

* Ej så bra ordning.
* Se ovan

Lärarroll
0

* Hålla tråden.
* Hålla ordning. (Det har gått bra 
förut.)

Metodiskt kunnande 
Lärarroll

v.4: * Formulera frågorna i provet
* Se ovan
* Se ovan
* Se ovan

Metodiskt kunnande
0
0
0

Kommentar: Den här lärarkandidaten återkommer ständigt till sin bristande förmåga att ”hålla 
ordning” (på klassen). Han upprepar vid ett flertal tillfällen just svårigheter med disciplinen i 
klassen. Att han inte är klar över sin lärarroll kan vi se när han talar om att ”hålla stenhård 
mask” och ”hade inte total koll”. Å ena sidan kan man spåra en syn på läraren som en 
domptör: läraren förväntas ha fullständig kontroll och makt över det som sker. Å andra sidan 
kan hans sätt att beskriva två av klasserna ” lättjobbad gulle-gullklass” och ” gangsterklass” 
antyda att han anser att hans agerande är av underordnad betydelse, klassen är ju som den är...
Han använder ofta ordet ”hålla”: ”hålla humöret uppe...”, ”hålla ordning...”, ”hålla stenhård 
mask”, ”hålla en seriös inställning...”. Även detta kan ge associationer till en syn på 
lärarrollen där läraren förväntas hålla i allt.



Vad tyckte du var lätt? /lär.kand.5

v.1: * Lära ut refrängen. Metodiskt kunnande
* Lättare med utlärningen av musik-
teorin.

Metodiskt kunnande

* Alla satt tysta medan jag sjöng.
* Alla var mer intresserade.

Interpersonell kunskap 
Interpersonell kunskap

* Allting gick men det var otroligt 
trögjobbat.

Metodiskt kunnande

v.2: * Jag kan materialet bra. Praktiskt kunnande
* Det flöt bra och lektionen 
genomfördes med största disciplin.

Metodiskt kunnande 
Lärarroll

* Jag improviserade litet i lektionen 
p.g.a. ovanstående. [ stud. refererar till en tidigare 

händelse] Det klarade jag bra.

Flexibilitet

* Allting.
*Otroligt lättjobbad klass som har 
barnasinnet kvar trots att de går i 7:an. 
* Vi körde extra lång dans. 
* Allt flöt perfekt.

+
Interpersonell kunskap

Praktiskt kunnande
+

v.3: * Få dem att översätta gick skitbra. Metodiskt kunnande
* Inget jobbigt. 0
* Se ovan [Studenten hänvisar till det han skrivit om 
klasserna tidigare i samma vecka.]

0

v.4: * Repet gick lättare än jag trodde. Metodiskt kunnande
* Se ovan [Studenten hänvisar till första lektionen i 
denna vecka.]

0

*Se ovan. 0

Kommentar: Lärarkandidaten verkar ha lagt ner ett större engagemang de två första veckorna. 
Han iakttar såväl sitt praktiska och metodiska kunnande som det interpersonella. Han noterar 
också att han vid ett tillfälle klarar av litet improvisation under lektionens gång. Men från och 
med tredje veckan så verkar det som han gett upp! Slentrianmässiga noteringar som ”se 
ovan”, har han slutat reflektera? Tror/tycker han att den ena lektionen verkligen är den andra 
lik? För vem skriver han anteckningarna? Det känns inte riktigt som att han skriver till sig 
själv, för sin egen skull. Ändå vill jag inte tro att man skriver uttryck som ”skitbra” om man 
antar att någon annan ska läsa dem...



Vad kan du förbättra/förändra till nästa gång? /lär.kand.5

v.1: * Ostrukturerad metod vid utlärning av 
skalan.

Metodiskt kunnande

* Säga till snabbare vid oroshärdar. Lärarroll
* Lektionen i sin form var fulländad. 
*Jag började tröttna på att säga samma 
sak för tredje gången. Bättre ”go” där.

+
Intrapersonell kunskap

* Mer disciplin i den här klassen är ett 
måste.
* Jag får bli strängare.

Lärarroll

Lärarroll

v.2: * Tappade lite koncentration på slutet. Intrapersonell kunskap
* Svårt att säga. Det går inte att 
misslyckas med en så´n här klass!

+

* Det vore bättre att visa på video 
istället för att skriva ned texten på OH.

Metodiskt kunnande

* Bättre ordning.
* Glöm ej namnlappar.

Lärarroll
Praktiskt kunnande

v.3: * Mer detaljplanering.
* Jag visste i stora drag vad jag skulle 
göra.
* Jag tappade tråden... [fortsättningen är oläslig]

Metodiskt kunnande 
Metodiskt kunnande 

Metodiskt kunnande
* Förankrade inte låten som stämman 
skulle vara till.
* De fattade inte det.

Metodiskt kunnande

Interpersonell kunskap
* Rätt bra nu. +
* Se ovan. 0

v.4: * Tydligare formuleringar i provet. Metodiskt kunnande
* Se ovan. 0
* Se ovan. 0
* Se ovan. 0

Kommentar: Lärarkandidaten koncentrerar sig till största delen på områden som rör det 
metodiska kunnandet och sin roll som lärare. En lustig iakttagelse är att han vid ett och 
samma tillfälle säger att ”Lektionen i sin form var fulländad. Jag började tröttna på att säga 
samma sak för tredje gången...” Hur menar han egentligen? Att lektionen, sett ur ett 
perspektiv lösryckt ur sitt sammanhang, var perfekt? Vems var då felet att han började tröttna 
på att säga samma sak för tredje gången? Kan en lektion vara fulländad om läraren tröttnar på 
att tjata?

Sista veckan har de fyra klasserna ett prov. Han kommenterar detta endast en gång, varefter 
han hänvisar till det han skrivit ovan. Detta sätt att slentrianmässigt skriva ”se ovan” ger mig 
en känsla av att han slutat leta nya infallsvinklar, att han inte anser sig behöva arbeta med sig 
själv mer.



7.3.6. Lärarkandidat 6
Manlig, 16 praktiklektioner på högstadiet 
under fyra veckor.

            (Lärarkandidaten har inte fört anteckningar om samtliga lektioner och har
             ibland med pilar hänvisat till tidigare kommentarer. I nedanstående
             redogörelse visar jag genom att skriva 2ggr att han menar att
            samma mening gäller också den påföljande lektionen.)

Vad tyckte du var svårt? /lär.kand.6

v.1: * Att veta vilken ”social strategi” jag 
skulle lägga upp.
* Jag valde en ganska strikt linje inte 
allt för ”glättig”.
* Koll på tiden.

Lärarroll

Lärarroll

Metodiskt kunnande
* Att ge så tydliga instruktioner som 
behövs.
* Inget speciellt.

Metodiskt kunnande

0

v.2: * Hur jag skulle gå tillväga när jag 
delade upp grupperna för att få ”rätt 
folk i rätt grupp”.

Metodiskt kunnande

* Att få dom koncentrerade hela tiden. 
* Att få dom att förstå sin uppgift i 
låten, kören är lite underordnad mel. 
(Mycket ah-stämmor)
* Det är kanske därför inte alla är så 
koncentrerade för dom inte uppfattar 
vikten vid det dom gör.

Interpersonell kunskap 
Metodiskt kunnande

Didaktisk reflektion

* Inget speciellt. 0

v.3: * Att hjälpa alla grupper, utan att 
”glömma” några.

Metodiskt kunnande

* Att gå vidare snabbare (både i låten 
eller med en annan låt) trots att dom 
inte är säkra.
* Att få dom på min sida att hålla deras 
intresse uppe.

Metodiskt kunnande

Interpersonell kunskap

* Det flöt bra. +

v.4: * Detta var ju sista lektionen Att kunna 
få ihop en helhet på denna korta tid och 
* att hålla sig lugn och inte stressa dom 
trots att tiden är knapp.

Metodiskt kunnande
Intrapersonell kunskap

* Att få kören att sjunga ut nu när det 
var komp till kändes det som dom blev 
osäkra (dom blev osäkra) jag fick spela 
körstämman på en synt.

Metodiskt kunnande

* Inget speciellt 0



Kommentar: Första veckan ger lärarkandidaten intryck av att han tycker det är svårt att veta 
vilken attityd och lärarroll han ska anta. Ganska snart observerar han olika metodiska 
svårigheter, speciellt vad gäller gruppindelning och hur man kan visa alla sitt intresse. Han 
uttrycker sig ofta i termer som ”att få”: ”Att få dom koncentrerade...”, ”Att få dom att 
förstå...”, ”Att få dom på min sida...”etc. Detta blir faktiskt litet intressant med tanke på hans 
sätt att uttrycka sig om det han tyckte var lätt: där hette det ofta ”att behålla”. Tycker 
studenten det är svårt att få eleverna. koncentrerade men lätt att behålla deras koncentration?



Vad tyckte du var lätt? /lär.kand.6

v.1: * Att avläsa deras nivå, även 
individuellt. 2ggr
* Att veta hur jag skulle tackla detta för 
stunden t.ex. ändra rytmer i puls och 
rytmövningen.

Interpersonell kunskap 
0
Metodiskt kunnande
Flexibilitet

* Att behålla deras koncentration (det 
gick faktiskt ganska bra)

Interpersonell kunskap

* Att genomföra det jag hade planerat. Metodiskt kunnande

v.2: * Inget speciellt. 2ggr 0
0

* Jag börjar få det lättare att sitta 
framför folk och ge instruktioner.
* Även om jag snackar i skägget ibland 
så börjar jag bli obesvärad.

Interpersonell kunskap

Intrapersonell kunskap

* En lätt grupp att behålla intresserade. 
Förmodligen p.g.a. att dom själva valt 
musik, så då är dom mer intresserade.

Interpersonell kunskap

v.3: * Att behålla intresset för M. Jackson. 
2ggr

Interpersonell kunskap
Interpersonell kunskap

* Inget speciellt. 0
* Att behålla deras koncentration Interpersonell kunskap

v.4: * Inget speciellt. (lite klurig lektion, att 
nå ett slutresultat).

0

* Denna gång var det ganska lätt att 
fånga och behålla deras intresse.

Interpersonell kunskap

* En lättjobbad grupp, dom är alla 
intresserade

Interpersonell kunskap

Kommentar: Lärarkandidaten noterar nästan utan undantag sin interpersonella kunskap. Ett 
uttryck som han ofta använder är att behålla, t.ex. ”att behålla deras koncentration”, ”att 
behålla intresserade” ”att behålla intresset” osv. När han säger att han vill behålla något så 
antyder väl det att han en gång fått det? Jag tycker ordvalet är intressant eftersom det kan 
tydas som att han inte är medveten om när, och på vilket sätt, han får uppmärksamhet. Denna 
tolkning är kanske väl långsökt, förmodligen menar han nog helt enkelt att hålla uppe 
elevernas koncentration och uppmärksamhet.



Vad kan du förbättra/förändra till nästa gång? /lär.kand.6

v.1: * Att vara mer tydlig i instruktioner och 
att strukturera upp det lite bättre så att 
lektionen inte blir så ”hattig” utan 
* dom känner vad jag vill från början 
till slut.

Metodiskt kunnande

Lärarroll

* Instruktioner, att försöka lära ut fort- 
sättningen på något annat sätt. (jag 
lärde ut på gehör fras för fras)

Metodiskt kunnande

* Arra vidare låten fler stämmor+ny låt. Praktiskt kunnande

v.2: * Att banta ner antal instruktioner ännu 
mer tydlighet.

Metodiskt kunnande

* Knyta ihop deras funktion till 
melodin mer.
* Försöka att behålla deras 
koncentration.

Metodiskt kunnande 

Interpersonell kunskap

* Planera så jag hinner med mer 
improvisation.

Metodiskt kunnande

v.3: * Att hjälpa alla lika mycket.
* Att kanske gå lita snabbare framåt 
trots att dom inte är bombsäkra.
* Till nästa praktik ska jag välja en 
körlåt som står för sig själv med text 
och allt och inte aa...oo..- stämmor 
endast (i stort sett).
* Jag ska se till att jag ror låten i hamn 
så det känns som det blev meningsfullt 
ändå.

Metodiskt kunnande 
Metodiskt kunnande

Didaktisk reflektion

Metodiskt kunnande

* Jag måste hitta på en bra 
slutkläm/slut- lektion i och med att det 
blir som en avslutning redan när dom 
kompar kören timmen innan.

Didaktisk reflektion

v.4: * Att hitta rätt folk till rätt instr[ument]. 
* Att låta alla göra ett moment t.ex. 
basfiguren och så låter man den som 
sätter den få göra det.
* Speciellt viktig[t] med bas och 
trummor som ofta kan vara stommen i 
en låt. Att göra detta utan att dom 
märker att man plockat någon som gör 
det bättre. ”Nästa gång är det deras 
tur att göra stommen”.

Metodiskt kunnande 
Metodiskt kunnande

Didaktisk reflektion

* Att välja en körlåt med text som en 
vanlig körlåt.
* Vara tydligare i instruktionerna.

Metodiskt kunnande

Metodiskt kunnande 



* Att hitta en metod för att lära ut på 
gehör.

Metodiskt kunnande

* Jag är faktiskt ganska nöjd med 
tillvals- gruppen.

+

Kommentar: Lärarkandidaten ger sig själv en mängd uppgifter som rör det metodiska 
kunnandet. Han reflekterar också över hur han kan lägga upp kommande praktiktillfälle. Han 
förklarar för sig själv varför han ska göra på ett visst sätt: ”...så att lektionen inte blir så 
‘hattig’”, ”...så det känns som det blev meningsfullt...”, ”Planera så att jag hinner med...”, etc. 
En särskilt intressant iakttagelse är när han skriver den fjärde veckan ”..utan att dom märker 
att man plockat någon som gör det bättre”. Precis så tänkte jag själv i början av mitt yrkesliv! 
Nu gör jag oftast tvärtom: eleverna ska lägga märke till hur jag tänker!



7.3.7. Sammanfattande kommentar om samtliga lärarkandidater

Lärarkandidat 1:
En intressant iakttagelse är att den här lärarkandidaten till största delen uppmärksammar sitt 
praktiska och metodiska problemområde. Hon finner det lätt att ackompanjera på piano, men 
tycker att hon har bristande kunskaper i musikhistoria - kunskaper som båda kan hänföras till 
det praktiska kunnandet. Hon menar att hon saknar metodiska kunskaper att förmedla 
kunskaper i musikhistoria. Man kan mot slutet av praktikperioden skönja att hon har en viss 
svårighet att hävda sin lärarroll. Hon talar om att ”säga ifrån på skarpen” vid ett par tillfällen 
och ger sig själv till uppgift att våga tro på sig själv mer. Vid något tillfälle frågar hon sig om 
hon skall ”vara mer auktoritär”. Det paradoxala är att trots att hon uppfattar dessa svårigheter i 
lärarrollen, så ges dessa inte något större utrymme under frågeställningen ”vad kan du 
förbättra/förändra...”. Där handlar det i huvudsak om att bredda sitt praktiska och metodiska 
kunnande. Didaktisk reflektion är ett problemområde som inte alls synliggörs i hennes 
anteckningar.

Lärarkandidat 2:
Här möter vi en person som till största delen uppmärksammar sin sociala kompetens. Både 
när det gäller det hon tycker är lätt och det som är svårt så är det just det interpersonella 
kunnandet som står i fokus. Hon nämner knappast någonting om sitt praktiska kunnande. Vi 
får aldrig veta om hon tycker det är lätt eller svårt att t.ex. sjunga/spela. Vid ett tillfälle skriver 
hon ”Pianot - igen!” (som svar på sista frågan) vilket kanske kan ge en vink om att detta är en 
svag punkt. Vad gäller sådant hon kan förbättra/förändra så gör hon trevande försök att 
formulera sig, och sista dagen utropar hon uppgivet ”Allt!”.

Lärarkandidat 3:
Detta är den enda lärarkandidat som faktiskt uppmärksammar samtliga problemområden. Hon 
finner det både lätt och svårt med det metodiska kunnandet. Det förefaller att vara lätt för 
henne så länge det rör sig om att förebilda och på så sätt lära ut sångstämmor till alla 
samtidigt. Svårigheterna uppenbarar sig när hon måste sysselsätta barnen med olika aktiviteter 
på en gång. Då infinner sig även problem att lösa disciplinsvårigheter, något hon till att börja 
med tror sig kunna lösa med hjälp av bättre praktiskt och metodiskt kunnande. Så småningom 
verkar hon dock i allt större utsträckning uppmärksamma sitt behov av att tydligare visa 
auktoritet. 

Lärarkandidat 4:
Vi får här möta en extremt fåordig lärarkandidat. Det är svårt att veta vad detta kan bero på. 
Kan det bero på ointresse eller oförmåga att uttrycka sig verbalt? Han svarar ofta ”inget 
särskilt”, och skriver gärna om sig själv i tredje person - något som jag tycker antyder ett visst 
avståndstagande till situationen. Ytterst fragmentariskt berör han några av problemområdena. 
Didaktisk reflektion och intrapersonell kunskap uppmärksammas inte alls.

Lärarkandidat 5:
Den här lärarkandidaten uppmärksammar i första hand sitt metodiska kunnande och sin 
lärarroll. Han upplever det som svårt att hitta ett lämpligt tillvägagångssätt att markera sin 
auktoritet. Jag skriver, i min kommentar under frågan ”Vad tyckte du var svårt?”, att man kan 
spåra en syn på läraren som en domptör där läraren förväntas ha den totala kontrollen över det 
som sker i klassrummet. Han uppmärksammar förvånansvärt litet av sitt praktiska kunnande. 



Man kan fråga sig om det beror på att det är så enkelt och självklart att han därför inte alls 
noterar det. Eller upptar disciplinproblemen så mycket av hans uppmärksamhet att han inte 
förmår lägga märke till annat? Ett annat område som uppmärksammas förvånansvärt litet är 
det intrapersonella, och didaktisk reflektion synliggörs inte alls.

Lärarkandidat 6:
Vi får slutligen möta en lärarkandidat som finner det lätt att använda sin interpersonella 
kunskap. Vad gäller det han tycker är svårt och vill förbättra/förändra, så ligger tonvikten på 
det metodiska kunnandet och didaktisk reflektion. Det finns nästan inga noteringar som berör 
det praktiska kunnandet, och återigen frågar jag mig om det beror på att det är så lätt och 
självklart att det inte uppmärksammas.

7.4. En jämförande studie mellan portföljerna
I en schematisk uppställning, se bil. 1, har jag försökt åskådliggöra ett sätt att på ett mer 
övergripande sätt presentera lärarkandidaternas anteckningar. Som jag tidigare nämnt så har 
varje mening fått en rubrik som motsvarar ett visst problemområde. I ett fåtal fall har en och 
samma mening innehållit så många problemområden att det varit omöjligt att klassificera 
meningen under en rubrik. Strecken i varje ruta motsvarar alltså varje tillfälle som problem-
området på något sätt uppmärksammats av lärarkandidaten. Det måste återigen påpekas att det 
är svårt att dra någon bestämd gräns mellan de olika områdena. Denna schematiska uppställ-
ning ska endast ses som ett försök att hitta nivåer som på något sätt kan bilda underlag för en 
analys.

Under varje frågeställning anges summan av det totala antalet iakttagelser under respektive 
problemområde. Ex. under frågan ”Vad tyckte du var lätt?” anger lärarkandidaterna 
sammanlagt tretton svar som omfattar det praktiska kunnandet.

I spalten längst till höger anges den totala summan av varje enskild lärarkandidats noteringar. 
T.ex. så har lärarkandidat 2 gjort fjorton iakttagelser av något slag. Antingen rörande ett visst 
problemområde eller en positiv upplevelse. Jag har valt att också redovisa ”noll”-
kategoriserade meningar eftersom lärarkandidaten i alla fall bemödat sig om att skriva något.

Med utgångspunkt från den schematiska uppställningen, bil. 1, följer här en jämförande 
presentation av lärarkandidaternas svar på de tre frågorna ”vad tyckte du var svårt?”, ”vad 
tyckte du var lätt?” och ”vad kan du förbättra/förändra?”. Siffror inom parentes anger 
lärarkandidat. Efter denna presentation följer en sammanfattande diskussion i kap. 8.

7.4.1. ”Vad tyckte du var svårt?”
Syftet med denna fråga är att lärarkandidaten ska ges möjlighet att definiera sina svårigheter i 
undervisningssituationen. Inom vilka problemområden uppmärksammar lärarkandidaterna 
svårigheter, och vad består dessa av?

Praktiskt kunnande
Fyra lärarkandidater gör ett relativt fåtal iakttagelser vad gäller detta problemområde. En 
lärarkandidat (1) upptäcker t.ex. att hon kan för litet om de kompositörer hon ska berätta om, 
medan en annan (2) bl.a.noterar bristande kunskaper om datorer. Lärarkandidat 3 märker 
vidare att det kan vara svårt att veta var någonstans i kanon de olika grupperna är. Den fjärde 



lärarkandidaten (4) påstår i en lång mening bl.a att ”...man måste vara kunnig...”, vilket inte på 
något sätt närmare anger vad han syftar på.

Metodiskt kunnande
Det metodiska kunnandet uppmärksammas av samtliga lärarkandidater. Några har gjort en 
mängd iakttagelser, medan andra endast ett fåtal. Det handlar till största delen om förmågan 
att presentera ett material och genomföra en lektion, t.ex: ”att göra grejerna intressanta” (1), 
”att jag inte kunde förklara”, ”att få tiden att räcka till” (2), ”känns snurrigt med i vilken 
ordning man ska lära ut allt” (3), ”...så att man kan lära ut..” (4), ”hålla tråden” (5), ”att ge så 
tydliga instruktioner som möjligt” (6).

Intrapersonell kunskap
När det gäller det intrapersonella kunskapen så uppmärksammas den inte särskilt ofta. I de fall 
den intrapersonella kunskapen uppmärksammas handlar det om bristande tålamod (2), själv-
disciplin (1,3 och 5) eller förmågan att bibehålla lugnet (sitt eget) under lektionen (3 och 6).

Interpersonell kunskap
De interpersonella kunskaperna tycks uppmärksammas i första hand när det gäller att behålla 
elevernas uppmärksamhet ”att få dom på min sida att hålla deras intresse uppe” (6), ”hålla 
humöret uppe på dem under uppsjungningen” (5). I något fall rör det sig om en dålig relation 
till handledaren (2). Om klassen är för blyg blir det ”svårt” likaså om den är för ”pratig” (2). 
Lärarkandidat 3 noterar att det vid ett tillfälle inte är någon bra stämning i klassen och undrar 
genast om det beror på henne. Hon undrar dessutom om de elever som inte får dansa och 
sjunga känner sig svikna och/eller utanför.

Attityd till lärar- och yrkesroll
Här gör sig lärarkandidaternas syn på sig själva, i sin roll som lärare, uppmärksammad. Det 
visar sig att de ofta intar en attityd av att vara den som ensam bär ansvaret för hela under-
visningssituationen. Det är i första hand två lärarkandidater, 3 och 5, som gör anteckningar 
som berör detta problemområde. Man kan notera att det är nästan genomgående frågor som 
handlar om disciplinsvårigheter: Att ”säga till på skarpen” (1 och 3) är ett uttryck som ofta 
används. Noteringar som ”svårt att veta vilken attityd som var bäst med dom” ”att vara 
intressant”, ”svårt att få tyst”(3),”hålla ordning”,”hålla stenhård mask”(5), visar att det kan 
kännas prövande att veta hur man ska agera framför en klass. Lärarkandidat 6 verkar ha 
iakttagit detta mest under den första veckan då han skrev: [svårt] ”att veta vilken ‘social 
strategi’ jag skulle lägga upp. Jag valde en ganska strikt linje, inte alltför ‘glättig’.” Han 
nämner sedan inte mer om detta, så man kan kanske förmoda att han kände sig nöjd därefter.

Flexibilitet
Flexibilitet noteras egentligen bara av en lärarkandidat (3) vid ett tillfälle och det gäller 
förmågan att plötsligt göra om hela planeringen för att klangspelen inte fungerade som väntat. 
Lärarkandidat (4) har visserligen nämnt ordet flexibilitet, men då snarare som ett påstående: 
”...måste man ju vara väldigt flexibel...”, han har inte klargjort vad det gäller.

Didaktisk reflektion
Detta problemområde berörs i stort sett bara av en lärarkandidat (3), som under sin första 
praktikvecka gör följande noteringar: ”Hur mycket kan man kräva? Vad gör man med de som 
inte kan? Ska jag jobba med dem lite mer? NEJ.”



7.4.2. ”Vad tyckte du var lätt?”
Denna fråga vill göra lärarkandidaten uppmärksam på sina styrkor, och synliggöra förmågor 
som kanske kan uppfattas som ”självklara”. Inom vilka problemområden finner 
lärarkandidaten sina styrkor och tillgångar? Vad är det som anses vara ”lätt”?

Praktiskt kunnande
Vad gäller ett problemområde som det praktiska kunnandet kan det vara intressant att iaktta 
att anteckningarnas spridning är ganska ojämn. Två lärarkandidater (4 och 6) har inte alls 
uppmärksammat det praktiska kunnandet under denna frågeställning. Två andra (1 och 3) har 
gjort ett flertal anteckningar där de noterar att de tycker det är lätt att ackompanjera på piano.

Metodiskt kunnande
Det metodiska kunnandet uppmärksammas mest av lärarkandidat 3 och 5. Vad gäller lärar-
kandidat 3 så finner hon det lätt att lära ut sånger genom att själv förebilda. Lärarkandidat 5 
uttrycker sig mer diffust i termer som ”det flöt bra”, ”repet gick lättare än jag trodde” ”få dem 
att översätta gick skitbra”.

Intrapersonell kunskap
Om den intrapersonella kunskapen har lärarkandidaterna (liksom under föregående fråge-
ställning) gjort relativt få iakttagelser. Lärarkandidat 1 noterar t.ex. att hon tyckte det var lätt 
”att bli personlig” och lärarkandidat 2 konstaterar att hennes goda humör tydligen ”smittar av 
sig”. Lärarkandidat 3 noterar att hon trots sin stora nervositet före praktiklektionen inte känner 
någonting av den när hon väl börjar. Lärarkandidat 6 lägger märke till att han börjar känna sig 
obesvärad trots att han, som han uttrycker det, ”snackar i skägget ibland”.

Interpersonell kunskap
Samtliga har gjort iakttagelser vad gäller den interpersonella kunskapen. Oftast rör det sig då 
om förmågan att etablera kontakt med klassen/ gruppen. T.ex. ”att få deras uppmärksamhet” 
(1), ”kontakten” (2), ”inget problem med att få uppmärksamhet” (3), ”inga disciplinproblem” 
(4), ”alla satt tysta medan jag sjöng” (5), ”att avläsa deras nivå, även individuellt” (6).

Attityd till lärar- och yrkesroll
Det är endast två lärarkandidater som gjort anteckningar rörande attityd till lärar- och 
yrkesroll. Det handlar då om noteringar som t.ex. ”Jag tyckte ändå det kändes som att det var 
jag som bestämde” (3) och ”...lektionen genomfördes med stösta disciplin” (5).

Flexibilitet
Flexibilitet uppmärksammas av fem lärarkandidater, en gång var, som något ”lätt”. Det kan 
t.ex röra sig om att under pågående lektion snabbt byta musiklyssningsstycke,(1) improvisera 
fram nytt material (5 och 6) eller att säga ”oplanerade saker” (3). 

Didaktisk reflektion
Ett område som inte alls uppmärksammas är didaktisk reflektion. Detta kommer jag att 
närmare ta upp i den sammanfattande diskussionen i kap.8.



7.4.3. ”Vad kan du förbättra/förändra?”
Syftet med den här frågan är att låta lärarkandidaten själv formulera sig om det han/hon bör 
utveckla till nästa lektionstillfälle. Vilka uppgifter ger lärarkandidaterna sig själva inom de 
olika problemområdena?

Praktiskt kunnande
När det handlar om sådant som lärarkandidaten vill förbättra/förändra så säger sig samtliga 
hitta något vad gäller det praktiska kunnandet. En känner att hon t.ex. måste förbättra sina 
musikhistoriska kunskaper (1), och en annan vill förbättra sitt pianospel (2). Lärarkandidat 3 
noterar bl.a att hon kanske bör ändra röstläge. ”Möjligtvis se till så att alla instrumentsladdar 
o.dyl. är inkopplade och klara när eleverna kommer” noterar lärarkandidat 4 medan lärar-
kandidat 5 påminner sig om att inte glömma namnlappar. Den sjätte lärarkandidaten väljer att 
arrangera om stycket de arbetat med.

Metodiskt kunnande
Det metodiska kunnandet har ofta uppmärksammats under sista frågeställningen. Det handlar 
ofta om att förbättra planeringen av arbetsmoment och att ge tydligare instruktioner. T.ex. 
”mer detaljplanering” (5), ”planera tiden så att man hinner allt man tänkt sig” (1), ”mera 
förberedelser” (2), ”hur jag lär in sången, perioden” (3), ”tydligare formuleringar i provet” (5), 
”vara tydligare i instruktionerna” (6). I stort sett ger samtliga (utom lär.kand.4) sig själva en 
mängd uppgifter att förbättra och/eller förändra, men det är kanske främst lärarkandidat 6 som 
ger sig till känna.

Intra- och interpersonell kunskap
Såväl intra- som interpersonell kunskap uppmärksammas i begränsad omfattning under den 
här frågeställningen. När det gäller den intrapersonella kunskapen så handlar det ofta om goda 
råd de vill ge sig själva. Dessa noteras som korta uppmaningar i stil med ”våga tro på mig 
själv” (1) eller ”behärska mig!” (2). Inom den interpersonella kunskapens område berörs 
svårigheter med att få elevernas intresse och uppmärksamhet, och blir synlig i uppgifter som 
”hålla deras uppmärksamhet uppe” (1) och ”uppmärksamheten på var och en” (3).

Attityd till lärar- och yrkesroll
Vad gäller detta problemområde kan man notera att det fortfarande är lärarkandidat 3 och 5 
som gör flest iakttagelser. De uppgifter de ger sig själva rör i första hand auktoritetsfrågor och 
yppar sig i följande uttalanden: ”Disciplinen”, ”jag tyckte jag var auktoritär...” (3), ”mer 
disciplin”, ”jag får bli strängare” (5).

Flexibilitet
Flexibilitet är ett problemområde som inte alls uppmärksammas i samband med den sista 
frågeställningen. Man skulle kanske kunna få den uppfattningen att de finner flexibilitet som 
något ”lätt” eftersom nästan samtliga noterat detta under den första frågeställningen. 
Dessutom har endast två angett det som något ”svårt”. Denna intressanta iakttagelse kommer 
jag att behandla längre fram i kap. 8.

Didaktisk reflektion
När det gäller detta problemområde kan det noteras att två lärarkandidater (3 och 6) på något 
vis tangerar detta område. Anteckningarna berör egentligen mer metodiska spörsmål, men 
man kan ana en vilja att tänka mer övergripande, ett försök att se i ett bredare pedagogiskt 



perspektiv. T.ex: ”tänker hela tiden hur jag mest pedagogiskt ska säga saker” (3) och ”till 
nästa praktik ska jag välja en körlåt som står för sig själv...” (6).

7.4.4. Två ytterligheter.
Det kan också vara intressant att utifrån den schematiska uppställningen och 
lärarkandidaternas egna anteckningar granska och jämföra enskilda lärarkandidater.

Lärarkandidat 3: (kap. 7.2.3.):
Genom att läsa hennes anteckningar kan man se att hon varit oerhört ambitiös i sina 
iakttagelser och att hon ställer stora krav på sig själv. Problemområden som hon uppfattar som 
svåra är i huvudsak metodiskt kunnande, interpersonell kunskap och hennes attityd till lärar-
rollen. Hon har sammanlagt noterat femtio iakttagelser vad gäller sådant hon tycker är svårt. 
När hon däremot ska ge sig själv uppgifter att förbättra och förändra så nöjer hon sig med litet 
drygt hälften. Detta kan framstå som litet uppseendeväckande och man frågar sig: Samman-
fattar hon sina svårigheter eller förbiser hon en del av dem? 

Hon har, genom att skriva ett stort antal korta meningar, lyckats tämligen väl med att 
formulera sig om det hon gör. Man kan i många fall, speciellt vad gäller det hon tycker är 
svårt och det hon vill förbättra/förändra, ana hur hon för en inre dialog med sig själv. 
Dessutom ställer hon ibland frågor till sig själv - något som visar att hon är på god väg att 
försöka bli en självständig lärare. Hon säger själv att hon tycker det är lätt att lära ut sånger 
genom att förebilda, vilket kan skvallra om att hon har en vana att undervisa på detta sätt, 
möjligen som körledare. Däremot verkar hon inte riktigt tillfreds med sin framtoning - man 
kan skönja en ”snäll flicka” som har svårigheter att visa ett tydligt ledarskap. Hon försöker till 
att börja med lösa detta med att förbättra sina undervisningsmetoder, men finner snart att hon 
på något sätt måste hävda sig själv. Men, den enda förebild hon tycks ha i det sammanhanget 
verkar vara bilden av läraren som har full kontroll över allt som sägs i klassrummet. Att inta 
rollen som den enväldige despoten som ”säger till på skarpen” när larmet i klassrummet inte 
går att kontrollera. Dock, verkar hon inte helt nöjd med denna image varför man kan hoppas 
att hon med tiden kommer att utveckla en egen, inte så enväldig, lärarpersonlighet.

Hennes raka motsats är lärarkandidat 4: (kap.7.2.4.)
Den här lärarkandidaten ger inte ut mycket av sig själv, och det är hart när omöjligt att få 
någon djupare förståelse för hur han tänker. Han tycks helt enkelt sakna ord! Frågan är om det 
beror på allvarliga brister i förmågan att uttrycka sig i skrift eller om han helt saknar förståelse 
för det han gör. Han är kanske helt enkelt ointresserad och ser inte sig själv som en blivande 
lärare.



7.4.5. De sju problemområdena

Praktiskt kunnande
Detta problemområde uppmärksammas mer eller mindre av samtliga lärarkandidater. Rent 
generellt tycks det vara så att det praktiska kunnandet inte bereder lärarkandidaterna några 
större bekymmer.

Metodiskt kunnande
Också det metodiska kunnandet uppmärksammas av samtliga lärarkandidater. Några har gjort 
en mängd iakttagelser, medan andra endast ett fåtal. Det handlar till största delen om 
förmågan att presentera ett material och genomföra en lektion.

Intrapersonell kunskap
När det gäller det intrapersonella kunskapen så uppmärksammas den inte särskilt ofta. 
I de fall den intrapersonella kunskapen uppmärksammas handlar det exempelvis om bristande 
tålamod, självdisciplin eller att förmågan att framträda obesvärad framför en grupp.

Interpersonell kunskap
Samtliga har gjort iakttagelser vad gäller den interpersonella kunskapen. Oftast rör det sig då 
om förmågan att etablera kontakt med klassen/gruppen, något som de flesta tycker sig klara 
relativt bra.

Attityd till lärar- och yrkesroll
Här gör sig lärarkandidaternas syn på sig själva, i sin roll som lärare, uppmärksammad. Det 
visar sig att de ofta intar en attityd av att vara den som ensam bär ansvaret för hela under-
visningssituationen. Man kan notera att det är nästan genomgående frågor som handlar om 
disciplinsvårigheter.Noteringar i stil med ”svårt att få tyst” eller ”hålla stenhård mask” visar 
att det kan kännas osäkert att inte veta hur man ska agera framför en klass. 

Flexibilitet
Flexibilitet är ett problemområde som knappast uppmärksammas alls. Visserligen har nästan 
samtliga någon gång berört det men det har då handlat om en ”enkel” form av flexibilitet, som 
t.ex. att säga något oplanerat eller att byta musiklyssningsstycke. I något fall har det rört sig 
om att under pågående lektion improvisera fram nytt material.

Didaktisk reflektion
De flesta lärarkandidaterna tycks inte heller uppmärksamma detta problemområde. Det är 
endast två lärarkandidater som på något vis tangerar detta område. Deras anteckningar berör 
egentligen mer metodiska spörsmål, men man kan ana en vilja att tänka mer övergripande, ett 
försök att se i ett bredare pedagogiskt perspektiv.

7.4.6. Problemområdena och de sju intelligenserna
Problemområdena kan också kopplas till Gardners teori om de multipla intelligenserna:

Praktiskt kunnande kan knytas till såväl musikalisk som språklig och logisk-
matematisk intelligens.



Metodiskt kunnande, där man kan hitta en koppling kanske i första hand till logisk-
matematisk intelligens men naturligtvis också till språklig och musikalisk.

Intrapersonell kunskap är en social kompetens och i det här sammanhanget ett 
användbart begrepp som syftar på lärarkandidatens reflektion över det egna jaget. 
Förmågan att analysera och tolka sitt eget inre känsloliv.

Interpersonell kunskap är, liksom intrapersonell kunskap, en term som åsyftar en 
social kompetens. I det här sammanhanget handlar det om lärarkandidatens förmåga 
att få kontakt med exempelvis gruppen/klassen/handledaren.

Lärarroll, är en rubrik som egentligen omfattar både den intra- och interpersonella 
kompetensen tillsammans med praktiskt och metodiskt kunnande. Lärarrollen 
handlar i det här fallet om en lärares syn på sig själv och eleverna, sin yrkesroll och 
hans/hennes kunskapssyn. 

Flexibilitet samt didaktisk reflektion kan båda ses som en fördjupning av lärarrollen. 
Att våga frångå sina rutiner att stanna upp mitt i ett moment och ändra färdriktning 
på lektionen. Att stanna upp och reflektera över vem, vad och varför jag undervisar. 
Detta är förmågor som kräver ett utnyttjande av individens samtliga intelligenser. 

Inom vilka problemområden ger sig de sju intelligenserna tillkänna? Med utgångspunkt från 
de ovan nämnda problemområdena kan det vara intressant att försöka ta reda på vilka av 
Gardners sju intelligensområden som blir synliga via lärarkandidatens portföljanteckningar, 
och på vilket sätt de synliggörs.

Att skriva, uttrycka sig verbalt, har med den språkliga intelligensen att göra. Detta synliggörs 
tydligt via lärarkandidaternas sätt att uttrycka sig. Även om det bara är korta anteckningar, 
som de i första hand har skrivit till sig själva, kan man ana en viss skillnad i språkbruk. 
Lärarkandidat 2 beskriver t.ex. en situation så här: ”eleverna hajade ingenting” och i en annan 
mening skriver hon ”att interpretera med elever som aldrig gjort det förut”. I ena meningen 
använder hon ett rent slanguttryck och i den andra en fackterm! Lärarkandidat 5 använder en 
annan stil: ”Få dem att översätta gick skitbra”, ”hålla stenhård mask”, eller hans beskrivning 
av två klasser ”lättjobbad gulle-gullklass” resp. ”gangsterklass”. 

Den logisk-matematiska intelligensen synliggörs kanske främst i frågorna som berör det 
praktiska och metodiska kunnandet. T.ex. ”Att säga instruktionerna i rätt ordning” , ”Det 
kändes som om det var två skilda saker som inte riktigt passade ihop”, ”Känns snurrigt med i 
vilken ordning man ska lära ut allt (lärarkand. 3).

Det finns överhuvudtaget väldigt få anteckningar som rör rent musikaliska uttryck. Ironiskt 
nog så är det inte ofta vi ser anteckningar som rör det musikaliska framförandet! Lärar-
kandidat 3 nämner vid ett tillfälle ”balansen mellan min sång och pianot”. Det som gör att vi 
kan ana att det är blivande musiklärare vi har att göra med är snarare omnämnandet och ibland 
beskrivandet av musikalisk aktivitet snarare än försök att formulera en djupare musikalisk 
intention. Musiken upptar, enligt många lärarkandidaters utsago, en mycket stor del av deras 
liv - ändå syns den nästan inte alls i deras egna anteckningar. Hur kan det bli så? Ses den 



musikaliska kompetensen som en sådan självklar förmåga att den inte noteras? Eller tar själva 
”läraruppgiften” som sådan så mycket kraft att den musikaliska aspekten ”glöms bort”? 

Det förefaller likaså svårt att i ett sådant här material finna den rumsliga och kroppslig-
kinestetiska intelligensen. Det är allmänt känt att det förekommer en mängd arbetsuppgifter 
och moment i musikundervisningen som omfattar dessa kompetensområden: t.ex. att arbeta 
med puls, takt och rytm med hjälp av hela kroppen, att dansa och att aktivt lyssna genom att 
röra sig till musik. Ändå verkar de inte bli synliga i ett material av detta slag som grundar sig 
på skrivna reflektioner. Beror det på att det inte går att beskriva med ord, eller är det för att 
lärarkandidaterna inte är vana att beskriva handlingar som omfattar dessa kompetensområden? 
(Där kan måhända videoinspelningar av praktiklektioner utgöra ett komplement.)

Den intrapersonella kompetensen uppmärksammas inte i lika hög grad som den inter-
personella. När den nämns handlar det mest om hur det känns för stunden, t.ex att tappa 
koncentrationen, att känna sig trött, att det känns jobbigt etc. Frågan är om lärarkandidaten 
överhuvudtaget är van att iaktta sig själv på det viset. 

Den interpersonella kompetensen synliggörs ofta i ett material som detta. Den uppmärk-
sammas i samspelet mellan lärarkandidaten och omgivningen (klassen, handledaren). Många 
lärarkandidater lägger märke till att de har en god förmåga att etablera kontakt med en grupp. 
De tycker att det är lätt att få uppmärksamhet och att få eleverna intresserade. Det verkar som 
att flertalet lärarkandidater till att börja med finner det enkelt att upprätta en god relation till 
klassen/gruppen. Däremot verkar det inte vara lika lätt att forttsättningsvis behålla denna 
relation. Det är när sådana relationssvårigheter uppstår som synen på sig själv i rollen som 
lärare blir uppmärksammad.

Båda dessa två senast nämnda personliga intelligenser intar en central roll i en lärares yrkes-
identitet och finns alltså med som en viktig del också i attityd till lärarroll. Det krävs mer än 
bara ett allmänt medmänskligt (interpersonellt) intresse, det förutsätter en god självkännedom 
(intrapersonell) och en förmåga att använda densamma. Kan man därför anta att svårigheter 
vad gäller rollen som lärare beror på bristande intrapersonellt kunnande eller förståelse? 

Samtliga intelligenser finns representerade inom de två problemområdena flexibilitet och 
didaktisk reflektion. Där fordras det ett nära samspel mellan alla sju kompetensområden: För 
att våga frångå sina rutiner och ge sig i kast med det oförutsedda krävs en logisk-matematisk 
kompetens att snabbt strukturera och presentera det nya (oplanerade) materialet, en språklig 
kompetens att med ord uttrycka sig om det som ska göras. Naturligtvis krävs ett stort mått av 
musikalisk kompetens, vilken ska ges uttryck inte bara i toner utan även rumsligt och 
kroppsligt. Förutsättningarna för att överhuvudtaget kunna etablera en kontakt, dialog, med 
eleverna är ett inte ringa mått av såväl intra- som interpersonell kompetens.



8. Sammanfattande diskussion
Inte helt oväntat så är det frågor av metodisk karaktär som dominerar undersöknings-
materialet. Min erfarenhet som handledare är att just dessa frågor tenderar att ta störst upp-
märksamhet. Och då ofta på så sätt att lärarkandidaten vill få en metod som är ”rätt”. Med en 
grov generalisering kan man säga att lärarkandidaterna ser det metodiska kunnandet som 
något ”svårt” som kan förbättras eller förändras. Den interpersonella kompetensen är också 
något som iakttas i hög utsträckning Den uppfattas lustigt nog som både ”lätt” och ”svår”. Det 
förefaller lätt att inledningsvis närma sig eleverna och skapa en trivsam atmosfär, men det 
tycks vara svårare att i förlängningen visa på en tydlig lärarroll där lärarkandidaten förmår 
balansera mellan auktoritet och närhet till elevgruppen.

Många upplever det praktiska kunnandet som något ”lätt” - paradoxalt nog görs många 
noteringar under det problemområdet vad gäller det man kan förbättra/förändra. Kan 
svårigheter inom andra problemområden resultera i att man vill förbättra en redan god 
kompetens? För några enstaka lärarkandidater tycks den faktiskt vara osynlig, i alla fall inte 
omnämnd. Frågan är av vilket skäl? Kan det vara därför att det ses som så självklart och 
naturligt och därför inte uppmärksammas? 

För att få påbörja en musiklärarutbildning vid någon av Sveriges musikhögskolor krävs att 
man genomgår ett antal inträdesprov. Vid några av dessa prov gallras sådana sökande ut som 
inte anses ha tillräckliga praktiska, musikaliska kunskaper eller har bristande förmåga att 
instruera en grupp. Vidare bedöms den sökandes förmåga till kommunikation med dem 
han/hon ska leda. Just den här förmågan att kommunicera, den interpersonella kompetensen, 
bedöms som oerhört viktig. Detta får alltså till följd att de som påbörjar musiklärarutbild-
ningen förmodas ha ett eget ”grundkapital” av praktiskt/metodiskt kunnande och en icke 
obetydlig mängd social kompetens. Det är kanske därför inte så konstigt att lärarkandidaterna 
uppmärksammar just de här sidorna hos sig själva.

Flexibilitet uppmärksammas bara i enstaka fall, liksom didaktisk reflektion. Jag nämnde i kap. 
7.4.3. en intressant iakttagelse vad gäller problemområdet flexibilitet: Fem lärarkandidater har 
vid ett tillfälle var berört detta problemområde och då som svar på frågan ”Vad tyckte du var 
lätt?” Endast två lärarkandidater noterar flexibilitet som en svårighet. Det är ingen som ser 
flexibilitet som ett problemområde där man tycker sig behöva förbättra/förändra sitt 
kunnande. Kan man då tolka detta som att de inte finner några svårigheter med att vara 
flexibla och därför inte heller ger sig själv i uppgift att förbättra eller förändra denna förmåga? 
Ja, kanske om de allesammans hade noterat en mängd iakttagelser under frågan ”Vad tyckte 
du var lätt?” Men, eftersom så få noteringar gjorts överhuvudtaget ligger det närmare till 
hands att tyda det som att detta är ett relativt osynligt problemområde för dem. 

Osynligt tycks också problemområdet didaktisk reflektion vara. Detta nämns inte av en enda 
lärarkandidat som något ”lätt”, och det är i stort sett bara två lärarkandidater som noterar detta 
som något svårt och som kan förbättras/förändras. De övriga nämner ingenting. I det här fallet, 
precis som i det förra, ligger det intressanta i det lärarkandidaterna inte noterar. Något man 
inte uppmärksammat kan knappast ses som en svårighet, en brist, och följaktligen inte något 
man behöver skaffa sig. Vilka konsekvenser kan detta medföra - att inte lägga märke till ett 
problemområde? Och vad betyder det för lärarutbildningen?



Den yttersta konsekvensen av att inte uppmärksamma samtliga problemområden är att viktiga 
bitar i lärarkompetensen kommer att saknas. Det är därför väsentligt att såväl lärare som 
lärarkandidater lägger märke till vilka problemområden de uppmärksammar, då detta 
förmodligen kommer att få en avgörande effekt på deras undervisning. Att uppmärksamma 
betyder i det här fallet inte bara att notera utan att verkligen försöka komma till insikt, förstå, 
vad som ligger bakom det egna agerandet. 

I det här avseendet menar jag att portföljmetoden är en möjlighet för den blivande läraren att 
via egna iakttagelser formulera sin kunskap och visa på problemområden som annars skulle 
förblivit osynliga. Det är likaså viktigt att på ett tidigt stadium i lärarlivet få tillfälle att börja 
dokumentera erfarenheter av praktisk art - något som förhoppningsvis leder till fortsatt och 
fördjupad dokumentation.

För lärarutbildningens del betyder detta att lärarkandidaterna bör, inom ramen för 
utbildningen, ges möjlighet att upptäcka sig själva i sin roll som utövande musiklärare. Att 
regelbundet få koppla praktikerfarenheter med teoretiska kunskaper kan därmed utgöra en 
möjlighet för dem att skapa sig själva, att hitta nyckeln till sitt eget lärarskap.

Jag har i den här undersökningen även försökt utröna om man skulle kunna finna någon 
påvisbar skillnad mellan manliga och kvinnliga lärarkandidaters sätt att bearbeta portfölj-
materialet. Det går inte att konstatera om så är fallet. Underlaget för den här studien är för litet 
för att göra en sådan jämförelse. Likaså är underlaget för litet för att kunna påvisa en 
utveckling över tid hos varje enskild individ.

Med utgångspunkt från iakttagelser gjorda i samband med den här studien menar jag att 
portföljmetoden mycket väl kan utgöra ett redskap för blivande lärare att lära sig formulera 
sig. Det är väsentligt för lärare att kunna uttrycka sig om sina tankar, känslor och intentioner. 
Jag vill därför ta fasta på det Gerd Arfwedson beskriver som en lärares viktiga mål:

1. De ska (som förut) förmedla väsentliga kunskaper och färdigheter.
2. De ska (mer än förut) lära elever att lära, tänka och utveckla tänkandet.

   (Arfwedson, 1996, s.36)

För att kunna uppfylla dessa mål krävs att man som lärare lär sig sin egen inlärningsprocess, 
sitt sätt att tänka och förmår utveckla sitt eget tänkande. Det är därför också viktigt att inse att 
man på intet sätt är färdig för att man har utbildat sig. Utbildningen måste syfta till att ge så 
mycket insikt om läraryrket att den nyexaminerade läraren på egen hand förmår fortsätta sitt 
lärande.



Slutord
Det tycks alltså vara så att de problemområden som i första hand uppmärksammas är det 
praktiska och metodiska kunnandet samt den interpersonella kunskapen. I mindre omfattning 
iakttar lärarkandidaterna sin intrapersonella kunskap och attityd till lärarroll, och allra minst 
uppmärksamhet får de båda problemområdena flexibilitet och didaktisk reflektion.

För att det inte ska bli en obalans i själva lärarskapet är det därför viktigt att belysa dessa olika 
problemområden och låta lärarkandidaterna i så stor utsträckning som möjligt erfara och 
studera dem för att på så sätt få en ökad förståelse.

Lärarrollen är intimt sammanbunden med de intra- och interpersonella kunskaperna och kan 
därför sägas stå för den mer ”inkännande” delen av yrket. Hit hör också den didaktiska 
reflektionen och förmågan till flexibilitet. Dessa ”abstrakta” erfarenheter benämns ibland 
”tyst” kunskap men kan snarare beskrivas som oformulerad kunskap. De praktiska och 
metodiska kunskaperna kan sägas stå för den mer ”handfasta” delen av yrkesutövningen. 
Nyckeln till lärarskap omfattar såväl konkreta erfarenheter, såsom praktiska och metodiska, 
som mer abstrakta, såsom attityd till lärarroll, flexibilitet och didaktisk reflektion. Det är 
därför viktigt att inte låta problemområden som exempelvis didaktisk reflektion och 
flexibilitet ”hänga i luften”, utan istället knyta samman dem med de övriga problemområdena 
och så få en helhetsbild av läraryrket.

                                       didaktisk reflektion

                                                                                                                  intra-/
             praktiskt                                                      lärar-                      interpersonell
             metodiskt                                                        roll

                                               flexibilitet 

Nyckeln måste passa i låset, dvs. undervisningssituationen. Hur nyckeln ser ut beror på låsets 
sammansättning, dvs. undervisningssituationens sammansättning av ”vad, vem, när och hur”-
frågor. I det till synes tomma nyckelhålet döljer sig den mekanism som kommer att avgöra hur 
undervisningen ska förlöpa. Didaktik och flexibilitet är därför inte någon ”tyst” eller ”osynlig” 
kunskap, det gäller bara att närmare granska låsets, undervisningens, konstruktion. Att 
granska innebär i det här sammanhanget att aktivt reflektera över och ta ställning till sina 
erfarenheter i och av undervisningssituationer. Denna ”abstrakta” kunskap kan kanske på så 
sätt göras mer konkret. Den här uppsatsen är ett försök att formulera denna s.k. oformulerade 
kunskap, att lyfta fram den och synliggöra den.
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Bilaga 1. Schematisk uppställning

Praktiskt 
kunnande

Metodiskt 
kunnande

Intra-
personell 
kunskap

Inter-
personell 
kunskap

Attityd till 
lärar- och 
yrkesroll

Flexibilitet Didaktisk 
reflektion

+ 0 S:a

Vad tyckte 
du var 
svårt?
1 // ///// / /// /// 14

2 / //// // ///// / / 14

3 //// /////   /////
////

//// /////   /////
//

/////   /////
/

/ //// / 51

4 // / / / //  7

5 //// / // /////   //// ///// 21

6 /////   //// / // // / / /// 19

Summa:      9     37      9     24     26      2       6   1  12
Vad tyckte 
du var 
lätt?
1 /////   / // // /// / / 15

2 / / // /////   // / / / 14

3 //// /////   ///// ///// /// // / // 27

4 // //  4

5 // /////   / /// / / // //// 19

6 // / /////   //// / ///// 18

Summa:     13     21     10     27      3      5      0   5  13
Vad kan 
du 
förbättra/ 
förändra?
1 /////   / /////   / / // // 17

2 / /// // / ///// 12

3 /////   / //// / // /////   // //// / / 26

4 /// /  4

5 / /////   // // / //// /// //// 22

6 / /////   /////
////

/ / /// / 21

Summa:     17     34       6      6     15      0      7   5  11
Summa     39     92     25     57     44      7     13 11 36



Bilaga 2. Portföljarbetsblad
Datum:________________

1. Beskriv lektionens början och förlopp

2. Kunde du använda dig av det material du förberett?

3. Vad tyckte du var svårt?

4. Vad tyckte du var lätt?

5. Vad vill du förbättra/förändra till nästa tillfälle?





Abstract
This essay is an attempt to analyze the verbal observations of musicteacher trainees, made 
during their practice, through the ”portfolio-method”.The portfolio-method was introduced by 
prof. Howard Gardner, Harvard University USA, in a pedagogical researching project called 
Arts PROPEL. PROduction, PErception and reflection are seen as the three important 
components of Learning.

This study includes the written reflections of six students during their musicteacher education 
at the Royal College of Music in Stockholm 1991 and 1992. Their reflections have been 
written directly after their training-lesson, answering five questions. I have concentrated my 
study to three questions: ”What did you find difficult?”, ”What did you find easy?” and ”What 
could you make better or change until next lesson?”.

The short notices, written by the trainees, have been categorized under seven headlines trying 
to describe different areas of competenses in a teacher´s profession: practical, methodical, 
intra- and interpersonal knowledge, attitude towards teaching, flexibility and didactical 
reflection.

The study shows that the teacher trainee mostly observe their practical, methodical and 
interpersonal knowledge. Their intrapersonal knowledge and attitude towards teaching is less 
observed, while flexibility and didactical reflection are competenses that are hardly ever seen 
by the trainees.

The key of beeing a ”good” teacher is to be aware of these areas of competenses and to 
connect the more concrete parts of teaching with the more abstract ones in order to get a 
general impression of the teaching profession.

Kerstin Edewald Berg, Älvsjö, April 1996
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