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Sammanfattning  
Detta arbete handlar om hur mycket av en tjugominuterslektion i kulturskolan 
som består av klingande musik. Titeln hänvisar till undersökningens syfte, att 
ta reda på hur mycket det musiceras under lektionstid eller om det kanske mest 
konverseras. Det visar sig att det sällan handlar om en konversation utan 
snarare om en monolog där läraren är den som pratar mest under lektionen. 
Jag har ändå valt att behålla min titel. Den litteratur jag har studerat handlar om 
inlärning och lärarens roll i undervisningsrummet.  
 
Uppsatsen bygger på observationer av tio instrumentallektioner där jag har 
iakttagit två lektioner hos varje lärare. Resultatet åskådliggörs i diagramform 
där jag visar antalet sekunder varje klingande moment pågår och den 
procentuella fördelningen mellan klingande och verbal lektionstid. Arbetet 
beskriver också några av de verbala moment som är återkommande. 
Undersökningen visar att i sju fall av tio pratades det mer än det spelades och 
att lektionen i snitt bestod till 39 procent av klingande musik. Jag vill med detta 
arbete inspirera andra till att fundera över förhållandet mellan musik och tal 
under lektionen. 
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1 Bakgrund 
Under mina år som lärarstudent vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 
funderade jag ofta över arbetssituationen ute på de kommunala 
musikskolorna, min blivande arbetsplats. Bilden som gavs under utbildningen 
var inte enbart positiv och efter att nu under några år ha varit ute och jobbat 
som lärare vet jag att det är ett slitsamt yrke, men också fantastiskt roligt, 
inspirerande och givande. Många av de kommunala musikskolorna har nu 
istället blivit kulturskolor och därför kommer jag att använda ordet kulturskola 
som benämning fortsättningsvis. 
 
Ofta förekommer ett delningstal på runt tre elever i timmen, det vill säga en 
lektion på ungefär 20 minuter per elev och vecka. Under lärarutbildningen 
hade vi 30 minuter enskild undervisning med varje övningselev vilket är 
väldigt sällsynt att man hinner ha ute på kulturskolorna, åtminstone med de 
yngre eleverna. Det blir stor skillnad på lektionsupplägget med tio minuter 
längre lektionstid och det hade varit skönt att öva på tjugominutersunder-
visning redan under utbildningen för att bli van vid den tidsramen. Min egen 
erfarenhet är att mycket tid går åt till praktiskt pyssel innan man helt och fullt 
kan koncentrera sig på det musikaliska. Nybörjarna kommer ofta instormande 
i undervisningsrummet precis när lektionen ska börja, fortfarande iklädda jacka 
och cykelhjälm och med instrumentet i lådan. Klarinetten ska packas upp, 
ytterkläderna ska av och det ska hittas ett rör som är helt och spelbart innan 
musiken kan komma i fokus. Lektionen behöver innehålla så mycket musik 
och inspiration som möjligt samtidigt som speltekniska grunder måste hamna 
rätt från början.  
 
Det finns en tendens i dagens samhälle att allt ska gå fort och att kunskap ska 
kunna inhämtas snabbt, vilket ibland kan märkas på att elever har väldigt lite 
tålamod. De vill lära sig ett instrument, men har ibland svårt att acceptera att 
det tar tid och övning för att utvecklas. Därför måste goda övningsrutiner 
hinna grundläggas under lektionen och det är av stor betydelse att lära eleven 
hur man övar på ett roligt och effektivt sätt. Även om man träffar flera av sina 
elever endast 20 minuter i veckan får man ofta en nära relation till dem. Det blir 
då viktigt att också ta sig tid att lyssna till helt andra saker de vill berätta eller 
prata om.  
 
Det vanligaste alternativet till tjugominuterslektionen är gruppundervisning i 
olika former. Detta är ofta ett bra alternativ, men jag är av den åsikten att 
eleven också behöver egen tid på sitt instrument med sin lärare. 
Drömupplägget skulle vara att alla elever fick både enskild lektion och 
ensemblelektion varje vecka, men det är inte alltid tidsmässigt möjligt för vare 
sig lärare eller elev. Jag kommer inte att fördjupa mig i diskussionen kring för- 
och nackdelar med enskild undervisning jämfört med gruppundervisning i 
detta arbete utan koncentrerar mig på den enskilda undervisningen.  
 
Jag kan uppleva den korta lektionstiden som frustrerande och känner att jag 
delar denna åsikt med många av mina kollegor. När man precis kommit igång 
och förhoppningsvis hittat det musikaliska flödet är det dags för eleven att 
packa ihop eftersom nästa elev knackar på dörren. Att undervisa i kulturskolan 
innebär för mig mycket glädje och inspirerande utmaningar, men jag kan 
ibland bli stressad av viljan att hinna med så mycket, men ha så lite tid. Hur 
lyckas man fylla lektionen med musik och inspiration samtidigt som tekniska 



 4 
 

grunder ska hamna på plats och musikteoretiska moment ska förklaras? Kan 
man spela mer och prata mindre samtidigt som man är noggrann och 
grundlig? Hur fungerar inlärningen och vad är egentligen rimligt att hinna lära 
sig på 20 minuter? Hur gör andra lärare?! Detta fick mig att vilja åka ut i 
kulturskolan, observera andra lärares undervisning, undersöka vilka moment 
som ingår och hur mycket av lektionen som ägnas åt musicerande. 
 
 

2 Litteratur 
Jag har läst litteratur kring olika syn på inlärning och inleder med ett avsnitt om 
utvecklingspsykologi för att få en bild av hur barn lär sig i den ålder som är 
relevant för min undersökning. Vidare beskrivs litteratur som tar upp olika sätt 
att se på lärandeprocessen och tankar kring hur eleven lättast tillgodogör sig 
undervisning. Två studier där instrumentallektioner studerats ger en bild av 
situationen i själva undervisningsrummet och kapitlet avslutas med litteratur 
som tar upp tankar kring lärarens roll. 
 
klingande musik - jag använder detta uttryck då jag menar musik som låter, till 
skillnad från att tala om musik. Klingande musik står här för all musik som 
ljuder under en lektion, att eleven spelar, att läraren spelar, att de spelar 
tillsammans eller att de lyssnar på musik. 
 
musicera – enligt Svenska Akademiens Ordlista att utföra musik. För mig är att 
musicera alltid något klingande, att spela själv eller tillsammans med andra och 
på så sätt uttrycka sig med musik.  
 

2.1 Inlärningsprocessen 
I åldern sju till tolv år lär sig de flesta barn snabbt och utan större besvär enligt 
Hwang och Nilsson. (1995) De klarar att tänka logiskt om det inte ställs för 
stora krav på abstrakt tänkande. Barn i den här åldern lär sig nya färdigheter 
på egen hand utan vuxnas hjälp och förstår logiska principer om de kopplas till 
konkreta saker eller händelser. De kan beskriva sitt eget tänkande och lär sig 
bäst genom att aktivt utforska, pröva och tillåtas vara nyfikna. Barn är 
nybörjare i livet i största allmänhet och de överöses ständigt med nya uppgifter 
och krav, men de är mer begränsade än vuxna när de gäller hur mycket 
information de kan ta in. Vuxna kan hjälpa till genom att lära ut 
minnestrategier som att gruppera, strukturera och repetera. (Hwang & 
Nilsson, 1995) 
 
Alla har vi nog en bild av hur god undervisning ska vara och ofta är det 
förknippat med minnet av en bra lärare man haft. Runesson (1995) beskriver 
tre skilda perspektiv på lärande. Det första där man ser på eleven som 
mottagare av kunskap och att undervisa innebär då att man överför sitt 
kunnande, vilket gör läraren viktig som kunskapsförmedlare. Det andra där 
man ser lärandet som ett resultat av elevens mognad där eleven naturligt 
utvecklar en större förståelse av omvärlden. Här är det den egna utveckling 
som sätter gränser för vad barnet kan lära sig, vilket gör att den egna 
aktiviteten får stor betydelse för inlärningen. Själva lärandet blir då det centrala 
och lärarens uppgift blir att skapa situationer där eleven själv kan upptäcka och 
skaffa sig egna erfarenheter. Det tredje synsättet ser på lärandet som en 
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meningsskapande aktivitet där kunskap uppstår som ett svar på människors 
problem i speciella sammanhang. Här sker lärandet i ett socialt och språkligt 
samspel mellan lärare och elev. (Runesson, 1995)  
 
Hemberg (1995) talar i sin artikel om sju tänkbara dimensioner av 
inlärningsprocessen och vikten av att läraren är medveten om dessa:  
att uppleva, att uppmärksamma, att vara nyfiken, att undersöka, att beskriva, 
att analysera och att handla. Han menar att det är den lärandes önskan att 
kunna eller förstå något som är drivkraften i inlärningen. (Hemberg, 1995) 
 
Om eleven vet hur lektionen ska fortlöpa och till vad man skall använda det 
man gör är det troligt att eleven känner sig mer delaktig och därmed också 
mer intresserade. (Björk & Johansson, 1996) Även Ström-Haraldsson (1995) 
berör detta ämne i sin artikel där hon skriver att läraren skall organisera 
undervisningen så att eleven ges möjlighet till eget ansvar över lärandet och 
påpekar även att läraren måste lära eleven hur man lär. (Ström-Haraldsson, 
1995) 
 

Det är inte ti l lräckligt för läraren att kunna sitt ämne eller att skapa goda 
situationer för eleverna att upptäcka och undersöka, hon måste också ha kunskap 
om hur eleverna förstår innehållet. (Runesson, 1995, s. 13) 

 
 

2.2 Lektionen 
Rostvall och West (2001) har i sin studie iakttagit 11 instrumentallektioner för 
att se hur musik används i undervisningssituationen. Det är inte själva musiken 
som står i centrum för undersökningen utan ”hur lärare och elev interagerar, 
på vilket sätt de använder musik samt hur de talar om musik och 
musicerande.” (a.a. 2001, s. 6) De reflekterar också över varför lärare och elever 
gör som de gör i olika situationer och vilka konsekvenser det får för 
undervisningen och kunskapsutvecklingen. Undersökningen visar att sättet 
som musik behandlas på är koncentrerat till några få aspekter där teknik, 
motorik och notläsning helt tar överhanden över den mer expressiva synen på 
musik. Den visar också att klingande förebilder är väldigt ovanligt under 
lektionstid. Lyssnandet ses inte som ett redskap för instrumentalunder-
visningen utan notbilden får istället representera musiken. Notläsning blir 
något eleven måste behärska innan det ges möjlighet till egen musikalisk 
tolkning och expressivt musicerande. Vad gäller inlärning uppmärksammades 
att läraren sällan motiverar syftet med övningarna för eleven. Detta ger eleven 
mycket små möjligheter att få någon överblick över undervisningen och gör 
att eleven hamnar i en underordnad situation där läraren blir den som starkt 
dominerar lektionen. Rostvall och West tar upp det faktum att vi gärna 
idealiserar den enskilda lektionen och ser den som en garanti för hög kvalitet. 
De menar att mot bakgrund av undersökningen verkar det snarare som att 
läraren utgår från sina egna och institutionens föreställningar om hur 
undervisning ska vara än från den enskilda elevens behov. (a.a. 2001) 
 
Becker (1993) har analyserat inspelade instrumentallektioner för att se hur 
mycket läraren talar tidsmässigt jämfört med eleven och för att få en 
uppfattning om hur mycket musik eleven producerar under en lektion. 
Undersökningen är gjord för att kunna urskilja tendenser i undervisningen och 
hon har endast mätt upp en av lektionerna i tid. Under denna lektion på 23 
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minuter spelade eleven 4 minuter och 43 sekunder och aldrig mer än 20 
sekunder i taget. Becker uppmärksammar i sin studie att ”lotsning” är ett 
vanligt förekommande fenomen i samspelet mellan lärare och elev. Läraren 
försöker, kanske av ren välvilja eller som resultat av tidsbrist, göra problemet 
så lätt som möjligt för eleven genom att ofta ställa ledande frågor som ger 
snabba svar. Konsekvensen blir att eleven inte får möjlighet att reflektera över 
nya moment och sätta dem i relation till tidigare kunskap. Läraren tar sig inte 
tid att lyssna på eleven och tar heller inte hänsyn till elevens eget resonemang. 
Barn som får reflektera upptäcker hur det går till när de lär sig och blir 
medvetna om vad och hur de gjort när de lärt sig något nytt. Enligt Becker 
innehåller lektionen ofta alltför många moment vilket ger eleven för mycket att 
hålla reda på. Om momenten skulle vara färre och eleven skulle få tid till 
reflektion skulle kunskapen bli mer bestående och man skulle därmed vinna 
tid. (a.a. 1993)  
 
Spelrum, rum där sång- och instrumentallärare undervisar kan vara öppna eller 
slutna. (Schenck, 2000) I öppna spelrum finns ett ständigt idéutbyte mellan 
lärarna, mycket samspel elever emellan och ett stort utrymme för samarbeten. 
I slutna spelrum kommunicerar inte lärarna med varandra, elever spelar aldrig 
tillsammans och musicerandet får för lite kontakt med det övriga som sker 
inom skolan, familjen och samhället i stort. Schenck vill belysa flera av de 
otaliga möjligheterna med musikpedagogisk verksamhet och inspirera till 
förnyelse, öppenhet och samarbete kollegor och elever emellan. 
 
Schenck ser instrumentalläraryrket som ett stort privilegium där man blir en 
del av elevernas musikaliska och personliga utveckling. Detta skapar starka 
band mellan lärare och elev, men för också med sig ett stort ansvar där det är 
viktigt att musiklektionerna blir en positiv upplevelse. Lektionens första 
moment är av stor vikt då vi lärare snabbt behöver fånga elevens 
uppmärksamhet och gå från vardag till skapande och musikglädje. Minst lika 
viktigt är lektionens sista moment som ska sammanfatta lektionen, stärka jag-
kan-känslan och skapa en vilja hos eleven till att fortsätta musicera hemma. 
(Schenck, 2000)  
 

Barn ska ha roligt med musik, de ska tycka om att musicera och se fram emot sina 
lektioner. Samtidigt ska man som läraren kunna stäl l a krav och inspirera ti l l ett 
kvalitativt bra musicerande. Med andra ord ska ett lustbetonat lärande inte 
innebära kravlösa lektioner. (Schenck, 2000, s. 18) 

 
Mycket av lektionstiden går ofta åt till att verbalt förklara musikaliska 
skeenden när lektionen behöver innehålla så mycket musik som bara är möjlig. 
Naturligtvis finns det moment som behöver förklaras med ord, men vissa 
saker skulle vara enklare att som lärare förebilda på sitt eget instrument. De 
ord som används under lektionen behöver i större utsträckning vara ett samtal 
med eleven där man skapar en tvåvägskommunikation för att komma 
närmare varandra och få en ökad förståelse lärare och elev emellan. (Schenck, 
2000)  
 

Medan individuell övning är tiden för självinlärning är lektions- och 
ensembletimmar den jämförelsevis korta tiden för lärare och elev att umgås och 
musicera ti l lsammans. Eftersom det är den enda tiden för läraren att ”underlätta” 
och eftersom det för de al lra flesta elever är en av få chanser att möta levande 
musikaliska förebilder, förtjänar lektioner stor omsorg både före, under och efter 
genomförandet. (Schenck, 2000, s. 213) 
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3 Syfte 
Genom att observera instrumentallektioner i kulturskolan vill jag undersöka 
vilka moment lektionen består av och hur mycket tid som ägnas åt klingande 
musik. Detta för att få en bild av hur mycket eleven spelar under en lektion. 
 
 
 

4 Metod 
Jag kommer att använda observation som metod eftersom jag vill ut på 
kulturskolorna, vara med i undervisningsrummet och se vad som händer. Jag 
är medveten om svårigheterna som Backman (1998) nämner med att få en 
objektiv verklighetsbild då observationen är beroende av observatören, ett 
tolkande subjekt, men jag anser ändå att detta är den metod som passar bäst 
för syftet med undersökningen.  
 
Jag har valt ut fem instrumentallärare som jobbar på kulturskola och kommer 
att observera två lektioner hos varje lärare. Jag är medveten om att detta inte 
ger någon helhetsbild, men jag anser ändå att tio lektioner ger ett bra underlag 
för min undersökning. De lärare jag valt har alla pedagogisk utbildning, men 
undervisar på olika instrument och har olika lång erfarenhet av att undervisa. 
Lärarna valde själva ut två elever utifrån att jag ville observera enskild 
tjugominutersundervisning med elever i låg- och mellanstadieålder.  
 
Eftersom jag själv är utbildad instrumental- och ensemblelärare med klarinett 
som huvudinstrument kändes det mest intressant för mig att observera 
undervisning hos andra blåslärare. Då två av lärarna jag valt föll bort på grund 
av olika anledningar bestämde jag mig för att ta med två stråklärare istället då 
jag inte kunde hitta andra blåslärare lämpliga för min undersökning med kort 
varsel. Stråk- och blåsinstrument liknar varandra på det sätt att de måste 
packas upp och stämmas och jag valde därför stråk istället för exempelvis sång 
eller piano som lättare kan få en direkt start på lektionen. Jag ville på så sätt 
undvika att undersökningens utfall skulle bero alltför mycket på valet av 
instrument. Jag har valt att observera undervisning på några av de 
kulturskolor där jag själv undervisat under mina 6 år som verksam lärare. Jag 
ansåg att det skulle påverkar resultatet minst om läraren i fråga kände till mig 
till skillnad från att ha en helt främmande person i undervisningsrummet. 
 
Jag kommer att studera hur mycket av lektionen som består av klingande 
musik och vilka moment som ingår i detta. Resultatet kommer att visas med 
hjälp av diagram som åskådliggör antalet sekunder varje klingande moment 
pågår och även visar fördelningen mellan klingande och verbal lektionstid. 
Mina observationer kommer att spelas in på minidisc för att jag tydligt ska 
kunna höra hur länge ett visst moment pågår. Jag har valt att kalla lärarna för 
A, B, C, D och E. 
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Detta kommer jag att utgå ifrån i min undersökning: 
 Hur mycket spelar eleven själv?  
 Hur mycket spelar läraren själv?  
 Hur mycket spelar de tillsammans? 
 Vilka andra moment ingår i lektionen? 

 
Jag ställde också några frågor till lärarna med syftet att höra om lektionen 
kunde ses som ”normal”.  
 
Jag vill undersöka hur mycket eleven spelar själv då detta utvecklar det egna 
musikaliska skapandet och möjligheten att uttrycka sig med musik. Jag är även 
intresserad av att se hur mycket läraren spelar själv under lektionen eftersom 
läraren ofta kan vara den enda musikaliska förebild eleven har på sitt 
instrument. Att spela tillsammans innebär här att lärare och elev spelar samma 
melodi eller övning unisont, läraren på sitt huvudinstrument och eleven på sitt. 
Detta är ofta inspirerande, men kan också göra att eleven blir väldigt bra på att 
följa läraren vilket kan göra det svårt att våga spela själv och att få en egen 
pulsuppfattning. Därför är det intressant att se hur stor del av lektionen som 
består av detta moment. Jag vill också försöka få en bild av vilka andra 
klingande moment som ingår och vilka moment som behandlas verbalt.  
 
Det är svårt att veta om min närvaro kommer att påverkar resultatet då både 
lärare och elev kan känna sig lite ovana vid att det sitter med någon annan i 
undervisningsrummet. Därför vill jag fråga läraren efteråt om lektionen såg ut 
ungefär som den brukar göra, om eleven reagerade som vanligt och om det 
kändes som vanligt att undervisa trots min närvaro. Jag funderade mycket 
över om jag skulle berätta innan vad undersökningen gick ut på, men kom 
fram till att det skulle kunna påverka resultatet. Endast en lärare frågade vad 
det var jag skulle undersöka och jag kände då att jag i det fallet behövde 
berätta. Jag gjorde bedömningen att det skulle påverka resultatet mer om 
läraren i fråga inte visste vad jag gjorde där och kände sig nervös av den 
anledningen.  
 
 

4.1 Presentation av lärarna 
Lärare A spelar saxofon och är 33 år. Han har gått instrumental- och 
ensemblelärarutbildningen (IE) med afroamerikansk (Aa) inriktning och har 
undervisat i 7 år. 
 
Lärare B spelar tvärflöjt och är 41 år. Hon gått IE med klassisk inriktning (Kk) 
och har undervisat i 14 år. 
 
Lärare C spelar trumpet och är 58 år. Han började som militärmusiker och har 
sedan gått musiklärarutbildning och musikerutbildning. Han har undervisat i 
30 år. 
 
Lärare D spelar cello och är 53 år. Han har gått musiklärarutbildning, 
musikerutbildning, tagit solistdiplom och har undervisat i 25 år. 
 
Lärare E spelar violin och är 27 år. Hon har gått IEKk och har undervisat i 4 år. 
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5 Resultatredovisning 
Under mina observationer kom jag fram till att även företeelsen att lyssna på 
musik behövde vara ett eget moment i undersökningen. Detta för att jag skulle 
kunna räkna ut den sammanlagda tid som ägnas åt klingande musik under en 
lektion. Övrig tid representerar här den verbala lektionstiden och tystnaden. 
Alla lektioner var schemalagda till 20 minuter, men åtta av tio blev längre än så 
i praktiken. Ingen av lärarna uppfattade att min närvaro påverkade varken 
eleven eller dem själva negativt, men påpekade i några fall att eleven blev mer 
koncentrerade och att de som lärare kände sig lite nervösa av att jag satt med i 
rummet. Resultatet kan även påverkas av elevens ålder och koncentrations-
förmåga. 
 
Tabellen visar de moment som består av klingande musik under lektionen, att 
jämföra med övrig tid och den totala lektionstiden längst till höger. Tabellen är 
indelad enligt följande: 
 

 eleven spelar själv  
 läraren spelar själv  
 elev och lärare spelar tillsammans  
 elev och lärare lyssnar på musik  
 övrig tid; verbal lektionstid och tystnad 
 total lektionstid 

 
 
Tabell 5:1 
Lektionstidens moment i sekunder 

 

 Elev 

själv 

Lärare 

själv 

Spelar 

tillsammans 

Lyssnar 

på musik 

Övrig 

tid 

Total 

lektionstid 

Lektion 1 - A 99 0 389 18 1144 1650 

Lektion 2 - A 164 9 191 39 817 1220 

Lektion 3 - B 296 110 152 0 992 1550 

Lektion 4 - B 344 78 214 0 1194 1830 

Lektion 5 - C 32 80 195 154 1099 1560 

Lektion 6 - C 252 14 149 0 1065 1480 

Lektion 7 - D 238 127 299 0 546 1210 

Lektion 8 - D 172 92 295 0 611 1170 

Lektion 9 - E 481 5 318 0 746 1550 

Lektion 10 - E 204 0 342 0 434 980 



 10 
 

Figur 5:2 

Procentuell fördelning av lektionstiden
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Figur 5:3 
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5.1 Kort analys av observationerna 
Lektion 1, lärare A 
Lärare och elev har lätt för att prata med varandra både om musik och om 
annat. Den övriga tiden ägnas mest åt spelteknik och musikteori. Eleven tar en 
aktiv roll i lektionen, frågar mycket och har redan själv bestämt vilka låtar hon 
ska öva på till nästa vecka. 
 
Lektion 2, lärare A 
Lärare och elev har en tvåvägskommunikation som till största del handlar om 
övning och uppvärmning. Annars är det musikteori som upptar mest av den 
övriga tiden då sambandet mellan skalor och tonarter förklaras.  
 
Lektion 3, lärare B 
Eleven är väldigt tystlåten vilket gör att det mest är läraren som pratar. 
Ergonomi har här en viktig roll och övningar görs både som uppvärmning och 
återkommande under lektionen. Den övriga tiden består annars mest av 
spelteknik i form av andning, tonbildning, artikulation och motorisk träning. 
 
Lektion 4, lärare B 
Lektionsupplägget liknar föregående lektions där tonvikten läggs på ergonomi 
och spelteknik. Denna elev är något mer aktiv och tar eget initiativ i samtalet. 
 
Lektion 5, lärare C 
Detta är den lektion i undersökningen där eleven spelar allra minst själv. 
Mycket av den övriga tiden går åt till att prata om spelteknik och till att skriva 
in grepp i noterna. Förhållandevis stor del av lektionen ägnas åt att lyssna till 
musik. 
 
Lektion 6, lärare C 
Denna lektion har minst andel klingande musik i undersökningen. Det mesta 
av den övriga tiden ägnas åt att skriva in grepp i noterna, men även 
information, samtal kring en kommande konsert och instrumentvård ingår.  
 
Lektion 7, lärare D 
Denna lektion har en stor andel klingande musik. Lektionen har ett högt 
musikaliskt tempo som till stor del består i att läraren förebildar och eleven 
härmar. Den övriga tiden ägnas mest åt speltekniska moment som stråkteknik 
och motorisk träning. Det finns en tvåvägskommunikation kring musik och 
momentet intonation finns med.  
 
Lektion 8, lärare D 
Lektionsupplägget liknar det föregående där läraren förebildar och eleven 
härmar. Eleven pratar mycket och det ger en tvåvägskommunikation både 
kring musik och kring annat. Den övriga tiden används mest till spelteknik och 
även här läggs vikt vid intonation.  
 
Lektion 9, lärare E 
Lärare och elev har lätt för att prata med varandra. Det spelas mycket under 
lektionen och även interpretation ingår då det talas om nyanser, frasering och 
spelsätt utifrån den musikaliska tolkningen. 
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Lektion 10, lärare E 
Detta är den lektion i undersökningen som hade högst andel klingande musik. 
Den övriga tiden ägnas mest åt spelteknik och samtal kring övning. Denna 
lektion blev kortare än 20 minuter eftersom eleven var väldigt trött och det kan 
naturligtvis påverka resultatet. 
 
 

5.2 Analys av resultatet 
Det mesta av tiden då eleven spelar själv går till att härma det som läraren 
förebildar. Här ingår också att eleven spelar till skiva eller att läraren 
ackompanjerar på piano eller på sitt eget instrument. När läraren spelar själv 
handlar det oftast om att förebilda korta fraser som eleven sedan härmar. 
Ibland visar läraren något speltekniskt eller ergonomiskt moment där eleven 
får titta och ibland även komma med synpunkter på om det såg bra ut eller hur 
det skulle kunna vara istället. På de lektioner där det lyssnades på musik 
gjordes det i syfte att lyssna på den låt eleven skulle ha i läxa. Under den övriga 
tiden är det till största del läraren som pratar. Hur mycket eleven är delaktig i 
samtalet är starkt kopplat till hans eller hennes personlighet. Vissa lärare har en 
bra tvåvägskommunikation med sina elever, andra försöker få till den, men det 
är svårt om eleven är tystlåten. Den verbala tiden är till största del 
musikrelaterad och liknande moment återkommer på flera av lektionerna. 
Detta är de kategorier jag kunnat urskilja: 
 

 Spelteknik  
 Musikteori  
 Kommunikation  
 Information  
 Ergonomi 
 Interpretation 
 Intonation 
 Instrumentvård 

 
Spelteknik och musikteori är de moment som upptar mest av den övriga tiden. 
Spelteknik, hur man spelar på instrumentet, tar naturligt en stor del. Innehållet 
skiljer sig åt för de olika instrumenten, men grundprinciperna är desamma. Här 
ingår stråkteknik, andning, tonbildning, artikulation, motorisk träning och 
kunskap om hur man tar tonerna på respektive instrument.  Inom 
musikteorins område behandlas framför allt skalor, tonarter, förtecken och 
notvärden.  
 
Kommunikation lärare och elev emellan förekommer i olika utsträckning och 
handlar om att skapa en tvåvägskommunikation där både elev och lärare är 
delaktiga i samtalet. Ofta är det läraren som ställer frågor och eleven som 
svarar. Samtal om musik berör, förutom musikteori och spelteknik, sådant som 
övning, uppvärmning, vilka låtar eleven vill spela på avslutningen och att 
läraren i slutet av lektionen försäkrar sig om att eleven vet vad som ska övas 
på till nästa vecka. En annan del i kommunikationen är det sociala samtalet där 
läraren frågar saker som hur eleven mår och hur eleven haft det sedan sist och 
där eleven berättar om hur det är i skolan, att de sovit dåligt eller att, hör och 
häpna, kaninen ätit upp noterna. Samtal av det sociala slaget inleder och 
avslutar ofta lektionen, men förkommer även mellan andra moment. 
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Information är en del i kommunikationen mellan lärare och elev, men här sker 
sällan någon tvåvägskommunikation. Läraren informerar om sådant som 
flyttade lektioner, konserter, våravslutning och lägerverksamhet.  
 
Ergonomi behandlar hur man står eller sitter när man spelar, hur man håller i 
instrumentet och rörelseövningar av olika slag för att undvika spänningar. 
Interpretation och intonation tar väldigt lite av den övriga tiden i anspråk, men 
det kan även bero på att flera av eleverna inte har spelat så länge och har fullt 
upp med speltekniska svårigheter. Instrumentvård bestod i denna 
undersökning av ventiler som behövde oljas och en stämbygel som fastnat. 
 
 
 

6 Diskussion 
Det man kan se av undersökningen är att i sju fall av tio pratades det mer än 
det spelades, att lektionen i snitt bestod till 39 procent av klingande musik och 
att eleven i snitt spelade 34 procent av lektionstiden (figur 5:2 och 5:3). Jag tror 
de flesta lärare, inklusive mig själv, har uppfattningen att eleven spelar 
betydligt mer än en tredjedel av lektionstiden och att den klingande musiken 
tar större del av lektionen än den i verkligheten gör. Jag anser inte att en 
lektion med mycket musik automatiskt blir bättre än en lektion där tonvikten 
ligger på det verbala, men jag ser det som omöjligt att lära sig ett instrument 
om man inte får spela. Många elever övar väldigt lite eller inte alls mellan 
lektionerna och för vissa elever blir instrumentallektionen den enda tid i veckan 
där de spelar på sitt instrument. Om de då spelar mindre än 30 procent av tiden, 
som i vissa av observationerna, tror jag inte att förutsättningarna ökar för att 
de ska vilja spela mer hemma.  
 
Jag inspirerades av Beckers (1993) undersökning, men ville utveckla den genom 
att mäta upp alla lektioner i min studie och fokusera på den klingande musiken. 
Becker fokuserade på lotsning och jag ser det som ett väldigt intressant 
fenomen. Läraren försöker vinna tid genom lotsning, men det får ofta motsatt 
effekt. Eleven får inte reflektera över sitt eget lärande och får då svårt att 
koppla nya moment till tidigare kunskap för att på så sätt se egna 
sammanhang. Detta innebär att man måste förklara samma sak fler gånger än 
man annars skulle behöva vilket ökar den verbala lektionstiden. 
 
Jag tycker absolut det verbala momentet är viktigt inte minst ur den aspekten 
Schenk (2000) betonar, för att kunna skapa en tvåvägskommunikation mellan 
lärare och elev. Det är viktigt att eleven känner tillit till sin lärare och ibland 
behöver man ta sig tid till att prata. Det finns tillfällen då man pratar om annat 
än musik hela lektionen för att det är vad eleven behöver just då. 
 
Hemberg (1995) beskriver i sin artikel olika dimensioner av 
inlärningsprocessen och jag tycker det är viktigt att fundera över att det finns 
många olika infallsvinklar och teorier om hur inlärning fungerar. Elevens egen 
aktivitet har stor betydelse vilket gör att viljan och nyfikenheten att lära sig 
måste finnas där. En stor del av charmen med att undervisa är för mig att ingen 
människa är den andra lik. Alla lär sig på olika sätt och som lärare måste man 
ha verktyg för att kunna hjälpa alla på deras individuella nivå och försöka 
förstå på vilket sätt varje enskild elev lär sig bäst. Problemet är fortfarande 
tidsaspekten. Man vill lära ut det spelmässiga hantverket på ett sådant sätt att 
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eleven blir nyfiken och inspirerad till att vilja undersöka och lära sig nya saker. 
Samtidigt måste eleven hinna få tid till att förstå och reflektera över ny kunskap 
och kunna sätta samman den med tidigare erfarenheter. 
Liksom Ström-Haraldsson (1995) betonar, ser jag det som lärarens uppgift att 
göra övandet till något naturligt, något som känns roligt och utvecklande för 
eleven. Jag tror det är viktigt att eleven själv förstår vilket syfte övningarna 
har, hur man ska öva och att lektionerna är uppbyggda på ett sådant sätt att 
man kan göra likadant när man kommer hem.  
 
Jag är väl medveten om att denna undersökning inte utgör något statistiskt 
underlag, men jag tycker ändå att resultatet är intressant och skapar eftertanke. 
Liksom undersökningarna av Rostvall & West (2001) och Becker (1993) visar 
denna undersökning att det verbala tar betydligt mer plats i undervisningen än 
vad musicerandet gör. Kanske är det vi lärare som försöker hinna med för 
många moment under en och samma lektion eller så är vi helt enkelt inte 
medvetna om hur mycket vi pratar. Även om alla lektioner i undersökningen 
var schemalagda till 20 minuter blev variationen ganska stor i praktiken. Om 
det fanns tid fick eleverna ofta längre lektionerna och det ser jag som tecken på 
att fler lärare tycker att 20 minuter är för kort tid för att hinna med allt man vill. 
Frågan blir då om det går att effektivisera lektionen på något sätt, kanske inte 
försöka hinna med så mycket som möjligt utan koncentrera sig på färre låtar 
och moment, gå igenom dessa noggrant och istället skapa ett musikaliskt flöde.  
 
Det har varit väldigt intressant att observera andra lärare i deras undervisning. 
Schenk (2000) talar om öppna spelrum och detta intresserar mig, undervisning 
där det är högt i tak för att pröva nya saker och bara låta fantasin sätta gränser. 
Schenks tanke att öppna upp även mot kollegor betyder för mig ökade 
samarbeten, men också möjlighet till att inspireras av hur andra undervisar. Jag 
tror det är lätt att fastna i ett sätt att undervisa trots att det finns obegränsade 
möjligheter. Genom att titta på hur andra gör kan man få nya idéer, motiveras 
till att testa nya övningar och undervisningssätt för att på så sätt utveckla sin 
egen undervisning.  
 
Under tiden som jag jobbat med detta arbete har jag blivit mer medveten om 
förhållandet mellan tal och musik på mina egna lektioner och försökt hitta sätt 
att öka andelen klingande musik utan att ge avkall på noggrannhet. Min 
uppgift är inte att kritisera andra lärares undervisning utan endast 
uppmärksamma det faktum att det ofta pratas mer än det spelas. Alla 
undervisar på det sätt de själva känner fungerar bäst, men jag hoppas detta 
arbete kan uppmuntra till att experimentera och se vad som händer om man 
försöker musicera mer och konversera mindre. 

 
Vi får al l tså inte glömma att den process vi skapat bör innefatta både att 
samtala om och skaffa ord för det man gör, men det ska a l l tid vara kopplat ti l l 
a tt göra, och musik är ett härl igt göra! (Becker, 1995, s.180) 
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6.1 Nya frågor och tankar 
Under arbetets gång har jag funderat på vad läraren egentligen ser som sitt 
uppdrag. Det skulle vara intressant att undersöka detta och ställa det mot vad 
eleven vill ha ut av sina lektioner och vad föräldrarna anser att de betalar för. 
Frågan är också om eleven själv reflekterar över förhållandet mellan musik och 
tal och om de elever som bara musicerar 30 procent av lektionstiden har någon 
fundering på att det skulle kunna vara annorlunda. Jag tror det är svårt för en 
elev som bara har haft en och samma lärare att ha någon uppfattning om detta 
eftersom de inte har något annat att jämföra med. De är vana att bara spela på 
sitt instrument kanske 6 av 20 minuter och tycker att det fungerar bra, men 
möjligheten finns att de skulle utvecklas mycket mer och tycka det var ännu 
roligare om de fick spela dubbelt så mycket. Denna uppsats har inte tidsmässigt 
gett utrymme till att undersöka om eleverna upplever tidsaspekten och 
förhållandet mellan klingande och verbal lektionstid som ett problem, men det 
skulle vara intressant att vidare studera. 

 
En annan fråga som alltid är aktuell i kulturskolan är varför så många elever 
slutar. Vad orsakar detta och har det någon koppling till hur eleverna upplevt 
sina instrumentallektioner? Jag frågar mig också om det verkligen är rimligt 
för ett barn att hinna lära sig ett instrument och känna musikglädje på bara 20 
minuter i veckan? Onekligen går det eftersom många av oss musikutövare har 
gått den vägen, men kanske tappar man andra genom detta upplägg. Att 
förändra tidsaspekten är även en ekonomisk fråga då kulturskolan behöver ha 
så många betalande elever som möjligt. Hur ser då kulturskolecheferna på 
verksamheten? De som måste ha ett ekonomiskt perspektiv på undervisning 
vad gäller elevantal per lärare. Är det intressant för dem att så många elever 
som möjligt går kvar länge eller ser de något positivt i att man istället kan ta in 
många nya elever varje termin? 
 
Om det nu är tjugominuterskonceptet som gäller så tror jag det är viktigt att 
hitta ett sätt att undervisa på som sätter den klingande musiken i fokus och 
som skapar en så positiv känsla för musik att eleven helt enkelt inte kan låta bli 
att spela. Det är också viktigt att hitta en balans där teknik och teori inte 
hämmar musikglädjen och se till att utrymmet för eget musikaliskt skapande är 
stort. Hur man gör detta kommer jag att fundera mycket kring i framtiden och 
jag hoppas andra känner sig inspirerade till att göra detsamma. 
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Bilaga 
Exempel på nedtecknad observation  
00.00-00.03 Elev själv 
 samtal 
00.12-00.14 Elev själv 
 spelteknik 
03.09-03.11 Elev själv 
03.13-03.19 Elev själv 
 spelteknik, musikteori 
04.04-04.07 Elev själv 
04.09-04.10 Elev själv 
04.16-04.20 Elev själv 
 spelteknik 
04.37-04.52 Spelar tillsammans 
 musikteori, spelteknik 
05.10-05.12 Elev själv 
05.25-05.46 Spelar tillsammans 
 samtal, spelteknik 
06.55-06.58 Elev själv 
07.14-08.29 Spelar tillsammans 
 spelteknik, samtal 
09.44-09.48 Elev själv 
 spelteknik 
10.20-11.21 Spelar tillsammans 
 samtal 
11.56-12.14 Lyssnar på musik 
 information, musikteori 
16.30-16.38 Spelar tillsammans 
 musikteori 
16.51-17.02 Spelar tillsammans 
 spelteknik 
17.22-18.07 Spelar tillsammans 
18.35-18.42 Spelar tillsammans 
18.48-19.46 Spelar tillsammans 
 samtal 
21.10-21.38 Elev själv 
 musikteori 
22.10-22.24 Spelar tillsammans 
22.52-23.22 Elev själv 
 musikteori 
25.07-25.18 Elev själv 
25.36-26.50 Spelar tillsammans 
 samtal, information 
27.30 Lektionen slut 
 


