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Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att undersöka tre instrumentalpedagogers förhållande 
till läromedel. Arbetet syftar till att tydliggöra lärarens målsättning kontra 
läromedlen, elever och musikskolan genom att intervjua lärare om hur de 
använder böcker. Några aspekter som tas upp är lärarens roll, 
repertoarinnehåll, progression och mål. Data har samlats in genom en 
litteraturstudie och intervjuer för att sedan bearbetas och analyseras. 
 
 Mina resultat visar att de lärare jag intervjuat inte ser läroboken som 
läroplan utan anpassar den efter sina elever. På vilket sätt skiljer sig åt 
mellan lärare beroende på elevernas ålder och erfarenhet. Alla tre lärare 
anser att Internet kommer att bli ett komplement till de tryckta läromedlen.  
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1 BAKGRUND 
 
Jag arbetar som cellolärare inom den kommunala musikskolan/kulturskolan i 
Stockholm. Nu när jag är inne på mitt tredje år har jag provat på olika böcker i 
undervisningen. En del böcker har jag använt för att eleverna redan haft den boken, 
andra för att jag själv undervisats i metodik av författaren eller att jag velat prova på 
något helt nytt. Då jag ställts inför nya böcker väcks ofta många frågor. Är det en bra 
bok? Hur snabb är progressionen? Kommer svårigheterna i rätt ordning? Innehåller den 
allt min elev behöver? Vad är min roll som lärare jämtemot boken? Måste man använda 
bok? 
 
Angående instrumental progression finns enligt min erfarenhet två synsätt. Dels kan 
man prata om teknisk progression, t ex hur snabbt man lär sig spela och hur många 
toner. Det är ett mer traditionellt sätt att se instrumentalprogressionen. Ett annat 
perspektiv är musikalisk progression. Att uppfatta en musikalisk form, att en låt 
”svänger”, att kunna spela på gehör utantill är några exempel som är svåra att lära ut 
genom en lärobok. Den sortens framsteg är inte lika tydligt mätbara kan te sig abstrakta, 
särskilt för barn. Samtidigt är de essentiella om man tänker sig att syftet med 
undervisningen i Kulturskolan inte bara ska vara att spela, utan att lägga till en 
kommunikativ aspekt- att musicera. I samspelet med andra utvecklas de musikantiska 
egenskaperna gehör och timing. Många gånger kan de här egenskaperna existera, 
oanvända hos eleven. 
 
 Läraren kan i sin tur genom sin skolning ha ”vant sig av” med att lyssna eftersom 
han/hon lärt sig noter, ha svårt att spela i 9-takt eftersom musiken som spelas på 
lärarutbildningen (västerländsk konstmusik) oftast går i 3- eller 4-takt.  
 
Jag har ett exempel från en orkesterlektion då stråkorkestern och blåsorkestern på en 
Kulturskola gemensamt skulle lära sig en folklåt från Kroatien på gehör. Blåsläraren, 
som spelat mycket musik från Balkan, instruerade. Låten bestod av en A-del och en B-
del. Varje del repriserades 4 gånger, AAAA-BBBB. Läraren skrev aldrig upp formen på 
tavlan eller på något papper utan visade med sitt instrument när det var solovända, break 
eller bara kompgrupp. Ingen av eleverna hade svårt för att följa med eller förstå. Då 
började fiolläraren fråga hur många gånger vi skulle spela repriserna och delarna.  
 
I traditionell konstmusik spelas oftast varje del 2 gånger. Att det nu blev 4 gånger blev 
svårt för henne, men för barnen som inte hade någon förutbestämd uppfattning om hur 
det skulle spelas var det inte svårt eller annorlunda. Att sedan börja blanda begrepp som 
del, repris, gång ger många möjligheter till missförstånd. I stället för att göra det 
tydligare, som var hennes avsikt, blev det svårt och förvirrat. Lärarens föreställning om 
vad som är svårt, utifrån sina egna ramar, kan ibland påverka undervisningen.    
 
Då jag haft många elever med utländsk bakgrund har jag också reflekterat över den 
svenska kulturskolans roll när det gäller läromedel. I andra länder, t ex Storbritannien 
finns inte begreppet på samma sätt utan de flesta elever undervisas privat. I 
Storbritannien används ett så kallat Grade-system där varje instrument har en särskild 
studieplan som innefattar repertoar, gehörslära och skalor i 8 nivåer, som fokuserar på 
teknisk progression.  Det slog mig att det skulle vara intressant att jämföra den svenska 
undervisningen med ett sådant system.  
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Jag tror valet av lärobok påverkar undervisningen på många sätt. Men jag tror att hur 
läraren väljer att använda boken spelar större roll än boken själv. Den personliga 
kontakten med läraren kan aldrig ersättas av vare sig övningsböcker, skivor eller 
interaktiva lösningar. Undervisningen i kulturskolan sker ofta i liten grupp eller enskilt. 
När jag tänker på mina fiollektioner som 9-åring är det ju inte främst böckerna eller 
noterna jag minns, utan min lärare! Jag bytte lärare flera gånger, alla hade sitt sätt att 
undervisa och spela på.  Många böcker har en lärarhandledning eller efterord till läraren, 
men man slås av hur mycket som man måste så att säga läsa mellan raderna. Hur läraren 
använder boken kanske blir viktigare än boken själv? Ser läraren boken som ett 
komplett material, en läroplan, en repertoarsamling?  Min önskan är inte att bedöma 
böcker och ranka dem då de inbördes är väldigt olika, utan snarare att undersöka 
lärarnas sätt att se på sitt material.  
 
 
 

2 LITTERATUR 
 
I denna del refereras ur böcker och tidningar om läromedel för att ge en närmare 
beskrivning av begrepp och ämnen i studiens delar. Ämnen som tas upp är  
musikundervisning och mål i Kulturskolan, tidigare studier av läromedel,  schemateori, 
läroböcker som omnämns i intervjudelen samt några röster ur debatten angående 
läromedel i skolan. 
 
 
2.1 Ur ”Samspel” av Börje Stålhammar 
 
Majoriteten av undervisningen i Kulturskolan sker individuellt eller i smågrupper. 
Lektionernas längd varierar från 20 minuter per elev till ca 60 minuter för 
gruppundervisning. Ekonomiska och pedagogiska faktorer har på senare tid styrt 
undervisningen mer mot grupper. I många kommuner undervisar lärarna i klassrum i 
grundskolan, och har inte tillgång till egen arbetsstation eller anpassat material 
(notpapper, cd-spelare, piano mm) utöver vad man kan bära med sig.  
 
Kulturskolan i Sverige saknar läroplan, till skillnad från grundskolan. Det står varje 
skola fritt att skapa sina egna måldokument. Eftersom kulturskolan är kommunal, skiljer 
sig målen åt från kommun till kommun. 1976 framställde Kommunalförbundet en skrift, 
kallad ”Den kommunala musikskolan”, med syftet att ge kommunerna vägledning vid 
planeringen av den frivilliga musikundervisningen. Där poängteras till exempel 
samverkan med den allmänna skolan. Stålhammars bok är skriven 1995 så 
undervisningen kan ju ha förändrats på 12 år. 
 
 
2.2 Kulturskolans mål 
 
Kulturskolan i Stockholm har på sin hemsida skrivit några mål för 2006: 
 
     Vi finns till för Stockholms barn och ungdomar! 
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Kulturskolan arbetar för att utveckla barns och ungdomars färdigheter och eget 
skapande inom de konstnärliga uttrycksformerna. En viktig del av verksamheten är 
att förmedla upplevelser. Vi vill utveckla elevernas självförtroende och stimulera till 
ett eget aktivt kulturengagemang. Kulturskolan vill bidra till att öka kunskaperna om 
det svenska och internationella kulturarvet samt arbeta för respekt och förståelse för 
olika kulturer. (http://www.kultur.stockholm.se/default.asp?refid=1590&id=19659&ptid=3005, 071113) 

 

Om man jämför med några fler kommuners (Eslöv, Salem, Storfors) mål för 
kulturskolan utkristalliseras några gemensamma nämnare.  
 
• Mångfald. Kulturskolan ska finnas till för alla, oavsett klass, kön, etnicitet 
• Utveckla och öka barn och ungdomars skapande förmåga 
• Ta del av och använda ny teknik 
• Kontakt och samarbete med andra institutioner i samhället/kommunen 
• Samverkan med andra skolformer. (grundskola, särskola, förskola) 
 
I måldokumenten för Salems kommun som är satta av kommunens politiker står att 
kulturskolan ska ha 95 % nöjda användare. Om skolan uppfyller målet får den mer 
pengar. För att kontrollera om skolan uppfyller målet fyller föräldrar och barn i en enkät 
varje år. En fråga som väcktes i kollegiet var vad som gjorde föräldrarna nöjda, så i den 
senaste enkäten lades det till en flervalsfråga: Vad är viktigast med undervisningen? 
80% svarade att det viktigaste var att barnen hade roligt, mot 20 % som tyckte att det 
var viktigast att barnen lärde sig någonting. 
 
 
2.3 Tidigare undersökningar om läromedel 
 
Innan jag påbörjade mitt arbete läste jag några andra examensarbeten om läroböcker. En 
handlade om tre pianoskolor för nybörjare, där undersökningsdelen utgjordes av 
elevobservationer under en termin. (Hylén, 2006) En annan intressant studie handlade 
om matematikböcker för högstadiet. Där hade författaren ställt samman vissa faktorer 
som genom tidigare forskning visat sig påverka undervisningen positivt, t ex bilder, 
kvalitativ analys av stil och språkbruk samt andel uppgifter av undersökande karaktär. 
Studier visar att problembaserat lärande och laborativ matematik påverkar elevernas 
attityd och resultat positivt. (Ahnell, 2006) De examensarbeten jag läst sa mig inte så 
mycket om lärarens roll i användandet av läroböcker, där hoppas jag att mitt arbete kan 
komplettera genom att inte observera elever utan intervjua lärare om läromedlens 
användning. 
 
 
2.4 Ur ”Handlingsutrymme” av Anna-Lena Rostvall & Tore West 
 
Begreppet schemateori kommer ifrån och används inom den kognitiva psykologin och 
kan vara till hjälp inom pedagogiska områden för att förstå och utveckla läroprocesser. 
Rostvall & West (2000) har sammanfattat det i sin bok ”Handlingsutrymme” 
 
Som ett sätt att beskriva kunskapens beståndsdelar i lärandeprocessen används 
begreppet schema. Genom upprepade handlingar skapas mönster. Dessa upprepade, 
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automatiserade mönster bildar ett schema som vi kan använda dels när vi själva ska 
tolka och analysera omvärlden, dels när vi ska utföra eller omsätta dem i handling.  
Scheman gör det möjligt att sammanställa en helhet av många små sinnesintryck, 
exempelvis att cykla, utifrån alla de små rörelser som ju tillsammans utgör cykling. 
Kunskapen har utvecklats och blivit en färdighet.  
 
När man spelar ett instrument eller tolkar en notskrift måste man lära sig mängder av 
informationsbitar. Efterhand automatiseras pusselbitarna och bildar ett schema, man kan 
omsätta noterna till musik. Vid inlärningsprocessen är det viktigt att ta schemana i rätt 
ordning. Vid instrumentalundervisning krävs till exempel motorisk mognad innan man 
kan utföra vissna övningar. Rostvall & West anser att alltför tidig fokusering på 
notläsning gör att andra mönster aldrig hinner automatiseras eftersom man är upptagen 
med att tolka en notbild. I värsta fall kommer man aldrig förbi nybörjarstadiet, tröttnar 
och slutar spela.  
 
 
2.5 Ur ”Den goda läroboken” av Tom Wikman 
 
Den ideala läroboken existerar knappast, i objektiv mening. I boken hävdas att vissa 
böcker passar vissa syften bättre. Ett av dessa syften bör rimligtvis vara lärandet. Enligt 
Wikman kan man alltså titta på hur en lärobok borde vara utformad för att optimera 
lärandet hos eleven.   
 
En annan aspekt är lärarens användning av läromedlen, till exempel i vilken omfattning 
man använder böcker kontra att man använder autentiskt material, eller skapar sitt eget. 
Läroboken styr skolarbetets innehåll. I en skolform utan tydlig läroplan är det lätt att 
läroboken blir läroplanen. Läroboken blir en norm för vad som anses väsentligt att lära 
sig, och användandet av läroböcker har på senare tid kritiserats för att vara begränsande 
och kontrollerande. Om begreppet läroboksbundenhet istället byts ut mot 
läroboksstyrning kan företeelsen istället ges positiva förtecken. (Wikman, 2004) 
 
Wikman har gjort en kort analys av användandet av läromedel och kommit fram till att 
lärare som hade elever i äldre åldrar var mer benägna att använda material utanför 
böckerna. Användandet av lärobok var också beroende av ämne, matematik, engelska 
och geografi var t. ex. ämnen som var hårdare knutet till läroboken. En annan aspekt var 
lärarens behörighet. Obehöriga lärare tenderade att använda läroböcker mer som en 
kursplan. Läroböckerna fick stå för den pedagogiska planeringen och 
inlärningsmetodiken när lärarens kompetens inte räckte till. Här spelade också lärarens 
erfarenhet in. Nya lärare förlitade sig mer på läroboken, men med stigande erfarenhet 
tog de in kompletterande material.  
 
En intressant sak som forskningen visade var att läromedlen inte påverkade metodiken i 
någon hög utsträckning. Lärarna tycktes först välja undervisningssätt och efter det 
lärobok. Varför är då läroboken så viktig för undervisningen? En förklaring går att finna 
i traditionen, i det sätt vi lärt oss uppfatta begreppet skola. Lärobokens ställning kan 
sammanfattas i fem punkter: 
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• Auktoritet 
• Sammanhållande roll 
• Underlättar lärarens roll 
• Disciplinerande roll 
• Ger eleven en modell för hur lärande går till 
 
Lärarens förhållningssätt till materialet kan beskrivas med hjälp av en skala. 
 
Läroboken utgör läroplanen 
↓ 
Läroboken används som grund 
↓ 
Läroboken används som referens 
↓ 
Ingen användning av lärobok 
 
Tom Wikman skriver:  
 

 En decentralisering av läroplansbeslut accentuerar läromedelsförfattarnas bety-
delse som uttolkare. Det sätt som information presenteras på i läroböcker kan på 
grund av böckernas auktoritet fungera som en oavsiktlig läroplan. I användningen av 
läroböcker kan identifieras flera funktioner. Läroböckerna kan bl.a. tillskrivas en 
auktoriserande roll, en sammanhållande roll och en disciplinerande roll.(Wikman, 
2004 s.82.) 

 
Musikskolans läroplan kan ju ses som decentraliserad, i jämförelse med grundskolan, 
eftersom varje skola utformar sin egen läroplan. Läroböcker kan då lättare få rollen som 
läroplan. Läromedlens betydelse för elevens lärande har varit ett område där det först på 
senare år skett en ökning av forskning. Den forskning som skett har avsett främst 
läroböcker till ämnen i grundskolan. 
 
 
2.6 Ur ”Pedagogiska Magasinet”  
 
I Pedagogiska Magasinet 2004-2005 fördes en debatt om läroböckernas vara eller icke 
vara som även tog upp några andra aspekter.  
 
Maria Hillman Pinheiro, direktör på FSL, Föreningen Svenska Läromedel, visade i en 
enkät utförd 2003 på uppdrag av föreningen, att 82 % av lärarna regelbundet använder 
läroböcker. 1,7 % använder aldrig tryckta läroböcker. Enkäten visade också det saknas 
IT-baserade läromedel. Mindre än 20 % ansåg att tillgången var acceptabel. 
Skillnaderna var små mellan olika lärarkategorier. Slutsatsen var att det behövs mer 
läromedel i skolan. 
 
Jan Nilsson, lärarutbildare i Malmö, skrev ett svar angående enkäten där han menade att 
det stora problemet inte är om läromedel behövs eller inte i skolan. Frågan enligt honom 
är snarare hur man definierar begreppet läromedel. Enligt Lgr 80 är läromedel sånt som 
lärare och elever bestämmer sig för att använda för att uppnå de mål som de satt upp i 
undervisningen. Nilsson kan tänka sig att lärarna menar att eleverna lär sig mer och 
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effektivare om man använder läroböcker, men det kan också vara så att läroboken 
upplevs som bekväm för att den ger trygghet, tillhandahåller en struktur, vilket 
minimerar förberedelsearbetet från lärarens sida. Problemet är hur man definierar 
begreppet läromedel- ett helt paket med lärarhandledning, lärobok och arbetsböcker? Ett 
sådant synsätt låter läromedlen styra undervisningen, och läraren blir en 
läromedelsadministratör. Jan Nilsson tycker inte att läromedlen ska få styra hela den 
pedagogiska processen. Den professionelle lärarens signum ska vara: didaktisk och 
pedagogisk kunskap, insikt och kreativitet. 
 
Kalle Güettler, lärare och författare av både barn- och läroböcker skriver att det finns 
många elever för vilka tydlighet och struktur är livsnödvändiga. Vad läraren beträffar 
behöver inte strävan att minska förberedelsetiden vara ett utslag av slapphet. En god 
pedagog har alltid målbeskrivningen och elevens individuella förutsättningar i 
bakhuvudet oavsett vilket stoff hon väljer. Güettler för fram en annan, ny viktig aspekt. 
Han menar på att barn och unga med engagerade föräldrar och utbildningstradition i 
familjen klarar sig i allmänhet lika bra med undersökande arbetssätt som med lärarstyrd 
undervisning där läroböcker kan vara viktiga kunskapskällor. Å andra sidan finns det 
elever med skolproblem av olika slag. De behöver struktur, tydlighet och goda 
måluppfyllelser på rätt nivå. Det försvåras om läraren betraktar läroböcker som något 
fult och omodernt som bara får användas som pedagogisk livboj. Kalle Güettler avslutar 
med att säga: Det är med läroböcker som med andra läromedel och pedagogiska 
modetrender, används de utan känsla för elevens behov och verklighet är de värdelösa. 
 
 
2.7 Läromedel som används idag för musikundervisning inom 
Kulturskolan 
 
De läromedel jag valt att titta närmare på är några av dem som mina informanter nämnt 
i intervjuerna.  De är bland de mest använda för nybörjare. De finns ofta översatta till 
flera olika instrument med i stort sett samma innehåll, så de täcker upp en stor del av 
nybörjarundervisningen. Jag har även tittat lite på rena repertoarsamlingar, som kan 
användas oavsett instrument.  

 
 
Läroböcker inom musik finns av många skilda slag, inom många genrer och från många 
länder. Målsättningen och användningsområdet kan variera mycket men det finns tre 
huvudinriktningar. För det första, de som kallar sig skolor och som har sin bakgrund i 
en mer traditionell undervisning. Historiskt sett har instrumentalundervisning varit 
förbehållen de priviligerade. Undervisningen skedde privat och i hemmet, med läraren 
som förebild, ”mästare” och eleven som ”lärling”. (Rostvall & West, 1998) Böckerna 
och undervisningen har en tydlig teknisk progression med stort fokus på den 
instrumentala tekniska utvecklingen.  
 
I Storbritannien har Associated Board of the Royal Schools of Music, en 
sammanslutning av fyra musikhögskolor, skapat ett system för instrumental 
progression. Det kallas Grade-systemet och är 8 tekniska nivåer specificerade för alla 
instrument. Det är ingen egentlig lärobok utan består av en Syllabus. (läroplan) Under 
sektionen stråkinstrument, cello, kan man till exempel läsa kraven för den första nivån, 
Grade 1, se bilaga 1. Varje Grade har en repertoarlista, uppdelad i tre grupper. Grupp A 
innehåller stycken från 1600- och 1700-talet, grupp B 1800-tal och grupp C folkmusik 
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och nutida klassisk musik. För att gå vidare till nästa Grade, måste man spela upp för en 
jury, ett stycke från varje kategori plus skalor och treklanger.  
 
En annan grupp läromedel är repertoarsamlingar. De innehåller stycken eller låtar inom 
en viss genre, t ex cellopop, romantisk musik, nybörjarstycken, klassisk musik, 80-tal o. 
s. v. upplagt med eller utan tydlig nivågruppering. De innehåller inga eller få 
anvisningar, tekniska övningar eller etyder. Om de räknas som läroböcker kan vara en 
definitionsfråga. En faktor som många forskare menar på definierar en lärobok är 
tillrättalagda texter i motsats till autentiska texter. (Dahlgren, 1985) Om vi tittar 
närmare på en sådan bok, Hits 2006, en samling av årets populära låtar med noterad 
melodistämma, text och ackordsanalys har utgivaren anpassat tonarterna, det är max 4 
förtecken. Noteringen av melodistämman är också i vissa fall förenklad.  
 
Den sista gruppen böcker har ett bredare upplägg. Det finns ofta en skiva för eleven att 
lyssna på, skrivuppgifter, stycken och bilder blandas med texter om tonsättare eller 
rytmexempel. De är ofta skrivna under 1990- eller 2000-talet. De refereras oftare till 
som just bok istället för skola.  
 
En sådan bok som används inom stråkundervisningen idag heter ”Cellisten” och finns 
även översatt för fiol (”Violinisten”). Boken är skriven av Ulrik Lundström, cellolärare i 
Aneby och Eksjö i Småland. Boken innehåller 51 låtar och 8 arrangemang för cellotrio 
fördelade på 52 sidor. Det följer även med en s.k. kompskiva, en cd med förinspelade 
bakgrunder till alla låtarna.  
 
I förordet ges lite råd och tips till bokens olika användare, nämligen eleven, föräldrarna 
och läraren. Det är ingen egentlig lärarhandledning. Eleven uppmanas att kunna låtarna 
väl innan de spelar till kompskivan. Föräldrarna uppmuntras att vara med på lektionerna 
och att lyssna och hjälpa till när barnet övar hemma. Ulrik Lundström skriver till läraren 
att Cellisten 1 är en celloskola som kan användas oavsett vilken inlärningsmetod man 
använder: gehörsinlärning, notinlärning, gruppundervisning, eller enskild undervisning.  
 
”Små låtar för små stråkar” är skriven av Eva Boström som arbetar som fiollärare med 
Suzukimetoden. Suzuki har sammanställt 8 repertoarböcker i stigande svårighetsgrad 
men Boström kände att det saknades ett material innan suzukibok 1. Små låtar för små 
stråkar är alltså avsett för barn som kanske inte börjat skolan än och inte kan läsa själva. 
Många låtar består av lösa strängar och förutom att notera låtarna finns det en slags 
tabulatur där hon skrivit strängarnas namn med bokstäver istället.  
 
”Fiolmagasinet” är skriven av Eva-Britt Tilling-Gratte som bl. a. arbetar som 
metodiklärare på Kungliga Musikhögskolan (KMH) Den blandade repertoaren hämtad 
från olika genrer och med olika ursprung ger en bred ingång i fiolspelet. Innehållet är 
baserat på en repertoar som med inbyggda övningar för tonbildning och teknik 
utvecklar de instrumentala och musikaliska färdigheterna. Stor vikt läggs också vid 
sången och lyssnandet, samt balansen och rörelsen i kroppen. Fiolmagasinet är indelat i 
progressivt upplagda kapitel. Tilling-Gratte har skrivit boken med en pianolärare, så det 
finns en kompletterande bok, Spelmagasinet, som innehåller stycken piano och fiol kan 
spela tillsammans. 
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3 SYFTE 
 
3.1 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka lärarens syn på läromedel för nybörjare i 
kulturskolan. Det är tänkt att analysera och diskutera lärarens förhållningssätt till 
materialet. Jag vill undersöka för- och nackdelar med att använda bok och om boken 
blir ett självändamål. Jag vill även se hur böckerna mina informanter använder passar in 
i kulturskolans mål.  
 
 
3.2 Problemformuleringar 
 
Mina problemformuleringar är följande: 
 
• Vad är instrumentallärarens förhållande till materialet?  
• Vad anser läraren saknas eller behöver utvecklas? 
 
 
 
 

4 METOD 
 
För att få reda på hur lärare såg på användandet av böcker och andra läromedel ute i 
praktiken valde jag metoden kvalitativ intervju, d.v.s. att intervjua lärare för att få reda 
på deras upplevelser och erfarenheter.  
 
 
4.1 Urval 
 
Jag valde att intervjua tre lärare som alla jobbar inom kulturskolan som 
instrumentallärare. Jag ville att informanterna skulle ha olika ämnesbakgrund och 
undervisningserfarenhet för att kunna jämföra deras svar med litteraturen och täcka in 
mina frågeområden.  
 
 
4.2 Materialbearbetning 
 
När jag sammanfattade intervjuerna försökte jag koncentrera dem och skala bort 
ovidkommande inslag. Jag lyfte fram det som var relevant utifrån mina frågeställningar. 
I analysen kategoriserade jag materialet genom att olika delar av intervjun 
sammanfördes till en kategori. I analysen har jag till viss del förhållit mig till litteraturen 
som jag tidigare presenterat. 
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4.3 Reliabilitet 
 
Reliabilitet innebär att tillförlitligheten i mätningen är så stor som möjligt. Denna 
mätning kan påverkas av olika faktorer. De faktorer som kan påverka är; frågorna, 
mätningen, det vill säga hur intervjun utförs samt omgivningen kring mätningen. För att 
få en så hög reliabilitet som möjligt i undersökningen har frågorna ställts en i taget och 
varit av öppen karaktär, så att den tillfrågade fick en möjlighet att så fritt som möjligt 
formulera sig utifrån sina tankar. Min intention var att intervjun skulle genomföras i en 
för informanten så avslappnande och trygg miljö som möjlig. Informanterna fick 
frågorna skickade till sig i förväg. Syftet med detta var att förbereda dem inför själva 
intervjun, så de kunde tänka igenom vilket material de använde sig av, eller om det var 
några frågor som de inte förstod.  
 
 
4.4 Validitet  
 
Validitet betyder giltighet eller överensstämmelse och innebär i vilken grad 
undersökningen är giltig för det man avser att studera. Jag har inte haft som avsikt att få 
fram några generaliserbara slutsatser utan syftet har varit att få en förståelse för hur 
några lärare resonerar kring hur de använder sig av läromedel för nybörjare. Det är inte 
säkert att intervjusvaren skulle bli samma vid ett annat tillfälle, eftersom informanterna 
skulle kunna ändra uppfattning eller arbetssätt. Jag anser att svaren på mina 
intervjufrågor har hög validitet, eftersom intervjufrågorna är strukturerade efter 
problemformuleringarna. (Stensmo, C, 2002) 

 
 
 
5 INTERVJUER 
 
Jag har formulerat 9 frågor till mina informanter för att undersöka hur de förhåller sig 
till materialet, dvs. sina läromedel. Här går jag också igenom några av de böcker mina 
informanter nämner i intervjuerna. 
 
 
5.1 Intervjufrågor 
 
Frågorna har formulerats utifrån frågeställningen ”Vad är instrumentallärarens 
förhållande till materialet”. Jag har valt att intervjua lärare som arbetar inom 
Kulturskolan och undervisar elever enskilt och i liten grupp. Alla intervjuer gjordes i 
Stockholm och spelades in. Jag betonade innan intervjun att det inte fanns några rätt 
eller fel svar, eftersom det jag var ute efter var lärarens eget förhållande till materialet. 
Intervjuerna var halvstrukturerade, dvs. med förberedda frågor som följdes upp med 
spontana följdfrågor.  
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Så här ser mina frågor ut: 

  
1 a) Vilken/vilka böcker använder du? 
   b) Berätta för mig varför valde du att använda den här boken? 
 
Min första fråga ställde jag för att få reda på hur läraren resonerat när hon valde bok. År 
det ett medvetet val, är det utbildningen från musikhögskolan, är det arbetssituationen 
eller elevens behov?  
2. Finns det något du skulle vilja förändra i boken? 
 
Här ville jag se om läraren var nöjd med boken eller hade tankar om vad som kunde 
utvecklas, tas bort eller ändras. 
 
3. Känner du att du behöver komplettera boken, i så fall med vad? 
 
Eftersom min litteratur varnat för riskerna att läroboken fungerar som läroplan eller att 
lärarna nöjer sig med att bara använda boken som material ville jag undersöka om 
läraren tillförde något utanför boken. Frågan kompletterar också lite mer konkret fråga 
2, vad lärarna skulle vilja förändra i boken. 
 
4. Spelar du låtarna i ordning? Vilka hoppar du över? 
 
Här ville jag se hur lärarna uppfattade progressionen i boken. Fråga 8 tar också upp 
progression. 
 
5. Brukar ni använda materialet utanför kulturskolan? (Samarbeten, Spelningar  
m.m.) 
 
Med den här frågan ville jag knyta an till musikskolans mål, eftersom det i så många 
målbeskrivningar poängterats hur viktigt det är att musikskolan samarbetar med andra 
skolformer och institutioner i samhället. 
 
6. Skiljer sig din och bokens målsättning åt? Hur? 
 
Här kommer lärarens personliga målsättning in, jag tog med frågan för att även 
undersöka hur lärarens mål  svarar mot musikskolans. 
 
7. Tycker du att boken fungerar boken väl i ditt arbete? 
 
Eftersom min undersökning handlade om lärarens förhållande till materialet ville jag få 
med frågan om hur lärarna upplevde att boken fungerade i deras arbete. 
 
8. Upplevs något i boken som för lätt eller för svårt för eleven? 
9. Vad skulle du vilja se för utveckling av läromedlen för framtiden? 
 
Här ville jag se lärarnas egna tankar och förslag om framtida läromedel. I litteraturen 
och debatten kring läromedel pratas det om att läroboken är omodern. Jag ville höra om 
lärarna hade några egna åsikter om vad som kommer att ersätta läroboken, eller om den 
kommer att finnas kvar. 
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5.6 Intervjuer 
 
5.6.1 Intervju nr 1  
 
Kvinna, 39 år, utbildad på Instrumental-/Ensemblelärarprogrammet (I/E-programmet), 
violin, KMH 91-95 
 
 1a) Vilken/vilka böcker använder du? 
 
Med nybörjargrupperna använder läraren ”Violinisten” av Ulrik Lundström. Hon har 
inte tidigare använt den boken. Tidigare använde läraren ett häfte som hon själv satt 
ihop tillsammans med två andra lärare. 
 
1b) Berätta för mig varför du valde att använda den här boken? 
 
Eftersom läraren har många och stora nybörjargrupper det här året, som dessutom ska 
undervisas på flera olika ställen kändes det smidigt att alla fick ett gemensamt material. 
Om någon i gruppen är sjuk eller missar en gång vet hon att den har alla papper i alla 
fall. Boken ”Violinisten”s låtar och progression passade lärarens sätt att undervisa och 
fungerade för så pass stora grupper som hon skulle ha.  Boken innehåller det mesta, och 
många låtar finns med i andra instruments spelböcker, vilket underlättar till samspel. 
 
2)Finns det något du skulle vilja förändra i boken 
 
Komp-skivan som följer med borde ha låtbakgrunderna inspelade i två tempon; ett 
långsamt som alla hinner med och ett som känns musikaliskt bra. Då kanske det skulle 
bli roligare att öva hemma. 
 
3) Känner du att du behöver komplettera boken, i så fall med vad? 
 
Läraren har kompletterat med en del folkmusiklåtar för att få med gehörsspel. Eftersom 
barn reagerar så olika på noter och notläsning har hon spelat vissa låtar i boken helt 
utantill, vissa med fingersättning inskriven och andra med ett slags tabulatur som hon 
skrivit upp på blädderblock.  
 
4) Spelar du låtarna i ordning? Vilka hoppar du över? 
 
Läraren har tagit låtarna i ordning, men hoppat över många låtar som hon upplevde som 
tråkiga. I slutet av höstterminen behövdes det lite julrepertoar, som i ”Violinisten” finns 
samlad längst bak i boken. 
 
5) Brukar ni använda materialet utanför kulturskolan? (Samarbeten, Spelningar  m.m.) 
 
Läraren undervisar också i stråkklass, som sker inom grundskolan i åk 1-2. Hon har 
använt flera av låtarna i den undervisningen.  
 
6) Skiljer sig din och bokens målsättning åt? Hur? 
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Nej, bokens och lärarens målsättning skiljer sig inte mycket åt. ”Det känns som en 
jättebra komma-igång bok” Flera elever har velat fortsätta på egen hand i boken, för att 
spela igenom alla låtar själv. Låtarna ligger bra till för instrumentet och upplevs då som 
lätta och roliga. 
 
7) Tycker du att boken fungerar boken väl i ditt arbete? 
 
Boken har fungerat bra. Eleverna har gillat den, alla har köpt den själv. 
 
8) Upplevs något i boken som för lätt eller för svårt för eleven? 
 
Till boken följer det med en komp-skiva. Läraren har inte kunnat använda den på 
lektionerna då hon inte har tillgång till skivspelare i sin undervisningslokal. När 
eleverna använt skivan hemma har de tyckt att låtarna går för fort, de hinner inte med. 
Vissa låtar upplevs som för barnsliga av eleverna.  
 
9) Vad skulle du vilja se för utveckling av läromedlen för framtiden?  
 
Läraren funderar över hur hon själv skulle förbättrat läromedlen och tänker sig en 
komp-skiva där låtarna är inspelade i två olika hastigheter, en långsam för övning och 
en i ett bra musikaliskt tempo. Hon funderar också på hur man kan använda Internet i 
undervisningen, ladda ner låtar, pdf-filer med noter, m.m.  
 
 
5.6.2 Intervju nr 2 
 
Kvinna 30 år, utbildad på I/E-programmet, piano Musikhögskolorna i Piteå och 
Ingesund 00-04 
 
1a) Vilken/vilka böcker använder du? 
 
Dom böcker som läraren använder absolut mest är samlingsböcker med poplåtar, t ex 
Vispop eller temaböcker typ 70-talet, 80-talet. Sen använder hon Internet för att skriva 
ut låtar med text och ackord. Av dom här noterna gör sedan läraren tillsammans med 
eleven enklare arrangemang. Om eleven är helt nybörjare bestämmer läraren hur det ska 
spelas. De flesta pianoskolor riktar sig till barn i 7-8 års ålder och lärarens elever är 
oftast äldre. Den yngsta är tio år. De upplever böckerna som barnsliga och för yngre 
elever. Eleverna har också väldigt olika utgångspunkter, några har spelat ett instrument 
innan, några kan noter osv.  
1b) Berätta för mig varför du valde att använda den här boken? 
2)Finns det något du skulle vilja förändra i boken? 
 
Under de tre år som läraren undervisat är det bara en elev som det har fungerat med att 
ha en bok där man spelar en låt, vänder blad och fortsätter med nästa. Läraren skulle 
vilja se fler samlingsböcker, där man samlat låtar från en genre. Som det är nu finns det 
mest från olika årtionden eller år. Rock finns bra representerat, men i genrer som t ex 
indiepop eller syntpop där många låtar blivit klassiker är det svårt att hitta material. Sen 
skulle det kunna finnas små, korta övningar i samband med låten, beroende på 
melodistruktur eller andra svårigheter.  
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3) Känner du att du behöver komplettera boken, i så fall med vad? 
 
Det som händer är att elever alltid vill spela andra låtar än de som finns i boken. Man 
pratar om andra låtar, eleven tar med sig egna låtar och självklart ska dom få spela dom. 
När eleven hittat sin egen stil, brukar det fungera bra, eleven blir den drivande, som 
aktivt själv söker upp låtar som den vill spela. 
 
4) Spelar du låtarna i ordning? Vilka hoppar du över? 
 
Eftersom läraren använder flera olika böcker till samma elev blir inte frågan relevant.  
 
5) Brukar ni använda materialet utanför kulturskolan? (Samarbeten, Spelningar  m.m.) 
  
Läraren undervisar sällan utanför kulturskolan, och har inga samarbeten med 
grundskolan.  
 
6) Skiljer sig din och bokens målsättning åt? Hur? 
 
Lärarens målsättning är att eleven ska få spela lite av varje. Det finns repertoarböcker 
med klassiska små stycken på noter, det finns böcker med melodi- och ackordsanalys. 
Lärarens mål är att eleven ska få prova både ock. 
 
7) Tycker du att boken fungerar väl i ditt arbete? 
 
Att inte använda bok med eleverna ger en flexiblare lektion med lösare struktur. Med 
vissa elever känner man att de vill att läraren ska styra lektionen. Man kan inte komma 
och fråga varje lektion vad eleven känner för att spela, eller om den tagit med sig någon 
låt själv. Då får man strukturera lektionen mer, att först kommer det här momentet, sen 
gör vi det här. Det handlar om att lära känna eleven.  
 
8) Upplevs något i boken som för lätt eller för svårt för eleven? 
 
De flesta pianoskolor riktar sig till lågstadiet, och lärarens elever tillhör mellan- eller 
högstadiet. I den åldern när man försöker hitta sig själv och sin identitet spelar musik en 
viktig roll. Musiken visar på grupptillhörighet, texterna får ökad betydelse, man 
identifierar sig med vissa artister. Då kan det vara svårt att spela ur en bok som bara 
innehåller visor och barnlåtar.  
 
9) Vad skulle du vilja se för utveckling av läromedlen för framtiden? 
 
Läraren tror inte att läroboken kommer att finnas kvar så mycket som skola, rent 
progressionsmässigt, om inte Kulturskolan sänker sin intagningsålder eftersom 
böckerna riktar sig till barn som är yngre än 9-10 år.  Hon tror att man kommer att 
använda datorn mer för att få uppgifter och så men att den personliga kontakten med en 
lärare alltid kommer att finnas kvar eftersom den är så viktig.  
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5.6.3 Intervju nr 3 
 
Kvinna 29 år, utbildad på I/E-programmet, viola vid KMH 00-04 
 
1a) Vilken/vilka böcker använder du? 
 
Läraren använder en bok som heter ”Små låtar för små stråkar” av Eva Bogren samt 
”Fiolmagasinet” av Eva-Britt Tilling Gratte. Den första boken riktar sig till barn som 
kanske inte börjat skolan ännu, och innehåller därför inte så mycket text riktad till 
barnen, medan ”Fiolmagasinet” riktar sig till barn som kan läsa, och innehåller små 
skriftliga uppgifter och anvisningar till eleverna, samt notläsning. 
 
1b) Berätta för mig varför du valde att använda den här boken? 
 
Materialet i ”Små stråkar” är enkelt uppbyggt och roligt att spela, och det finns kul 
pianoackompanjemang till. Författaren är utbildad i suzuki-metoden, men kände att det 
behövdes ett nybörjarmaterial innan man började med suzuki-böckerna. Därför skrev 
hon den här boken. Det finns en skiva med, så eleverna kan lyssna på låtarna hemma, 
och lära sig sjunga dom, eller spela med. ”Fiolmagasinet” hänger ihop med en annan 
bok, ”Spelmagasinet” som utvecklats i samarbete med en pianopedagog, med målet att 
få fiol- och pianoelever att spela tillsammans, redan på tidig nivå. På musikskolan där 
läraren jobbar håller man hårt på att alla elever ska köpa sin egen bok. Det blir mer 
struktur för dom, det blir mer struktur för läraren, och mindre kopiering, som ju i många 
fall är olagligt!  
 
2)Finns det något du skulle vilja förändra i boken 
 
Det följer med en komp-skiva till” Små stråkar”, men det är för snabba tempon, det blir 
lätt slarvigt spelat. De kunde ha valt långsammare tempon på kompet. ”Fiolmagasinet” 
kan upplevas som lite rörig, den innehåller lite för mycket information textmässigt, det 
finns många små bilder.  
 
3) Känner du att du behöver komplettera boken, i så fall med vad? 
 
Man skulle kunna lägga in övningar där man som elev fick skriva lite själv. När man 
presenterat ett nytt moment kunde det finnas några skrivövningar i direkt anslutning. 
För att eleven verkligen ska göra övningen är det bra att den finns med i spelboken och 
inte ges separat av läraren. Läraren brukar också komplettera med lite folkmusik-låtar 
eftersom det inte finns så mycket i boken. Många låtar och övningar fokuserar på 
vänsterhanden, läraren skulle vilja se mer övningar för stråken. Det är bra om det finns 
lite information om låtarna, vart dom kommer ifrån eller något fakta om vem som 
skrivit dem så att de får ett sammanhang. Bara att det finns en bild på t. ex. Beethoven 
gör att läraren får en ingång till att berätta om honom. Få böcker tar upp pulsbegreppet. 
 
4) Spelar du låtarna i ordning? Vilka hoppar du över? 
 
Läraren försöker ta låtarna i ordning, men hoppar över vissa. Hon hoppar över dom hon 
själv inte tycker om, om det är mycket text, som hon själv inte kan. Om eleven greppat 
svårigheten i låten redan tidigare, kan man gå vidare till nästa låt, eleven kan spela den 
överhoppade låten hemma själv. Läraren påpekar att lektionstiden bara är 20 minuter.  
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5) Brukar ni använda materialet utanför kulturskolan? (Samarbeten, Spelningar   
m.m.) 
 
Nej, läraren undervisar mest inom kulturskolan. Hon skulle däremot önska att musiken 
hade en mer naturlig plats hemma i familjen och bland vänner, att man spelar med och 
för varandra. Som det är nu så är det många elever som aldrig sjunger och spelar 
hemma, utan bara har sin lektion 20 minuter i veckan. Uppspelstillfällen blir bara vid 
högtider som jul, födelsedagar och skolavslutningar.  
 
6) Skiljer sig din och bokens målsättning åt? Hur? 
 
Det är för mycket fokus på vänsterhanden. Läraren tycker inte hon undervisat så pass 
länge så hon kan se något mönster angående målsättningen. I den suzuki-inspirerade 
repertoaren använder man siffror i stället för tonernas namn. Lärarens målsättning är att 
inte behöva gå via siffror till tonnamn, utan bara använda tonnamn direkt.  
 
7) Tycker du att boken fungerar boken väl i ditt arbete? 
 
Ja, det tycker läraren. Framför allt blir det tydligt om boken är tydlig, man har 
någonting att både jobba mot och med. Framför allt om det är nåt man inte gillar, blir 
det tydligt, så kan man köpa det, eller hoppa över det. Det är en annan sak om boken 
valts av en annan lärare.  Ibland har läraren tagit över elever som använder en viss bok, 
då kan det vara svårt att undervisa när man själv ogillar konceptet.  
 
 
8) Upplevs något i boken som för lätt eller för svårt för eleven? 
 
Ja, komp-skivan går för snabbt. Läraren skulle vilja se, i framtidens läromedel, att 
kompet kanske kan ligga som en ljudfil som eleven kan ladda ner och själv ändra 
hastighet på, utan att ändra pitchen. Det är svårt att förmedla känslan av puls och takt 
genom en bok, det tas inte upp så mycket i läroböckerna utan läraren måste komplettera 
själv.  
 
9) Vad skulle du vilja se för utveckling av läromedlen för framtiden? 
 
Läraren skulle vilja använda datorn mer, för att skicka ljudfiler, så eleven kan ställa 
ljudnivåer och pitch själv.  
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6 RESULTAT 
 
Jag har valt att kategorisera intervjusvaren under fyra rubriker utifrån mina 
frågeställningar. 
 
• Varför har läraren valt att använda bok eller inte 
• Vad vill du förändra/lägga till i boken? 
• Progression och målsättning 
• Vad ser du för utveckling inom läromedel i framtiden? 
 
Under rubrikerna har jag samlat mina intervjuade lärares åsikter.  
 
 
6.1 Varför har läraren valt att använda bok eller inte 
 
De två lärarna som valt bok tycker att en av fördelarna är att det är smidigt när man 
jobbar med grupp. Alla har samma material, även om någon varit borta. Att använda en 
populär bok ökar chanserna till samspel, eftersom många låtar finns med i böcker för 
olika instrument. Att använda bok ger även undervisningen tydligare struktur, om boken 
är tydlig. En lärare tyckte att det var bra med bok, eftersom hon och eleven fick något 
att förhålla sig till. Det blir tydligt vad man gillar och inte gillar. En sista aspekt som 
talade till bokens fördel var att man slipper kopiera så mycket, vilket i många fall är 
olagligt. Den lärare som inte använde bok tyckte att strukturen hindrade elevens egna 
initiativ. Många böcker riktar sig till yngre elever. För dom som undervisar äldre elever, 
t.ex. tonåringar, blir det svårt att få dem att spela barnvisor. Läraren påpekade musikens 
koppling till identitet och tillhörighet, vilket är viktigt just för tonåringar.  
 
 
6.2 Vad vill läraren förändra/lägga till i boken 
 
De två lärare som undervisar på fiol har båda kompletterat boken med 
folkmusikmaterial, eftersom de kände att de saknade låtar från gehörstraditionen. Barn 
reagerar så olika på noter så det kan vara bra att blanda upp repertoaren med några 
gehörslåtar. Läraren som använder repertoarböcker skulle vilja ha korta, tekniska 
övningar knutna till just den låten svårigheten uppkom i. Hon tyckte också att det kunde 
finnas en större genrebredd bland böckerna.  Det skulle också kunna finnas mer 
skrivövningar i spelboken. I de fall lärarna hinner med att undervisa i musikteori 
behöver de ofta en kompletterande teoribok. Om de teoretiska övningarna fanns i 
spelboken skulle det vara lättare att få eleven att göra dem. Övningarna blir också mer 
naturligt kopplade till musiken och eleverna kanske upplever det mer meningsfullt att 
göra dem.  Alla, oavsett vilken åldergrupp de undervisade, upplevde att deras elever 
tyckte att låtarna var barnsliga. En tekniskt svår låt som ”Imse vimse spindel” vill ingen 
elev spela eftersom dom sjöng den på dagis. I de fall det följde med en kompskiva 
tyckte lärarna att den gick för fort. Spelet blir hafsigt och slarvigt när eleverna inte 
hinner med. Ett förslag på förbättring av två lärare var att låtarna skulle finnas i två 
versioner, en långsam som man kan öva till, och en snabb. Ett annat förslag var att 
låtarna kunde läggas upp som ljudfil på Internet och att eleven själv kunde ladda ner 
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låten och justera tempot. En lärare efterlyste även allmänna faktarutor eller bilder, för 
att själv få en ingång att berätta historier om musiken, till exempel Beethovens liv, etc.  
 
 
6.3 Progression och målsättning 
 
Ingen av lärarna nämnde uttalat teknisk progression och målsättning utan 
de som hoppade över låtar gjorde det för att eleverna eller de själva inte 
kunde dem eller tyckte de var tråkiga. Läraren som inte använde bok utgick 
från vad eleverna själv ville spela för musik, inte vad som var lätt eller 
svårt. Sedan anpassade hon arrangemangen som hon och eleven gjorde 
tillsammans efter elevens nivå. En av fiollärarna pratade om stråkteknik, 
som hon tyckte saknades i böckerna överlag. Alla tre lärares allmänna 
målsättning var att spela stycken som deras elever tyckte om, och låta dem 
prova på musik från flera olika genrer. Ingen lärare nämnde musikskolans 
mål, utan talade mer om de förutsättningar som gavs av musikskolan när 
det gällde lektionens längd, gruppundervisning m.m. 
 
 
6.4 Vad ser läraren  för utveckling inom läromedel i framtiden? 
 
Alla tre lärarna tror att Internet kommer att användas mer och mer. Redan 
nu finns det inom kulturskolan, fast inte för stråkinstrument, lektioner och 
noter att ladda ner. Eleverna har ibland på lektionerna spelat in sin läxa på 
mobilen, för att komma ihåg hur den låter och kunna öva på den hemma. 
Att använda ny teknik som barn och ungdomar använder är också ett sätt 
att öka intresset för musik. En lärare understryker dock att hon inte tror att 
interaktiva läromedel kan ersätta en riktig lärare. Det kommer inte att bli så 
att eleven bara sitter hemma och mailar eller har videokontakt med sin 
lärare.  Att möta och lära känna varandra är en viktig del av att undervisa, 
som går förlorad över Internet. När man är barn eller tonåring och söker sin 
identitet kommer den sociala aspekten, att träffa andra människor, jämföra 
sig, testa, utbyta åsikter m.m. alltid att vara intressant. En lärare påpekade 
att om kulturskolan kommer att börja ta in barn i lägre åldrar kommer 
boken kanske få ett uppsving, och det kommer utvecklas nya skolor, men 
som det såg ut nu trodde hon att boken var på utdöende eftersom barn och 
ungdomar inte kan identifiera sig med repertoaren.  
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7 DISKUSSION 
 
7.1 Att använda bok med nybörjare 
 
Mitt syfte var att undersöka lärarens användning av läromedel för nybörjare i 
kulturskolan. Under mina intervjuer har jag erfarit att nybörjare inte är en homogen 
grupp utan består av elever i olika åldrar och med skilda musikaliska förutsättningar. De 
av lärarna som undervisade på stråk började med eleverna när de var yngre, från och 
med 6 år. Läraren som undervisade i piano hade inga elever under 10 år. Skälen till 
dessa skillnader kan vara flera, t. ex. om det är kö på instrumentet kan eleverna behöva 
vänta i 2-3 år innan de får plats. Flera elever väljer då att börja på ett annat instrument, 
så flera av pianolärarens elever kunde noter innan de började spela piano. Många 
kulturskolor låter eleverna börja först i årskurs 3, då de flesta barn är 10 år. Inom stråk 
finns däremot en tradition med suzukiundervisning då man börjar vid 5 år ålder, så flera 
skolor låter stråkelever börja tidigare. Stråkinstrument finns ju också i flera storlekar så 
de kan passa även 5-åringar.   
 
Dessa olika förutsättningar när det gäller elevunderlaget gav olika förutsättningar när 
lärarna skulle undervisa. Nybörjarböcker riktar sig oftast till barn i 7-8 årsåldern. I ” 
Violinisten” ingår flera barnlåtar, som ”Lille Katt”, ”Imse Vimse” och ” Kära lilla 
Lisen”. En av fiollärarna upplevde att hennes elever som var 9 år tyckte att de låtarna 
var tråkiga, eftersom de sjungit dem redan på dagis. Pianoläraren som hade ännu äldre 
elever hade svårt att ens hitta en nybörjarbok med repertoar som de gillade. Därför 
använde hon inte traditionell pianoskola, utan plockade stycken från samlingsböcker 
istället. Många gånger hade hennes elever med sig egna låtar som de spelade 
tillsammans.  
 
Alla tre lärarna spelade låtar på gehör med sina elever, och en fiollärare poängterade det 
var stor skillnad mellan eleverna när det gällde notläsning. Vissa elever hade jättesvårt 
att koppla notbilden till musiken och vad de skulle göra på instrumentet. Därför tog hon 
in gehörslåtar som eleverna fick spela utantill. Även material i boken lät hon eleverna 
spela in, så de kunde lyssna till hennes spel och lära sig på gehör istället för noter. Jag 
tycker det var bra gjort, särskilt med nybörjare, som kanske behöver lära sig motoriska 
scheman på instrumentet innan de lär sig noter.  
 
 
7.2 Mål- lärarens, kulturskolans 
 
Det som jag tyckte var slående under intervjuerna var att lärarna främst utgick från sina 
elever, vad de tyckte var roligt. Ingen av lärarna pratade om sin kulturskolas mål, utan 
talade istället om vad deras elever gillade eller inte gillade. Elevernas glädje, kreativitet 
och initiativ har kanske fungerat som tydligare riktlinjer än kulturskolans egna 
målformuleringar. I de flesta fallen kände inte lärarna till kulturskolans mål, förutom de 
mest konkreta, t. ex. hur många elever de förväntades värva.  
 
I de fall det saknas en officiell läroplan för undervisningen finns det en risk att boken 
läraren använder blir hela läroplanen. Jag tycker inte att lärarna förhöll sig till sina 
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läromedel på det sättet eftersom de hela tiden satte sin elev i fokus, snarare än sitt valda 
läromedel.  
 
Eftersom jag fick så olika svar av den lärare som undervisade i piano jämfört med 
fiollärarna funderade jag på om det kunde finnas fler mål, som skiljde sig åt mellan 
instrumentgrupperna. Ett tydligt men outtalat mål för stråklärarna är vilken nivå 
stråkorkestrarna som deras elever ska börja i befinner sig på. Pianoelever erbjuds mer 
sällan att spela i ensemble vilket gör att de inte har några tekniska krav på sig utanför 
lektionen på samma sätt som stråkeleverna. En lärare efterlyste fler tillfällen att spela 
musik utanför musikskolan än jul och skolavslutning. Hon önskade att muciserandet 
hade en större plats i hemmen, att man spelar för eller med sina syskon, föräldrar och 
vänner så blir det roligare och mer meningsfullt för eleverna att spela på lektionerna.  
 
 
7.3 Den sociala faktorn 
 
En faktor som lärarna tog upp i intervjun när det gällde repertoaren var den sociala 
aspekten. Den lärare som hade äldre elever tyckte det var mycket viktigt att de fick 
spela sina självvalda låtar eftersom musik och låttexter är en sån viktig del i sökandet 
efter tillhörighet och identitet i tonåren. Eftersom populärmusiken ständigt förändras var 
det svårt för henne att hitta en bok som var tillräckligt uppdaterad, men både hon och 
hennes elever skrev ut låtar från Internet. Internet som redskap diskuterades också av 
lärarna där en fiollärare tyckte att det kunde användas mer i undervisningen. Lektioner, 
noter och låtar kunde läggas upp och laddas ner från en hemsida som eleverna hade 
lösenord till. En lärare underströk att Internet bara var ett läromedel och aldrig kunde 
ersätta kontakten med en person. Jag drar parallellen till diskussionen om böcker kan bli 
en läroplan, och tycker att Internet kan fungera som ett av många läromedel men att 
innehållet och lärarens förhållningssätt till det ändå är viktigare. I den sociala aspekten 
ryms frågan om samspel, där jag upplevde att pianoeleverna inte gavs samma 
möjligheter som fioleleverna till ensemblespel. Jag skulle tycka att det vore jättebra med 
en samspelsbok med popmusik,  upplagd på samma sätt som ”Hits 2006” men med lite 
förslag på kompfigurer för ackordsspelare, musikalisk form (intro, solo, mellanspel) och 
kanske en basstämma. Då skulle det kanske bli lättare för ”klassiska” instrument att 
spela pop? 
 
 
7.4 Slutsats 
 
Min tolkning av intervjusvaren är att lärarna inte använder böckerna som läroplan. De 
lägger till och tar bort låtar och övningar som de vill, med elevens intresse och glädje 
för musik i fokus. Min slutsats av det här arbetet är att lärarens förhållningssätt till 
böcker i många fall är viktigare än boken själv. Dels eftersom det påverkar lärarens val 
av bok (eller val att inte använda bok), och dels eftersom läraren själv formar materialet 
i boken genom att hoppa över eller komplettera själv. Det blir lite fel att som i mitt syfte 
fråga efter hur böckerna passar in i kulturskolan mål. Frågan kunde istället vara hur 
lärarens handlingar passar in i målen eftersom jag i mina intervjuer tolkat det som att de 
påverkar undervisningen mer än materialet självt. 
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 På samma sätt kan man diskutera om läromedlens utveckling, där alla mina tre 
informanter pratade om Internet som ett framtida redskap i undervisningen. Dock är 
lektioner som ges via dator är ju också inmatade av en lärare som bestämt vad de ska 
innehålla. En av mina informanter poängterade att hon inte trodde att datorn skulle 
ersätta den personliga kontakten med läraren eftersom att spela innehåller ett så stort 
socialt moment.  
 
 
7.5 Reflektioner över undersökningsprocessen.  
 
I början av mitt uppsatsarbete upplevde jag det svårt att begränsa mitt 
undersökningsområde. Det fanns många frågor som berörde ämnet läromedel som jag 
tyckte var relevanta och intressanta. Jag insåg dock att den tid som jag hade till mitt 
förfogande inte gav möjlighet att fördjupa mig i alla frågor.  
 
Att intervjua kollegor om deras arbete gav mig en spännande inblick i andras sätt att 
undervisa, och jag fick ta del av deras tankar kring undervisning på ett mer fördjupat 
sätt än om jag bara observerat. Jag känner att det har givit mig nya sätt att se på min 
egen undervisning som känns utvecklande och stimulerande.  
 
 
7.6 Nya frågor 
 
Det vore intressant att komplettera den här undersökningen om lärarens attityd till 
läromedlen med ett annat perspektiv, kanske genom att observera lärarna och eleverna 
under en längre tid och se hur de faktiskt arbetar med materialet. En annan ingång vore 
att intervjua eleverna om deras uppfattning om sina läromedel. Eftersom informanternas 
åsikter skilde sig åt mellan instrumentgrupperna skulle det också vara spännande 
undersöka en homogenare grupp, till exempel bara pianolärare, för att se om 
skillnaderna kvarstod mellan lärarna även inom instrumentet.  
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