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Abstract
Rostvall, A-L. & West, T. Interaktion och kunskapsutveckling. En studie av frivillig
musikundervisning. (Interaction and learning. A study of music instrument teaching.)
Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy, to be publicly examined at
the Centre for Research in Music Education (MPC), Stockholm, with due permission from the board of the faculty of humanities of Stockholm University. In
Swedish with a summary in English. 344 pages.
In a joint dissertation project, 11 brass instrument and guitar lessons, with 4
teachers and 21 students aged 9-35 years, were videotaped, transcribed and analyzed. Two were group lessons and 9 were private lessons. The object of the project was to study how music teaching and learning can be understood from an
institutional perspective by describing, analyzing and interpreting musical instrument lessons. The lessons were viewed as social encounters in which the
action of participants creates and re-creates social orders at different institutional
levels, by means of communication routines using speech, music and gesture.
Data were derived from micro-ethnographic transcriptions of speech, gesture
and music of a total of five hours of videotape, supplemented by text analyses of
14 method-books. The transcripts were analyzed as text from the perspective of
critical discourse analysis. At the analytical level the study applied the cognitive
concepts of experiencing and learning music, as well as those of educational genres of speech and music use. The analyzed data were interpreted and discussed
from the perspectives of interaction-theory and institution-theory.
The results show how the music during the lessons was broken down into
separate notes, as read from the score. Music was not addressed as phrases,
rhythms, or melodies. Expressive qualities of music performance were not addressed. The characteristics of the interaction were found to be asymmetric, with
the teacher being the one controlling the definition of the situation. Student attempts to take initiative were ignored by teachers. This asymmetric pattern of
interaction had negative consequences for students’ as well as teachers’ opportunities to learn. The organization of the teaching situation as well as teaching
methods is discussed from the perspective of institution-theory. A major conclusion is that the way instrument teaching is organized leaves little room for students and teachers to discuss and reflect on the teaching process.
Keywords: music teaching, music learning, music education, music school,
micro-ethnography, critical discourse analysis, interaction, power, musicology,
institution, cognitive schema.

You tell me it’s the institution
Well you know
You better free your mind instead
(Lennon & McCartney 1968)

Förord
Denna avhandling är resultatet av ett samarbete mellan de bägge författarna. Vi har hjälpts åt med design, datainsamling och transkriptioner.
Resultatredovisningen har vi skrivit var och en för sig. Anna-Lena Rostvall
(f. Claesson) har i egenskap av gitarrlärare tagit ansvar för beskrivning och
analys av studiens gitarrlektioner och läromedlen för gitarr. Tore West har
som bleckblåslärare tagit motsvarande ansvar för den del av empirin som
behandlar bleckblåsundervisning. För övriga delar av texten ansvarar vi
fullt ut gemensamt.
Arbetet har möjliggjorts genom att vi tilldelats doktorandtjänster vid
Kungl. Musikhögskolan. Under studietiden har vi mött många personer
som på olika sätt bidragit, och som vi vill rikta vårt tack till. Under doktorandseminarierna vid Centrum för musikpedagogisk forskning, MPC, och
i Fokusgruppen vid Lärarhögskolan i Stockholm, har vi fått värdefull hjälp
i olika skeden av arbetet. Bertil Sundin, Per-Johan Ödman och Bengt
Olsson har väglett oss i våra förarbeten. Lennart Reimers, Eva Öhrström,
Bertil Sundin, Björn Merker och Gösta Granlund har läst och givit goda råd
och synpunkter på olika delar av texten. Bengt Olsson har också tillsammans med Fritjof Sahlström och Sten Dahlstedt givit synpunkter på helheten i slutfasen av arbetet. Björn Merker och Gary McPherson har hjälpt
oss att granska den engelska sammanfattningen. Därtill har doktorander
och professorer vid institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet hjälpt oss med synpunkter på våra språkliga analyser. Framför allt
riktar vi ett stort tack till vår handledare Staffan Selander, som öppnat våra
ögon för nya perspektiv.
De brister i texten som trots denna hjälp kan finnas kvar tar vi naturligtvis själva fullt ansvar för.
Avhandlingen skulle inte ha kommit till stånd utan de lärare och elever
som så frikostigt låtit oss ta del av sina instrumentallektioner. Till dessa vill
vi rikta ett varmt tack.
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Inledning och utgångspunkter

1 Inledning
Prolog
Musik är ett av svenska barns och ungdomars allra största fritidsintressen.1
Sedan ca femtio år tillbaka har de flesta kommuner i Sverige musikskolor
för barn och ungdom.2 Den frivilliga instrumentalundervisningen som
bedrivs inom dessa skolor är en verksamhet med huvudsyftet att ge musikintresserade barn och ungdomar en möjlighet att lära sig spela ett instrument till en oftast relativt rimlig kostnad. Hundratusentals barn och
tusentals lärare är varje vecka medskapare av denna verksamhet.
Denna avhandling handlar om några av de möten mellan lärare och
elever som dagligen äger rum inom ramen för kommunala musik- och
kulturskolor samt studieförbund. Eftersom varje musikskola har en egen
historia och egen lokal profil, är det dock svårt att uttala sig generellt om
verksamheten i bestämd form. Det finns också mycket lite forskning om
frivillig instrumentalundervisning. Till skillnad från grundskolan saknar
musikskolorna nationella styrdokument i form av målbeskrivningar, läroplaner eller kursplaner. Vad som sker innanför lektionsdörren är till största
delen en fråga mellan varje lärare och dennes elever. Det finns inte heller
någon övergripande utvärdering av verksamheterna. Detta till trots, har vi
under våra många kontakter med musik-/kulturskolor runt om i landet
upplevt att de ofta använder samma undervisningsformer, läromedel och
repertoar, och att de diskuterar likartade frågor.
Våra egna liv och yrkesverksamhet är knutna till denna frivilliga skolform. Vi föddes båda på 1960-talet, vi studerade i musikskolor under 1970talet och utbildade oss under 1980-talet till musiklärare i gitarr (AnnaLena) och i bleckblås (Tore). Därefter arbetade vi under många år i olika
musikskolor, samtidigt som vi undervisade blivande gitarr- och bleckblåspedagoger i metodik och didaktik vid Kungl. Musikhögskolan (KMH). Vi
1

Enligt Statens Ungdomsråd (1990).
Idag har många av dem omvandlats till s.k. kulturskolor, där man även ger undervisning i t.ex. dans, bild eller drama.
2
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har också lett fortbildning runt om i landet samt skrivit läromedel för instrumentalundervisning och lärarutbildning. Det var vid Centrum för musikpedagogisk forskning (MPC) vid KMH som våra vägar möttes och där
vi snabbt märkte att vi båda delade ett stort intresse för instrumentalundervisning och för vilka faktorer som på olika sätt påverkar verksamheten.
Detta intresse ledde oss så småningom fram till detta gemensamma arbete.
Under våra år som elever, musiklärare och lärarutbildare har vi mött
många människor, som på olika sätt varit delaktiga i musikskolornas verksamhet; elever, föräldrar, lärare och lärarstuderande. För många av dessa
har instrumentalundervisningen varit en mycket viktig och inspirerande
del av deras liv. Vissa har gått vidare och satsat på en yrkesutbildning
inom musik. Andra har fortsatt som amatörmusiker och berikar det lokala
musiklivet.
Men det finns också en annan grupp – de före detta eleverna – som ofta
har mindre positiva erfarenheter. Detta är en stor grupp, antagligen större
än gruppen elever som forsätter sina studier. Av dem som började spela
samtidigt med oss själva, försvann de flesta redan tidigt på vägen. På var
sitt håll började vi tidigt fundera på varför det var så. Många av dem som
slutat, och som vi har träffat i olika sammanhang, har beskrivit negativa
erfarenheter från sin instrumentalundervisning. De har ofta upplevt undervisningen som tråkig och långt ifrån de förväntningar de hade, eller
berättat hur de känt sig dumma och obildbara. En del av dem som slutat i
musikskolan har berättat hur de senare lärt sig spela i andra sammanhang.
Andra elever har tagit lektioner under många år, men efter att ha avslutat
sina studier rör de aldrig instrumentet mer. Dessa har berättat att de har
haft svårt att gå vidare på egen hand utan sin lärares instruktioner.
Idag finns ingen aktuell statistik på nationell nivå eller forskning om
omfattning och orsaker till att elever slutar. Det är inte heller enligt våra
erfarenheter vanligt att man i musikskolorna försöker ta reda på varför
elever slutar, eller hur de använder sina kunskaper efter sin tid i musikskolan. Avhoppen ses enligt våra erfarenheter ofta som ett naturligt utslag
för minskat intresse och motivation, eller som ett tecken på elevers
bristande musikaliska begåvning.
Bland de musiklärare vi mött, har vi träffat många djupt engagerade
eldsjälar som brinner för sin verksamhet. Mitt i denna glädje över att få
dela sitt musikintresse med barn och ungdomar, har vi också ofta stött på
känslor av ensamhet och utsatthet. Musikläraryrket har ofta varit ett ensamarbete. Många musiklärare har arbetat år efter år utan att få besök av
kollegor eller andra vuxna. Även planeringsarbete och egen övning sker
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ofta i ensamhet. Lärarna har bl.a. på grund av arbetets organisation haft
små möjligheter att diskutera undervisningen med kollegor, eller ta del av
forskning med betydelse för deras arbete. Allt arbete som innebär interaktion med andra människor som t.ex. läraryrket, är förenat med såväl konflikter som glädjeämnen. Många musiklärare vi mött uttrycker att arbetet
ibland känns tungt, bl.a. därför att man inte har möjlighet att diskutera
uppkomna problem med andra vuxna.
Under våra år som musiklärare har vi stött på såväl lärare som andra,
som hävdar att medfödda anlag eller musikalitet har en avgörande betydelse för elevers resultat i instrumentalundervisning, trots att verksamheten vänder sig till alla barn och inte endast till dem som önskar gå vidare
till musikeryrket. Musikalisk begåvning diskuteras ofta i absoluta termer,
och ses som en medfödd statisk egenskap. Även lärares yrkesskicklighet
ses ofta som resultatet av medfödd begåvning. Dessa synsätt får ofta till
följd att man inte diskuterar hur själva undervisningssituationen påverkar
elevers och även lärares möjligheter att utveckla kunskaper. Det finns
också mycket lite forskning om lärares och elevers möten i instrumentalundervisning. Det determinerande perspektivet på musikalisk kunskapsutveckling är, som vi ser det, inte en tillräcklig förklaringsmodell i en verksamhet som sägs rikta sig till alla barn och ungdomar, eftersom denna förklaringsmodell ger lärare och elever mycket små möjligheter att tillsammans utveckla det möte där det musikaliska lärandet sker. Här finns antagligen en stor utvecklingspotential. Detta är bakgrunden till vårt forskningsintresse för hur lärares och elevers sätt att interagera i instrumentalundervisning påverkar deras möjligheter till kunskapsutveckling.

Bakgrund
Musik och musikundervisning kan förstås och studeras ur en mängd olika
perspektiv. Det perspektiv vi valt i denna undersökning är ett uttryck för
vårt kunskapsintresse, som förändrats och utvidgats till nya områden genom våra erfarenheter som musiker, musiklärare, lärarutbildare och forskarstuderande. De texter vi skrev i början av våra pedagogiska studier, fokuserar musikundervisning ur ett i första hand ämnesdidaktiskt perspektiv och kunskapsintresse. Dessa texter avspeglar en tid då vi båda på var
sitt håll var djupt involverade i instrumentalundervisning och musiklärarutbildning. Vi drevs båda av en vilja att bättre förstå vad musikundervisning består av och hur den bedrivs.3 När vi under början av forskarutbild3

Se West (1992), Claesson (1993, 1994).
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ningen vid Centrum för Musikpedagogisk forskning började samarbeta
med varandra, upptäckte vi nya intressanta perspektiv på musikaliskt
lärande, då vi läste musikpsykologi, musikestetik och kognitiv teori. Dessa
studier resulterade i en gemensam teoretisk uppsats, där vi problematiserade ett antal, framför allt psykologiska, teoriers förklaringsvärde för den
verksamhet vi studerade och samtidigt var verksamma i.4 Vi kände oss nu
beredda att sätta igång en större studie där empirin skulle utgöras av den
praktik vi själva var en del av. Det var ett projekt som skapade ett behov
av ett perspektiv som kunde hjälpa oss att kasta nytt ljus över den verksamhet vi själva varit delaktiga i.
Under 1997/98 kom vi i kontakt med prof. Staffan Selander vid Lärarhögskolan i Stockholm och blev deltagare i den forskningsgrupp han startat – Fokusgruppen.5 Här mötte vi ett mer renodlat samhällsvetenskapligt
tänkande och vårt teoretiska perspektiv och vår begreppsapparat vidgades
ytterligare med kritisk diskursanalys, socialsemiotik, socialkonstruktivism,
social interaktion, institutioner och tankekollektiv. Genom studiet av dessa
texter och diskussionerna i Fokusgruppen införlivade vi nya begrepp som
möjliggjorde ett mer övergripande perspektiv på den verksamhet vi ville
studera, och som vi samtidigt under många år varit delaktiga i. Under
denna period samlade vi också de videodata som utgör underlaget för det
empiriska materialet i denna avhandling.

Helhet och delar
Mot slutet av vår forskarutbildning har vi tyckt oss se en rörelse i vårt kunskapsintresse och teoretiska perspektiv över tid. Från att ha intresserat oss
främst för instrumentalundervisning6 på detaljnivå har vi vidgat intresset
till ett övergripande samhällsvetenskapligt perspektiv på musik och musikundervisning.
Det nya övergripande perspektivet innebar dock inte att vi förkastade
tidigare teorier, eftersom de fortfarande har ett förklaringsvärde för delar
av vår studie. Sådana modeller får nu en kompletterande funktion i vår
önskan att benämna, analysera och förstå den komplexa verksamhet vi
studerar. För att kunna ge ett övergripande perspektiv på instrumentalun4

Se Claesson & West (1996)
Fokusgruppen (Forskning om kommunikation, utbildning och sociala institutioner) vid
Lärarhögskolan i Stockholm bedriver forskning med inriktning på bl.a. didaktik och
pedagogik, utbildningsmedia och kunskapsbildningens sociala och kulturella förutsättningar.
6
Vi inbegriper även sångrösten bland musikinstrumenten.
5
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dervisning behöver vi använda teorier även på delnivå. Vi vill undvika att
vara eklektiska i meningen att försöka besvara samma fråga med många
olika teorier. Vi vill istället försöka se vilka olika frågor som respektive
förklaringsmodell kan hjälpa oss att förstå. Genom att så långt det är möjligt försöka renodla olika teoretiska nivåer försöker vi skapa en konsistent
helhet av olika begreppssystem/förklaringsmodeller.

Musik, individ och institution
Det är inte ovanligt att tala om musik som om det vore ett fenomen utanför
tid, rum och mänsklig verksamhet. Musik har traditionellt studerats i första hand som estetiska objekt utanför de kontexter där den skapas, återskapas och upplevs. Vårt intresse för musik är ett annat, bl.a. därför att vi
undersöker hur musik används i undervisningssituationer. Vi vill studera
musik genom att betrakta den som mänskliga handlingar, som klingande
handlingsmönster som människor skapar och förhåller sig till i samspel
med varandra. Det är således inte musikverken som står i centrum för vår
analys, utan hur människorna i vår studie interagerar med varandra, i och
med musiken och hur de förhåller sig till instrumentalundervisningens
långa traditioner, dess konventioner och regler.
Vi ser musikupplevelser och musikanvändning som flerdimensionella
processer. I den individuella dimensionen, som vi här kallar en upplevelsedimension, ligger musikaliska upplevelser av olika slag delvis oåtkomliga i människors kroppsliga och emotionella erfarenheter. Inga upplevelser, vare sig det gäller musikaliska eller andra, kan helt beskrivas i språk.
Upplevelser och erfarenheter leder till att vi utvecklar inre ljudbilder, d.v.s.
representationer av klingande musik som vi kan associera till och använda
för att omskapa till ny musik. Vi kan uppleva musik inom oss, trots att den
inte klingar i det fysiska rummet. Det är dessa inre ljudbilder som gör det
möjligt att snabbt känna igen musik. Ofta räcker det med några få toner för
att vi ska veta vilken melodi eller artist det är vi hör. Vi associerar snabbt
musiken med minnen och känslor från de tillfällen och sammanhang där
vi tidigare upplevt den.
De individuella upplevelserna står därmed alltid i relation till en social
handlingsdimension, där varje människas erfarenheter får värden och laddas med mening i den sociala och historiska kontext som denne är en del
av. Vad man hör eller spelar, och i vilken tid man gör det, får alltså stor
betydelse för hur man uppfattar och värderar musik. I människors musikaliska möten skapas och omskapas vissa handlingsmönster som benämns
som olika spelsätt, skilda genrer eller stilar. Kategoriseringar och benäm-
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ningar är dock något som tillkommer i efterhand. Många musikaliska
aktiviteter knyts genom traditioner till skilda sociala sammanhang, där
olika musikformer får vissa funktioner och därmed även värden. Ett exempel kan vara dansmusik, ett annat kyrkomusik. Människor använder
ofta musik och sin musiksmak för att visa tillhörighet till någon grupp.
Musiksmak blir då också en del i vår känsla av identitet som individer och
som grupper. I vårt sätt att interagera i och med musik tar olika sociala
roller gestalt och maktrelationer skapas och omskapas. Hur vi uppfattar
och värderar musik är därmed knutet till vår sociala och kulturella bakgrund och till hur vi vill framstå inför varandra. Den sociala dimensionen
finns tidigare beskriven i vetenskapliga texter, t.ex. inom musikvetenskap,
musiksociologi och ungdomskulturforskning.
Utöver dessa två dimensioner finns en språklig dimension. Musik begreppsliggörs, kategoriseras och får olika värden och funktioner i en övergripande samhällelig kontext. De sätt som vi begreppsliggör musik på avspeglar inte alla möjliga sätt att uttrycka sig om musik. Vi ser på språket
om musik, i samband med musicerande och i musikundervisning, som en
del av en större social ordning; värderingar, uppfattningar och maktrelationer i samhället kodifieras i språket. Denna tredje dimension, som vi
kallar diskursiv, kan studeras på skilda sociala nivåer; i kommunikation
mellan två individer, i vetenskapliga texter eller på en samhällelig nivå där
musik och musikundervisning söker upprätthålla sina gränser och sin legitimitet i relation till andra institutioner.
I fokus för denna studie står de dimensioner av instrumentalundervisning som vi kallar sociala och diskursiva. Särskilt inom det sistnämnda
området saknas empiriska studier. Vi vill därför undersöka hur lärare och
elever interagerar, på vilka sätt de använder musik samt hur de talar om
musik och musicerande. Resultaten av denna analys försöker vi sätta i relation till de historiska, sociala och samhälleliga sammanhang där elevers
och lärares möten äger rum.

Kunskap, individ och institution
Vårt övergripande perspektiv på kunskap och kunskapsbildning är samhällsvetenskapligt. Det innebär att vi ser all kunskap och handling som
resultatet av mångdimensionella sociala processer. I denna avhandling
fokuseras således vårt intresse på vilken typ av kunskap som konstrueras i
interaktionen mellan människor, samt hur olika former av kunskap kan
ses som uttryck för de tankekollektiv eller institutioner där kunskapen
växer fram och ges legitimitet.

6

Inledning och utgångspunkter

Inom varje samhälle finns en variation i antalet sociala praktiker, kunskapsformer och tankestilar. Skilda kunskapsformer värderas olika utifrån
vilken samhällelig legitimitet de får. Ett exempel är hur vissa kunskapsformer värderas högre än andra. Det anses t.ex. ofta finare att gå på ett teoretiskt gymnasieprogram än på ett yrkesinriktat.
Detta synsätt ger ett perspektiv på kunskap och kunskapsutveckling i
flera dimensioner; hos individen, i den lokala undervisningskontexten, på
institutionsnivå där handlings- och tankemönster utvecklas och får ett
värde, samt på en samhällelig nivå där olika institutioner konkurrerar om
resurser, legitimitet och status.
Med vårt perspektiv gör vi således en koppling mellan individers och
gruppers möjligheter till kunskapsutveckling, interaktion och maktrelationer i det sociala samspelet. Lärares och elevers sätt att kommunicera får,
som vi ser det, direkta konsekvenser för möjligheterna till kunskapsutveckling hos såväl lärare som elever.
Vi ser kunskapsutveckling som en breddning och fördjupning av
handlingsrepertoaren, där allt fler handlingsalternativ blir synliggjorda
och möjliga att förhålla sig till. På så sätt får individer, grupper och institutioner ökade möjligheter att aktivt problematisera, värdera och välja sina
sätt att agera, tänka och uttrycka sig. De får därmed allt större tillgång till
den samhälleliga kontextens variationer i tankemönster och handlingskonventioner, vilket i förlängningen ger allt större möjligheter att delta i
diskursen, och därmed i konstruktionen och legitimeringen av nya tankekollektiv och institutioner.

Disposition, syfte och
problemformulering
Avhandlingens disposition
Avhandlingen är disponerad i fem kapitel. I det inledande kapitlet tecknas
en övergripande bild av bakgrunden till arbetet, dess syfte och problemställningar. Det andra kapitlet behandlar den teori studien vilar på, dess
referensram och centrala begrepp. Här ges också en bild av traditioner och
institutionella villkor som format instrumentalundervisningen, samt en
översikt av tidigare forskning om instrumentalundervisning. Avhandlingens tredje kapitel innehåller en beskrivning av studiens metod och genomförande. I det fjärde kapitlet redovisas undersökningens resultat. Resultat-
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delen är uppdelad utifrån de två studerade instrumentgrupperna, vilket
även speglar arbetsfördelningen mellan de bägge författarna. Undersökningens resultat presenteras i tre led. Först ges en beskrivning av lektionsförloppen, därefter följer en systematisk analys av skeenden under lektionerna samt av läromedel. Kapitlet avslutas med en gemensam tolkning
och diskussion av resultaten. Det femte kapitlet rymmer en reflektion över
forskningsprocessen, samt över studiens giltighet och trovärdighet.

Beskrivning av avhandlingsprojektet
Texten behandlar en djupstudie av ca fem timmar videofilmad instrumentalundervisning, som analyseras på mikronivå för att tolkas på en mer
övergripande institutionsnivå. Studien gör inte anspråk på kvantitativ representativitet, d.v.s. resultaten är inte avsedda att säga hur instrumentalundervisningen konkret gestaltas på det oändliga antal lektioner vi inte
studerat. Representativiteten ligger istället i de övergripande principer vår
analys visar; vilka villkor som är grundläggande för verksamheten, samt
det förklaringsvärde detta kan få för förståelsen av andra undervisningssituationer, med andra deltagare och med annat ämnesfokus. Huruvida vi
lyckas med detta framgår genom konsistensen i vår deskription och analys, samt i den argumentation vi för. Detta gör en förhållandevis detaljerad
redovisning på alla nivåer nödvändig. Denna detaljerade beskrivning gör
det även möjligt att göra en framtida prövning av analysredskapen på
större datamängder.
Empirin i vårt avhandlingsprojekt består i huvudsak av elva videofilmade instrumentallektioner med fyra lärare (två gitarrlärare och två bleckblåslärare) och sammanlagt ett tjugotal elever i åldrarna ca 10 till 35 år,
samt i de ca 500 sidor transkriptionsmanus som genererats.
Empirin från de filmade lektionerna kompletteras med en textanalys av
de läromedel som används under de studerade lektionerna, samt av ytterligare tio läroböcker. Vi ser läromedlen som en länk mellan mikronivån,
d.v.s. diskursen i lektionssituationerna, och den mer övergripande institutionsnivån. I läromedlen representeras institutionens tankemönster och
värdesystem.
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Syfte
Syftet med denna studie är att skapa en fördjupad förståelse av relationer
mellan interaktion, kunskapsutveckling och institution i instrumentalundervisning, genom att beskriva och analysera skeenden under lektioner
och tolka dem i ett vidare historiskt och samhälleligt perspektiv.

Forskningsfrågor
Forskningsfrågorna är indelade i tre nivåer. På en beskrivande nivå är
huvudfrågeställningen: Vad sker i interaktionen mellan lärare och elever i
instrumentalundervisning?
På en analytisk nivå frågar vi hur elever och lärare agerar i undervisningen. Handlingarna analyseras med hjälp av de kvalitativa begreppen
språkbruk, tematik, musik, musikbruk, spelsätt, interaktion, kunskapsformer,
schematyper samt uppmärksamhetsfokus. Med hjälp av samma begrepp, där
de är til??lämpliga, analyserar vi även de fyra läromedel som används under de studerade lektionerna, kompletterat med en analys av ytterligare tio
läromedel.
Med denna beskrivning och analys som grund, diskuterar vi på en
övergripande nivå relationer mellan interaktion, kunskapsutveckling och
institution: Varför gör lärare och elever som de gör, och vilka konsekvenser får deras handlingar för deras möjligheter att utveckla kunskaper?
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2 Teori
Övergripande referensram
Inledning
I detta avsnitt beskriver vi det teoretiska perspektiv och de begreppsliga
redskap vi använder för att tolka och förstå vårt empiriska material.
Vi har valt att dela in studien i tre delar med tillhörande frågeställningar, metoder och teoretiska begrepp. Denna indelning är inspirerad av
Faircloughs modell av den kritiska diskursanalysen. På den första nivån
frågar vi oss vad som händer i de lektionssituationer vi studerat och på
vilka sätt vi kan beskriva dessa skeenden. Här använder vi oss av begreppet text så som det används inom kritisk diskursanalys (Fairclough 1995),7
för att representera och studera skeendena på de filmer vi transkriberar.
Dessutom har vi vidareutvecklat en metod för transkription av videodata
som bygger på bl.a. Green (1999).
På den andra nivån gör vi en analys av skeendena utifrån ett antal centrala begrepp för att skapa en bild av hur lärares och elevers interaktion
gestaltar sig. Dessutom gör vi en analys av hur de specifika betingelserna i
de elva lektionssituationerna kan antas påverka elevernas möjligheter att
utveckla kunskaper på sina respektive instrument.
På den tredje nivån tolkar vi den bild som skapats genom beskrivning
och analys, och försöker förstå materialet ur ett mer övergripande och
distanserat perspektiv; varför gör de som de gör? Hur kan lektionssituationerna tolkas och förstås utifrån begreppen interaktion, kunskapsutveckling
och institution? Tolkningen av de situationer vi studerat fokuserar således
inte individnivån. Deltagarna i studien ses som representanter för, och
medskapare av, en tanke- och handlingsstruktur på en kollektiv nivå, som
7

”A text is traditionally understood to be a piece of written language – a whole ‘work’
such as a poem or a novel, or a relatively discrete part of a work such as a chapter. A
rather broader conception has become common within discourse analysis, where a text
may be either written or spoken discourse, so that, for example, the words used in a
conversation (or their written transcription) constitute a text. In cultural analysis, by
contrast, text do not need to be linguistic at all; any cultural artefact – a picture, a building, a piece of music – can be seen as a text.” (Fairclough 1995, sid. 4.)
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aktörer i institutionen instrumentalundervisning. Vi utgår ifrån antagandet
att denna kollektiva institutionsnivå är grundläggande för deltagarnas sätt
att uppfatta, benämna, tänka om, och handla i de situationer vi studerar.
Institutionen kommer till uttryck i värdesystem, i rutiniserade handlingsoch tankemönster som på olika sätt utgör avgränsningar för individers
möjligheter att agera. De analytiska begreppen utgör ett raster, som gör det
möjligt att identifiera sådana rutiniserade handlingsmönster och kommunikationsmönster.
I det följande avsnittet presenterar vi de begrepp och den litteratur som
ligger till grund för vår övergripande referensram, samt diskuterar hur vi
förstår och använder dessa teoretiska redskap för att förstå vårt specifika
undersökningsområde.

Teori på olika nivåer
Teorier kan beskrivas som begreppssystem, som tillsammans bildar ett
nätverk (Hesse 1974). Teoretiska begrepp skapar tillsammans ett fokus på
det studerade materialet och har ett förklaringsvärde utifrån någon viss
forskningsfråga eller utifrån forskningsfältet/objektet. Vissa teorier ligger
på en abstrakt nivå – som symboliska förklaringar av andra symbolsystem
– medan andra kan beskrivas som mer empirinära. Vetenskapsteoretiskt
skiljer sig olika typer av teorier beroende på om de ligger implicerade i
forskningsområdet, eller om de utgör den utsiktspunkt som ger ett visst
perspektiv på området. Detta synsätt på teori får till följd att begrepp från
olika typer av teoribildningar inte på något enkelt sätt kan bytas ut eller
kompletteras med begrepp från andra teoribildningar.
Det är vanskligt att som vi gör i ett och samma arbete föra samman begrepp som hämtats från olika perspektiv/teorier. Ett eklektiskt perspektiv
kan vara fruktbart, men det kan också försvåra en kritisk analys av teorins
förklaringsvärde för forskningsfrågan. Samtidigt kan bredare perspektiv
som kombinerar begrepp från skilda discipliner ge en ökad förståelse av
komplexa skeenden, under förutsättning att begreppen bildar en konsistent förståelseram.
Vi har försökt att lösa det ”eklektiska dilemmat” genom att ställa frågor
på olika nivåer till materialet. Det är alltså inte en egentlig sammansmältning av ett antal teoribildningar, där olika teorier används för att förstärka
en argumentation. Vi har istället valt att försöka kombinera olika perspektiv och teorier på skilda nivåer för att kunna skapa en tydligt struktur i
materialet, som sedan ligger till grund för tolkningen. Med detta arbetssätt
hoppas vi skapa en genomskinlighet i forskningsprocessen som gör det
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möjligt för läsaren att förhålla sig kritisk till alla steg. Vi vill undvika en
begreppslig relativism genom att använda väl definierade och motiverade
begrepp på varje nivå i studien. Vi anser således att de begrepp vi använder har ett förklaringsvärde utifrån undersökningsområde, frågeställning
och studiens perspektiv.8

Musikpedagogik som forskningsfält
Musikpedagogik är en relativt ny forskningsdisciplin. Det innebär att
många av dess frågeområden ännu inte är beskrivna och således saknar
vedertagna begrepp. Eftersom vi inte har tillgång till en fullödig etablerad
musikpedagogisk begreppsapparat för att analytiskt differentiera skeenden och olika typer av handlingar i instrumentalundervisning, har vi sett
det som nödvändigt att konstruera ett antal begrepp för att kunna identifiera och benämna skeenden i vårt material. Detta har vi gjort dels genom att
sätta ord på våra egna tidigare erfarenheter av musikundervisning, dels
genom att modifiera och utveckla begrepp hämtade från såväl kognitiv
teoribildning som pedagogiska studier ur sociolingvistiska perspektiv.
Begreppen har också modifierats under arbetet med materialet.
Den analytiska nivån är som vi ser det nödvändig för att skapa en systematisk grund för den bild av de handlingsmönster som skrivs fram och
diskuteras på tolkningsnivån. Våra analysbegrepp har utvecklats och delvis förändrats under arbetet med filmerna, men grundtankarna har bibehållits under processen. De ursprungliga idéerna var att hitta begrepp för
att kunna skilja ut och beskriva de olika funktioner språk och musik har i
musikundervisning. Detta har lett fram till en beskrivning av fem olika
musik- respektive språkbruk. Dessutom ville vi skilja ut olika aspekter i
komplexa kunskapsstrukturer i musik, vilket ledde oss fram till den s.k.
schemateorin, där vi skiljer på fyra olika schematyper som uttrycker olika
aspekter av kunskaper i musik. Dessa fyra aspekter ligger sedan till grund
för analysen av lärares respektive elevers uppmärksamhetsfokus under
lektionerna. Uppdelningen på olika aspekter av kunskaper i musik gör det
möjligt att studera vad lärare respektive elever är upptagna med under
olika delar av lektionen. Med hjälp av schemabegreppet kan vi också beskriva framförallt det motoriska lärandet i form av hierarkiska processer,
där vi gör antagandet att olika delar följer på varandra och bildar inre representationer i alltmer komplexa kunskapsprocesser. I analysen använder

8

Se även Aspelin (1999, sid. 247) för en diskussion om teoriers förenlighet, och eklekticism respektive pluralism.
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vi även begreppet interaktion för att kunna belysa och jämföra olika förhållningssätt mellan lärare och elever.

Centrala begrepp
Kritisk diskursanalys
Norman Faircloughs Critical Discourse Analysis (1995), har haft en stor betydelse för vårt val av perspektiv. Vi ansluter oss till Faircloughs syn på
begreppen diskurs och diskursanalys: ”My view is that ‘discourse’ is use of
language seen as a form of social practice, and discourse analysis is analysis of how texts work within sociocultural practice.” (Sid. 7.) Det innebär
att en diskurs kan studeras på en mikronivå, som t.ex. vad som sker i ett
klassrum, men att denna situation är bärare av värden i ett större samhälleligt sammanhang.
Den kritiska diskursanalysen (CDA) bildas enligt Fairclough genom att
överlagra tre analyser:
CDA is consolidated here as a ‘three-dimensional’ framework where the aim
is to map three separate forms of analysis onto one another: analysis of (spoken or written) language texts, analysis of discourse practice (processes of
text production, distribution and consumption) and analysis of discursive
events as instances of sociocultural practice. (Fairclough 1995, sid. 2.)

Kännetecknande för den kritiska diskursanalysen är i Faircloughs användning även:
[…] what I think is an important principle for critical discourse analysis; that
analysis of texts should not be artificially isolated from analysis of institutional and discoursal practices within which texts are embedded. (Fairclough
1995, sid. 9.)

Faircloughs ansats är, som vi ser det, teoretiskt förenlig med institutionsoch tankekollektivbegreppet så som de används av Fleck (1935/1997),
Berger & Luckmann (1966/1991) och Douglas (1986). Fairclough är relativt
tydlig i sina metodiska diskussioner av hur institutionsteorin kan omsättas
i forskning med metoder som han kallar kritisk diskursanalys. Hans argumentation bygger på empiriska exempel.
A social institution is (amongst other things) an apparatus of verbal interaction, or an ‘order of discourse’. […] In this perspective, we may regard an
institution as a sort of ‘speech community’ with its own particular repertoire
of speech events, describable in terms of the sorts of ‘components’ which
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ethnographic work on speaking has differentiated – settings, participants
(their identities and relationships), goals, topics, and so forth […].
(Fairclough 1995, sid. 38.)

Faircloughs syn på verbal interaktion är inspirerad av Goffmans arbeten,
speciellt Goffmans dramaturgiska perspektiv på interaktion. Fairclough är
kritisk mot tidigare sociolingvistisk forskning, som han anser bortser från
viktiga aspekter i all interaktion, t.ex. hur ideologi och maktförhållanden
tar gestalt i diskursen.9 Dessa faktorer menar han finns inbyggda i varje
diskurs och diskursordning, och blir avgörande för vem som får tala, när
och om vad man får tala, samt på vilket sätt man kan tala. Fairclough kritiserar således tidigare deskriptiv sociolingvistisk forskning för att denna
opererar innanför de institutioner man säger sig studera utan att problematisera ideologi och makt som grundvalar för interaktion. Detta får till
följd att resultaten alltför snävt kommer att knytas till individer och till det
specifika i varje studerad situation. Den kritiska diskursanalysen går utöver detta perspektiv, och försöker granska institutionen och den sociala
ordningen som den lokala diskursen är en del av.
Ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv kan en text beskrivas, analyseras och tolkas på tre nivåer; en deskriptivt språklig nivå, en diskursnivå
samt en övergripande samhällsnivå (Fairclough 1995, sid. 133). Vårt sätt att
dela in avhandlingens frågor, teori och resultat i tre delar är delvis inspirerat av Faircloughs beskrivning av de tre nivåerna i kritisk diskursanalys
(Fairclough 1995, sid. 97).
I vår studie utgörs texten och den första nivån av våra representationer
i form av transkriptionsscheman. Den andra nivån utgörs i vår studie av
den detaljerade analysen av texten utifrån ett antal begrepp som differentierar olika delar i diskursen, samt beskriver relationerna mellan dessa delar
och olika händelser och hur lärare och elever producerar och tolkar text.
Det tredje steget är tolkningen av beskrivning och analys, d.v.s. förståelsen
av de data man får på de två lägre nivåerna genom att sätta in dessa i ett
större institutionellt och samhälleligt perspektiv.10

Institutionsbegreppet
Institutioner definieras här som de konventioner, normer och regler som
strukturerar mänskligt handlande till bestående eller återkommande
9

Se Fairclough (1995, sid. 43).
Denna uppdelning ger naturligtvis en förenklad bild. Alla nivåerna förutsätter ett mått
av såväl analys som tolkning.
10
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handlings- och tankemönster. Institutionsbegreppet har i samhällsvetenskaplig forskning använts som analytiskt redskap för beskriva och förstå
såväl formellt inrättade organisationer som mer löst sammanhållna eller
informella grupper.11
Vi använder begreppet institution (Berger & Luckmann 1966/1991,
Douglas 1986, 1996, Fairclough 1995, Selander 1998) som ett övergripande
antagande om hur mänskliga handlingar formar, och formas av, traditioner i en historisk process. Institutionsbegreppet ger oss möjlighet att förstå
elevers och lärares handlingar som delar i ett större sammanhang. Institutioner beskrivs i det här arbetet som historiskt formade traditioner, handlings- och tankemönster som i hög grad påverkar lärares och elevers
handlingsutrymme under instrumentalundervisning. Begreppet används
som en ram för att diskutera och förstå hur instrumentalundervisningen
tar gestalt och hur den formats av historiska processer.
En institution är, som vi förstår det, inte i sig ett klassifikationssystem
som enkelt går att kategorisera i hierarkier. Vi förstår begreppet institution
som ett analytiskt redskap som ger möjligheter att problematisera stora
och genomgripande områden av de sociala och symboliska aspekterna av
världen, d.v.s. människans sätt att uppfatta, benämna, förstå och handla i
sin tillvaro.
Vi använder institutionsbegreppet i den samhällsvetenskapliga bemärkelsen, d.v.s. som en socialt sammanhållande ram där gemensamma tankestilar och handlingsmönster kan konstitueras, legitimeras, reproduceras
och bevaras över tid. Inom institutioners ramar skapas begreppsliga system och språkliga uttryckssätt som utgör förståelsehorisonter eller tankekollektiv. Dessa system avgränsar möjligheterna att benämna och förstå
skeenden inom institutionen. Inom instrumentalundervisning kan bl.a.
notsystemet och musikteorin ses som sådana tankesystem som på olika
sätt styr tankar och handlingar om musik i undervisningen.
Detta synsätt får till följd att individer inte tänker hur eller vad som
helst, utan att institutionen påverkar vad som är möjliga tankar och handlingar (Fleck 1935/1997). Genom institutionens historia utvecklas begrepp
och en språklig praktik, d.v.s. en diskurs, som blir styrande för vad som
kan uppfattas som ett naturligt och riktigt sätt att handla. Kunskapsteoretikern Fleck beskrev redan på 1930-talet hur individer påverkar varandra
och bildar ett tankekollektiv. Detta tankekollektiv står i växelverkan med
11

Inom idéhistoria ses institutioner som frusna ideologier, där tankar och handlingar
stelnat i ett regelverk (Liedman 1997, sid. 51 och 216).
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vad som är möjligt för individer att tänka och göra inom en viss tidsperiod.
Detta synsätt strider i viss mån mot våra vardagliga föreställningar om att
varje individ utifrån sin fria vilja styr sina tankar och handlingar. Samtidigt
som tankekollektivet är styrande för individernas tankar, är det dock individerna som utgör kollektivet och därmed kan påverka tankekollektivets
utveckling över tid.

Hur institutioner utvecklas
För att en konvention eller tradition ska kunna utvecklas till en mer stabil
institution, behöver den förankras i något som kan bekräfta dess legitimitet. Genom att associeras till andra kognitiva strukturer, såsom uppfattningar om hur naturen är beskaffad, kan konventioner stärkas och legitimeras. Douglas (1986) menar att konventioner som saknar sådan yttre legitimering inte kan utvecklas till institutioner. Institutioner som mister sin
legitimitet upplöses. Exempelvis har musik under renässansen fått legitimitet bl.a. genom en tydlig koppling till kyrkan. Under senare århundradens sekularisering av samhället har musiken associerats med andra institutioner med samhällelig legitimitet.
En begynnande institution behöver enligt Douglas därtill en stabiliserande princip som hindrar att den tynar bort innan den har etablerats. En
sådan stabiliserande princip utgörs av hur man strukturerar och klassificerar sin omvärld. Det krävs en analogi mellan institutionens principer för
strukturering, och principer från hur vi uppfattar den fysiska eller metafysiska världen. Musik har t.ex. genom historien sökt analogier i såväl naturen som himmelska makter.
Med en funktionalistisk förklaringsmodell kan institutioner och tankekollektiv förstås som informationsfilter. Med hjälp av institutionaliserade
handlings- och tankemönster, minimeras behovet att ständigt ta ställning
till all information som våra sinnen ständigt ställer oss inför. Genom institutionaliserade handlingsmönster och tankestilar vet individen vad denne
kan förvänta sig i olika situationer, och kan jämföra ny information mot
dessa förväntningar. Denna förklaringsmodell är, som vi ser det, förenlig
med kognitiv teori och schemabegreppet, som vi använder i våra analyser.12
Hur historiska förhållanden påverkar våra tankar om olika förhållanden och fenomen är grundläggande i användningen av det samhällsveten12

Även Goffmans (1959/1990) syn på interaktion och de rutiner som denna ofta bygger
på kan ses som återkommande mönster som minskar behovet att ständigt ta ställning till
de stora mängder information som möter våra sinnen.

16

Teori

skapliga institutionsbegreppet. Berger och Luckmann (1966/1991) betonar
betydelsen av att förstå institutioner som produkter av sin historia, och att
varje social situation som pågår över tid bär förutsättningen att utvecklas
till en institution.

Institution och samhälle
Det sena 1900-talet och millennieskiftet är en tid som utmärkts av mycket
snabba förändringar i många av samhällets delar och strukturer. Institutionerna kan då också ha funktionen att hålla emot eller vara en ram inom
vilken man försöker styra och kontrollera de förändringar som sker t.ex.
genom tryck från yttre förhållanden och en glidning i värdering av olika
institutioner,13 där mer inflytelserika institutioner kommer att invadera
dem med svagare ställning (Fairclough 1995, Liedman 1997). När svagare
institutioner mister delar av sin legitimitet, söker de stöd genom att försöka associera sig med starkare institutioner.

Perspektiv på instrumentalundervisning
Institutionsbegreppet används i denna studie som ett analytiskt redskap
för att beskriva och förstå hur musikpedagogiska praktiker vuxit fram och
kommer till uttryck i rutiniserade handlingsmönster, samt vilka synsätt
och tankemönster om musik och musikundervisning som de bygger på.
Till grund för analys och tolkning ligger texten i form av de transkriberade
lektionsdiskurserna. I användningen av språk, musik, rörelser och andra
handlingar i den dagliga instrumentalundervisningspraktiken konstruerar
och återskapar ledning, lärare, elever och föräldrar sociala strukturer som
t.ex. interaktionsmönster, kommunikationsvägar och maktrelationer mellan lärare och elever, mellan lärare och skolledning, mellan skolan och dess
huvudman, och vidare i samhällsstrukturen.
Gestik, musicerande och talande – och i förekommande fall skrift – i
den praktiska verksamheten, utgör tillsammans en diskurs där institutionens tankekollektiv och interaktionsmönster kommer till uttryck. Interak13

Institutionsteorin kan även jämföras med den närliggande systemteorin. Systemteoretiska perspektiv har kommit att användas inom så olika vetenskapliga riktningar som
fysik, biologi, sociologi, etik, medicin, ekonomi och ekologi. Den allmänna systemteorin
utvecklades under 1930- och 40-talet mycket av filosofen Ludwig von Bertalanffy (1968).
System antas ha följande egenskaper: I korrelation med systems komplexitetsgrad förfogar de över ett antal handlingsalternativ för att uppnå mål. De har en målinriktning. De
är hierarkiskt uppbyggda. De ingående delarna (subsystem) har en viss nivå av autonomi i förhållande till andra system. De strävar efter att bibehålla sin jämvikt. System
kan inte av egen kraft förändra sin struktur eller grundläggande målinriktning, sådana
förändringar sker endast i form av svar på yttre påverkan.
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tionsbegreppet används här i betydelsen ömsesidiga påverkansprocesser
mellan individer eller grupper. Genom att analysera den dominerande
diskursen om musik och musikundervisning och samtidigt jämföra den
med alternativa diskurser kan man utforska institutionens gränsland.
Inom instrumentalundervisning kan man också urskilja mindre och
mer informella institutioner av gemensamma regler, konventioner och
normer, utifrån traditioner specifika för olika instrument, musikstilar eller
undervisningsformer. Instrumentalundervisning betraktad som institution
ingår därtill i mer övergripande institutionella system såsom skola, fritidsverksamhet, kommunal service, folkbildning etc. Dessa institutionella
system är i sin tur delar av mer övergripande samhällssystem. I analogi
med hur individens förhållande till institutionen, står institutionen i ett
förhållande till övergripande institutionella system. Exempelvis förhåller
sig politiker och andra beslutsfattare till instrumentalundervisning som
institution, snarare än till de individer och verksamheter som finns inom
institutionen.14
Vi förstår Faircloughs begrepp ”discourse practice” som hur institutionens gränser och konventioner tar gestalt och kommer till uttryck, och
därmed kan studeras som en text. Genom en analys av texter blir den diskursiva praktiken synliggjord, t.ex. hur musiklärare och elever interagerar
inom en musikskolas ramar.
En annan institutionell nivå utgörs av instrumentalundervisning som
kulturell konvention. Institutionen ramar in vad som uttrycks i språk och
handlingar samt hur dessa förstås av aktörer inom och utanför institutionen. Detta synsätt gör det möjligt att förstå hur t.ex. lärarnas egna resonemang om sin verksamhet skiljer sig från det som en systematisk analys av
undervisningsdiskursen kan visa. Varje diskursiv praktik har sina egna
regler och opererar med olika begrepp och värdesystem.
Genom användningen av språk, musik och andra handlingar på samtliga nivåer inom institutionen, såväl som på den samhälleliga nivån, konstrueras och rekonstrueras sociala strukturer som t.ex. maktrelationer
mellan aktörer på olika nivåer. Texten ses i det perspektivet som en bärare
av, och en viktig länk till, mer övergripande sociala strukturer. Deltagarna
i de institutionella diskursiva praktikerna betraktas som aktiva i skapandet
och återskapandet av den samhällsordning som de samtidigt är beroende

14

En längre diskussion om instrumentalundervisningens förhållande till andra institutioner på samhällsnivå skulle dock leda för långt för detta arbete.

18

Teori

av. Genom en kritisk diskursanalys kan dessa strukturer blottläggas, så att
de blir möjliga att problematisera.
Med institutionsbegreppet som teoretiskt redskap skapas ett perspektiv
på individ och samhälle där maktförhållanden inte är determinerade, utan
möjliga att förändra. Skilda individer har dock utifrån sina sociala och
kulturella bakgrunder, och de institutioner de är deltagare i, olika grad av
möjligheter att påverka och styra sina liv. Tillhörigheten till olika institutioner avgränsar individers möjligheter att fatta sina egna beslut, men är
samtidigt en grundläggande aspekt av det sociala livet.

Interaktion
Från ett inledande lärar- respektive elevperspektiv i starten av vår studie
försköts vårt fokus under transkriptionen av videofilmerna alltmer mot
interaktionen, d.v.s. mot hur lärare och elever i växelverkan påverkar varandras handlande genom användandet av olika uttrycksmodaliteter som
språk, rörelser, blickar, musik, positionering i rummet etc. Detta förändrade fokus från ett lärar- och elevperspektiv till ett övergripande perspektiv, där skeendena studeras som en helhet, fick som konsekvens att vi
valde att utöka vårt perspektiv med begrepp hämtade från interaktionsforskning.
Sambanden mellan mönster i interaktionen och de kunskaper som kan
utvecklas i dessa situationer, blev alltmer uppenbara under transkriptionsarbetet. En anledning till detta kan vara arbetsformen individuell undervisning, som är den vanligast förekommande i de lektioner vi studerat.
Denna arbetsform innebär att lärare och elev förhåller sig till varandra på
ett annat sätt än i klassrumssituationer med många deltagare.15 Vi använder begrepp från interaktionsforskning dels i analysen av lektionssituationerna, dels i den övergripande tolkningen av hela materialet.

Interaktion – institution
Den amerikanske sociologen Erving Goffmans analytiska beskrivningar av
interaktionen i människors vardagliga liv i olika kulturer och sociala sammanhang, har varit mycket inflytelserik inom flera olika forskningsdiscipliner. Goffmans begrepp och analyser ligger bl.a. till grund för mycket av
Berger & Luckmanns, Giddens och Faircloughs arbeten. Hans sätt att beskriva och analytiskt differentiera vardagliga handlingar som, oftast out15

Med arbetsformer menas här organisationen av undervisningssituationer. Undervisningen kan organiseras på många sätt, t.ex. enskild undervisning, orkesterklass eller
distansundervisning med hjälp av informationsteknik.
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talade, regler och normer, kan ses som en gestaltning av de sociala rutiniserade handlingar och konventioner som formar institutioner. I detta avsnitt beskriver vi de av Goffmans centrala begrepp som vi anser relevanta
för vårt eget arbete.

Goffmans definition av interaktion
Interaktion definieras som ömsesidigt samspel, där deltagarna agerar i
varandras närhet. Interaktionsprocesser uppstår när flera individer eller
grupper handlar i varandras åsyn och eller åhörande.
Interaktion behöver inte innebära verbal kommunikation, eller att man
agerar med eller mot varandra, utan kan också ske genom att man agerar
bredvid varandra. Interaktionen sker parallellt i flera uttrycksmodaliteter,
där språket och den handling som står i fokus bara är en av kommunikationskanalerna för information. Goffman (1981) menar att det inte är tillräckligt att endast analysera språket då det ofta är ett komplement till
andra typer av handlingar och kommunikation i andra modaliteter.

Framträdande, fasad och rutin
Goffmans perspektiv på interaktionen i vardagslivet i The Presentation of
Self in Everyday Life (1959/1990), är dramaturgiskt såtillvida att han fokuserar på hur individer som agerar i team i sitt samspel med andra team försöker att framställa sig själva och därigenom styra det intryck andra får av
honom eller henne så att det ska tjäna individens eller teamets syften. Som
exempel ger Goffman återkommande skildringar av interaktionsmönster i
restaurang och hotellbranschen, sjukvårdsinrättningar, affärer och skolor.
Denna intrycksstyrning behöver inte vara ett medvetet uttryckt syfte hos
den som framträder. Varje interaktionstillfälle ses som en form av framträdande. Handlingar blir rutiniserade framträdanden som sker i olika
”settings” vilket i sin tur blir styrande för framträdandet.
Med front, eller i svensk översättning fasad, avser Goffman den del av
individens framträdande under interagerandet som är mer statiskt och
återkommande till sin karaktär, och som har syftet att genom tecken definiera situationen för dem som är åskådare och deltagare till situationen.
Här vill vi anknyta till inramningen av de lektioner vi studerar, då dessa
utspelar sig i en miljö som läraren är väl förtrogen med, medan varje enskild elev är en tillfällig besökare. Denna fasad ger läraren ett övertag i
situationen.
Behovet av att snabbt definiera situationer och ta ställning till dem man
interagerar med kan enligt Goffman delvis förstås historiskt mot bakgrund
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av samhällsutvecklingen i framförallt den västerländska kulturen, även
om han också ger exempel såväl från andra kulturer som från historien.
Industrialiseringen och inflyttningen till städer, större arbetsdelning och
idag en allt ökad globalisering gör att människor inte längre känner till
varandra och varandras sociala bakgrund på samma direkta sätt som tidigare.
Goffmans bok skrevs under 1950-talet, men de exempel han ger känns
ändå mycket giltiga utifrån våra erfarenheter under det sena 1990-talet och
det begynnande 2000-talet. Idag ser vi en ständig ökning av antalet situationer som behöver definieras och där deltagarna saknar tidigare personliga relationer. Den sociala ordningen baserad på tydliga klasser har förändrats mot mer diffusa hierarkier, men där social positionering inte blivit
mindre viktig, och som kanske tar sig andra uttryck än tidigare. Allt fler
situationer behöver förhandlas och definieras, nya sociala hierarkier tar
form. Ett exempel på en sådan situation är de undervisningssekvenser vi
studerar, där läraren kan ses som en av samhället och institutionen legitimerad expert. I interaktion med eleverna återskapas institutionens föreställningar om lärar- respektive elevroller.

Team
Goffmans undersökningsfokus ligger på hur människor i form av team i
sina dagliga göranden och låtanden spelar upp och gestaltar sociala
strukturer i sin interaktion. Hans analys utgår således inte från individen
som minsta analysenhet, utan från de grupper där individer tillsammans
framträder för att utföra en uppgift.
Goffman menar att vi ofta t.o.m. när vi är ensamma agerar så som om vi
hade en publik framför oss. Individer tillsammans formar i sitt samspel
definitionen av situationen, varandras roller och handlingar – en lärare är
ingen lärare utan elever och vice versa. I samma team kan ingå individer
med olika roller och skild social status, t.ex. lärare och skolledare.
Det är i den dagliga interaktion, menar Goffman, som samhällsordningen förhandlas och får sin legitimitet genom att människor väljer sitt
sätt att agera utifrån hur man definierar situationer och roller. Som vi uppfattar Goffman, har han varken ett renodlat konflikt- eller konsensusperspektiv. Han ser istället varje interaktion som en förhandling under ett
sorts vapenstillestånd, där parterna gemensamt upprätthåller en social
ordning, inte för att man nödvändigtvis är ense om sakernas tillstånd, utan
för att undvika kaos eller öppen krigföring. Hans perspektiv är inte sta-
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tiskt, en förändring av roller är möjlig och genom olika strategier har de
som interagerar möjlighet att påverka skeendena i olika riktningar.

Regioner och regionbeteende
Goffman delar in olika typer av interaktion utifrån den fysiska plats där de
äger rum i huvudsak två regioner: en främre som motsvarar scenen och en
bakre som är logen och kulisserna – en indelning som i sin tur leder till
skilda regionbeteenden. I den främre regionen sker vårt (dramatiska)
framträdande, i den bakre drar vi oss undan från framträdandets alla krav
på upprätthållandet av ett stort antal ofta ickeverbaliserade regler och
normer som styr bl.a. vad och hur vi talar, klär oss och rör oss i rummet. I
den bakre regionen behöver läraren inte längre vara artigt uppmärksam,
utan kan koppla av från de normer som styr hans eller hennes yrkesmässiga framträdande.
Under framträdandet i den främre regionen behöver sådana aspekter
som kan misskreditera teamet och framträdandet hållas undan. Det kan
dels handla om hur man behandlar publiken inför vilken man framträder,
dels om hur man uppför sig när man är synlig för publiken, men när ens
uppmärksamhet inte är primärt riktad mot denna. Teamet behöver agera
så att publiken ska få intrycket av att de agerande handlar kompetent och
målinriktat. Alla tecken som skulle kunna motsäga detta budskap till publiken behöver tryckas undan.
I den bakre regionen kan dessa dolda aspekter, eller hemligheter,
komma till öppet uttryck. Hemligheter av olika typ är sådan information
som behöver döljas för publiken/andra team för att den skulle kunna få
negativa följder för intrycket av framträdandet. Hemlig information skapar även en känsla av tillhörighet respektive utanförskap i ett team och
hjälper team-medlemmarna att känna sig initierade.
Goffman ser dock inte de roller och normer han beskriver som för evigt
bestämda. Bland annat den sociala rörligheten förändrar på olika sätt våra
kollektiva representationer av roller, fasader och situationer. Goffman ger
också ett stort antal exempel på strategier och rollgestalter, som används
för att påverka utan att öppet förändra definitionen av olika situationer.
Som han ser det är interaktionen till stor del byggd på våra intryck och
projicering av tidigare erfarenheter av liknande situationer, snarare än på
verkliga kunskaper om varandra. Det är, menar Goffman, inte möjligt att
tillräckligt snabbt skaffa sig all nödvändig information om dem vi möter
och interagerar med. Det är därför intrycksstyrningen och kollektiva re-
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presentationer utifrån mer eller mindre stereotypa definitioner av situationer, roller och fasader är en nödvändig del av all interaktion.16

Maktbegreppet
Begreppet makt är laddat med många olika värden och relateras ofta till
politiskt influerad forskning. Maktbegreppet associeras ofta med något
negativt, med orättfärdig styrning, eller auktoritära metoder. Det kan vara
en av anledningarna till att det ofta inte uttrycks, även då det förefaller
tämligen klart att det är maktrelationer som avses. Vi ansluter oss här till
Giddens (1984) syn på begreppet, där makt och maktutövning kan ta sig
många uttryck och är en fundamental del av människors handlingar och
interaktion i alla delar av samhället. I denna betydelse ses alla undervisningshandlingar som en form av maktutövning.
Educational institutions are heavily involved in these general developments
affecting language in its relation to power. First, educational practices themselves constitute a core domain of linguistic and discursive power and of the
engineering of discursive practices. (Fairclough 1995, sid. 220.)

Begreppet makt använt på detta sätt gör inte anspråk på att förklara vad
som är en ”god” respektive ”ond” handling. Att utöva makt kan göras på
många olika sätt som kan vara såväl konstruktiva som destruktiva för den
som blir påverkad att handla i en viss riktning.
Giddens (1984, sid. 16) definierar makt som de processer där resurser
fokuseras genom vilket värde de tillskrivs och hur de legitimeras. Maktutövning innebär därmed att kunna ingripa i och förändra de dagliga rutiner
som formas i tid och rum. Makt kan utövas på flera olika sätt, bl.a. indirekt
genom att undvika att ta upp vissa saker till behandling. En sådan undvikande strategi är särskilt svår att bemöta, vilket kan vara en av anledningarna till att sådan maktutövning sällan behandlas i litteraturen.
Giddens ser människors rörelser i rummet som en form av social positionering. Hur lärare och elever förhåller sig till varandra i undervisningsrummet är en sådan kvalitet i gestaltandet av den sociala ordningen. Ett
exempel från vårt material är hur läraren ställer sig i en sådan position att
vissa elever i undervisningsgruppen inte kommer att kunna se vad eller
hur denne gör, samtidigt som lärarens möjlighet att följa eleverna minskar.

16

Goffmans begrepp används även av Bouij (1998) i en analys av musiklärarstudenters
yrkessocialisation och de motstridiga roller som studenterna hanterar under sin utbildningstid.
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Att utöva makt innebär utifrån detta synsätt att använda olika medel
eller maktresurser för att styra och påverka sin omgivning i någon viss
riktning utifrån sina egna syften. Dessa syften kan vara språkligt uttryckta
avsikter eller avspegla mer rutiniserade handlingsmönster som är en del
av de ramar som en institution skapar kring vissa situationer, t.ex. lärares
handlingar mot elever i skolundervisning. Sättet att använda skilda språkbruk i undervisning kan också ses som ett maktmedel som får konsekvenser för vilka kunskaper som elever kan utveckla i undervisningssituationer. Det ickenormativa maktbegreppet hjälper oss att fokusera på sådana
styrnings- och påverkansprocesser i interaktionen mellan lärare och elever
i de undervisningssituationer vi studerar.
Vårt perspektiv utgår ifrån människor som medskapare av social ordning i styrnings- och påverkansprocesser, och är därför varken ett renodlat
uppifrån- eller nedifrånperspektiv.17 Vi betraktar interaktionen mellan lärare och elever på våra filmer som ett uttryck för ett komplext samspel
mellan individernas val mellan olika handlingsalternativ samt de rutiniserade handlingsmönster som erbjuds av traditionen i den institution där de
är verksamma. På så sätt kan man även betrakta lektionsdiskursen som en
dialog med institutionen.
Maktbegreppet får en särskild relevans för att förstå de sekvenser där
det är uppenbart att lärare och elever är på olika spår och där en ny diskursiv ordning behöver skapas för återuppta någon sorts kontakt mellan
deltagarna. Detta innebär att vi ser lärares och elevers handlingar som en
komplicerad väv av beslut som på olika sätt gestaltar institutionens svar
på vissa återkommande situationer där rutiniserade handlingar och tolkningsmöjligheter ger deltagarna en ram att handla inom.
Med Goffmans begrepp som redskap ökar vi våra möjligheter att bryta
ned skeendena och diskursen på en sådan nivå att vi kan visa hur lärare
och elever genom sina handlingar skapar och återskapar social ordning i
klassrummet (Fairclough 1995), samt hur denna ordning på olika sätt påverkar elevers möjlighet till kunskapsutveckling. Den sistnämnda frågan
ser vi som mycket väsentlig. Om makt och maktutövning är grundläggande i allt mänskligt samspel bör det också vara en viktig del av den
här studien, utan vilket det inte är möjligt att förstå hur skeendena påverkar möjligheterna för elever och lärare att kommunicera och utvecklas. Ut17

Med ett uppifrånperspektiv menar vi att människors handlingar i en viss situation ses
som konsekvenser av en styrande samhällsnivå, där individerna antas ha ett mycket litet
handlingsutrymme. Med nedifrånperspektiv menar vi en förklaringsmodell där individen och dennes personlighet ses som avgörande för vad som sker.
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övandet av makt ses alltså inte som något nödvändigtvis negativt, utan
som en grundläggande aspekt i all mänsklig kommunikation. Goffman
menar därtill att all interaktion inte bara handlar om att komma överens
om vad situationen utgörs av, utan även att komma överens om vems anspråk på definition av situationen som ska gälla.
I fokus för denna studie är hur makt utövas, och hur olika sätt att utöva
makt kan användas så att de antingen kan antas främja eller försvåra
kommunikation och utveckling av kunskaper. Maktperspektivet operationaliseras genom analys av vem som bestämmer vad som får sägas, göras
och hur detta kan förstås, vems perspektiv på musik och kunskap som har
företräde, hur maktutövningen tar gestalt, vem som tar initiativ till vilka
maktmedel som används för att genomdriva förändringar av lektionens
innehåll och/eller form, samt vilka konsekvenser maktutövningen har för
elevernas möjligheter att utveckla kunskaper. Vi fokuserar vårt intresse på
sådana situationer där den svagare partens, d.v.s. elevernas, intressen och
röster inte kommer till tals, och där deras erfarenheter negligeras. Dessutom försöker vi förhålla oss kritiska till den starkare partens sätt att utöva
sin större makt, och vilka konsekvenser detta får för möjligheterna till kunskapsutveckling. Att inte tydliggöra institutionens konventioner och regler
förhindrar elevers möjligheter att lära och bli delaktiga i institutionen.
Genom att inte låta eleven bli delaktig, kan läraren behålla sin auktoritet.

Musik och musikundervisning
ur ett institutionsperspektiv
Musik, institutioner och diskurs
Detta avsnitt ägnas åt att teckna en bakgrund där vi diskuterar hur institutionen instrumentalundervisning vuxit fram, samt något om hur denna
står i relation till andra musikaliska institutioner i samhället genom historien. Dessa – t.ex. konstmusik och populärmusik – kan antas påverka bl.a.
musiksyn, kunskapssyn och handlingsmönster hos de lärare och elever
som deltar i instrumentalundervisning. Det kommer även att påverka synen på hur instrumentalundervisning organiseras samt vilka arbetsformer
som används.
Man kan dock inte, menar vi, se instrumentalundervisning som en direkt förlängning av de musikaliska institutionerna. Instrumentalundervisningens praktik har ett delvis annat syfte och annan organisation i sam-
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hället än de musikaliska institutioner den hämtar sitt innehåll ifrån. De
villkor som skiljer undervisningspraktik från andra musikaliska institutioner, formar särskilda krav på anpassning av musiken och musicerandet till
det specifika i undervisningssituationen, vilket får till följd att musik som
flyttas in i undervisningssituationen får delvis andra funktioner än den har
utanför institutionen.18 Samtidigt innebär alla musikaliska praktiker ett
mått av lärande, där kunskapssynen och kunskapsutvecklingen ofta skiljer
sig från den som kommer till uttryck i mer formellt institutionaliserad instrumentalundervisning (Berkaak & Ruud 1994, Saar 1999).

Frivillig instrumentalundervisning
Den instrumentalundervisning vi studerar har historiskt huvudsakligen
bedrivits utanför den obligatoriska skolan och av lärare med annan utbildning än lärarna i skolan (Olsson 1993, Stålhammar 1995, Gustafsson 2000).
Instrumentallärarna har förberetts för ett yrkesfält som skiljer sig från det
som möter klasslärare.19 Det har varit ett fält där eleverna inte består av
samtliga barn utan av vissa delar av åldersgruppen; dem som frivilligt sökt
sig till denna skolform. Dessa elever kan också själva välja att när som helst
avsluta sina studier. Det är ovanligt att man inom organisationen tar reda
på varför elever slutar.
Den frivilliga musikundervisningen i musik- och kulturskolor och studieförbund bedrivs vanligen i små grupper, med elever från i huvudsak
högre socioekonomisk bakgrund (Brändström & Wiklund 1995). Undervisningen saknar, till skillnad från den obligatoriska skolan, statliga läroplaner och betyg, samt något övergripande organ för utvärdering av verksamheten. Lärarna har på de flesta håll personligen haft ansvaret för innehåll och arbetsformer i sin undervisning, utan att behöva formulera det i
t.ex. studieplaner etc. Skolledning, föräldrar och andra intressenter har haft
små möjligheter att påverka inriktningen i den enskilde lärarens undervisning. Samtidigt har denna organisatoriska frihet för individen lett till att
instrumentalläraren haft få möjligheter till organiserat samarbete om undervisningens innehåll och form (Claesson 1994, Stålhammar 1995).

Utbildning av instrumentallärare
Musiklärarutbildningen, och i synnerhet instrumentallärarutbildningen, är
historiskt präglad av färdighetsträning i instrumentalspel (Brändström &
18

Jämför Reimers (1983) samt Olsson (1993).
För en diskussion om musiklärarutbildningen, se vidare Olsson (1993), Brändström &
Wiklund (1995) samt Bouij (1998).
19
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Wiklund 1995, Gustafsson 1998) och därmed av den kunskapssyn som
präglar musikerprofessionen. De musikhögskolor som erbjuder lärarutbildning har särskilda antagningsprov, där spelskicklighet på ett eller flera
instrument samt kunskaper i musikteori har en avgörande betydelse för
urvalet av nya studenter. Musikaliska kunskaper ses som starkt knutna till
de enskilda individerna och deras begåvning. I flera delar av musiklärarutbildningen saknas formulerade kursplaner eller teoretisk kurslitteratur
ur ett vetenskapligt pedagogiskt perspektiv. Musiklärarutbildningen bygger till stor del på mer traditionella former av utbildning av yrkesmusiker,
det s.k. mästar-lärlingförhållandet och på konservatorietraditionen (Olsson
1993, Nielsen & Kvale 1999). Bouij (1998) beskriver hur musikerrollen är
den som har högst status på musikhögskolan, och hur viktigt det är för
instrumentallärarstudenter att bli accepterade som goda musiker.20 Instrumentallärarutbildningen kan sägas ha allmänt lägre status än musikerutbildningen, då musiklärarstudenterna, till skillnad från musikerstudenterna, ofta inte ses som fullvärdiga konstnärer.21
Vi vill mot bakgrund av denna beskrivning argumentera för att instrumentalundervisning kan betraktas som en egen institution, mer eller
mindre avgränsad från de pedagogiska strömningar och de styrmedel som
påverkat undervisning i andra ämnesområden. Vi gör antagandet att institutionen instrumentalundervisning i huvudsak har påverkats av synen
på musik och musicerande i de olika musikaliska institutioner där framför
allt lärarna har varit verksamma.

Musik i tanke och praktik genom historien
Hur begreppet musik avgränsas kan antas ha betydelse för hur lärare och
elever förhåller sig i de lektionssituationer vi filmat. För att kunna förstå
dessa är det nödvändigt att tillföra ett historiskt/samhälleligt perspektiv
på musikbegreppet och musikens skilda funktioner i olika skikt av den
västerländska samhällsstrukturen. Musik är inte något som enkelt låter sig
definieras, då musik delvis har olika betydelse och funktion i skilda sammanhang. Variationer och förändringar i tolkningen av musikbegreppet

20

Musikeridentiteten kontra läraridentiteten behandlas även i en intervjuundersökning
av Brändström (1997). Se även Roberts (1990), som beskriver den sociala konstruktionen
av musikeridentitet hos musiklärarstudenter i Canada.
21
Ett symposium ordnades vid musikhögskolan i Malmö 1993 med temat den ”Den
konstnärliga pedagogen och den pedagogiske konstnären.”(Sundin 1994), vilket kan ses
som ett försök till en problematisering av denna föreställning.
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kan antas ha stor betydelse för urvalet och användningen av musik i undervisningssituationer.
Institutionsbegreppet visar hur praktiker, förhållningssätt och förståelsehorisonter införlivas hos medlemmarna i institutionen, så att behovet av
att motivera handlingar minskar. I den dagliga praktiken återskapar institutionen sin historia vilket i sin tur stärker gränserna mot andra institutioner. Detta synsätt ska inte ses som determinerande, d.v.s. att den enskilde inte har några möjligheter att själv påverka situationen. Vi ser det
som en del av hur institutionen instrumentalundervisning formats historiskt samt vilket handlingsutrymme detta ger lärare och elever i de studerande situationerna. Det är därmed relevant för tolkningen av resultaten
att i texten försöka ringa in några tankekollektiv inom musik och musikundervisning som varit särskilt framträdande genom historien.

Fyra institutioner
De musiklärare och elever vi studerat är, förutom deltagare i institutionen
instrumentalundervisning, även deltaktiga i större och mer övergripande
musikaliska institutioner. Varje lärare och elev inom den instrumentalundervisning vi studerar har genom sina tidigare erfarenheter som musiklyssnare och/eller -utövare skapat sig en musikalisk identitet.22 Denna
identitet kan vara starkt förknippad med en viss typ av institution, men
den kan även vara sammansatt av flera olika.
Mot bakgrund av vårt empiriska material fokuserar vi intresset på fyra
institutioner som utgör delar av en större musikinstitution; konstmusik,
populärmusik, instrumentalundervisning, samt forskning om musik och
musikpedagogik.23 Dessa traditioner har många gemensamma drag och
beröringspunkter, men det finns också vissa tydliga skillnader och konfliktytor som kan beskrivas såväl med inommusikaliska termer som med
sociologiska begrepp.
Konstmusiken har en historiskt stark ställning inom formellt inrättade
institutioner, medan populärmusiken oftare associeras med mindre formella institutioner och massmediakulturen. Det var först på 1970-talet som
populärmusiken och folkmusik i viss mån vann inträde i den högre mu-

22

För en djupare diskussion om musik och identitet, se Ruud (1997).
Vi är naturligtvis medvetna om att indelningen i populär- och konstmusik inte är
oproblematisk, men den är etablerad såväl inom musikvetenskap som i dagspress och
vardagsspråk (se t.ex. Sohlmans musiklexikon), och kan därmed ses som etablerade
institutioner. En extensiv diskussion om vad som kan läggas i begreppen populärmusik
respektive konstmusik ligger utanför detta arbete.
23
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sikutbildningen, men den kom att anpassas till den konstmusikaliska traditionen i flera avseenden (Olsson 1993).
Forskningen om musik har en lång historia, som delvis tar sin början
redan i antiken. Den mer specifikt musikpedagogiska forskningen kom i
Sverige att utvecklas ur musikvetenskapen och allmänpedagogiken. Det
kan dock diskuteras i vilken mån den pedagogiskt-didaktiska forskningen
har kommit att influera utbildningen av musiklärare eller verksamheten i
musik- och kulturskolorna.
De fyra institutionernas skilda sociala villkor får konsekvenser för hur
tankestilar utvecklas, hur individer får tillträde till institutionen, hur de
legitimerar sin verksamhet etc. De skilda institutionerna och tankekollektiven får, som vi ser det, även stor betydelse för vilka handlingar och tankar som ses som möjliga inom institutionen instrumentalundervisning. Det
har också fått betydelse för vilken musik som behandlas i instrumentalundervisning på olika nivåer.
Med hjälp av institutionsbegreppet som analytiskt redskap vill vi beskriva och förstå hur olika musikaliska institutioner söker sin legitimering i
samhället bl.a. genom att associera sig med andra starka institutioner. Det
har dock inte varit möjligt att helt renodla framställningen i avsnittet utifrån de olika institutionerna.

Musik och social värdering
Valet av musik att spela, lyssna till, eller undervisa kring, förstås som uttryck för hur olika typer av musik värderas. Därigenom säger det något
även om de olika sfärer och livsstilar som musik kan sägas representera
och vara en viktigt del av (Bjurström 1997, Fornäs, Lindberg, & Sernhede
1988, Frykman 1988).
Att förändra sina musikaliska preferenser innebär ofta att man byter
kulturell kontext. Att röra sig från symfoniorkestern i dess konsertlokal till
rockbandet i källaren är en förflyttning som inte endast kan ses som en
rörelse mellan olika musikaliska estetiker, utan också som en förflyttning
mellan olika rumsliga och sociala sfärer och institutioner med skilda begrepps- och värdesystem (Berkaak & Ruud 1994, Ruud 1997, Bjurström
1997).
Tidigare forskning visar att det finns en stark koppling mellan föräldrars socioekonomiska samt kulturella bakgrund och deras barns stil och
smak, såsom den bl.a. kommer till uttryck i musikpreferenser samt val av
utbildningsvägar. Valet av musik att lyssna till, och/eller att utöva, blir
även ett sätt att visa sociala tillhörighet (Bjurström 1997, Brändström &
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Wiklund 1995). Detta kan gälla såväl en tonåring som utövar punkmusik
med dess tillhörande attribut och värderingar, som en medelålders symfoniorkestermusiker, eller dennes tidigare kollega som nu arbetar som lärare i en kommunal musikskola. De begrepp som används för att diskutera
och kategorisera olika typer av musik är starkt laddade med värden. Företrädare för olika musikaliska institutioner använder olika typer av begrepps- och värdesystem för att benämna sin praktik och de föreställningar som hänger samman med denna praktik. Varje musikinstitution
utvecklar olika begrepps- och värdesystem som inte på ett entydigt sätt
kan överföras till någon av de andra institutionerna.

Analogier, metaforer och legitimitet
Genom analogier och metaforer har musik och musikundervisning funnit
sin legitimitet på olika sätt i olika samhällen i historien; ett tydligt exempel
är kopplingen till religionen. Genom att legitimera, och legitimeras av,
analogier med etablerade fenomen och förhållanden stärker institutioner
varandra.
Associationerna kan dock användas även för att misskreditera institutioner, exempelvis har de musikaliska institutioner som benämns ”folklig”
eller ”populärmusik” associerats till olika negativt värderade fenomen,
t.ex. med ett drogliberalt och omoraliskt leverne,24 något som använts i
argumentation mot förändringar i musik- och samhällsliv.
Konstmusik associeras vanligen med fenomen som representerar högre
moral och större livsvärden, och är genom sin historiska framväxt starkt
kopplad till samhällsklasser med hög social och ekonomisk status samt till
de institutioner som dessa grupper skapade, t.ex. kyrkan, hoven och akademierna.
Under renässansen blev den kristna kyrkan och de europeiska hoven
den ram inom vilken de musikformer vi idag kallar konstmusik legitimerades och fick möjlighet att utvecklas.25 Det var inom denna kontext som
en professionell musikerkår fick sin träning, identitet och sociala status.26
Här kan vi se en första professionalisering av musikeryrket. Genom att
kopplas samman med en institution med högt samhälleligt värde och stor
24

Något som är ett återkommande tema inom forskning om ungdomskultur, se t.ex.
Frykman (1988), Bjurström (1997).
25
De följande historiska avsnitten bygger vi, där inget annat anges, på Benestad (1994),
Dahlstedt (1990), Ling (1983), Goehr (1992/1997) och Sohlmans musiklexikon (1977).
26
Under 13- och 1400-talens utvecklades profana sammanslutningar av musiker, t.ex.
”stadspipare”, i norra europa (Sohlmans musiklexikon 1977).

30

Teori

legitimitet kunde man skapa gränser mellan denna musik och sådan
musik som fanns utanför kyrkan/institutionen. Man ansåg att musikens
mening och värde var knutet till kyrkans texter. Dess värde kopplades
samman med texten i så hög grad att: ”Melody lacking reference to anything valuable beyond itself had no acceptable function” (Goehr
1992/1997, sid. 136). Kyrkans och hovens starka samhälleliga legitimitet
kunde överföras och ge ett värde till den musik som fanns inom institutionen.
I renässansens Europa blev instrumentalspel och musikundervisning en
viktig del av de adliga och kungliga barnens uppfostran. Hos hoven och
adeln utvecklades musikformer, som krävde stor spelskicklighet, och det
var i dessa kretsar man hade möjlighet att ägna den tid som behövs för att
utveckla skicklighet i instrumentalspel. Dessutom hade man möjlighet att
hålla sig med avlönade kompositörer och lärare. Under de följande seklen
fortsatte musik att vara en del av de privilegierade klassernas liv. Med
borgarklassens allt starkare ställning under 1700- och 1800-talet kom de
musikformer som vi idag kallar konstmusik, att spridas utanför hoven och
kyrkan. Denna musik nådde en något bredare publik dels genom inrättande av offentliga konserter, dels inom ramen för den borgerliga salongskulturen (Öhrström 1987, 1998, Ahlbeck 1994, 1998). Fortfarande var det
svårt för personer utanför de mest gynnande samhällsklasserna att få möjlighet att studera under så lång tid att de kunde utveckla tillräckliga kunskaper för att kunna spela sådan konstmusik. Det gavs dock vissa möjligheter för mindre socialt gynnade individer, men som ansågs särskilt begåvade, att genom stipendier eller privata mecenater skaffa sig en musikutbildning.
De historiskt betingade metaforerna utmanas ständigt när olika sociala
institutioner ökar eller minskar sin legitimitet i samhället. När kyrkan förlorat delar av sin legitimitet kommer de institutioner som fått sin legitimitet genom att associeras till denna att behöva söka sig nya metaforer och
analogier för att på nytt etablera sin position i samhället.
Det finns flera aktuella exempel på hur de olika musikaliska institutionerna försöker associera sig med andra mer väletablerade samhälleliga
institutioner, som med högre status kan tänkas ge draghjälp åt de institutioner som söker liera sig med dem. Delar av populärmusiken (och vissa
delar av instrumentalundervisningen) söker ökad legitimitet bl.a. genom
att associeras med exportinriktad industri och nationalekonomiska vinster.
Produktionen av populärmusik sker också under mer marknadsmässiga
villkor än konstmusiken, som till stor del är beroende av offentliga me-
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del.27 Konstmusiken söker under slutet av 1990-talet öka sin samhälleliga
legitimitet genom association med hjärnforskning och intelligensutveckling. Denna typ av associationsprocesser har, enligt Douglas (1986), bara
möjlighet att lyckas, om den utanförliggande verksamhet man söker liera
sig med själv har ett intresse av att låta sig associeras till institutionen,
d.v.s. om metaforerna och analogierna med den andra verksamheten accepteras som giltiga och i sin tur kan ge den egna institutionen något tillbaka. Om man inte lyckas bygga upp ett sådant gemensamt intresse misslyckas metaforbildningen.

Musik som hantverk
Att skriva musik sågs ofta som en form av hantverk, där musiken användes som bruksvara. Det innebar att musiken förändrades utifrån nya behov och gavs andra funktioner. Ett exempel på detta – och som ofta citeras
– är hur Bach och Händels musik ofta modifierades och fick bli delar i nya
sammanhang, t.ex. byta funktion från världslig instrumentalmusik gjord
för en fest, över till en kyrklig kantat eller tvärtom. De professionella musikernas arbetssituation var starkt styrd av arbetsgivares behov av ny musik
till vissa sammanhang. Tonsättaren och musikern kunde beundras för sin
musik, men det var inte individen som stod i centrum utan musiken som
ett medel med funktionen att hylla gud och kyrkan, eller den regerande
fursten.

Musik som konst
Under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet sker stora förändringar i
sättet att använda musik- och konstbegreppen. Dessa kan kopplas till en
förändring i de skiftande musikaliska institutionerna. Denna utveckling
kan bl.a. förstås mot bakgrund av kyrkans minskande inflytande under
upplysningstiden, samt utifrån människans förändrade syn på sig själv
och sin plats i naturen i samband med det som brukar kallas den
”vetenskapliga revolutionen” under 1600- och 1700-talen.
Istället för att tilldela musiken en kompletterande funktion och ett
värde som direkt var kopplat till andra samhälleliga aktiviteter som kyrkliga ceremonier, hovens högtider, fester etc., börjar man se på musik som
konst, d.v.s. som en specifik aktivitet som behöver skiljas ut från och stå
över det dagliga livet. Det kristna budskapet som musiken syftade till att
lyfta fram, får delvis ge vika för en mer allmänt hållen andlighet och na27

Den musik vi idag benämner konstmusik komponerades och framfördes under vad vi
idag skulle kalla marknadsmässiga villkor (t.ex. Bach, Haydn).
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turdyrkan, där musiken och andra konstformer antas ge upplevelser och
gestalta det andliga i tillvaron som för människan över hennes fysiska
livsbetingelser och in i en högre dimension. Estetiken blir den vetenskapliga teori som normativt söker definiera det sköna i konsten.
The belief that works of fine art are self-sufficient, that they bear no external
relation to anything else, was finally confirmed as theorists proclaimed that
art is an end in itself. (Goehr 1992/1997, sid. 171.)

Musik börjar ses som något som behöver separeras från andra verksamheter t.ex. den spirande vetenskapen, eller den framväxande teknologin.28
Musiken skulle vara frikopplad samhället och tiden. Detta innebar också
att det bara var vissa typer av musik som upphöjdes till konst. Det sker en
tydlig värdemässig uppdelning mellan de verksamheter som benämndes
konst och de som ansågs vara hantverk (Goehr 1992/1997). Konst var något de bildade klasserna kunde ägna sig åt, d.v.s. de människor som inte
behövde arbeta för sitt dagliga uppehälle och som istället för arbete kunde
ägna sig åt verksamheter som antogs leda till en större kulturell och andlig
förfining.

Akademin; gränser, värdering och normer
Inom olika kulturella kontexter utvecklas mer eller mindre åtskilda tankekollektiv med delvis olika begrepp och perspektiv. Dessa tankekollektiv
kan ha utvecklat så olika förståelsehorisonter och värdesystem att de kan
vara begreppsmässigt oförenliga. De skilda sfärerna söker sin legitimitet
bl.a. genom att skapa tolkningsföreträde för sina respektive tankestilar i
relation till andra grupper. Detta kan uppnås bl.a. genom att skapa intressegrupper, där starka företrädare för ett område skapar formella nätverk
med det uttalade syftet att skapa gränser kring sin verksamhet.
Ett exempel på väletablerade formella institutioner i form av slutna sällskap, som själva valde sina medlemmar, är de under i huvudsak 1500- till
1700-talen inrättade akademierna (Liedman 1997, sid. 371ff). Dessa akademier har skapats med det uttalade syftet att bevara, utveckla och legitimera en viss typ av kunskapsområde, ofta konstnärlig eller vetenskaplig.
Inom akademierna skulle normer för vad som ansågs vara god konst ställas upp och bevaras. Dessa värderingar skulle även spridas till allmänheten, som ansågs sakna de speciella kunskaper som akademierna förvaltade. Vissa akademier, som musik- och konstakademierna i Sverige, ska28

Se även Valkare (1997), som beskriver spänningsfältet mellan notskrift som teknologi
och musik som mänsklig beteendeform.
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pade egna utbildningar. Kungl. musikaliska akademien, KMA, grundades
1771 och startade sin utbildning under 1770-talet (Ahlbeck 1994, Öhrström
2000b). Fram till 1971 hade KMA ensamrätt på att examinera musiklärare. I
och med omus-reformen29 fick även konservatorierna i Malmö och Göteborg examinationsrätt och fick beteckningen musikhögskolor. Senare fick
även Piteå, Örebro och Ingesund rätt att examinera musiklärare.

Konstmetaforen
Musiken som konstform sökte omkring 1800 sin legitimitet genom association till andra konstformer, vilket resulterade i mer konkreta konstnärliga
produkter. Allt större vikt kom att läggas vid kompositören som individ
och på hans musik i form av verk, vilka kunde diskuteras och analyseras
på ett sätt som motsvarade konstnärliga produkter som skulptur eller
målningar. Goehr sammanfattar utvecklingen:
Things had begun to change in significant ways in the 1770s (if not before),
numerous changes occurred around 1800, and many if not all the changes
stabilized during the course of the nineteenth century. All these changes
shared a common aim. They marked a transition in practice, away from seeing music as a means to seeing it as an end. (Goehr 1992/1997, sid. 206)

Under 1700- och 1800-talen skapade den framväxande borgarklassen i städerna en profan musikkultur, dels i de egna privata salongerna, dels i en
alltmer offentlig konsertverksamhet (Öhrström 1987). Bilden av konstnären som ett geni med särskilda gåvor börjar framträda under början på
1800-talet, särskilt inom musiken och måleriet. Det var framförallt de stora
virtuoserna på violin, piano och gitarr som hyllades under sina långa turnéer till Europas stora städer. Vissa, som t.ex. den italienske gitarristen
Mauro Giuliani,30 var så framgångsrika att de fick särskilda tidskrifter tillägnade sig, som skrev om deras verksamhet – publikationer som kan jämföras med dagens fanklubbar och deras tidskrifter.
Flera av dessa virtuoser – t.ex. pianisten Franz Liszt, violinisten Nicola
Paganini och den tidigare nämnde Giuliani – framförde musik som de
själva komponerat. Denna musik var ofta skapad särskilt för att visa upp
skickligheten i framförandet. I den instrumentalundervisning som vuxit
fram ur den borgerliga musikkulturen sedan 1800-talets senare del har
vissa delar av denna virtuosa repertoar kanoniserats. Vissa verk ses som

29

SOU 1976:33. Musiken – människan – samhället. Musikutbildning i framtidsperspektiv.
Principbetänkande av organisationskommittén för högre musikutbildning.
30
Se vidare Giertz (1979).
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hållpunkter och ger en sorts måttstock för spelskickligheten.31 Anses man
skicklig nog att spela vissa verk, kan man också söka till musikhögskolorna. Kan man spela ett stycke som anses ytterligare tekniskt avancerat
har man kanske möjlighet att söka sig vidare i hierarkin.32 Detta synsätt
innebär att vissa kvaliteter i musicerandet – framför allt den motoriska
behärskningen av svåra rörelse- och andningsmönster i förhållande till en
notbild – betonas mer än andra, som att spela på gehör, efter minnet eller
att improvisera (McPherson 1993). Mot slutet av 1800-talet och under 1900talet har dirigenter och kompositörer kommit att geniförklaras och hyllas
på motsvarande sätt som de tidigare virtuoserna.

Verktrogenheten
Den nya synen på musik som objekt i ett museum kom också att få konsekvenser för synen på kompositören och hans (i några fall hennes) rättigheter till den musik han skapat. Musikaktiviteter hade tidigare inte setts
som något någon kan äga. Verket blev en sluten enhet, som inte skulle förändras av de musiker som framförde det. Fram till och med mitten av
1800-talet fanns det fortfarande ett visst mått av improvisation kvar i solistiska partier av t.ex. piano- och violinkonserter, där det gavs möjlighet
till friare spel i en kadens. Vartefter verkidén slog igenom blev dock notbilden allt mer styrande.

Kritik mot den normativa musikaliska analysen
Det synsätt som anläggs på musik som antingen avgränsade objekt eller
som kommunikativa processer i samspel med en vidare kontext, får konsekvenser av olika slag och på skilda nivåer. Delvis för dem som arbetar
med musik i didaktiska sammanhang, men även för sättet att gripa sig an
forskning om sådan praktik. Att uppfatta och betrakta musik i första hand
som estetiska objekt eller fenomen leder till andra frågeställningar, perspektiv och metodval än om man betraktar musik som en i första hand
31

Den allt starkare betoningen på den tekniska behärskningen på instrumentet kan följas
i de instrumentalläromedel som gavs ut på 17- och 1800-talen. I Ch.Ph. Emanuel Bachs
och Quantz skolor från 1700-talet betonas musiken. I de senare skolorna behandlas
främst tekniska övningar. Denna förändring kan bl.a. ses som en del av framväxten av
en tekniskt rationell kunskapssyn under 1800-talet (Sohlmans musiklexikon 1977).
32
Detta slag av måttstock för spelskicklighet används även i dagens musikundervisning.
Det Brittiska grade-systemet, med varianter i Finland och på Island, bygger t.ex. på
utveckling i olika steg, som avgränsas av fastställda musikstycken. Varje termin bedömer en särskild jury om eleven behärskar styckena på en nivå, och om denne kan ges
tillträde till nästa nivå. McPherson (1993) menar att sådana system begränsar undervisningen till en ensidig reproduktion av de stycken som ingår i proven, på ett sätt som
hämmar den musikaliska kunskapsutvecklingen.
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kommunikativ process. I det förstnämnda fokuseras representationer av
klingade musik. I det andra fokuseras den klingade musiken och/eller den
kontext i vilken musiken gestaltas och får en funktion.33 Hur vi uppfattar,
benämner och tänker kring musikbegreppet påverkar hur vi ser på musikens funktioner. Cook (1998) menar att den språkliga konstruktionen av
musik dessutom bidrar till skapandet av traditioner.
Or to put it more abstractly, language constructs reality rather than merely
reflecting it. And this means that the languages we use of music, the stories
that we tell about it, help to determine what music is–what we mean by it,
and what it means to us. (Cook 1998, sid. 14.)

Under 1990-talet har det vuxit fram en kritik mot mycket av den musikforskning som bedrivits från 1800-talet och framåt.34 Kritiken fokuseras på
att dessa teorier är etnocentriska och allt för starkt inriktade på att normativt föreskriva vad som är god musik och att koncentrera analysen på
musikens strukturella och formmässiga komplexitet, medan andra aspekter faller utanför den analytiska ramen. Sådana analyser av musik i representerad form, förenklar fenomenet musik och tar sin utgångspunkt i det
alltför statiska verkbegreppet. Analyserna är också starkt normativa inom
ideal där vissa parametrar tillmäts större värde än andra parametrar, som
kanske helt utelämnas.
Cook (1990, 1998) och Goehr (1992/1997) menar att musikteoretiker
arbetar inom en västerländsk konstmusikkultur som begränsar deras möjligheter att förstå och tolka musik som ett vidare samhälleligt fenomen.35
De dominerande sätten att analysera och teoretisera om fenomenet musik
gör det ändå inte möjligt att förstå hur musik upplevs och förstås av lyssnaren. Cook skriver:
[…] they are working within a musical culture, which is to say that they are
operating within the framework of presuppositions or (if you like) prejudices
that constitutes a culture. And they are doing so as musicians, that is, they
33

Detta sätt att analytiskt dela upp olika synsätt på musikbegreppet kan jämföras med
hur tidigare författare (Lindgren 1989, Olsson 1993) använt begreppen ”estetiskt kulturbegrepp”, respektive ”antropologiskt kulturbegrepp” på kultur och musik inom musikutbildning, i relation till olika traditioner inom den institutionaliserade musikundervisningen. Se även Claesson & West (1996), Rostvall & West (1998.)
34
Även själva historieskrivningen om musik har diskuterats av bl.a. Treitler (1999).
35
Inom den gren av sociologin som behandlar musik har dessa synsätt introducerats
tidigare av bl.a. Blaukopf (1992). Han har sedan 1950-talet lagt åtskilligt av grunderna till
dagens kopplingar mellan musiksociologi, musikvetenskap och musikpedagogik, bl.a.
vid Institut für Musiksoziologie und Musikpädagogische Forschung vid musikhögskolan i Wien. Här har även International Society for Music Education, ISME, spelat en
viktig roll.
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are in some sense involved in the production of music, and their criticism
and their theorizing are an integral part of the productional process. (Cook
1990, sid. 3)

Cook (1998) beskriver också hur musikteoretisk analys under 1900-talet
bygger på grundläggande antaganden om att viss musik har inneboende
värden, som kan synliggöras genom tillräckligt djupgående studier. Han
beskriver hur den inflytelserika teoretikern Heinrich Schenkers36 analysteorier utgår ifrån att finna värden som från början antas finnas i verkets
underliggande struktur.
Även Elliott (1995) vänder sig emot den (åtminstone i USA) rådande
synen på musik och musikundervisning. Han menar att den estetiska synen på musik vilar på fyra antaganden. För det första att musik är en samling objekt eller verk, för det andra att musikaliska verk existerar för att
avlyssnas på ett estetiskt vis. Med estetiskt lyssnande avses att fokusera
uteslutande på vad som kallas verkets estetiska kvaliteter; melodi, harmoni, rytm, klangfärg och dynamik, samt hur verket är formmässigt organiserat i variationer och repetitioner. Det tredje antagandet är att verket
har ett inneboende värde, som vanligen ses som dolt i verkets strukturella
organisation. Som fjärde antagande anger Elliott att det estetiska lyssnandet kan ge lyssnaren en estetisk upplevelse, en känsloupplevelse som ligger utanför moraliska, sociala, religiösa, politiska, personliga eller andra
praktiska anknytningar som de estetiska kvaliteterna kan representera,
peka på, eller efterlikna.

Musik som kommunikativ process
Under 1990-talet utvecklas alltså nya vetenskapliga perspektiv på fenomenet musik. Metod och kunskapsintresse fokuseras på process snarare än på
musikaliska objekt, och musik betraktas mer utifrån kommunikativa dimensioner än ur de objektinriktade perspektiv vi tidigare diskuterat.
Green (1997) studerar musik och (engelsk) musikundervisning ur ett
mer sociologiskt perspektiv. Hon diskuterar bl.a. musikalisk mening och
hur denna mening konstrueras i historisk och social kontext. Green gör en
tudelad teoretisk kategorisering av vad musikalisk mening är. Den första
kategorin utgörs av musikaliska strukturer. Den andra typen av mening
beror på musikens relationer till kontextuella faktorer, d.v.s. de samman36

Heinrich Schenker var en österrikisk pianist och teoretiker vars Schopenhauerinspirerade synsätt på musik – utvecklat under början av 1900-talet – utifrån ett rationellt
psykologiskt perspektiv på musikteoretisk analys, varit mycket inflytelserikt, särskilt i
USA.
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hang där musiken skapas, återskapas och upplevs (Green 1997, sid. 7).
Green beskriver även mötet mellan populärmusik och konstmusik i musikundervisning i skolan, och menar att populärmusik behandlas utifrån
konstmusikens traditioner. Detta menar Green beror på att de flesta musiklärare är utbildade inom konstmusik (Green 1997, sid. 146).
Reinholdsson (1998) gör en detaljerad studie av hur jazzmusiker skapar
mening genom interaktion och genom användning av symboler och metaforer. Genom att analysera och tolka interaktiva relationer mellan deltagarna i två jazzgrupper, belyser han hur deltagarna gemensamt konstruerar mening och förståelse genom metaforer och symboler som representerar deras individuella och gemensamma musikaliska intentioner. Genom
gemensamma konventioner kan de kommunicera sina intentioner och
samspela och uttrycka musikalisk mening utifrån förhållandevis enkla
skriftliga förlagor. Reinholdsson använder videoupptagningar som grund
för att analysera och tolka det omfattande sociovisuella och sociomusikaliska samspel som pågår mellan musikerna i en liten jazzgrupp.
Eftersom noter i konstmusik, som tidigare diskuterats, anses rymma
hela det musikaliska verket, förbises lätt att även framförandet av starkt
notbunden musik i hög grad styrs av konventioner med låg verbaliseringsgrad. Detta kan ses som exempel på de olika tankestilar som avgränsar olika musikgenrer. Inom de musikstilar som traditionellt inte använt
noter odlas en särskild mytbildning kring det intuitiva skapandet i stunden, som går förlorat om man skulle låta sig styras av noter. Skillnaden
mot musikbruket i andra genrer är dock inte uppenbar; det verkar snarare
röra sig om gradskillnader av mer eller mindre explicita representationer
och konventioner som endast i låg grad är tillgängliga för dem som inte är
medlemmar i tankekollektivet.
Vår tids syn på konstmusik skiljer sig på väsentliga punkter från musiksynen före Beethovens tid (Goehr 1992/1997). En stor del av den musik
som idag kallas konstmusik och som associeras med genialiska kompositörer och en kultiverad publik, hade helt andra villkor vid den tid den
komponerades. Goehr beskriver tiden innan idén om det musikaliska verket etablerades på 1800-talet, då man framförde nästan uteslutande nyskriven musik och kompositörer i stor utsträckning återanvände gamla
idéer och andras melodier för att kunna producera ny musik i den takt
som krävdes av uppdragsgivare och finansiärer. Musiken spelades sällan
från början till slut, utan avbröts av såväl en högljudd publik som av
misstag bland musikerna, som sällan hade repeterat musiken som framfördes.
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Goehrs beskrivning av konsekvenserna av olika epokers tänkande om
musik, sätter vår tids olika musikinstitutioner, de formellt organiserade,
såväl som de informella, i ett intressant perspektiv. Sättet att använda och
förhålla sig till musik före ca 1800 påminner alltså mer om de funktioner
populärmusiken har i dagens samhälle,37 och att avgränsningen mellan
konstmusik och populär underhållningsmusik i stor utsträckning beror på
vår tids konventioner och tankestilar snarare än på specifikt musikaliska
kvaliteter.38

Populärmusik
Populärmusik är en benämning med många lager av betydelser. Ordet
härstammar ur latinets popularis med betydelsen folklig. Beteckningen kan
ses utifrån en dikotomisering där konstmusik utgör den motsatta polen.
Under 1600-talet benämndes den folkligt traderade musiken amusisk (Ling
1983). Populärmusik är ett ofta värdeladdat begrepp som har associerats
med moraliskt förkastligt leverne och något som utövar dåligt inflytande
på framför allt ungdomar (Frykman 1988).
Populärmusik kan också benämnas folklig musik och har historiskt inte
haft någon framträdande plats i instrumentalundervisningen, tvärtom har
den setts som oförenlig med undervisningens syften.39 Icke desto mindre
förknippas den till stor del ofta med ungdomar och ungdomskultur. Såväl
musikforskare som ungdomskulturforskare har beskrivit och analyserat
ungdomars förhållande till musik, och musikens funktioner i olika sociala
miljöer.40 Ett gemensamt drag är beskrivningar av villkoren för hur populärmusik produceras, används och traderas skiljer sig från konstmusikens
traditioner. Dessa skillnader får konsekvenser för populärmusiken då den
behandlas i undervisningssituationer.
Cook (1998) beskriver hur brist på popularitet och bredare förståelse ses
som ett tecken på autenticitet. Att inte ge vika för bredare intresse antas
37

Se även Stockfelts jämförelser (1988) av 1700-talets och det sena 1900-talets skilda sätt
att förhålla sig till musik.
38
Här kan förstås vår tids konventioner också påverka vårt sätt att passa in det historiska
materialet i en nutida populärmusikalisk tolkningsram. Syftet med denna exkurs är inte
att ge uttömmande alternativa tolkningar av musikhistorien, utan att exemplifiera hur
kategorisering och värdering av olika slags musik är kulturellt betingad.
39
Under 1930-talet började Knut Brodin använda schlager och jazz i sin musikundervisning på Olofsskolan i Stockholm, vilket ledde till en våldsam debatt i dags- och fackpress
(Gutsafsson 2000, sid. 150ff).
40
Se t.ex. Roe & Carlsson (1990), Brolinson & Larsen (1990), Longhurst (1995), Berkaak &
Ruud (1994).
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visa att kompositören har ädlare avsikter än att vinna popularitet, d.v.s. att
denne står enbart i musikens tjänst. Populär framgång antas å andra sidan
visa att man endast återskapar vad folk redan är bekanta med vilket antas
visa att man saknar verklig originalitet. Exklusivitet skulle alltså vara ett
kännetecken för högt konstnärligt värde, medan musik som gillas av
många skulle sakna sådant värde. Bjurström (1997, sid. 454) kommer intressant nog fram till att ungdomar gör en liknande värdering i klassificeringen av sina kulturella preferenser. Genom en jämförelse med Bourdieus
begrepp ”omvänd ekonomi” ger Bjurström bilden av en ”antimasskulturideologi” bland ungdomar, vilket speglar hur musik används för att
markera social ställning.

Populärmusik och ungdomskultur
Populärmusik förknippas ofta med ungdomskultur.41 Ett argument för att
studera ungdomskultur i det föränderliga senmoderna samhället är enligt
Fornäs, Lindberg & Sernhede (1988, 1990) att ungdomstiden i sig kännetecknas av kroppslig och social föränderlighet. I den psykoanalytiska teoribildningen, som kompletterar de samhällsvetenskapliga teorigrunderna
hos såväl Fornäs m.fl. som hos många andra ungdomskulturforskare,
definieras ungdomen just utifrån denna förändringstid hos individen, som
betecknas adolescensen.
Fornäs m.fl. diskuterar denna förändring i förhållande till den äldre
generationens kultur, så som den kommer till uttryck i skolan. De menar
att det finns en nära koppling mellan skola och ungdomskultur, ett samband som kan vara såväl positivt som negativt. Ungdomars intressen står i
relation till hur de lyckas i skolan genom s.k. föregripande socialisation:
Elever som lyckas i skolan föredrar musik som accepteras av vuxenvärlden, medan elever som misslyckas i skolan föredrar kulturyttringar som
står i opposition till de värderingar skola och vuxenvärld representerar.
Skolresultaten visar vart man är på väg, den kulturella bakgrunden visar
var man kommer ifrån. De föregripande parametrarna visar bättre hur
man ”lyckas” i samhället än den kulturella bakgrunden, något som visar
sig starkast bland pojkarna.
Fornäs m.fl. refererar även till den s.k. Birminghamskolan som menar
att ungdomars subkulturer uppstår ur behovet att symboliskt lösa vuxenvärldens samhällsproblem. Omgivningens problem tar gestalt i skolan och
familjen, medan ungdomar söker sig andra uttryck för att hantera proble41

Denna koppling kan dock diskuteras, när medelåldern bland etablerade rockmusiker
motsvarar befolkningen som helhet.
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men.42 Ungdomskultur skulle då vara det sätt genom vilket ungdomar
använder och uttrycker sina problematiska erfarenheter av samhället. Studiet av ungdomskultur kommer med det synsättet att bli alltmer komplext,
då analysen rimligtvis även behöver omfatta det föränderliga samhälle
som de föränderliga ungdomarna har att förhålla sig till.

Estetik och identitetsskapande
Göthlund (1997) beskriver hur tonårsflickor använder olika estetiska uttryck som redskap i sin psykosociala utveckling, med fokus på utvecklingen av identiteten.
Göthlund speglar den bild som de undersökta tonårsflickorna på olika
sätt försöker skapa av sig själva, d.v.s. så som de vill framträda inför världen och sig själva. Hon menar också att dagens unga kvinnor lever i en
värld av dubbla budskap. I den offentliga diskursen är jämställdhet en
självklarhet, medan det i praktiken fortfarande råder stora orättvisor mellan mäns och kvinnors villkor, såväl på en offentlig samhällelig nivå som i
den privata sfären. Dessa dubbla budskap är mycket tydliga för de unga
flickorna i studien.
Göthlund menar att flickorna i studien på olika sätt ger form åt sina
tankar och åt sina föreställningar genom det estetiska uttrycket. Formen
blir därmed betydelsebärande. Göthlund delar in de estetiska praktikerna i
medieanvändning, konsumtion, stilskapande, estetisering av den egna
kroppen, samt egen produktion av texter, musik, bilder etc.
Göthlund diskuterar vad de estetiska praktikerna har för värde i flickornas identitetsarbete. Hon menar att det får funktionen av ett verktyg i
identitetsarbetet och tjänar som en förmedlande kommunikativ länk mellan flickornas inre föreställningsvärldar och den yttre världen, genom de
möjligheter som ges att på olika sätt gestalta och bearbeta konflikter. Genom olika estetiska praktiker kan flickorna ge sina drömmar och sina olika
experiment med skilda roller form.

Populärmusikens inträde i instrumentalundervisningen
Under 1900-talets folkbildningsvåg försökte man sprida den borgerliga
kulturens musik till arbetarklassen dels genom fortbildning bl.a. via studieförbund, aftonskolor (Öhrström 1997), och i radion43 (Björnberg 1998),
42

Vilket torde vara en viktig förklaring till skolans och samhällets svårigheter att hantera
ungdomars problem.
43
Sveriges Radios förlag utgav i samband med en sådan folkbildningsserie på 1960-talet
materialet Radiokonservatoriet. Se t.ex. Det musikaliska hantverket (1968) av Edlund och
Mellnäs.
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dels genom att föra in den västerländska konstmusiken i skolans musikundervisning. Konstmusiken ansågs ha värden som den folkligt traderade
musiken saknade. Människan skulle bildas och de statligt reglerade radioutsändningarna sågs som ett viktigt medium.
Konkurrens från utländska radiokanaler som radio Luxemburg eller
piratstationen ”Radio Nord” gjorde ändå att populärmusiken fick allt
större spridning. Sveriges Radio startade melodiradion 1961 för att möta
det växande intresset. Under andra hälften av 1900-talet har bl.a. massmedietekniken lett fram till en ökad spridning av folkliga genrer som blues,
jazz och pop, samtidigt som den västerländska konstmusiken i viss mån
förlorat sin dominerande position. Tidstypiskt är kanske att konstmusiken
idag har en mycket tillbakadragen plats i det friare radioutbudet, och endast sällan spelas i de kommersiella radiostationerna. Den samhälleliga
uppvärderingen av populärmusiken avspeglas även i läroplanerna för
musik i den obligatoriska skolan från 1960-talet och framåt, samt i den s.k.
omus-utredningen som gjordes för att reformera musiklärarutbildningen.44
Hur stor del av den repertoar som spelas i instrumentalundervisning i
musik- och kulturskolor som kan kategoriseras som populärmusik vet vi
inte. Här finns troligen stora skillnader mellan olika instrument.
Den svenska musikindustrin har sedan 1970-talet haft stora internationella framgångar. Svensk populärmusik genererade under 1994 och 1995
exportinkomster på över 1,5 miljarder kronor om året (Burnett 1997). Sverige var dessa år världens tredje största musikexportland. Dessa framgångar används idag i dags- och fackpress för att legitimera musikundervisning.
Sammantaget kan utvecklingen av synen på konst, musik och utbildning beskrivas som två konkurrerande kultur- och bildningsideal. Det första bildningsidealet kan beskrivas som ett uppifrånperspektiv, som bygger
på ett synsätt där de socialt och ekonomiskt gynnade ska dela med sig
något av sin konst och kunskap till de mindre privilegierade medborgarna.45 Gustafsson (2000) har beskrivit musiklärares kultur- och konstsyn
under 1900-talet, och visar på ett antal idealtyper som sammanfattar några
av de positioner musiklärare under perioden 1900-1965 intog.
Parallellt under 1900-talet finns ett annat ideal, som skulle kunna kallas
ett nedifrånperspektiv. I takt med demokratiseringsprocesser i samhället
och ett allt större materiellt välstånd har de breda folklagrens levnads44

Se vidare Sundin (1988) och Olsson (1993).
Skilda kultursyner har beskrivits mer ingående i Reimers-Wessberg (1991, sid. 17-21)
och i Bohman (1985).
45
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mönster, konsthantverk, musik socialt om- och uppvärderats till ”kultur”,
om än inte till ”konst”. Dessa kulturformer har gradvis fått en allt starkare
ställning i samhället. Denna utveckling kan bl.a. följas i den offentligt finansierade kultur- och utbildningspolitiken,46 samt i forskningen om konst
och kultur. De kulturpolitiska målen från 1974,47 kan ses som en hybrid
och politisk kompromiss mellan de olika synsätten på kultur och konst.
Här finns såväl betoningen och uppvärderingen av den folkliga kulturen,
som ett ideal som värnar om konstens exklusivitet och allas möjlighet till
bildning. Forskningen om konst och kultur har under samma period i viss
mån flyttat ut från de traditionella ämnesdisciplinerna och in i discipliner
med mer samhällsvetenskapliga perspektiv.48

Musik, musikundervisning och text
Det finns en stor mängd texter som behandlar musik ur olika perspektiv;
som ahistoriska estetiska objekt, som samhällsfenomen typiska för sin tid,
ur individualpsykologiska perspektiv, om musik ur biologisk synvinkel,
som emancipatoriskt redskap i samhällsbyggandet etc.49 Därtill finns det
andra musikteoretiska genrer än de vetenskapliga, som t.ex. fonogramoch konsertrecensioner, musikkåserier etc. Cook (1998) diskuterar ordens
förhållande till musiken:
[…] the musical world of which Beethoven laid the foundations developed
not only the idea of music without words but also, and paradoxically, the
basic model we retain today of how words should relate to music: by explaining it. The paradox lies in the fact that if music needs to be explained
through words, then it must stand in need of explanation, must be in some
sense incomplete without it […] (Cook 1998, sid. 39).

I kontrast till mångfalden av texter om musik framträder bristen på texter
om musikundervisning. De musikpedagogiska texter som trots allt finns,
är ofta normativa och föreskrivande till sin karaktär, eller är försök till legitimering av musikundervisning utifrån olika synvinklar. Sätten att legitimera musikämnets ställning i undervisningsväsendet har varierat.50

46

Motsvarande perspektiv på bildning inom musiklärarutbildningen på 1960- och 70talen beskrivs av Olsson (1993).
47
Se prop. 1974:28
48
Ett exempel är den tidigare refererade ungdomskulturforskningen.
49
Även noterad musik kan betraktas som en musikalisk text, se vidare Boorman (1999).
50
Se Gustafsson (2000) för en utförligare diskussion om det musikpedagogiska fältets
framväxt i Sverige 1900-1965, samt Reimers (1989) för en mer övergripande översikt av
musikundervisningens historia.
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Den musikpedagogiska praktiken verkar ses som något så självklart och
av traditionen givet att den inte behöver beskrivas, analyseras eller ifrågasättas. Än idag saknas ofta specifik kurslitteratur i metodikkurserna i
musiklärarutbildningen. Det som behandlas är ofta olika typer av repertoar, mer sällan finns texter om lärande och undervisning. Ofta handlar
kursplanetexter om vad den tänkta musikeleven ska göra, men fokuserar
mer sällan på vilka kunskaper lärarstudenten förväntas uppnå, eller hur
lärarens undervisning och förhållningssätt påverkar elevers möjligheter att
lära sig.51 Dessa enligt våra erfarenheter vanliga förhållningssätt till musikpedagogiska texter kan exemplifieras med följande citat ur en recension
av ett läromedel i instrumentalspel med teoretisk anknytning.
De pedagogiska och psykologiska rönen är intressanta, men på den grundläggande frågan, om de gör dig till ”en bättre pedagog”, är mitt svar: bara
marginellt. […] undervisa lär man sig fram för allt genom att undervisa.
Learning by doing. (Robertsson 1999, sid. 27.)

Recensenten uppfattar alltså att musikundervisning lär man sig bäst genom att praktisera den. Att tala eller läsa om hur man gör eller på vilka
olika sätt man kan göra har mindre värde än den individuella praktiken
som lärare. Vi har inte stött på motsvarande negativa förhållningssätt till
texter om musik, de verkar inte utgöra något hot mot musiklärares syn på
den egna praktiken. Att läsa om musik verkar vara mindre kontroversiellt
än att läsa om och förhålla sig till texter om musikpedagogik.

Institutionen instrumentalundervisning
Musikskolornas framväxt
Musikskolorna växte fram under 1940- och 1950-talen. Under 1960-talet
expanderade verksamheten kraftigt, beroende bl.a. på den nya enhetsskolans tillkomst då folkskolans och läroverkens instrumentalundervisning
avvecklades (Reimers-Wessberg 1991). Gustafsson (2000) beskriver musikskolornas framgång med att den övertog andra etablerade verksamheter
som skolmusikkårer, orkestrar och den instrumentalundervisning som
bedrivits i folkskolor och läroverk. Musikskolan fick en tydligare form och
specialisering, vilket gjorde det lättare att rekrytera lärare. Lärarna kom
från olika håll, och många saknade formell utbildning. Undervisningen
kom att formas av lärarnas personlighet, medan kursplaner och styrdokument fick liten roll. Gustafsson menar att även om vissa musikskolor haft
51

Se t.ex. kursplaner för PPU-institutionen vid KMH 1998/99.
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ambitioner att samordna verksamheten med den obligatoriska skolans
musikundervisning, så har dessa ambitioner inte alltid kunnat fullföljas.
Han antyder flera orsaker till detta. En orsak kan vara att de lärare som
sökte sig till musikskolorna hade en värdekonservativ inställning och
ställde sig negativa till reformer inom skolvärlden. Som en ytterligare förklaring nämner Gustafsson många musiklärares avståndstagande från
kursplaner och andra styrdokument. Som en sista orsak beskriver han hur
instrumentalundervisning kom att efterfrågas av många elever och föräldrar, och menar att det blev modernt att låta sina barn spela i musikskolan.
Gustafsson ser detta som ett tecken på hur en borgerlig kultur- och bildningssyn övertagits av bredare folklager.
Gustafsson beskriver en utveckling från slutet av 1940-talet fram till
mitten av 1960-talet, där den musikaliska akademiens starka ställning kritiseras och utmanas från flera håll. I musikutredningen 1948 diskuterades
hur akademiens arbetsuppgifter skulle kunna förläggas på andra institutioner. Detta avspeglar en tid då kultur- och utbildningspolitiken försökte
reformera statens utbildnings- och kulturinstitutioner. Musiklärarutbildningen kritiserades för att inte tillräckligt förbereda studenterna för verksamheten på fältet. Under 1960-talet leder denna utveckling bl.a. till att
konkurrerande lärarutbildningar växer fram, t.ex. Stockholms musikpedagogiska institut (SMI), Folkliga musikskolan på Ingesund och Svenska
Dalcroze-institutet. Dessa förespråkade bl.a. andra arbetsformer och annat
innehåll i musikundervisningen. Verksamheten och idéerna vid dessa
skolor kom att få alltmer inflytande. Sammantaget ledde detta fram till den
s.k. omus-utredningen, som omskapade den högre musikutbildningen och
gav tidigare mindre etablerade institutioner status som musikhögskolor.
Fram till mitten av 1980-talet hade musikskolorna en relativt homogen
organisationsstruktur trots frånvaron av central styrning. Vissa riktlinjer
har utgivits i skrifter av Svenska Kommunförbundet 1976 och 1984, men
dessa har endast varit rådgivande och fria för tolkning och omarbetning
för respektive kommun. Musikskolornas uppgift var att organisera frivillig
instrumentalundervisning för barn och ungdom mot – i de allra flesta fall –
en mindre kostnad. Under de första decennierna anställdes ett stort antal
lärare; en del var militärmusiker, andra solistiskt inriktade klassiskt utbildade musiker, den tredje och största gruppen saknade formell musikoch/eller musikpedagogisk utbildning.
Svenska Kommunförbundet föreslog 1984 i skriften Den kommunala
musikskolan – en resurs i kulturlivet att verksamheten i musikskolan skall:

45

Teori
–
–
–
–
–
–

ge eleverna kunskaper i musik och utveckla deras färdigheter så att
musiken blir en meningsfull och stimulerande del av deras liv
vidga och fördjupa elevernas musikaliska erfarenheter och därigenom
bidra till deras utveckling till medvetna och självständiga människor
träna elevernas uttrycksförmåga och därigenom öka deras möjligheter
till samverkan och kontakt med andra människor
genom sammusicerande skapa gemenskap och engagemang
skapa aktiva lyssnare och motverka passiviserande musikkonsumtion
belysa sambandet mellan musik och andra konstformer.

Musikskolan skall söka uppnå målen genom att
– bedriva instrument- och vokalundervisning samt annan musikverksamhet
– förbereda de elever som så önskar för högre musikutbildning och annan
yrkesutbildning där musik ingår
– aktivt medverka till att eleverna deltar i musiklivet
– sträva efter kontakt och samverkan med andra, musiken närstående
konstområden.
Verksamheten skall bedrivas i nära samarbete med den allmänna skolan och
i samverkan med övrig kulturverksamhet i kommunen. (sid. 20-21.)

I kommunförbundets tidigare material Den kommunala musikskolan (1976),
beskrivs mål, samt innehållet i musikskolans ämneskurser, d.v.s. instrumentalundervisningen:
Innehåll
Instrumentkunskap. Färdighetsträning. Repertoarkännedom. Ensemblespel.
Gehörspel. Improvisation och uttrycksövningar. Rörelse. Ljudskapande.
Gehörsutveckling med musiklära. Satslära. Lyssnande. Musikhistoria.
(Kommunförbundet 1976, sid. 33.)

I kommunförbundets skrift från 1984 beskrivs riktlinjer för hur instrumentalundervisningen ska bedrivas. Här poängteras vikten av gehörsspel,
improvisation och fritt skapande som en grund för kunskapsutvecklingen,
så att spelandet styrs av inre bilder mer än en statisk reproduktion av notsymboler. Här lägger man särskild vikt vid gruppundervisning. Man poängterar också vikten av att eleverna får lära sig en funktionell teknik redan från början, för att inte motoriska hinder senare ska påverka deras
motivation att fortsätta spela.
Instrumentalundervisning på nybörjarstadiet bör inledas med en period av
gehörspel. Vid gehörspel kan det ofta vara lämpligt att utgå från sången.
Genom att sjunga och lyssna får eleverna både skapa och uppleva den klingande bild de sedan ska överföra till instrumentet. […] Även när det gäller
tekniska övningar av olika slag når man bättre resultat om eleverna inte
samtidigt också måste tänka på en notbild.
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Införandet av noter bör ske successivt och med utgångspunkt från en välkänd klingande förebild så att det för eleverna blir en självklar koppling
mellan vad de hör och vad de ser.
Improvisation bör också ingå som ett självklart moment redan på nybörjarstadiet. […] Genom en kombination av gehörspel, notspel och improvisation
tränas eleverna i att i förväg höra hur det låter så att spelandet inte blir en
mekanisk koppling mellan not och tonalstring utan alltid styrs av örat.
Elevernas första tid med instrumentet är en känslig period som är av avgörande betydelse för deras utveckling musikaliskt och tekniskt. Brister i det
grundläggande arbetet uppdagas tyvärr inte alltid förrän efter många år.
Befinner sig eleverna då i den känsliga pubertetsåldern kan det få ödesdigra
konsekvenser för intresset och lusten att fortsätta.
(Kommunförbundet 1984, sid. 24f.)

Kommunförbundets skrifter om musikskolan kan ses som ett uttryck för
vad huvudmannen för verksamheten förväntar sig av verksamheten. De
värden och ståndpunkter som uttrycks i riktlinjerna uttrycker på så sätt en
idealbild av hur institutionen bör se ut. Bilden som växer fram i riktlinjerna
verkar vara influerade av 1970-talets kulturpolitik, såsom de uttrycks i t.ex.
omus-utredningen.52
I vilken grad dessa mål och riktlinjer har påverkat undervisningen vet
man inte, eftersom det saknas övergripande forskning och utvärdering av
verksamheten. Strandberg (1985) skriver att undervisningen i de flesta fall
följer det traditionella mönstret: notläsning som grund, blockflöjt som
nybörjarinstrument oavsett vilket instrument eleven sedan väljer, ensemblespel först när eleverna träget övat på sina instrument i ett par terminer. Inlärning på gehör, improvisation och skapande av egen musik förekommer nästan inte alls, enligt Strandberg. Strandberg pekar också på
den sociala snedrekryteringen: De flesta av de elever som söker sig till
skolan, och framförallt de flesta som stannar kvar, kommer från trygga och
stabila sociala miljöer och har föräldrar som backar upp dem och ger dem
sitt stöd. Brändström & Wiklund (1995) bekräftar denna sociala fördelning.

Arbetsformer och alternativa diskurser
I de elva lektioner vi studerat är den mest vanliga arbetsformen enskild
lektion, det finns bara två exempel på gruppundervisning (lektion fyra och
fem). Eftersom denna undersökning inte är representativ för all instrumentalundervisning, vet vi inte exakt hur vanlig just denna fördelning
mellan grupp och enskild undervisning är generellt. Från våra tidigare erfarenheter vet vi dock att den enskilda undervisningsformen med en lärare
52

Se även Olsson (1993).
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och en elev är vanligt förekommande, såväl i musik- och kulturskolor, i
förberedande utbildningar på gymnasie- och folkhögskolor och på musikhögskolenivå. Dessutom förekommer det privat finansierad och organiserad enskild undervisning, särskilt i sång och piano. Det kan därför knappast kallas en överdrift att påstå att instrumentalundervisning traditionellt
har bedrivits under andra villkor än t.ex. musikundervisning i grundskolan, bl.a. just genom betoningen på enskild undervisning eller mindre
grupper. Förklaringen till detta kan sökas i den historiska framväxten av
institutionen instrumentalundervisning och de tankekollektiv den bygger
på.
Att just musikundervisning bedrivs i mindre eller mycket små grupper
har historiska rötter i adelns och det framväxande borgerskapets musikundervisning, där undervisning såväl i musik som i andra ämnen skedde i
hemmen. På så sätt kom de högre socialgruppernas barn att skiljas från de
lägre klasserna. Efter folkskolans införande undervisades barnen från de
lägre sociala skikten i mycket stora klasser. I folkskolor och gymnasier
fanns vissa möjligheter för elever som ansågs ha särskild fallenhet för
musikstudier att få möjlighet att ta lektioner för musikläraren utöver den
ordinarie undervisningen. Motiveringen för enskild undervisning flyttas
från sociala argument, till individens medfödda begåvning. För att mäta
begåvningen och välja ut vilka barn som kunde anses särskilt lämpade att
följa undervisningen användes olika typer av musikalitetstester.53 Sådana
tester är mindre vanliga i musikundervisningen i Sverige idag, även om de
förekommer på en del håll.54
Enskild undervisning förknippas ofta med hög kvalitet i verksamheten.
Det är en exklusiv undervisningsform som bara kan ges till en del av barngruppen utifrån någon typ av urval. Detta är dock enligt våra erfarenheter
något som sällan diskuteras öppet.
Vad man skulle kunna kalla alternativa diskurser inom institutionen,
kan exemplifieras av utvecklingen från militärmusiken över folkskolornas
blåsorkestrar till dagens klassorkestrar, som mer sätter det sociala samspelet i fokus (West 1992).55 Alternativa undervisningsformer till den enskilda, solistiskt inriktade, undervisningen finns det åtskilliga exempel på,
även om de har svårt att få något genomslag i institutionen.

53

Se vidare Gustafsson (2000).
Se vidare Brändström (1999), som beskriver ett försök med musikalitetstest i Halmstad,
efter finsk modell.
55
Se även Heiling (2000) som behandlar det sociala samspelet i en amatörblåsorkester.
54
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Alternativa diskurser har tagit sig uttryck i många olika former, som
ofta utgår ifrån gruppundervisning, samspel och/eller en syn på musiken
som sammansatt helhet. Som några exempel på alternativ kan nämnas
Suzuki-metoden, Orff-metoden, Dalcroze-metoden, och den svenska
Musse combo-modellen.56 Den sistnämnda har väckt en debatt som tydliggör flera av institutionens gränser, då den på olika sätt antingen har införlivats med eller ställts i opposition till de institutionella reglerna. På
flera håll i landet har läromedlet Musse combo (Lundell et. al. 1989) använts
som utgångspunkt för ett omfattande nytänkande kring undervisningens
organisation och innehåll, medan andra införlivar det i den ordinarie undervisningen utan förändringar.57 Skillnaderna mellan olika förhållningssätt till läromedlet och undervisningsmodellen har kunnat iakttas på den
årliga Musse combo-festivalen (West 1995, Sundin & West 1995).
Institutionellt mindre formaliserade amatörverksamheter som körer,
orkesterföreningar, blåsorkestrar, revyer, musikaler, spelmansstämmor
och rockband har också stått som förebilder för lokala försök att utforma
undervisningen i musik- och kulturskolor.58 Andra försök med alternativa
organisationsformer och arbetsformer beskrivs av Olsson (1994) och
Stålhammar (1995).
Man kan alltså även tänka sig andra och mer musikaliskt varierade sätt
att spela styckena, och att använda skapande arbetsätt med improvisation,
gehörsspel eller komposition, som inte förekommer under de studerade
lektionerna, men som kan bidra väsentligt till elevens kunskapsutveckling.
Dessa alternativa diskurser visar att alternativa handlingsmöjligheter
finns, och att dessa prövas mot institutionellt givna undervisningssätt.
Detta kan ses som en del av institutionens utvecklingsprocess.
Jazz, rock och folkmusik är exempel på musikstilar som har annan bakgrund än den musik som format institutionen instrumentalundervisning.
Här är det inte notsystemet som står i fokus; undervisning och lärande tar
istället sin utgångspunkt i andra former av musikaliska representationer –
såväl muntliga, skriftliga som musikaliskt klingande, såsom ackordanalyser, muntliga instruktioner, musikaliska och motoriska59 förebilder. De
56

En jämförande beskrivning av alternativen leder för långt för att rymmas i detta arbete.
För en översikt med litteraturhänvisningar, se t.ex. Sundin (1995, sid. 127ff).
57
För en beskrivning av Musse combo-modellen, se West (1992).
58
Se även Saar (1999) som beskriver musikalisk kunskapsutveckling i relation till olika
musikaliska sammanhang.
59
Genom att lyssna och se på en musiker får man en uppfattning om hur rörelserna och
musiken hör ihop, se t.ex. på en spelmansstämma hur rörelserna är tätt förknippade med
det musikaliska utförandet.
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olika alternativa förhållningssätten formas naturligtvis också av sina skilda
institutionella regler. När sådana alternativa diskurser tas upp i instrumentalundervisningen kan de antingen anpassas till institutionen och behandlas utifrån verkidén och traditioner från noterad konstmusik, eller
utmana de institutionella reglerna. Detta illustreras t.ex. av den stundtals
våldsamma debatt som väcktes av Knut Brodins musikundervisning på
1930-talet (Sundin 1988, Barkefors 1998, Gustafsson 2000).
Den strukturella och ideologiska omvandlingen av samhälls- och kulturliv har under senare år lett fram till en diskussion om bl.a. musik- och
kulturskolornas verksamhet, organisationsformer och innehåll. Yrkesrollen
förändras60 och krav ställs på nytänkande i lärarutbildningarna.61 Diskussionerna har på många håll resulterat i förändringar i verksamheten vad
gäller såväl mål och innehåll som arbetsformer, arbetssätt62 och organisationsformer. Ett exempel på en sådan förändring är införandet av s.k. kulturskolor, där musikundervisningen kompletterats med andra estetiska
ämnen som dans, bild och media. Från 1997 till 1999 har t.ex. antalet kommunala kulturskolor63 ökat från 47 till 72 stycken, medan kommunerna
Storuman, Tingsryd, Sorsele, Torsås, Surahammar, Bjurholm och Överkalix helt har lagt ned sina musikskolor (SMOK 1999).64
På många håll har man försökt att bryta musiklärares ensamarbete genom att låta lärarna arbeta tillsammans i olika typer av lärarlag. På flera
håll startar eller vidgar musik-/kulturskolorna samarbetet med någon eller
några grundskolor. Vissa skolor tar helt över undervisningen, andra samarbetar i form av klassorkesterverksamhet, musikalproduktioner och annat. Ett samarbetsprojekt som drivs av Sveriges musik- & kulturskoleråd,
SMOK, kallat ”kreativ skolmiljö”, syftar till att söka framgångsrika samarbetsformer mellan skolan, musik-/kulturskolan och andra lokala, regionala och nationella kulturaktörer (Eklund 2000). Nya typer av musikklasser har vuxit upp på flera håll, bl.a. i samband med genomförandet av Lpo
60

Se bl.a. Claesson, Gustafsson & West (1996).
Se t.ex. proposition om lärarutbildningen 1999/2000:135
62
Med arbetssätt menas här de olika strategier för att behandla innehåll, som läraren
eller lärarna använder sig av under olika skeden av lektioner. Några exempel kan vara
att en lärare förebildar musikaliskt genom att spela före på instrumentet, att låta elever
förebilda för varandra, eller att undervisningen utgår ifrån notbilden.
63
Kulturskolor utvecklas ofta ur kommunala musikskolor genom ett utvidgat uppdrag;
bild, dans och drama.
64
För mer utförliga beskrivningar av den frivilliga kommunala musikundervisningen, se
t.ex. Brändström & Wiklund (1995), Sundin (1995), Stålhammar (1995), Persson (1998),
Rostvall & West (1998).
61

50

Teori

94, där eleverna ges större möjligheter till egna val. I stället för den traditionella inriktningen på körsång från förebilden Adolf Fredrik, har man på
en del orter (t.ex. Uppsala och Täby) valt att inrikta verksamheten på instrumentalmusik. På andra håll har man valt att satsa på s.k. klassorkestrar, ofta på låg- och mellanstadiet, och som ger alla elever i en klass möjlighet att lära sig spela t.ex. blås-, stråk eller gitarrorkester tillsammans (se
vidare West 1992, Claesson 1994, samt Stålhammar 1995).

Musikundervisningens legitimitet
I områden med stor inflyttning har man gjort försök med att använda
estetiska ämnen, musik, dans och drama, för att hjälpa barn och ungdomar
att hantera mötet mellan olika kulturer. Föräldrar och lärare kommer ofta
från olika kulturell bakgrund, med olika föreställningar om vad barnen
ska lära sig. I möten mellan olika traditioner och kulturer är det en stor
utmaning att ta tillvara de nya traditioner som uppstår, där barnen är
medskapande och där de kanske känner större delaktighet än de äldre
generationerna gör. Musiken har, som ett viktigt medel för identitetsskapandet hos barn och ungdomar, en särskild betydelse i en sådan miljö.
Gymnasieskolans utveckling har bl.a. fått som konsekvens att den tidigare musiklinjen har utvecklats mot ett bredare perspektiv på estetiska
ämnen. Tidigare fanns den yrkesförberedande utbildningen endast på
några få orter i landet. Idag är det estetiska programmet ett av de 16 nationella gymnasieprogrammen. Detta program har därmed en bredare rekryteringsbas än den tidigare musiklinjen, vilket får konsekvenser för såväl undervisningens form och organisation, som för valet av innehåll.
Mot bakgrund av 1990-talets snabba förändringar av skolan och av
musikens ställning i skola och samhälle, verkar det finnas behov av nya
argument för att motivera behovet av musikundervisning, och att ge
denna verksamhet och därmed även lärarna ökad samhällelig legitimitet.
Ett av de mer framträdande sätten att hitta argument har varit att använda sig av forskningsresultat från psykologi och neurobiologi, om musikens effekter för hjärnans utveckling och musikens betydelse för den kognitiva förmågan (Gruhn 2000). Uppmärksammade rön om hur musiklyssnande och –utövande formar eller omformar neurologiska processer i
hjärnan och nervsystemet har fått stort genomslag i såväl fack- som dagspress. De forskningsresultat som ofta citeras i pressen och av musiklärare i
olika sammanhang är dock omdebatterade och starkt ifrågasatta av forskare som gjort kontrollstudier (Chabris 1999, Steele et. al. 1999).
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Musiklärarrollen
Kunskaper i musik ses enligt våra erfarenheter ofta som personliga, medfödda egenskaper, som bara ett fåtal människor förutsätts ha kapacitet att
utveckla. Det innebär att ansvaret för undervisningens utfall placeras på
ett individuellt elevplan, kopplat till en statisk syn på begreppen begåvning och motivation. Hur detta synsätt kommer till uttryck kan exemplifieras genom en artikel i Dagens Nyheter, där man bl.a. kan läsa att den förberedande blockflöjtsundervisningen hade som avsikt att skilja agnarna
från vetet: ”…men blockflöjten hade en viktig funktion av ett nålsöga för
att gå vidare i den kommunala musikskolan” (Löfberg 1999). Musikaliska
kunskaper blir med detta synsätt bundna till individen, d.v.s. enbart personliga och inte gemensamma. De som anses ha förutsättningar att utveckla sin musikalitet får möjlighet att träffa en ”mästare”, som genom det
egna utförandet kan visa hur man ska göra. I en möjligtvis trivialiserad
bild av denna mästar-lärlingstradition, anses det alltså tillräckligt om läraren är tillräckligt skicklig i att själv utföra musik (Olsson 1993, Nielsen &
Kvale 1999).
På motsvarande sätt diskuteras ofta lärarkompetens som något statiskt;
något man har eller inte har sedan födseln. En konsekvens av ett sådant
synsätt är att det inte är intressant att studera undervisningssituationer;
elevers och lärares handlingar ses som predestinerade utifrån medfödda
egenskaper, och därmed inte utvecklingsbara. Musikaliska kunskaper blir
med detta synsätt bundna till individen, d.v.s. enbart personliga och inte
gemensamma.

Musikbegreppet i didaktiskt perspektiv
Enligt våra erfarenheter är det ovanligt att musiklärare eller musiklärarutbildare diskuterar konsekvenser av olika sätt att lära sig (trots att flera tidigare avhandlingar i olika grad berört sådana skillnader). Uppfattningen att
konstmusik är svårare att spela än gehörsbaserad musik, kan vara en del
av förklaringen till skillnaderna i synen på nybörjares prestationer och
mellan olika sätt att lära.
Skolämnet musik ändrades från sång till musik så sent som i 1955 års
undervisningsplan för folkskolan. I den högre musiklärarutbildningen efter omus-reformen fick utbildningen av lärare för den frivilliga musikundervisningen i kommuner och folkhögskolor namnet instrumental- och
ensemblelärarutbildning, IE-utbildningen. Inte heller i denna benämning
är det musiken som står i centrum, utan instrumentet. Inom institutionen
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tas begreppet musik för givet, och är inte tillgängligt för diskussion om hur
det används, förstås eller operationaliseras.

Musik som objekt i undervisningen
Synen på musik som ett fenomen som inte kan eller ens bör uttryckas
språkligt, sätter sina spår i institutionens sätt att organisera sin verksamhet. Det är då motsägelsefullt att det samtidigt finns mycket skrivet om
musik som objektifierade verk, men väldigt lite om det musikaliska utförandet och om hur lärande- och undervisningsprocesser i musik går till.
Det motsägelsefulla i musikers och musiklärares förhållningssätt till språket om och i deras verksamhet, förstärks ytterligare vid analyser av inspelade instrumentallektioner, då det visar sig att lärarna pratar under en stor
del av lektionerna (Becker 1993).
En orsak till den låga graden av verbalisering och texter kan ligga i att
musikundervisning innebär mycket ensamarbete, där lärare inte träffar
några kollegor under arbetsdagen:
Precisa språk för musikbeskrivning, och vidlyftigare, medvetna, sammanhängde begreppssystem utvecklas främst i situationer då en grupp människor har en aktiv och yrkesmässig relation till musiken, d.v.s. då de är
tvungna att explicit, semantiskt kommunicera kring upplevelser av olika
musikaliska variablers effekt. (Stockfelt 1988, sid. 12.)

Cook (1990) kommenterar musikers verbalisering av det egna verksamhetsområdet, och menar att de endast begreppsliggör sådant som representerar funktioner i det gemensamma musicerandet. Detta innebär att de
begrepp som utvecklas inte i någon större grad är tillgängliga för dem som
inte delar dessa erfarenheter.
Institutionen instrumentalundervisning har traditionellt inte värderat
möjligheter att diskutera sina erfarenheter, vilket får till följd att man saknar tid, resurser och praktiska förutsättningar för en sådan läroprocess.
Det får också konsekvenser för vilka sociala/kollektiva minnen som reproduceras inom institutionen. Institutionens mentalitet kommer till uttryck i begrepp som ”det musikaliska verket”, ”begåvning” och ”motivation”, ”mästare och lärling”. Det får till följd att lärarnas tolkningsföreträde
inte kan utmanas av elevernas upplevelser och förväntningar.
Green beskriver hur genrebegreppen mindre beror av kvaliteter inneboende i musiken, än av de sammanhang där de framförs. Många elever
upplever poplåtar spelade på piano i skolmiljö som klassisk musik. De
associerar musik som spelas långsamt och innehåller stråkinstrument med
klassisk musik, och snabb musik som innehåller trummor med populär-
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musik. Vidare associerar de populärmusik med sådan musik som läraren
inte vill att de ska lyssna till eller spela, och sådan musik som behandlas i
skolan som klassisk (Green 1997, sid. 146).

Tillträde till institutionen
De fyra institutioner vi beskrivit (konstmusik, populärmusik, undervisning och forskning) har olika typer av gränser och sätt att bevilja utomstående tillträde. Även inom de olika institutionerna finns områden där inte
alla deltagare har tillträde.65
Kraven för att få tillträde till institutionen kan vara mer eller mindre
uttalade. Exempel på uttalade krav är provspelningar (populärmusik och
konstmusik) musikalitetstest (instrumentalundervisning), tidigare texter
(vetenskapliga texter). Därutöver finns icke uttalade normer som styr vilka
som får tillträde till institutionerna, t.ex. kön,66 social bakgrund och etnicitet. Det finns t.ex. mycket få erkända kvinnliga tonsättare och dirigenter,
och många instrument spelas sällan av kvinnliga solister. Inom jazz och
populärmusik tilldelas kvinnor ofta rollen som sångerskor (Gustafsson &
Sjögren 1999). I frivillig instrumentalundervisning finns liknande könsmässiga instrumentval (Brändström & Wiklund 1995). Ett exempel från
pop- och rockmusik är utseende, som har stor betydelse för möjligheten att
slå igenom, då lanseringen av denna musik är nära knuten till video. Begreppet musikalisk begåvning har tidvis operationaliserats i olika typer av
test, eller använts på mer otydligt sätt genom att sålla ut vilka som kan
vinna tillträde till musikinstitutioner. Musiker inom den konstmusikaliska
institutionen värderas ofta utifrån vilken lärare de studerat för.
De olika musikaliska institutionerna är även knutna till skilda socioekonomiska och kulturella förhållanden (Bjurström 1997, Brändström &
Wiklund 1995). Att gå från punkbandet till symfoniorkestern är en förflyttning som förutsätter att man införlivar bl.a. nya begrepps- och värdesystem. Detta kan antas få konsekvenser för vilka möjligheter barn och
ungdomar har att tillägna sig, och få tillträde till de institutioner de själva
och deras föräldrar inte har någon egen erfarenhet av.67

65

Jfr. Goffmans (1959/1990) begrepp frontregion och backregion.
För en mer extensiv genomgång, se Öhrström (1993, 2000a), Cusick (1999).
67
Detta resonemang kan jämföras med den sociala snedrekryteringen till högskolor och
universitet.
66
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Analytiska utgångspunkter
Under denna rubrik gör vi en genomgång av de begrepp vi använder som
redskap i vår analys av studiens instrumentallektioner, samt presenterar
tidigare forskning med relevans för vårt problem. Forskningen kring området instrumentalundervisning är inte omfattande, särskilt ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Det är en av anledningarna till att det inte
finns någon begreppsapparat av mer generell natur, som vi har kunnat
använda i vår studie. I en tidigare uppsats (1996)68 samt i en bok (1998)69
har vi utvecklat en begreppsapparat i syfte att analytiskt differentiera olika
typer av skeenden i den typ av diskursiva praktiker som instrumentalundervisning utgör. Dessa arbeten bygger i sin tur på vår tillsammans mångåriga erfarenhet dels som instrumentallärare, dels som lärarutbildare i
musiklärarutbildningen. Under arbetet med vårt empiriska material har
vår förståelse kontinuerligt utvecklats.

Språk och interaktion
För att tolka varandras erfarenhetsmönster behöver medlemmar i en
grupp hantera verbala såväl som ickeverbala aspekter av social interaktion. De verbala aspekterna av den sociala konstruktionen av undervisningsinteraktion behandlar muntliga och skriftliga normer och förväntningar på diskursen i verksamheten. Med en sådan definition är språket
som används i undervisning något som gemensamt konstrueras av deltagarna. Det betyder att det är ett lokalt förhandlat system för interaktionskonventioner, regler för deltagande och för kommunikation av information och kunskap i en viss undervisningssituation. Detta gäller även för
ickeverbala former av kommunikation.
This means that in the process of acquiring the ways of talking which are
normatively associated with a subject position, one necessarily acquires also
its ways of seeing, or ideological norms. And just as one is typically unaware
of one’s ways of talking unless for some reason they are subjected to conscious scrutiny, so also is one typically unaware of what ways seeing, what
ideological representations, underlie one’s talk. (Fairclough 1995, sid. 39ff.)

Ett gemensamt referenssystem för interaktion bildar ett schema som inte är
statiskt, utan kännetecknas av ständig utveckling av repertoaren av förståelse, antaganden, värderingar, kommunikationssätt, erfarenheter och kun68
69

Claesson & West (1996).
Rostvall & West (1998.)
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skapsprocesser. Genom att skapa en gemensam bas för deltagande i den
sociala interaktionen etablerar lärare och elever referenssystem som dels
handlar om hur termer och begrepp ska förstås, dels om hur kommunikationen går till. Vårt empiriska material rymmer såväl nybörjarlektioner
som lektioner med mer erfarna elever. I nybörjarlektionerna är roller, regler och begreppsanvändning ännu inte etablerade. Under de lektioner där
deltagarna har en längre historia tillsammans har kommunikationssätten
hunnit bli mer stabila.
Hur individer tolkar händelser och processer påverkas av en rad faktorer, såsom deras ställning i gruppen, deras relation till andra grupper, vad
de uppfattar som viktigt vid händelsen, deras känslor vid tillfället, om de
har deltagit i hela händelsekedjan, hur de tolkar läromedlet, och/eller hur
de vill framstå för andra och för varandra.

Bakgrund till analys
En intressant sida av diskursanalysen är att den även försöker ta hänsyn
till vad som saknas i en text, såsom textbegreppet används inom diskursanalysen. ”Textual analysis can often give excellent insights about what is
‘in’ a text, but what is absent from a text is often just as significant from the
perspective of sociocultural analysis” (Fairclough 1995, sid. 5). Fairclough
visar på det intressanta draget att det sällan finns någon skarp gräns mellan vad som finns i en text och vad som är frånvarande. I tillägg till det
som uppenbart finns respektive inte finns, finns det som är implicerat och
det som kan sägas förväntas av en text; det som står ”mellan raderna”, eller som en undertext. ”The distinction between what is explicit and what is
implicit in a text is of considerable importance in sociocultural analysis.
Analysis of implicit content can provide valuable insights into what is
taken as given, as common sense” (Fairclough 1995, sid. 5-6).
En ambition i vår studie är att behandla även sådana aspekter av undervisningsdiskursen. Liksom Fairclough hävdar vi att våra analysbegrepp är mer teoretiskt övergripande än om vi skulle härleda dem direkt
ur den empiri vår avgränsade studie behandlar. De analysbegrepp vi använder gestaltar ett handlingsutrymme inom vilket lärare och elever kan
agera. Lika intressant som att studera vad lärare och elever gör, är således
att reflektera över vilka möjliga handlingar som är frånvarande under lektionerna.
Analysbegreppen har utvecklats utifrån ett didaktiskt perspektiv på
lektionshändelserna. Detta perspektiv kan sägas ringa in händelsernas
funktion i det specifika sammanhang som en undervisningssituation ut-
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gör. I denna studie fokuseras huvudsakligen samspelet mellan lärare och
elever i klassrummet, och vilka konsekvenser detta har för kunskapsutvecklingen.
Lärare och elever möts i undervisningssituationen som på många sätt
skiljer sig från andra situationer där människor möts och interagerar. Den
diskursiva praktiken under lektionerna studeras i vår avhandling som en
text (i vid mening) som deltagarna föreslår, läser, tolkar och handlar utifrån, för att konstruera gemensam aktivitet (Fairclough 1995, Green 1999).
Kärnan i vår representation av den diskursiva praktiken är antagandet att
handlingar har en riktning, och att handlingar som följer på en tidigare
handling kan knytas till det mer övergripande skeende som de enskilda
handlingarna ingår i. Det innebär att enskilda handlingar kan studeras utifrån relationen till ett mer övergripande skeende; d.v.s. om den enskilda
handlingen anknyter till temat, eller om den avviker.

Forskningsöversikt
Resultatet av våra sökningar på Libris,70 ERIC71 och internet,72 av litteratur
relaterad till musikpedagogik och närliggande områden, visar en stark
övervikt av psykologiskt inriktade studier. Detta bekräftar resultaten i
tidigare litteraturstudier. Brändström & Wiklund konstaterar i sin forskningsöversikt från 1995, att studier med psykologisk inriktning dominerar.
Det saknas därmed utbildningssociologiska studier med relevans för
forskning om svensk instrumentalundervisning. Idag sex år senare, finns
det fortfarande mycket sparsamt med forskning inriktad på social interaktion i instrumentalundervisning. Hallam (1998) hävdar att området till stor
del ännu är outforskat: ”What goes on in individual instrumental lessons is
largely hidden from view. We know relatively little about the ways in
which instrumental music teachers interact with their pupils” (sid. 229). I
en detaljerad forskningsöversikt om övning på musikinstrument konstaterar Hallam att ”very little is known about the contribution of factors relating to the institutions within which learning take place” (Hallam 1997b,
sid. 198).
70

Det nationella biblioteksdatasystemet med biblioteksdatabas, artikeldatabas, ämnesdatabas med sökmöjlighet även på e-tidskrifter och viss tillgång till utländska poster.
71
Educational Resources Information Center, amerikanskt informationssystem med stor
databas för utbildningsrelaterad litteratur, upprättad av the U.S. Department of Education’s Office of Educational Research and Improvement och National Library of Education (NLE).
72
Med hjälp av flera olika sökmotorer, bl.a. Alta Vista, Meta Crawler, Fast Search, Excite,
Hotbot, Infoseek, Lycos, Evreka, samt via hyperlänkar.
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I en något tidigare översikt gör McPherson (1993) en bred genomgång
av engelskspråkig psykologisk forskning kring instrumentalundervisning.
Han konstaterar att mycket återstår att göra inom forskning som berör
instrumentalundervisning. McPherson förhåller sig kritisk till fragmentisering och teoretisk grund i tidigare forskning, men antyder inte några alternativa vetenskapsperspektiv.
Det finns en bred forskningsbas kring lärares uppgifter och effektivitet i
undervisning, men betydligt mindre forskning kring elevers upplevelser,
föreställningar och motivation. Det finns få studier om interaktion mellan
lärare och elev i instrumentalundervisning ur ett sociologiskt eller samhällsvetenskapligt perspektiv.

Svenska avhandlingar om instrumentalundervisning
Stålhammar använder delvis ett interaktionsperspektiv i sin avhandling
från 1995. Han studerar ett utvecklingsprojekt mellan musik- och grundskola, där instrumentallärare och klasslärare samverkar om musikundervisning med syftet att bryta traditionella didaktiska mönster och göra eleverna mer delaktiga i undervisningen. Datainsamlingen bygger dels på
deltagande observation, dels på statistik hämtad från den s.k. nationella
utvärderingen av grundskolan. Hans ansats och databehandling utgår från
s.k. ”grounded theory”. I resultatet visar Stålhammar på hur lärarna i den
initiala fasen av projektet, använde sina invanda didaktiska modeller, vilket ledde till att elevernas inflytande var begränsat till att föreslå låtar.
Under projektets gång minskade lärarnas dominanta ställning, varvid elevernas initiativ och erfarenheter fick allt större plats i undervisningssituationen. Detta ledde enligt Stålhammar fram till att: ”Lärare och elever fann
ett fält som inte i lika hög grad styrdes av normativa mönster som när de
utgick från en mera konkret erfarenhetsmiljö” (sid. 251).
Saar (1999) gör en fenomenografisk studie av musikalisk kunskapsutveckling hos tretton musicerande ungdomar, genom att undersöka hur de
erfar och relaterar till musiken och dess sammanhang. Deltagarnas utveckling betraktas som situationsrelaterat lärande, vilket definieras som
interaktion mellan musiker och musikaliskt sammanhang. Saar drar slutsatsen att musicerandet kan ges en pedagogisk eller en musikalisk inramning. Att lära sig spela innebär enligt Saar att rikta sina handlingar mot hur
man gör när man spelar, vilket han skiljer från aktiviteten att spela, då man
riktar handlingarna mot att bli delaktig i ett musikaliskt sammanhang.
Saar identifierar aspekter på musikalisk kunskapsutveckling, där den
lärande sätts i relation till specifika musicerandesituationer. Undersök-
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ningens resultat visar på deltagarnas olika sätt att erfara sitt musicerande,
och tre centrala dimensioner identifieras i den musikaliska medvetenheten.
I en kontextuell dimension beskrivs deltagarnas sätt att orientera sig i
musikens struktur och sammanhang, där musiken ges innebörder som ses
som viktiga för att kunna utvecklas musikaliskt. Saar tar avstånd från det
han kallar kognitivism (sid. 44) eller mentalistisk anda (sid. 101). Trots
detta använder han begreppet ”uppfattningskartor” på ett sätt som delvis
är analogt med schemabegreppet. Saar beskriver hur deltagarna i studien
utvecklar alltmer sofistikerade ”uppfattningskartor” av det musikaliska
landskapet, och att dessa kartor formas utifrån repertoar och musikkultur.
I vad han kallar en evaluativ dimension behandlar Saar deltagarnas
bedömning och korrigering av det egna spelandet. Åtta olika värdesystem
identifieras, där uppmärksamheten kan riktas mot kropp, symbol, stil,
klang, samverkan, framträdande, samspel eller reproduktion.
En temporal dimension beskriver hur deltagarna fokuserar rörelser och
förändringar över tid i ”det musikaliska objektet”, vilket definieras som
”det som finns närvarande vid spelandet och lärandet – instrument, noter,
lärare etc.” (sid. 29).
Heiling (2000) har studerat ett utvecklingsprojekt i en amatörblåsorkester. Hans teoretiska perspektiv tar utgångspunkt såväl hos Vygostkijs
teorier som i ”situated learning”-paradigmet, samt i ramfaktorteori. Forskningsfrågan lyder: ”Hur samspelar den sociala gemenskapen och sammanhållningen med ett målinriktat arbete på att höja den musikaliska
standarden i en amatörorkester?” (sid. 14). Hans metod för datainsamling
består dels av deltagande observation, dels av kvalitativa intervjuer. Slutsatserna beskrivs inte helt tydligt, men Heilings arbetshypotes – att det
finns en inbyggd motsättning mellan önskan om att höja orkesterns spelskicklighet och deltagarnas känsla av delaktighet och gemenskap – kunde
inte helt beläggas, vilket fick honom att förändra frågeställningen under
arbetets gång. I slutsatserna skriver han att: ”[…] nivån på det musikaliska
resultatet begränsas av skiftningar i målacceptans och måluppfyllelse som
kännetecknar en gemenskap med balanserad gruppsammanhållning, en
sammanhållning som inte är för stark men heller inte för svag” (sid. 215).

Läromedel i instrumentalundervisning
McPherson (1993) konstaterar i sin forskningsöversikt, liksom även Hallam
(1997a), att instrumentalundervisning är starkt styrd av läromedel och
notläsning och fokuseras på reproduktionen av specifika verk, vanligen ur
den västerländska konstmusiken. Båda menar att de examinationssystem
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som internationellt är vanliga i instrumentalundervisning,73 dikterar villkoren för hur undervisningen bedrivs. Detta kan vara en av anledningarna
till att gehörsspel och improvisation inte verkar vara vanligt förekommande.
McPherson menar att ”these syllabuses all too often become the method
from which an instrument is taught” (sid. 23), vilket Hallam bekräftar:
”Within western musical culture, examination syllabuses tend to dictate
much of what is learned” (sid. 104).
Läromedel för instrumentalspel är internationellt sett mycket likartade i
uppläggning och innehåll/repertoar. I Sverige används t.ex. ofta amerikanska och engelska läromedel, även på nybörjarnivå. Detta gäller särskilt
för de instrument som har få utövare och därmed en begränsad marknad
för särskilda läromedel på svenska. Ett exempel är det ofta använda läromedlet för trumpet av Arban (1864), som finns i ett antal utgåvor på olika
språk, i olika bearbetningar, samt i olika anpassade versioner för andra
bleckblåsinstrument. Originalet har, liksom flera andra ännu populära
trumpetläromedel, sitt ursprung i 1800-talets Frankrike, men används oftast i amerikanska bearbetningar.
McPherson skriver om läromedlens inflytande på undervisningen: ”The
most popular instrumental band methods for beginning instrumental instruction are characterised by visually oriented re-creative tasks and an
almost total reliance on note reading” (McPherson 1993, sid. 30).
May et. al. (1990) behandlar läromedlens roll i bild- och musikundervisningen. De konstaterar att det finns en brist på analys och kritik av läromedel för bild- och musikämnena, samt att det endast i liten utsträckning finns forskning om hur ämnesinnehåll och läromedel behandlas i
musik- och bildundervisning. Analysen utgår dels ifrån ett sociologiskt
kritiskt perspektiv, där texten ses som vägledande eller avgränsande för
konstruktionen av mening; dels ifrån ett medierande perspektiv, där texten ses som en medaktör som elever och lärare kan ladda med mening, utifrån sina tidigare erfarenheter och sociala relationer.

Kunskapsformer i instrumentalundervisning
McPherson delar i sin studie av klarinett- och trumpetelever (1993) in musicerande i fem avgränsade förmågor (skills): att spela efter noter (sight
73

Här hänvisar författarna till Australian Music Examinations Board, Trinity College,
London, and Associated Board of the Royal Schools of Music och deras examinationsordningar och nivåbeskrivningar. Den sistnämnda förkommer även i Sverige, där särskilda inspektörer examinerar elever enligt det s.k. gradesystemet.
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reading), att spela inövad musik (performing rehearsed music), att spela
från minnet (playing from memory), att spela efter gehör (playing by ear),
samt att improvisera (improvising). Liksom Priest (1989) dras slutsatsen att
undervisningen i hög grad är präglad av notläsning. Gehörsspel och improvisation förekommer knappast alls enligt McPherson. Detta kan enligt
Kolar (1975) bero på att lärarna själva saknar sådan färdighet.
Övervikten på notläsning och framförande av inövad repertoar avspeglas även i forskningslitteraturen: ”The present literature is characterised by a dearth of information on the ability of musicians to perform
music from memory, by ear and by improvising” (McPherson 1993, sid.
166).
Bresler (1993) reflekterar över hur lärarkunskap har påverkat synen på
kunskap, och representationer av kunskap, i akademisk litteratur om musikundervisning under 1970- och 1980-talen.

Gehörsspel och notläsning
McPherson sammanfattar sin översikt över musikpsykologiskt inriktad
forskning om musikalisk utveckling. Han pekar där bl.a. på att de undersökningar som gjorts entydigt visar hur viktigt gehörsspel och improvisation är för elevers musikaliska utveckling på alla nivåer. Han menar dock
att musiklärare ofta undervärderar värdet i det mer fria musicerandet och
istället koncentrerar undervisningen på notläsningen och på reproduktionen av färdiga verk. Gehörsspel och improvisation skulle, menar han, alltid föregå träningen på notläsning; ”sound should precede the sign” (1993,
sid. 80).
Aranosian (1982) menar att instrumentalundervisning generellt är inriktad på motoriska färdigheter och representationer, samt vilar på behavioristiska antaganden. McPherson (1993) utgår ifrån att utvecklingen av
musikaliska kunskaper skulle gynnas av en balanserad undervisning, som
även behandlar gehörsspel och improvisation, eftersom dessa är viktiga
beståndsdelar i många musikformer utanför den västerländska konstmusiken
Azzara (1993), visar att erfarenheter och undervisning i gehörsspel och
improvisation även förbättrar elevers färdigheter i notläsning.
When improvisation was included as a part of elementary instrumental
music instruction, students were provided with opportunities to develop an
increased understanding of harmonic progression through the mental practice and physical performance of tonal and rhythm patterns with purpose
and meaning. Improvisation ability appears to transfer to a student’s clearer
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comprehension of the tonal, rhythmic, and expressive elements of music in
an instrumental performance from notation. (Azzara 1993, sid. 339.)

Resultaten av McPhersons egen experimentella studie (1993) visar att det
finns starka samband mellan kunskapsutvecklingen och olika musikaliska
förmågor såsom notläsning, gehörsspel och improvisation. Medan förmågan att läsa och spela efter noter befanns vara ett resultat av hur länge man
studerat ett instrument, var förmågan att spela efter gehör resultatet av en
tidig start (early exposure) och av berikande aktiviteter (enriching activities).
McPherson drar även slutsatser om konsekvenser av resultaten från
hans studie för instrumentalundervisningen: “activities which encourage
students to ‘think in sound’ are crucial for musical success and an important ingredient of good teaching practice” (sid. 332).74
Resultaten i McPhersons studie stämmer överens med undersökningar
som Froseth (1973), Gordon (1980/1993), Schleuter (1984/1997), Kohut
(1985), Lisk (1987), Grunow (1988), Schenck (1989), samt Pratt (1990). I en
senare studie utförd för att utvidga tidigare litteratur om faktorer och färdigheter som påverkar notläsning, finner McPherson (1994) att notläsningsfärdigheten hos nybörjare inte är signifikant korrelerad med färdigheten att framföra inövad musik.

Övning och interpretation
Musikhögskolestudenters övningsstrategier har studerats av Nielsen
(1998). Data härrör dels från observationer som bearbetats med statistisk
metod, dels från kvalitativa intervjuer. Studien tar sin utgångspunkt i tidigare forskning om övning på musikinstrument, t.ex. av Hallam (1992), dels
i kognitiv teoribildning, men även i fenomenografiska antaganden om hur
den lärande upplever processen.
Hultberg (2000) har undersökt hur musiker inom tonal västerländsk
konstmusik tolkar notbilden för att förstå musikalisk mening. Hultberg
kommer fram till att notbilden kan ha olika funktioner för skilda musiker.
De studerade musikerna fick framföra såväl stycken de själva valt, som
okända stycken valda för studien. Musikerna fick under studiens gång
kommentera hur de förstod och använde notbilden. Studiens metod utgick
ifrån videoinspelade framföranden och intervjuer. Två skilda förhållningssätt till notbilden differentieras i studien: Ett explorativt och ett reproduk-

74

Att tänka i ljud eller musik kan här jämföras med begreppen inre ljudbilder eller
mentala representationer.
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tivt förhållningssätt. Musiker som använder en reproduktiv strategi ser
notbilden som ett normativt dokument som ger ramar och regler för deras
musikaliska interpretation. De musiker som använder sig av ett explorativt
förhållningssätt använder enligt Hultberg notbilden på ett friare och mer
lekfullt sätt. Hultberg drar slutsatsen att undervisningsmetoder som utgår
från det reproduktiva sättet att använda notbilden, kan förhindra senare
utveckling av förståelse för musikalisk mening.

Förändrade perspektiv på instrumentalundervisning
Medan McPherson förutser en rörelse mot ett bredare innehåll i undervisningen och ett behov av fler studier inriktade på gehörsspel och improvisation, beskriver Hallam (1997b sid. 179) en utveckling av de psykologiska
studierna mot bredare interaktionsstudier, som tar större hänsyn till den
komplexa kontexten. Hallam sammanfattar hur lärande har förklarats med
hjälp av de psykometriska teorier som varit dominerande under en lång
period. Dessa har dock inte kunnat förklara musikalisk kunskapsutveckling på ett fullödigt sätt. På senare tid har psykologin förflyttat sig mot ett
mer socialkonstruktivistiskt perspektiv på läroprocesser. Dessutom finns
enligt Hallam ett tydligt intresse för inlärningsstilar, d.v.s. att människor
använder olika strategier i sitt musikaliska lärande (sid. 187) samt mot
motivationsaspekter (sid. 191).
Studier i USA och England har visat att instrumentallärare inte förebildar musikaliskt i någon hög utsträckning, att en stor del av lektionstiden
upptas av lärarens tal, och att fokus för undervisningen i huvudsak inriktas på tekniska utförandeaspekter (Kostka 1984, Thompson 1984, Sang
1987, Tait 1992, Persson 1993, 1994). I en komparativ studie har Dickey
(1991) jämfört resultat från verbal respektive förebildande instrumentalundervisning i USA. Utifrån hypotesen att förebildande är effektivare än
verbal instruktion kommer Dickey fram till att förebildande undervisning
som melodihärmning och rytmik, kan ge ökad motorisk och kinestetisk
skicklighet.

Språk, undervisning och kontext
Med utgångspunkt i tidigare forskningsresultat studerar Davidson,
Sloboda och Howe (1996) föräldrars och lärares betydelse för elevers motivation i musikundervisning.
De Nicola (1990) analyserade lärares språkanvändning ur historiskt
perspektiv för att utveckla en metod för att bedöma och jämföra lågstadieoch musiklärarstuderandes språkbruk.
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I en jämförelse mellan effekten av två skilda typer av språkbruk för elevers inställning och språkliga förståelse av inspelad orkestermusik, fann
O’Brien (1992) att elever som undervisats med en kombination av analytiskt språk och bildspråk fick bättre resultat än sådana som fått undervisning med enbart analytiskt språkbruk.
I en studie av 25 amerikanska pianolärares språkbeteende, konstaterar
Speer (1994) att språkanvändning och möjligheten för elevinflytande, varieras efter elevernas ålder. Elever som uppfattas som medelpresterande fick
mer direkta instruktioner av läraren.
I ett försök att identifiera och beskriva kännetecknen för effektiv pianoundervisning, gjorde Siebenaler (1997) statistiska analyser av beteenden
som uppmuntran och hur man talade om musik under videoinspelade
lektioner.
Goolsby (1997) studerade vad musiklärare med olika lång yrkeserfarenhet valde att språkligt fokusera vid repetitionsarbete med blåsorkester.
Taylor (1997) undersökte hur repetitionskontext och förtrogenhet med
läraren påverkar körelevers tolkningar av verbalt beröm. Eleverna kunde
skilja mellan beröm de förtjänade och rutinmässigt berömmande, särskilt
från en lärare de var vana vid. Variationer förekom mellan olika elevers
tolkningar av samma lärarsignaler.

Lärarskicklighet
Maclin (1993) rapporterar en studie som jämför olika undervisningsstrategier hos musiklärarstuderande. En sekventiellt uppbyggd undervisning
med analys av uppgiften ger bästa resultatet i undersökningen, genom att
ge eleverna möjlighet att behärska uppgiften och få positiva erfarenheter.
Utifrån en selektiv genomgång av tidigare forskning diskuterar Brophy
(1993) bedömningsgrunder för lärare i musikämnet i den amerikanska
motsvarigheten till grundskolan (public school). Brophy ifrågasätter om
det är fruktbart att bedöma musiklärare utifrån allmän kompetens, eller
om effektiv musikundervisning är så unik att den behöver helt egen bedömningsgrund. Han kommer fram till att bedömningen bör göras utifrån
bl.a. personlig karaktär, ämneskompetens och skicklighet, ickeverbala såväl som språkliga kommunikationsstrategier, undervisningsorganisation
och planering.
Fler exempel på forskning kring metoder för bedömning av musiklärares effektivitet och skicklighet är Doane (1990), Hamann, Lineburgh och
Paul (1998).
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I en undersökning av hur fyra amerikanska instrumentallärarstuderande beskrev ”bra undervisning”, fann Schmidt (1994) att definitionerna
av ”bra lärare” var personligt konstruerade utifrån egna erfarenheter som
elever. Även om de var påverkade av sin lärarutbildning, hade var och en
olika versioner av vad kurserna handlade om. Vidare fann Schmidt att
studenterna använde mer genomtänkta strategier, om de fått hjälp i utbildningen att bearbeta sin egen erfarenhetsmässiga förståelse av undervisning. Effektiv handledning visade sig ta betydligt mer tid i anspråk än
vad som vanligtvis anslogs. Studenterna sökte sig till lärandemiljöer
(”educative community”) i sin utbildning med inriktning på såväl samarbete som process.
I en studie av olika tekniker för självreflektion, presenterar Roth (1993)
en lärares reflektion över sin egen undervisning med hjälp av två skilda
perspektiv. Det första perspektivet utgår från metaforen ”kognitivt lärlingskap” (cognitive apprenticeship) som redskap för att analysera och förstå undervisning. Det andra perspektivet utnyttjar konversationsanalys
som metod för mikroanalyser som kan beskriva och begreppsliggöra undervisningen.
Schleuter (1997 sid. 20) menar att instrumentallärare tenderar att undervisa så som de själva blivit undervisade, utan att beakta aktuella teorier
om lärande och kunskapsutveckling. Han menar även att orsaken till vad
han kallar ineffektiv instrumentalundervisning, kan förstås mot bakgrund
av lärarnas bristande förmåga att göra en analys av vad deras elever har
problem med och vad de därför behöver öva på. Lärarna blir därmed hänvisade till framställningen i läromedlen, vilken sällan bygger på vetenskapligt grundade kunskaper om musikaliska läroprocesser. Istället för att
kontinuerligt analysera elevernas spel, använder sig lärarna av ”trial and
error"-modeller, d.v.s. låter eleverna spela om och om igen tills de eventuellt klarar av uppgifterna. Schleuter menar att instrumentallärare ofta använder sina egna och läromedlens favoritknep för att hålla eleverna sysselsatta under lektionen, med instruktioner som ”ta det en gång till”, och där
det mer blir slumpmässiga faktorer som påverkar huruvida eleverna lär
sig något.
Hallam menar att det råder en inneboende konservatism inom instrumentalläraryrket och att detta kan förklaras bl.a. med musiklärares yrkesvillkor och deras ensamarbete.
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Transfereffekter
Gruhn (2000) diskuterar s.k. transfereffekter mellan musikundervisning,
övriga skolresultat och intelligens. I en översikt av tyska, schweiziska och
amerikanska studier sammanfattar Gruhn att resultat från hjärnforskning
och neurobiologi inte kan appliceras direkt, eller användas till några rekommendationer för musikundervisning. Några signifikanta samband
mellan musiklärande och prestationer i andra skolämnen går inte enkelt
att påvisa, även om det går att visa att olika områden i hjärnan påverkar
varandra. Istället drar Gruhn slutsatsen att lärande bl.a. är en process där
man utvecklar och stegvis differentierar skilda mentala representationer,75
vilket skulle medföra att kunskapsutveckling i musik innebär en utveckling av genuint musikaliska representationsformer, och att musikundervisning bör utföras musikaliskt. Dessa slutsatser sammanfaller i hög grad
med vad bl.a. Gordon (1980/1993), Elliott (1995) och McPherson (1993)
kommit fram till.

Kognitiv teori
Inom kognitiv vetenskap studeras kunskapsprocesser utifrån begrepp som
tänkande, minne, varseblivning, reflektion etc. Kunskapsmodeller utvecklade inom kognitiv vetenskap har även använts för att utveckla intelligenta
system inom datorteknologi. De modeller man arbetar med utgår ifrån experiment om hur t.ex. minnet fungerar. Dessa teoretiska modeller är relaterade till, men ska inte sammanblandas med, hjärnforskning eller neurobiologisk forskning.
”Schema” är ett begrepp hämtat från kognitiv teori för att beskriva kunskapsutveckling inom olika områden. Med hjälp av detta analytiska begrepp kan komplexa lärandeprocesser delas upp i mindre delar och i förlängningen ställas i relation till under vilka villkor lärandet sker (Bartlett
1932, Arbib 1995).
A schema is an active entity such as that involved in driving a car or recognizing a tree. […] A schema is both a store of knowledge and the description
of a process for applying that knowledge. (Arbib 1995, sid. 830.)

Schemabegreppet är ett analytiskt redskap som gör det möjligt att beskriva
hur erfarenheter bildar inre representation som i sin tur ligger till grund
75

Mental representation är ett teoretiskt begrepp som försöker fånga de inre föreställningar som vi associerar våra upplevelser mot. Det kan exemplifieras med hur vi kan
föreställa oss hur ett musikstycke låter, utan att det klingar fysiskt. Jämför även med
Gordons begrepp audiation (1980/1993), som innebär ett specifikt musikaliskt tankesätt.
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för lärande på mer komplexa nivåer. Begreppet kan således användas för
att beskriva och analytiskt dela upp lärande i hierarkiska processer, d.v.s.
för att beskriva i vilken ordning man införlivar olika scheman samt vilka
av dem som ligger till grund för scheman på högre nivåer. Införlivade
scheman utgör en tolknings- och värderingsgrund så att vi utifrån stora
mängder sinnesintryck kan fatta blixtsnabba beslut om adekvat handling.
De inre respresentationerna i form av kopplade scheman utgör det mönster eller regler mot vilket vi prövar såväl sinnesintrycken från omgivningen som vårt eget handlande. Med omgivning menar vi dels naturen,
dels den sociala och kulturella omgivning som människor själva konstruerar. Schemabegreppet har använts i musikpsykologisk forskning för att
beskriva perceptions- och inlärningsprocesser (Dowling & Harwood 1986).
I följande avsnitt kommer vi att beskriva möjligheten att använda
schemabegreppet i förklaringsmodeller för att förstå musikaliska läroprocesser som motoriska, kognitiva, emotionella och sociala automatiserade
mönster/scheman.

Schemabildning som social process
Kunskaper i olika former har alltid en funktion i ett specifikt sammanhang.
Kunskapens mest primära funktion är att i reaktions- och handlingsmönster möjliggöra människans fysiska överlevnad i sin miljö. I skilda sociala
sammanhang utvecklas handlings- och reaktionsmönster som är kommunikativa och kulturella till sin karaktär. Sådana kunskapsformer ger människan möjlighet att handla i enlighet med eller mot traditioner i olika sociala och kulturella sammanhang. Vad som anses vara väsentliga kunskaper i en omgivning, kan anses vara oväsentliga eller t.o.m. farliga och icke
önskvärda i en annan.
Schemabegreppet är ett analytiskt redskap som ger oss möjligheter att
beskriva lärande i form av komplexa handlingsmönster på en generell
nivå. Vilka scheman och kunskaper som individer bildar och hur olika typer av kunskaper väljs ut, reproduceras och utvecklas i samhället behöver
enligt vårt synsätt förstås på en annan teoretisk nivå och med institutionsbegreppet som redskap. Det är i det sociala sammanhanget som olika kunskapsformer – där olika typer av scheman kan ses som mindre enheter –
utvecklas och får sin giltighet.
Schemateorin ligger som vi ser det inte på samma teoretiska nivå som
exempelvis institutionsbegreppet. Med hjälp av schemateorin kan vi beskriva delar i kunskapsutveckling samt hur villkoren under olika lärosituationer påverkar möjligheterna för elever att bilda scheman. Schemateorin
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kan alltså inte användas för att förklara varför olika handlingsmönster
utvecklas genom historien och får giltighet och ett värde i samhället. Här
erfordras andra teoretiska redskap på en samhällsvetenskaplig nivå. Beroende på hur de olika teorierna används, d.v.s. för vilka frågor de används, kan begreppen komplettera varandra och bidra till ökade möjligheter att beskriva, analysera och tolka kunskapsutveckling i samhället såväl som hos individer i en specifik kontext.
Undervisning och lärande av scheman äger rum i skilda sociala, kulturella och känslomässiga miljöer som på olika sätt begränsar eller understödjer möjligheterna att lära. Dessa är i sin tur resultatet av sociala processer, där vissa kunskaper försvinner p.g.a. sociala mekanismer, t.ex. att kunskapen inte längre värderas och därmed inte lever vidare. Vi använder här
schemabegreppet som ett teoretiskt redskap för våra analyser av undervisnings- och läroprocesser. Begreppet gör det möjligt att analysera hur de
specifika villkoren i de lektionssituationer vi studerat kan antas påverka
elevernas möjligheter att införliva scheman och skapa inre representationer.

Schemabildning ur ett musikdidaktiskt perspektiv
Nedan kommer vi att beskriva hur olika betingelser i lärosituationer kan
påverka möjligheterna att utveckla och införliva framför allt motoriska
scheman som används i instrumentalspel.
Alltför tidig fokusering på spel efter noter har t.ex. visat sig hämma
utvecklingen av musikaliskt tänkande (”audiation”) och förmågan att
spela efter gehör, medan det omvända, d.v.s. tidigt gehörsmusicerande,
visat sig gynnsamt för att senare kunna utveckla förmågan att läsa och
spela efter noter (McPherson 1993).
Ett exempel på motverkande scheman från en trumpetlektion: Läraren
uppmanar eleven att blåsa mer för att klara de höga tonerna, medan elevens reaktion snarare är att blåsa mindre då hon är osäker på om hon ska
träffa rätt ton. För att producera höga toner på en trumpet behöver man,
till en början, blåsa hårt. Innan övriga motoriska processer har anpassat sig
till den ökade luftmängden och –trycket försämras kontrollen över klang,
volym och tonhöjd. Det blir svårt att följa lärarens råd, därför att det till en
början får oönskade effekter på helhetsupplevelsen av musicerandet. Är
eleven ovan att blåsa hårt är det dessutom svårt att koordinera muskulaturen och använda isolerade muskelgrupper. Läraren uppfattar att eleven är
spänd och uppmanar eleven att slappna av. En erfaren bleckblåsare kan
uppleva den kontrollerade och införlivade muskelaktiveringen som ett
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tillstånd av avspänning, medan eleven får svårt att tolka de två motstridiga
uppmaningarna att blåsa hårt och samtidigt slappna av. Lärarens och elevens införlivade scheman skiljer sig alltså åt på åtskilliga vis.
Ett annat musikpedagogiskt exempel är utvecklingen av gehöret, d.v.s.
de kognitiva scheman som gör det möjligt att uppfatta musikaliska strukturer och omforma det man hör till spel eller sång.
Människan har genetiska förutsättningar att bygga upp ett stort antal
kunskapsformer, men för att dessa ska utvecklas krävs att individen
och/eller gruppen exponeras på olika sätt för modeller, processer, problem
eller situationer som ska införlivas i tolknings- och handlingsmönster. Ett
musikaliskt exempel kan vara improvisation på musikinstrument, som kan
ses som en specifik komplex form av kunskap, vilken innebär att man i en
musikalisk struktur, genom momentana kognitiva och motoriska processer, bestämmer sig för hur musikaliska idéer ska omvandlas till klingande
musik med ett instrument.
Utvecklingen av sådana kunskaper är en mångdimensionell process
som förutsätter att den som spelar har införlivat många olika former av
scheman, bl.a. för musikens form och periodicitet, olika skalor och ackordföljder samt, inte minst, har utvecklat en motorisk färdighet i form av automatiserade scheman på sitt instrument. Efter en tillräcklig exponering för
kunskapsmodellen blir processen från mottagandet av information från
sinnena till utförandet av handlingen automatiserad och utförs i många
situationer utan att man vet att man utfört en tolknings- och beslutsprocess. Handlingsmönstret har således införlivats och blivit en del av vår
möjlighet och beredskap att möta vår omgivning och få kontroll över olika
situationer. Den handlingsberedskap och kunskap människan utvecklar är
såväl genetiskt som socialt och kulturellt betingad. Att exempelvis lära sig
att improvisera musik kan ses som en generell kunskapsform som alla människor har möjlighet att utveckla i åtminstone någon grad genom att göra
vissa erfarenheter. Hur individer och grupper improviserar och vilka värdesystem de utvecklar för att kunna fatta musikaliska beslut kan ses som
kontextuella kunskapsformer, där utvecklingen av scheman är bunden till
specifika sammanhang, mer eller mindre lokala estetiker, institutioner och
värdesystem.

Motoriska scheman
Ett exempel på schemautveckling som finns beskrivet i många vetenskapliga studier är utvecklingen av olika rörelsemönster, d.v.s. motoriska
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scheman. Vi tar här utvecklingen av motoriska scheman som används i
musicerande som ett beskrivande exempel.
När man spelar ett musikinstrument – på ett sammanhängande sätt i
fullständiga fraser – utför man i stort sett momentant ett stort antal precisa
och komplexa rörelser. Detta gör man utan att tänka på varje detalj i den
komplexa händelsekedjan. Istället kan man fokusera uppmärksamheten på
hur man vill forma frasen och klangen etc. En förutsättning för att man
skall kunna lägga sin uppmärksamhet på andra processer än de motoriska
skeendena är att de motoriska mönstren automatiserats, samt att de införlivade rörelsemönstren är funktionella för sin uppgift, d.v.s. inte utgör ett
hinder i utförandet av uppgiften på ett ändamålsenligt sätt.
Ett exempel från musikundervisning kan vara att för att kunna ackompanjera ett stycke rytmiskt behöver man ha utvecklat sådana motoriska
scheman som gör det möjligt att tillräckligt snabbt byta mellan olika ackordgrepp. Om man använder en mindre ändamålsenlig fingersättning
utgör denna i sig ett hinder i utförandet av uppgiften på ett adekvat sätt.
Ett annat problem som kan hindra schemabildningen är om fingersättningen inte spelas konsekvent, d.v.s. om man inte gör likadant varje gång
man spelar samma sekvens.
Ett motoriskt schema är alltså ett införlivat handlingsmönster, d.v.s. en
handling som vi kan utföra automatiskt. Innan ett motoriskt schema för
exempelvis gitarrspel är införlivat behöver den som spelar fokusera sin
uppmärksamhet på vilka rörelser som följer på varandra och vilka fingrar
som ska utföra rörelserna. När rörelsemönstret utförts ett tillräckligt antal
gånger på samma sätt bildas ett schema/representation och rörelsen kan
utföras automatiskt utan att man behöver uppmärksamma den längre.
Schemat är nu införlivat och har blivit en del av den spelandes momentana
handlingsförmåga. Den kan nu utföras samtidigt som gitarristen riktar sin
uppmärksamhet mot något annat, t.ex. fraseringen, att sjunga etc. Scheman
är hierarkiska till sin natur, d.v.s. för att kunna skapa ett nytt behöver man
bygga vidare på tidigare införlivade scheman.
Genom systematiska erfarenheter av ett för uppgiften funktionellt
handlingsmönster, utvecklas en praktisk insikt och en konkret handlingsförmåga, som gör det möjligt att utföra uppgiften, exempelvis någon
aspekt av gitarrspel.
Centralt i utvecklingen av motoriska scheman är att det finns ett kognitivt schema att jämföra mot. Upplevelsen av de egna handlingarna jämförs
kontinuerligt mot de föreställningar man har om resultatet, varefter handlingarna modifieras så att de blir mer adekvata för att uppnå det förvän-
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tade resultatet. Resultatet av handlingarna uppfattas av de egna sinnena,
direkt eller via reaktioner från omgivningen. Hur den som lyssnar reagerar
får på så sätt omedelbart inflytande på hur den musicerande uppfattar det
egna spelet. Sådana feedbackreglerade system finns beskrivna i psykologilitteraturen av bl.a. Smyth, Collins, Morris & Levy (1994) och beskrivs i
musikundervisningssammanhang av Sundin (1992), som även betonar
betydelsen av affektiv respons på omgivningens reaktioner.
Studier visar att de första 5-6 timmarna efter ett övningspass med ett
nytt moment är särskilt kritiska för att ett nytt schema ska kunna etableras.
Man riskerar att fördröja eller t.o.m. förstöra möjligheten att konsolidera
det första mönstret om man under denna tid försöker öva på ytterligare
nya moment. Nervsystem och hjärna behöver tid på sig för att bearbeta
och flytta det nya mönstret till vad vi ofta kallar långtidsminnet. Konsolideringen fortsätter även när man inte övar (Schadmehr & Holcomb 1997,
sid. 821).
En undersökning av träning i morsekod, beskriven av Woodworth och
Schlosberg (1954), visade redan under andra världskriget att en lång övningstid t.o.m. kan ge sämre resultat än en betydligt kortare övningstid; de
som övat på morsesignaler fyra timmar om dagen uppvisade efter fem
veckors träning lika bra resultat som de personer som fick sju timmars
övning per dag. Efter ytterligare tre veckor var de som fick fyra timmars
daglig träning avsevärt bättre än dem som övat sju timmar om dagen.

Studier med utgångspunkt i schemabegreppet
Flera studier har utgått ifrån schemateorin för att förklara motorisk utveckling. Schmidt (1975, 1976) använde schemabegreppet för att förklara
lärandet av generella motoriska färdigheter utifrån tidigare erfarenheter.
Inom musikområdet har bl.a. Harvey, Garwood & Palencia (1987); Owen
(1988); Barrett (1990); samt Pacey (1993), lutat sig mot schemateorin för att
undersöka läroprocesser. Vidare beskriver McPherson (1993) musicerande
ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv med utgångspunkt i minnesforskning och hänvisar till Bartletts schemabegrepp
Även Hallam diskuterar komplexiteten i förhållanden mellan olika
faktorer och steg i lärandet av ett musikinstrument, och konsekvenserna av
detta för forskningen.
[…] there are complex relationships between motivation, goals, self esteem,
attribution of success and failure, learning styles and approaches, level of
expertise, processing strategies, metacognitive strategies, practice strategies
and time spent practising. In addition to this the context of learning, the nature of assessment, the home environment and the social environment all
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contribute to the nature of the learning undertaken. The learning of each individual musician forms a unique pattern. This level of individuality in
learning far exceeds anything conceived within the psychometric tradition.
The nature of learning to play a musical instrument is also multifaceted demanding many and varied skills adding further complexity to the research
issues. (Hallam 1997b, sid. 217f.)

Jämförande forskning
Nystrand och Gamoran (1990) undersökte hur lärarens språkbruk påverkade elevers uppmärksamhet och engagemang i engelskundervisning. När
läraren ställde autentiska frågor, som värderade och byggde vidare på elevernas kommentarer, ökade elevernas äkta engagemang. När läraren inte
visade att denne tog elevernas kommentarer på allvar – genom att använda enbart i förväg planerade frågor, inte låta eleverna ta några initiativ,
eller enbart reagerade på elevsvar med värdeutlåtanden – visade eleverna
endast att de deltog i procedurerna. Nystrand och Gamoran visar att eleverna lär sig mest i situationer då interaktionen mellan lärare och elever är
omfattande.
I en artikel med den talande titeln ”I Actually Turn My Back on [Some]
Students”: The Metacommunicative Role of Talk in Classroom Discourse
(Sarangi 1998) står interaktionen mellan elev och lärare i fokus. Sarangi
karaktäriserar klassrumskommunikation som en social aktivitet i vilken
interpersonella relationer skapas, upprätthålls och förändras genom lärarelev-interaktion.
I en rapport om språkanvändning diskuterar Fairclough (1992) begreppet intertextualitet. Genom att använda begreppet som analysredskap för
olika typer av texter beskrivs bl.a. hur texter konstituerar sociala identiteter.
Vår studie skiljer sig från merparten av tidigare klassrumsforskning
genom att den instrumentalundervisning vi fokuserar på har en annan
organisation och bygger på andra traditioner än den obligatoriska skolan.
Den undervisning vi studerar sker exempelvis i huvudsak mellan endast
en elev och en lärare, deltagandet är frivilligt och undervisningen sker på
elevernas fritid och inte sällan efter den ordinarie skoldagens slut.76 Vår
fokusering på interaktionen mellan lärare och elev är inte heller vanligt

76

För en översikt av tidigare klassrumsforskning ur ett interaktionsperspektiv vill vi
hänvisa till Sahlström (1999). Även Sandberg (1996) har ett omfattande kapitel om
tidigare klassrumsforskning, uppdelat på beteendevetenskapliga respektive samhällsvetenskapliga studier.
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förekommande i tidigare skolforskning, med undantag som Sahlström
(1999), Garpelin (1997) eller Aspelin (1999).
Perspektiv och metodval i Sahlströms studie ligger nära vår, trots att
förhållandena i de studerade situationerna skiljer sig på många sätt, då
Sahlström undersöker grundskoleelever i sin dagliga klassrumsmiljö. Utifrån video- och ljudupptagningar av ett antal skolelever i klassrumsundervisning, analyserar Sahlström klassrumsinteraktionen genom noggrann
transkribering av elevernas handuppräckning, dialog med varandra, och
dialog med läraren. Denna noggranna transkription möjliggör även en
analys av samtal mellan elever som pågår medan läraren talar till klassen.
Bland annat argumenterar Sahlström för vikten att inte enbart leverera
vad som kan betraktas som ”goda nyheter” om de studerade undervisningssituationerna. Han anser inte heller att man enbart ska fokusera på
misslyckanden, utan understryker snarare betydelsen av att förstå hur interaktionen påverkar vilka handlingar som är möjliga för elever och lärare.
Sahlström menar att tidigare forskning om interaktionen i klassrum i
första hand har inriktat sig på lärarnas undervisning. Sahlström lyfter dock
fram några mindre kända exempel på studier som fokuserar elevernas
agerande under lektioner, och menar att resultaten från dessa ofta motsäger studierna som fokuserat lärares handlingar (sid. 22). Slutsatsen av
detta är enligt Sahlström att det finns ett stort behov av forskning som tar
hänsyn till det komplexa skeendet i multidimensionell interaktion, och att
många tidigare frågeställningar inom skolforskningen behöver belysas på
nytt.
Något som kan vara relevant för vår analys är Sahlströms fokus på rättviseaspekter i skolarbetet. Detta tar sin utgångspunkt i synen på eleverna
som aktiva i konstruktionen av skolarbetet, vilket är grundläggande för att
förstå interaktionen snarare än lärarhandlingarna. Sahlström kommer bl.a.
fram till konstaterandet att eleverna är skickliga på att ta sig igenom undervisningen; ”…the students display sophisticated inductive skills in
dealing with the problem of making it through the school day, in different
ways and with different aims” (sid. 168). Sahlström argumenterar även för
vikten av att analysera elevers och lärares handlingar i förhållande inte
bara till varandra, utan till hela kontexten.
Ansvaret för hur undervisningen lyckas, menar Sahlström inte enbart
vilar hos de enskilda deltagarna: ”I hope to have shown by this analysis
that the responsibility for failure and success is located within a much
more complex area than in the hands of a teacher or a student.” (sid. 181.)
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Garpelin (1997) har ur ett interaktions- eller relationellt perspektiv, med
utgångspunkt i begrepp hämtade från i första hand Goffmans dramaturgiska synsätt på interaktion, beskrivit livet i en högstadieklass. Hans empiri utgörs dels av etnografiska fältanteckningar, video- och ljudbandinspelningar som transkriberats, samt av intervjuer med ungdomarna i en
högstadieklass. Undersökningen syftade till att genom en mikroetnografisk longitudinell studie skapa en fördjupad förståelse av ungdomars möte
med högstadiet. Av studien framgår det hur elever bildar team i framträdandet under lektionerna, medan de förbereder, kommenterar och summerar framträdandet i de bakre regionerna. Garpelin framhåller betydelsen av att vara uppmärksammad, och hur viktiga framträdanden och
team-tillhörighet är för skolungdomarna.
Aspelin (1999) har, med hjälp av mikroanalyser av videodata och direkt
observation, studerat sambanden mellan beståndsdelar i kommunikation
och relationer mellan elever och lärare i två gymnasieklasser. I ett socialpsykologiskt perspektiv såg han den ickeverbala kommunikationen som
viktig för de emotionella erfarenheterna i undervisningen. Genom att på
mikronivå studera nästan osynliga och till stor del omedvetna processer,
finner Aspelin indikationer på att sociala band, ickeverbal kommunikation
och känslor spelar en betydande roll i undervisningen. En slutsats är att
skamkänslor och stolthet undertrycks och förnekas i kommunikationen
mellan lärare och elev, bl.a. då läraren försöker tygla elevernas motstånd
och missnöjesyttringar. Aspelin belyser hur produktiv undervisning kännetecknas av stabila relationer i undervisningen, där varken skamkänslor
eller stolthet undertrycks, och menar att studier av undervisningens mikrovärld kan bidra till vad han kallar en relationsmedveten pedagogik.
Även Bertil Sundins banbrytande forskning om barns musicerande från
1963, har varit relevant för vår förståelse av institutionen. Sundins studie
har aktualiserats när den nu finns återgiven på engelska (1998). Sundin har
även studerat interaktionen under musikundervisningen i förskollärarutbildningen (1977), där han beskriver hur läraren och studenten möts med
mycket olika förutsättningar och förväntningar. Förskollärarstudenternas
förväntningar krockar ofta med lärarens. Interaktionen störs då situationen
tolkas olika, och studenten reagerar känslomässigt på lärarens ämnesinriktade undervisning. Sundin urskiljer olika paradigm för undervisningen,
vilket han utvecklar i en senare bok (1988). I en artikel diskuterar Sundin
(1992) elevers affektiva respons på lärarens reaktioner i form av ett feedbackreglerat system. Sundin diskuterar hur elevens uppmärksamhet flyttas från uppgiften, till hur läraren ser på eleven (t.ex. ”Läraren tycker inte
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om mig”, eller ”Läraren är dum”). Detta leder till en bruten kommunikation som förhindrar det musikaliska lärandet.

Analytiska redskap
Utifrån vår teoretiska referensram har vi differentierat ett antal begrepp
som utgångspunkt för vår analys: Språkbruk, tematik, musik, musikbruk,
spelsätt, interaktion, kunskapsformer, schematyper samt uppmärksamhetsfokus. I följande avsnitt beskrivs dessa närmare samt illustreras med
exempel från kodningsprocessen. Med hjälp av de begrepp vi konstruerat
– och som åtminstone delvis (som schemabegreppet) är jämförbara med
tidigare forskning – riktar vi fokus mot specifika delar av instrumentalundervisningens diskursiva praktiker. På så sätt kan vi identifiera, beskriva
och analysera skeenden i undervisning och lärande – utan att vara begränsade till vad deltagarna själva kan uttrycka om sin praktik.77
Vi har valt att utveckla en analytisk begreppsapparat som delvis är
formulerad i förväg, delvis har förändrats under vårt arbete med materialet. Grunden till uppdelningen har sin utgångspunkt i våra tidigare erfarenheter av instrumentalundervisning. På så sätt går de utöver analysen av
vårt begränsade material, då vi formulerat begrepp som försöker beskriva
handlingar som inte förekommer i detta material. Genom att ta med andra
tänkbara handlingsmöjligheter, skissar vi på institutionens gränser och
visar inte endast vad som faktiskt sker utan även vad som skulle kunna ha
skett inom de organisatoriska ramar där undervisningen sker. Ett exempel
på detta är uppdelning på olika musikbruk och språkbruk i vardera fem
typer. I vårt material förekommer inte samtliga typer. Mot bakgrund av
våra tidigare erfarenheter vet vi dock att dessa typer kan förekomma under andra lektioner. Genom att använda och koda materialet med utgångspunkt i analysbegrepp som går utöver resultaten i det aktuella materialet, skapar vi möjligheter till resultatjämförelser med framtida studier.
Vi kan dessutom diskutera vilka typer av exempelvis språkbruk som inte
förkommer i just denna studie. Vad som inte förekommer kan vara väl så
intressant som vad som faktiskt sker.
Vi menar alltså att samtliga fem typer av skilda språkbruk och musikbruk vi utgår ifrån i vår analys av filmerna är fullt möjliga handlingar
inom de organisatoriska ramar undervisningen sker i. Att använda sig av
exempelvis expressiva språk- och musikbruk är enligt våra erfarenheter
77

För en diskussion om förhållandet mellan språk och musik i musikundervisning, se
Nielsen (1994, kap. 3) samt Elliott (1995, sid. 60).
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fullt möjligt i sådana typer av lektionssekvenser som dem som vi filmat.
Den bild av rutiniserade handlingar som växer fram i materialet kan alltså
som vi ser det inte förklaras t.ex. genom att hänvisa till de ramfaktorer
(Dahllöf 1971, Lundgren 1979) som skulle begränsa lärare och elever till att
välja vissa handlingar. Utfallet av vår analys ska förstås utifrån institutionsbegreppet, som ger en ram för tolkning av resultaten i analysen. Institutionsbegreppet ger möjlighet att förstå varför lärare och elever handlar
på just det sätt de gör, eftersom vi gör antagandet att deras handlingar
återspeglar institutionen instrumentalundervisnings rutiniserade handlingsmönster, dess interaktionsmönster och värdesystem. Resultatet av
analysen kommer i tolkningsfasen således att behöva jämföras och förstås
utifrån institutionen instrumentalundervisnings historiska framväxt.
Denna utveckling beskrivs översiktligt i avhandlingen genom att diskutera
tidigare texter och studier ur ett institutionsperspektiv.
De läromedel som används under de studerade lektionerna ser vi som
en viktig länk mellan mikronivån, d.v.s. diskursen i lektionssituationerna,
och den mer övergripande institutionsnivån. I läromedlen representeras
institutionens tankemönster och värdesystem. I spelböckerna ges förslag
på handlingar som vi sedan kan se komma till uttryck i de filmade lektionssituationerna.
Vår studie gör inte anspråk på att ge en generell bild av hur all instrumentalundervisning gestaltar sig. Däremot tror vi att den bild som skissas i
vårt material behöver länkas till och förstås i relation till hur institutionen
instrumentalundervisning formats historiskt. Kopplingen till en mer övergripande nivå kan vi göra bl.a. genom analysen av läromedel samt genom
att diskutera tidigare forskning om musik och musikundervisning. Resultatet i studien ses därmed inte som något specifikt för de personer som
deltagit i den, utan kan bl.a. genom analyser av de läromedel som under
lektionerna används knytas till en mer generell förståelse av institutionen
instrumentalundervisning. Genom användningen av språk, musik, rörelser och andra handlingar i den dagliga instrumentalundervisningspraktiken, skapar och återskapar deltagarna i vår studie en social ordning som är
en del av en historiskt formad institution och tankekollektiv, som i sin tur
är en del av en större samhällsstruktur.

Analysbegreppen i relation till tidigare forskning
Analysbegreppet ”schema” som vi differentierat i fyra olika typer av
scheman, är hämtat från och utvecklat ur kognitiv teoribildning. Schemabegreppet har använts i tidigare musikpedagogisk forskning, vilket gör
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vår studie åtminstone i viss mån jämförbar med de tidigare studier vi beskriver. Våra analysbegrepp är gemensamma för såväl lärares som elevers
språkliga och musikaliska handlingar, vilket är mindre vanligt i tidigare
studier. Begreppen ”musikbruk” och ”språkbruk” har vi utvecklat med
inspiration från flera olika områden. Begreppen är inte helt jämförbara
med t.ex. lingvistiska kategoriseringar eller tidigare klassrumsforskning ur
sociolingvistiska perspektiv, t.ex. Bellacks inflytelserika 1960-70-talsforskning. Den senare tar, som vi ser det, sin utgångspunkt i en mer statisk syn
på klassrumsdialog än den vi företräder, och där kategorierna ”structuring”, ”soliciting”, ”responding” och ”reacting” (Bellack et. al. 1966), inte
är förenliga med vårt sätt att se på språkbruket och kommunikationen i de
filmer vi analyserat. Vi betraktar kommunikationen mellan lärare och elever som text i form av en komplex interaktionsväv, där parterna simultant
är delaktiga i att gemensamt konstruera definitionerna av den sociala situationen med bl.a. språket som redskap.
Moreover, what one calls ‘message’ is usually a text, that is, a network of different messages depending on different codes and working at different levels
of signification. Therefore the usual communication model should be rewritten […] (Eco 1984, sid. 5).

Språkets funktion och på vilka nivåer det är meningsbärande i relation till
andra handlingar har diskuterats inom flera forskningsgrenar, t.ex. inom
filosofin med Wittgensteins språkspelsteori, samt idag inom informationsteknologin och artificiell intelligens, där man försöker beskriva och
tillämpa modeller av mänskligt agerande och inlärning i utvecklingen av
informationsbehandlingssystem:
The fact that language can communicate action, is due to the rich structure
that it evokes in the receiver’s cognitive system; not due to the structure of
the sentence itself. Most of the information necessary for the response has to
be contained in the structure of the receiver; it cannot just point to abstract
references thereof. This is the major reason for the limited success of inference systems using natural language in robotics: There is too little information contained in language itself. (Granlund 1999, sid. 116.)

Att enbart ge en definition, leder inte med automatik till en förståelse av en
term eller ett begrepp. Än svårare blir det om begreppet används för att
representera en symbolisk representation av t.ex. musik. För att förstå ett
begrepp behöver man även erfarenheter av det fenomen som representeras, eller av något som liknar och/eller relaterar till det begreppet representerar.
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Understanding words like ”straight” involves a perceptual process of categorizing. Understanding the meaning of a word cannot be reduced to
memorizing a definition because the terms in the definition would be ungrounded in experience […] (Clancey 1993).
In equating human knowledge with descriptions (e.g., expert system rules),
we eliminated the grounds of belief, and greatly oversimplified the complex
processes of coordinating perception and action; we objectified what is inherently an interactive, subjective process. (Clancey 1993.)

Mot bakgrund av detta synsätt ser vi det som viktigt att analysen av
språkbruket på lektionerna sätts i relation till de handlingar till vilka språket refererar. En analys som enbart riktas mot det semantiska innehållet i
satserna är inte tillräcklig för att kunna förstå skeendena i lektionssituationerna. För att språket i undervisningen ska ha en didaktisk funktion behöver det relateras till elevens tidigare erfarenheter. Ett abstrakt språk som
inte ansluter till de handlingar eleven är upptagen med att införliva,
kommer med det ovan beskrivna synsättet inte att hjälpa eleven. Det innebär att vi i analysen behöver ställa elevens erfarenheter av praktiska handlingar på instrumentet i relation till lärarens språkbruk.
De kategorier Bellack använder låser, som vi ser det, elever och lärare
vid av traditionen givna roller. Våra språkbruksbegrepp är gemensamma
för lärare och elever, vilket vi antar ger möjlighet till en ökad dynamik i
sättet att se på lärar- och elevroller.
Inte heller den i många studier använda IRF-modellen (översättning av
begreppen ”opening”, ”answering” och ”follow up”, Sinclair & Coulthard
1975) är helt tillämpliga på vårt material, då diskursen i vårt material saknar tydliga initiering-respons-feedbackstrukturer. Andra typer av studier
av klassrumsdiskurser har ofta utgått från en syn som tar för givet vad det
är lärarna ska förmedla till eleverna, och hur deras beteende ska möjliggöra en överföring av ett stoff på ett så effektivt sätt som möjligt.
De modeller man använt för att analysera språket i lektionsdiskurser
har ofta utgått från statiska synsätt som kan härledas till en enkel kommunikationsmodell, hämtad från informationsteorin (Shannon & Weaver
1949).78 Fairclough nämner bl.a. Sinclair & Coulthards studie från 1975 i sin
kritik av alltför begränsade interaktionsmodeller. Han anser att dessa
modeller behandlar en alltför individinriktad nivå, eftersom man bortser
från institutions- och samhällsnivåerna i tolkning av språk och läroprocesser i specifika lokala inramningar. Sådana analyser tenderar att bli de-
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För en djupgående kritik av dessa modeller se vidare Eco (1984, sid. 5).
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skriptiva och förhåller sig enligt Fairclough inte kritiskt till hur sociala
maktrelationer gestaltas och påverkar diskursen.
Where goals are explanatory but ‘local’, causes are looked for in the immediate situation (e.g. in the ‘goals’ of the speaker […]), but not beyond it; that is,
not at the higher levels of the social institution and the social formation,
which would figure in critical explanation. Moreover, although ‘locally’
explanatory descriptive work may seek to identify at least local determinants
of features of particular discourses, descriptive work generally has been little
concerned with the effects of discourse. And it has certainly not concerned
itself with effects which go beyond the immediate situation. (Fairclough
1995, sid. 43.)

I vår egen studie försöker vi att hantera detta problem genom att dels göra
en detaljerad beskrivning och kritisk analys av den lokala nivån i form av
de elva inspelade lektionerna, dels sätta in den bild som då växer fram i ett
större institutions- och samhällsperspektiv då vi tolkar skeendena mot
bakgrund av institutionens historiska framväxt. Maktbegreppet blir då
centralt i den kritiskt hållna tolkningen.
Språkfilosoferna Austin (1962) och Searle (1969) har inom talaktsteorin
utarbetat system för att kategorisera språkfunktioner som på vissa sätt kan
liknas vid vårt. Deras analys har sin utgångspunkt i talspråkliga yttranden,
till skillnad från tidigare lingvistisk forskning som utgått från meningen
som analysenhet. Detta sätt att kategorisera har dock fått kritik bl.a. för att
det inte i tillräcklig grad tar hänsyn till det sammanhang där yttranden
fälls:
Trots ett intresse för språket som handling måste ändå klassisk talaktsteori
beskrivas som statisk: dels utgår man från att det finns en begränsad uppsättning på förhand bestämda talakter som kan förekomma, dels ligger
tyngdpunkten på att det enskilda yttrandet i isolering och dess
”inneboende” handlingskraft. Det sammanhang som ett yttrande fälls i tillmäts inte någon större vikt för att avgöra vilken funktion yttrandet har och
talaktsteorin är mer intresserad av en klassificering av yttranden i diverse
typer än av att se till de faktiska yttrandena […]. (Norrby 1996, sid. 63.)

Instrumentalundervisning bedrivs traditionellt oftast i små grupper, till
skillnad från den obligatoriska skolformens klassundervisning eller storgrupp. Språket i instrumentalundervisning är specifikt även på det sättet
att det ofta har en mer kompletterande funktion än i andra typer av undervisning, där språket är det centrala pedagogiska redskapet. I instrumentalundervisning kompletterar språket handlingar som musicerande
eller förevisande av rörelsemönster specifika för varje instrumenttyp.
Våra analysbegrepp används som redskap för att fokusera olika aspekter i musikaliska läroprocesser och undervisningstraditioner, för att göra
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dem tillgängliga för tolkning på ett systematiskt sätt som är möjligt att förhålla sig kritiskt till. Begreppen utgör alltså det fokus som vi studerar empirin utifrån. Detta arbetssätt gör det även möjligt att förhålla sig kritisk till
begreppens relevans i det empiriska materialet, d.v.s. bedöma begreppens
förklaringsvärde i relation till forskningsfråga och forskningsfält. Teorin
kan alltså kritiseras utifrån sitt förklaringsvärde i förhållande till studiens
syfte och vetenskapliga perspektiv.

Problematisering av våra analysbegrepp
Våra begrepp är kvalitativa tolkningar av den kommunikativa funktionen
i yttranden, beroende av hur man kan förstå dem i kombination med
andra kommunikationsmodaliteter som gestik, språkmelodi, pausering
ögonkontakt etc. (Kress, Ogborn, Jewitt & Tsatsarelis 1998). En uppdelning
i varandra uteslutande kategorier är inte möjlig p.g.a. det rika informationsinnehållet på olika plan av betydelser och underbetydelser. Möjligen
kan en kategorisering i mer strikt bemärkelse göras utifrån den semantiska
strukturen i den nedskrivna texten. Det skulle dock innebära en reducering
av textrepresentationen av kommunikationen, till endast en av flera modaliteter av det totala kommunikativa skeendet. Därtill är det inte den faktiska kommunikationsmodaliteten som kategoriseras, utan en av forskaren
konstruerad textrepresentation av denna modalitet.
Att begreppen är formulerade på förhand ökar möjligheterna till distans från empirin, samt ger möjlighet att beskriva vad som inte sägs/görs
under lektionerna. Att begreppen är flexibla innebär att de kan förändras
utifrån vad som sker i filmerna. De begrepp som inte visar sig förekomma
kan ge ytterligare betydelsefullt förklaringsvärde till sådant som skulle
kunna äga rum, men inte gör det. Vi ansluter oss därmed till Faircloughs
syn på det frånvarande i en text, som något lika viktigt att analysera som
det som är närvarande i texten.
I denna argumentation kan vi även ta hjälp av kartmetaforen.79 När
man framställer en karta över ett visst område har man ett stort antal
karttecken till sitt förfogande, vanligen fler än dem man faktiskt kommer
att använda för att representera en viss del av terrängen. De analytiska
begreppen kan här jämföras med karttecken. Begreppen vi använder behöver vara så generella att de kan tillämpas på händelser utöver de vi finner i den aktuella undersökningen, för att denna ska bli jämförbar med
andra material. Vår analytiska begreppsapparat är naturligtvis inte full79

Se vidare artikeln ”Verkligheten och kartan” i Finnish Journal of Music Education
(Rostvall & West 1999).
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ständigt uttömmande, utan visar gränserna i vårt perspektiv och våra tidigare erfarenheter och det tankekollektiv där vi formats.
Vårt mål har varit att utveckla begrepp som kan användas inomvetenskapligt, men som även kan bidra till utvecklingen av ett professionellt
yrkesspråk inom musikundervisning. Genom att utgå från ett antal kärnbegrepp definierar vi vår teoretiska referensram såväl som delar av vår
förförståelse.80 Analyserna görs utifrån ett antal begrepp, specifika för instrumentalundervisning, men där vissa, t.ex. ”språkbruk”, också kan användas i andra pedagogiska sammanhang. Målsättningen har varit att
använda begrepp som har stort förklaringsvärde utifrån vår forskningsfråga.

Analysbegrepp
Språkbruk
För att studera interaktionen mellan lärare och elever har vi differentierat
fem kvalitativt åtskilda språkbruk för att kunna analysera språkets olika
kommunikativa funktioner under de villkor som den specifikt didaktiska
situationen ger. Alla språkbruk kan användas av såväl lärare som elever.
Detta sätt att dela in skilda språkbruk kan inte omedelbart jämföras med
andra analyser av språk, t.ex. lingvistiska. Indelningen är mycket övergripande och vart och ett av de fem språkbruken rymmer många olika uttryck gemensamma för den övergripande funktionen.
• Prövande/sökande och utforskande/problematiserande språkbruk
inrymmer konkreta frågor via antydanden och påståenden till mer utforskande resonemang. Prövar varandras eller sin egen förståelse av situationen, d.v.s. roller, regler eller pågående tema. Några exempel på
prövande språkbruk från vårt material: (ex. ett, lärare) ”Vad betyder
det att det är ett B?”, (ex. två, elev) ”Ska jag fortsätta eller?”, (ex. tre, lärare) ”Vad är det du heter?”
• Instruerande språkbruk är sådant som syftar till att förklara, instruera,
värdera eller påstå hur det är eller ska vara. Refererar till de handlingar
som står i fokus. Några exempel på instruerande språkbruk från vårt
material: (ex. ett, lärare) ”och så spelar du den där raden där”, (ex. två,
elev) ”Vi tar därifrån”, (ex. tre, lärare) ”Och så är det lös första sträng”.
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Begreppet förförståelse är hämtad från den hermeneutiska tolkningstraditionen, se
vidare Ödman (1979).
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• Beledsagande språkbruk är ett språkbruk där parterna följer och leder
varandra genom kommentarer som är bekräftande eller kritiska. Refererar till tidigare utsaga. Några exempel på beledsagande språkbruk
från vårt material: (ex. ett, elev) ”Okey”, (ex. två, lärare) ”Just det”, (ex.
tre, elev) ”Ja den är jättefin”.
• Analyserande språkbruk rymmer längre sammanhängande argumenterande resonemang med flera led, ofta med facktermer, för att förklara
orsaks- och sambandsförhållanden i normerande syfte. Ett exempel,
yttrat av en elev: ”Men man hinner inte få in tillräckligt med luft, det är
så himla kort andning där”.
• Expressivt språkbruk har som huvudsaklig funktion att uttrycka något
på ett sätt som går utöver ordens semantiska innehåll. Kännetecknas av
begrepp hämtade från andra områden, som används i överförd betydelse för att poetiskt beskriva eller ytterligare förstärka teman. Detta
språkbruk förekom inte under de studerade lektionerna. Exemplen är
därför konstruerade av oss: (ex. ett) ”Fraserna känns som vågorna mot
en sandstrand”, (ex. två) ”Den här stämman är som en arg gubbe som
skriker åt en hund. Den här stämman däremot, är som en man som viskar vackra ord till sin käresta”.

Tematik
Tematik är beteckningen på det som det ”pratas om” under lektionerna,
d.v.s. vilka aspekter som behandlas språkligt. Med hjälp av detta begrepp
försöker vi även göra en analys av handlingar som inte behandlas språkligt av läraren och/eller eleven, men som kanske står i fokus för deras
motoriska handlingar.

Repertoar och spelsätt
Här ser vi på vad för slags musik som används i undervisningssituationen
samt på vilket sätt den spelas. Vi kommer också att i några fall göra en
djupare analys av den musik som används; hur musiken behandlas, vilken
funktion den har i undervisningssituationen samt om denna funktion
skiljer sig från musikanvändning utanför undervisningen.

Musikbruk
På motsvarande sätt som i ”språkbruk” har vi valt att analytiskt dela in
bruket av musik under lektioner, utifrån vår tolkning av musikens skilda
didaktiska funktioner. Begreppen följer benämningarna på de skilda
språkbruken med ett undantag; då musik och språk har skilda kommunikativa kvaliteter är de inte helt jämförbara. Det analyserande språkbruket
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kan inte direkt jämföras med analyserande musikbruk, och de expressiva
uttrycken skiljer sig mellan språk och musik. Expressivt musikbruk har
som funktion att uttrycka något genom musik. Musik och språk kompletterar varandra under lektionen och kan inte ersätta varandra utan att kvaliteter specifika för respektive uttrycksform går förlorade. På en övergripande nivå kan man urskilja om musikbruket sker på en detalj- eller
helhetsnivå, d.v.s. om man spelar ton för ton, eller i större helheter och
sammanhang.
• Prövande musikbruk innebär att man söker sig fram i sitt spel, från det
första trevande försöket till behärskning av något enskilt moment fram
mot allt större helheter.
• Instruerande musikbruk är normerande och förevisande spel, där en
part visar hur det ska låta, medan de andra lyssnar.
• Beledsagande musikbruk är ett musikbruk där parterna följer och leder
varandra, genom kommenterande eller ackompanjerande spelsätt.
• Analytiskt musikbruk innebär ett systematiskt prövande genom att
manipulera skilda musikaliska parametrar och jämföra olika versioner
med varandra.
• Expressivt musikbruk har som funktion att uttrycka något genom
musik på ett sätt som går utöver att endast spela rätt toner. Musikens
uttrycksparametrar kan beskrivas med termerna dynamik, agogik,81
artikulation och klangfärg.
I transkription och kodning har det varit svårt att dela in musiken i yttranden på ett sätt som motsvarar transkriptionen av språket. Den analytiska
uppdelningen av musik i enskilda kommunikativa enheter låter sig inte
göras på samma sätt som i analysen av språket. De språkliga yttrandena
består i de flesta fall av hela ord eller satser. Musikbruket är annorlunda på
så sätt att det i vårt material ofta består av enskilda ljud eller toner. Studien
presenteras i språklig form, vilket gör att språket inte behöver översättas
och omformas i lika stor grad som musiken. Musiken översätts till språklig
dräkt i transkriptionen. Tillsammans med bandinspelningarna utgör transkriptionerna rådata för vår analys av musikbruken.

81

Agogik betyder små tempoförskjutningar, t.ex. att sakta in i slutet av en fras.
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Schematyper
I vår studie använder och utvecklar vi begreppet schema från kognitiv
psykologi. Begreppet schema används här som analytiskt redskap för att
differentiera olika läroprocesser och för att försöka sätta ord på en kunskapsstruktur genom att benämna dess olika beståndsdelar.
Vi har delat upp begreppet musikaliska kunskaper i olika aspekter eller
schematyper som kan ligga till grund för en djupare analys av det övergripande begreppet ”kunskaper i musik”. När man spelar används flera
olika kunskapsformer samtidigt.
Musikaliska kunskaper kan ses som:
• Motoriska och kinestetiska schematyper – såväl instrumentspecifika som att
behärska grundläggande fingersättningsmönster på gitarren, eller mer
allmänmusikaliska kunskaper som att t.ex. känna och kunna gå i takt
med en puls.
• Kognitiva och begreppsliga schematyper – att känna igen och själv kunna
utföra strukturer i musiken som exempelvis harmoniska förlopp. Att
kunna begrepp för musikaliska företeelser. Att kunna tolka och skriva
musikaliska symboler.
• Emotionella och expressiva schematyper – skönhetsupplevelser; att kunna
känna igen och tolka skilda uttryck och känslor i musik.
• Sociala och existentiella schematyper – identitets- och tillhörighetskänslor;
musikens användning i skilda sociala sammanhang, t.ex. samspel och
gemenskap i en ensemble, eller mellan musiker och publik.
Varje schematyp kan därtill analytiskt delas in i en upplevelsedimension
samt en uttrycksdimension. Ett exempel på en sådan kvalitativ uppdelning
är att man kan ha en inre upplevelse av en sonatform, som man kan uttrycka med språkliga begrepp eller musikaliskt på instrumentet.
Fairclough uttrycker det så här:
Texts are social spaces in which two fundamental social processes simultaneously occur: cognition and representation of the world, and social interaction. A multifunctional view of text is therefore essential. (Fairclough 1995,
sid. 6.)

Scheman utvecklas genom olika erfarenheter i de skilda dimensionerna.
Man kan exempelvis känna igen ett harmoniskt förlopp utan att kunna
sätta ord på det, eller beskriva en bluesharmonisering utan att kunna spela
den. Man kan ha starka emotionella upplevelser av musik utan att kunna
uttrycka dem själv.
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Uppmärksamhetsfokus
Forskningen kring uppmärksamhet är omfattande. Uppmärksamhet kan
definieras på många olika sätt, som en koncentration av den mentala aktiviteten mot ett eller flera fokus. Tidigare forskning visar att det finns vissa
begränsningar för hur mycket information man kan klara att rikta uppmärksamheten mot under en avgränsad tid. För att kunna utföra flera saker samtidigt behöver åtminstone någon av uppgifterna vara så väl införlivad att den är automatiserad och kan utföras utan att man längre behöver
uppmärksamma den. Detta kan vara en av förklaringarna till att det är
svårt att samtidigt rikta sin uppmärksamhet mot notbilden parallellt med
att lära sig instrumentspecifika rörelsemönster. Ingen av uppgifterna har
ännu nått det automatiserade stadiet, vilket leder till att uppmärksamheten
måste pendla fram och tillbaka mellan flera fokus. Resultatet blir ett ryckigt och osammanhängande spel. Experimentella studier på 1970-talet
(Allport et. al. 1972, Shaffer 1975), visade att duktiga pianister och maskinskrivare klarade att göra flera saker samtidigt. De kunde spela respektive
skriva, samtidigt som de fick lyssna på en röst och återge innehållet i talet.
Nybörjare klarade däremot inte att spela eller skriva samtidigt som de
skulle lyssna och återge vad de hörde. Bamberger (1996, 1999) diskuterar
hur fokusering på detaljer som enstaka symboler, stör nybörjarelevers
möjligheter att uppmärksamma och känna igen musikaliska mönster och
strukturer.
Forskningen om uppmärksamhet har dock inte kommit fram till någon
absolut gräns för den informationsmängd människor klarar av att hantera i
någon viss situation. Vad, och hur mycket, man klarar att uppmärksamma
skiljer sig mellan olika situationer, och har att göra med strukturen i den
information man bearbetar, tidsintervall, modaliteter, och egna tidigare
erfarenheter av liknande situationer (MacKay 1973, Kahneman 1973,
Treisman et. al. 1973 & 1980, Allport 1980, Navon 1985).
Ett uppmärksamhetsfokus i undervisning definierar vi här som de
aspekter i skeendena som deltagarna aktivt riktar sig mot. Det är ett analytiskt begrepp som används som redskap för att beskriva vad lärare respektive elever är upptagna med att utföra/lära sig. Vi differentierar mellan primära och sekundära fokus, beroende på vilket som står i förgrunden. Analysen görs utifrån vad som är observerbart för en yttre betraktare.
Uppdelningen på fyra skilda uppmärksamhetsfokus står i direkt relation
till de fyra kunskapsformerna/schematyperna. Vi använder således
samma beteckningar d.v.s. motorisk, kognitiv, expressiv och social.

85

Teori

I vårt material är tydligt att läraren ofta verbalt fokuserar på en aspekt
som ännu inte är möjligt att bearbeta för eleven därför att denne ännu inte
har införlivat scheman på underliggande nivåer. Det är också vanligt att
lärarens uppmärksamhetsfokus ligger på det egna spelet eller sången snarare än på elevens aktiviteter. När ett schema är införlivat blir det en del av
den momentana handlingsförmågan. Det man varit upptagen med under
införlivandet av schemat, t.ex. att flytta fingrarna mellan två olika ackordgrepp, träder i bakgrunden och man kan i stället rikta uppmärksamheten
mot andra och nya aspekter.
Med hjälp av begreppet uppmärksamhetsfokus kan vi beskriva vilka
aspekter eller schematyper elever respektive lärare är upptagna med under olika sekvenser av lektionen.

Interaktion
Under begreppet interaktion kodar och diskuterar vi bl.a. hur lärare och
elever gemensamt påverkar skeendena under lektionen. Ett exempel kan
vara hur de ger återkopplingar på varandras handlingar samt hur deras
kroppsspråk antingen understödjer eller motsäger teman i den språkliga
kommunikationen. Att inte svara på varandras handlingar, d.v.s. att agera
bredvid varandra istället för med varandra, är också en form av interaktionsmönster och som vi kodat under flera lektioner.
Utifrån vårt interaktionsperspektiv kan lärarens sätt att ge återkoppling
på elevens handlingar ses som ett sätt att utöva makt och styra situationen,
påverka elevens intryck av denna samt av sig själv och läraren. Eleverna
påverkar också situationen och lärarens möjliga framtida handlingar bl.a.
genom acceptera eller förkasta lärarens framträdande (Goffman
1959/1990) genom beledsagande kommentarer av typen ”mm”, ”ja” etc.,
eller genom svar i andra modaliteter t.ex. rörelser som nickande, eller genom att variera ansiktsuttryck, vända sig bort etc.
Genom att studera interaktionen kan vi också se vem som har möjligheter att ta initiativ till och styra tematik och byte av uppmärksamhetsfokus under lektionen. Vi kan också fokusera på vems erfarenheter som står
i fokus i den tematik som verbaliseras under olika sekvenser av lektionerna.
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3 Metod och
genomförande
Undersökningens design
Till grund för denna studie ligger dels en pilotstudie av kunskapsutveckling hos instrumentalelever (West 1997), dels resultat från arbetsmaterial
och läromedel för videodokumentation av musiklärarstuderandes handledda praktik, utvecklade och använda inom musiklärarutbildningen vid
Kungl. Musikhögskolan (Claesson & West 1995, Rostvall & West 1998). De
sistnämnda har genererat erfarenheter som legat till grund för många av
de val vi gjort kring transkription, analys och tolkning av data från videoinspelade undervisningssituationer. Dessa projekt tillsammans med en
teoretisk uppsats inom forskarutbildningen (Claesson & West 1996) har
lett fram till uppläggningen av denna studie, hur vi valt våra analytiska
begrepp, samt till hur vi operationaliserar dem i kodningen av undersökningens data.

Kvantitativa och kvalitativa metoder
Kvantitativa och kvalitativa studier ställs ofta mot varandra som två poler.
Detta ser vi som en delvis konstlad motsättning då alla studier kan sägas
innehålla såväl kvalitativa som kvantitativa aspekter.
Vår studie kan kallas kvalitativ dels för att vi prövar en ny begreppsapparat där vi definierar olika kvaliteter i musikundervisning, och dels för att
det är en djupstudie av ett begränsat antal situationer som inte kan göra
anspråk på representativitet. Våra mikrostudier har genererat en stor
mängd data. För att hantera våra data med en systematik som är transparent och möjlig att upprepa, har vi valt att i vissa delar använda kvantifieringar som ett redskap i forskningsprocessen. Eftersom vi har konstruerat
en begreppsapparat i förväg, som går utöver resultaten i studien (t.ex.
olika typer av språkbruk och musikbruk) kan studien ligga till grund för
framtida studier med större anspråk på representativitet.
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Urval och avgränsning
Vår studie är en undersökning av interaktion och kunskapsutveckling i
instrumentalundervisning. Urvalet av deltagande lärare, elever och lektionstillfällen är pragmatiskt, och gjordes utifrån kriterier som att vi ville se
flera lektioner från samma lärare, samt en spridning på olika elevåldrar,
gruppstorlek, spelfärdighet, olika kommuner och skolformer. Eftersom vi
själva är lärare och lärarutbildare på gitarr respektive bleckblåsinstrument
känner vi fältet väl. Vi ville dels utnyttja våra erfarenheter av undervisningssituationer på dessa instrument, dels fördjupa vår förståelse av sådana lektioner och av fältet.
Urvalet är alltså inte representativt i statistisk mening, utan gjort för att
få en spridning på olika kriterier i ett heterogent verksamhetsfält. Det intressanta för oss är inte att beskriva hur arbetssituationen är för alla lärare
och elever, utan att få en bild av hur olika lärare under olika villkor interagerar med olika elever. Under studiens gång beslöt vi oss för att lämna
vårt ursprungliga intresse för deltagarnas utsagor, för att istället fokusera
oss helt på deras handlingar. Studien är explorativ i den meningen att den
prövar en analytisk modell på ett ännu vetenskapligt relativt outforskat
område. En stark pragmatisk avgränsning var nödvändig p.g.a. den stora
tidsåtgången vid transkription av multimodal kommunikation samt de
stora datamängder som genereras genom det valda arbetssättet.

Datainsamling
Första steget var att ta telefonkontakt med musik-/kulturskolor i Stockholms län. Även ett studieförbund kontaktades. Vi avgränsade undersökningen till Stockholmsområdet p.g.a. svårigheten att transportera videooch tv-utrustning några längre sträckor. Vi såg inte heller valet av geografiskt område som kritiskt i denna typ av studie. Efter en presentation av
undersökningen och diskussion med musikledaren/rektorn i respektive
skola, tog antingen vi själva eller rektor kontakt med de gitarr- och bleckblåslärare som rektorn vid respektive skola föreslagit.
Vi valde bort samtliga lärare som vi själva arbetat tillsammans med,
som vi haft som studenter eller som vi var nära bekanta med på annat sätt.
Av de lärare som återstod valde några att inte delta. Som skäl angav dessa
att det inte passade av praktiska skäl. Efter ingående samtal med kvarvarande lärare, talade de i sin tur med sina elever. En lärare som först var
positiv till att delta, valde att inte vara med, och angav som skäl att dennes
elever inte ville delta.

88

Metod och genomförande

Efter samplanering med respektive lärare kom vi överens om när det
var lämpligt att besöka deras undervisning. Vi prioriterade då utifrån möjligheterna att filma flera lektioner, och att såväl lärare som elever skulle
kunna se respektive inspelning i separata rum i anslutning till sin lektion.
Valet att studera flera lektioner hos varje lärare grundades i ett intresse att
se samma lärare interagera med olika elever och elevgrupper, snarare än
att se samma lärare och elever vid flera tillfällen.
Denna process resulterade i att endast fyra möjliga inspelningstillfällen
återstod. Studien omfattar då elva lektioner av olika längd. Av de elva lektionerna bestod nio av enskild undervisning, varav en under närvaro av en
kamrat till eleven. En lektion hade tre elever närvarande, och en skedde
med nio elever. De yngsta eleverna var i tioårsåldern och de äldsta i 30årsåldern.
Under tre veckor i februari 1998 videoinspelade vi elva instrumentallektioner med totalt fyra lärare och 21 elever på gitarr och bleckblås i tre
olika musik-/kulturskolor och ett studieförbund. Totalt har vi filmat ca
fem timmar undervisning.
Vi använde två kameror, för att fånga både lärare och elever. Kamerorna placerades i lektionsrummet före lektionen och spelade in lektionsförloppet utan närvaro av forskarna. Detta för att inte störa lektionen och
relationerna mellan deltagarna mer än nödvändigt. I de flesta fallen sa eleverna att de snabbt glömt bort att kameran fanns i rummet. När vi senare
gick igenom filmerna tog vi beslutet att bara använda den ena filmen från
varje lektionstillfälle, eftersom det var tillräckligt för att vi skulle kunna
följa såväl elevers som lärares aktiviteter.
Vårt sätt att genomföra studien utmärker sig av att forskaren inte är
närvande och tar aktiva beslut om vad som ska fokuseras under lektionsförloppet. Vår empiri består istället av videoupptagningarna samt våra
transkriptioner av dessa. Detta arbetssätt innebär att vi saknar fältanteckningar och egna direkta erfarenheter av situationerna vi studerar. Vi har
dock minnesanteckningar från varje tillfälle om förhållanden i kringmiljön.
Vad detta arbetssätt kan tänkas ha för konsekvenser för vår studie diskuteras i avsnittet om trovärdighet och giltighet.
Omedelbart efter lektionerna fick lärare respektive elever separerade
från varandra i olika rum se den inspelade lektionen. Medan de såg på
filmen gjordes intervjuer med utgångspunkt i den inspelade lektionen. Intervjuaren ställde följdfrågor om undervisningen. Intervjuerna spelades in
på ljudband. Avsikten var att lärarna och eleverna själva skulle få möjlighet att uttrycka hur de tolkade skeendena i undervisningssituationen med
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videoinspelningen som utgångspunkt, s.k. stimulated recall. Denna del av
undersökningen syftade till att ge ytterligare förståelse för lärarnas och
elevernas handlande, emellertid beslutade vi att inte använda intervjuerna
som empiriskt material (se vidare nedan).

Översikt över studiens empiri
Empirin i vår studie består av de elva videoregistreringarna, våra transkriptioner, minnesanteckningar om den fysiska miljön där inspelningarna
gjordes, samt de identifierbara läromedel som används i filmerna. De olika
typerna av empiriskt material kommer att användas på skilda sätt.
Videoregistreringarna är den mest centrala delen i vårt empiriska material och bildar tillsammans med transkriptionerna av lektionsförloppen
underlag för analys och tolkning. Vi ser transkriptionerna som en analyserbar text, såsom textbegreppet används inom kritisk diskursanalys
(Fairclough 1995). Som komplement till videoanalysen gör vi en kritisk
textanalys av fyra läromedel som används i de inspelade lektionerna. Den
detaljerade analysen av dessa läromedel jämförs med en översikt av tio
andra läromedel. Även denna del av undersökningen görs utifrån ett kritiskt diskursanalysperspektiv (Kress & van Leeuwen 1996, CaldasCoulthard & Coulthard 1996, Selander 1988).

Problematisering av stimulated recall
Elever och lärare kommenterade endast i mycket liten grad de egna handlingarna när de tittade på videofilmerna. Det fick till följd att stimulated
recall-situationerna i stunden förändrades till löst strukturerade intervjuer.
Innan studien gjorde vi antagandet att lärarna och eleverna, utifrån filmerna skulle berätta om sina handlingar. Då detta inte infriades tog forskaren en mer aktiv roll som intervjuare. De kommentarer som lärarna då
gav handlade mer om eleverna än om dem själva och deras egna val av
handlingar. Stimulated recall-situationerna fick därmed en annan funktion
än den vi avsett, vilket fick konsekvenser för hur vi kunde använda oss av
dessa data.
Under studiens gång har vår teoriram förändrats mer i riktning mot ett
kritiskt diskurs-perspektiv, där vårt fokus har förskjutits från deltagarnas
utsagor om sina handlingar till själva ”texten”, d.v.s. det som sker i de videofilmade undervisningssituationerna. Perspektivförskjutningen har lett
fram till att vi problematiserat intervjusituationer som empiriskt material.
Det som sägs vid en intervju kan inte förklara hur det var och vad som
skedde under den ursprungliga filmade lektionen. Intervjusituationen vi-
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sar snarare hur intervjuare och informant tillsammans konstruerar sin bild
av skeendena på filmen, men dessa data talar inte om ”hur det verkligen
var”. Visserligen kan man invända att även forskarna skapar en konstruktion av händelseförloppet, men detta sker med dokumenterad systematik
utifrån ett uttryckt syfte och ett perspektiv som är distanserat från den diskursiva praktik som beskrivs och analyseras.
Det är enligt vår erfarenhet en allmänmänsklig tendens att i efterhand
försöka förklara och rättfärdiga handlingar. I själva handlingsögonblicket
kan man inte verbalisera vad och hur man gör, utan man agerar utifrån
tidigare automatiserade handlingsmönster. Handlings- och tolkningsmönster är i lektionssituationerna så rutiniserade och införlivade att de
inte finns tillgängliga för verbal analys. Detta antagande stärktes av att lärarna undrade vad vi skulle kunna säga om deras undervisning, de såg
sina undervisningshandlingar som ”naturliga” under rådande omständigheter. Man kan anta att de deltagande eleverna och lärarna i samspel med
intervjuaren försöker konstruera en bild av vad de kan ha förväntats förstå
i en handlingssituation. Då de inte får tillräcklig respons av intervjuaren
förstår de inte vad de förväntas säga, och blir istället tysta eller börjar tala
om den andra parten i undervisningen.
Fairclough menar att man inte kan tolka utsagor om egen praktik som
oproblematisk information om avsikter.82
A distinction needs to be made between the ideologies which underlie such
practices, and rationalizations of such practices which institutional subjects
may generate; rationalizations may radically distort the ideological basis of
such practices. […]
The objection to ‘speaker-goal’ models is similar: they imply that what
speakers do in interaction is under their conscious control, and are at odds
with the claim that naturalization and opacity of determinants and effects are
basic features of discourse. (Fairclough 1995, sid. 46.)

Det innebär för vår undersökning att de intervjuer vi gjorde med lärare i
en stimulated recall-situation inte på något entydigt sätt kan användas för
att förstå lärarnas avsikter och vad de tänkte samtidigt som de undervisade. Stimulated recall-situationen får mot bakgrund av detta en annan
funktion än att ge ytterligare information om hur och vad lärarna respektive eleverna tänkte under lektionen. När de i efterhand tittar på videoregistreringen tillsammans med forskaren, konstrueras en bild av situationen
där skeendet rationaliseras bl.a. utifrån målen med verksamheten.

82

Se även Kvale (1999).
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Giddens (1984) menar att olika verksamheter eller diskursiva praktiker
skiljer sig åt när det gäller i vilken grad och vad i verksamheten som verbaliseras och diskuteras. Hur en institution är organiserad när det gäller
t.ex. dokumentation och tillfällen till gemensam reflektion, kan antas ha
betydelse för hur och vad man kan diskutera om verksamheten. Detta synsätt på diskursiv medvetenhet kan få konsekvenser för på vilket sätt man
kan diskutera och använda sig av stimulated recall som metod. I vissa
verksamheter har deltagarna en hög grad av diskursiv medvetenhet som
gör dem bättre förberedda på att tala om sin verksamhet. Den låga verbaliseringsgraden hos lärarna i vår studie kan då bl.a. förstås mot bakgrund av
institutionens traditioner. Exempelvis diskuterar lärarna hellre elevernas
begåvning och motivation, än de egna handlingarna och avsikterna med
dessa. Vi kommer därför inte att använda bandupptagningarna av intervjuerna i denna studie.

Etnografi
Etnografin är inte någon enhetlig metodologisk inriktning, och hänvisningarna till den kan ibland vara vaga (”utifrån en etnografiskt inspirerad
metod”, Göthlund 1997, sid. 36), eller ha flera förbehåll (”The research
strategy of the empirical study has similarities with what has been described as an ethnographic strategy […]”, Folkestad 1996, sid. 92).
Hammersley och Atkinson (1995) ser termen etnografi som hänvisande
till en specifik metod eller uppsättning av metoder, som i sin mest karakteristiska form involverar etnografens deltagande i dagliga aktiviteter över
en längre tidsperiod. Under denna tids deltagande samlar etnografen data
genom att observera, lyssna och ställa frågor kring sådant som kan belysa
det som står i fokus för undersökningen. De hävdar dock samtidigt att avgränsningen för etnografin av nödvändighet är oklar, och att de inte vill
dra någon klar gräns mellan etnografi och andra typer av kvalitativa undersökningar.
Något som särskiljer vår studie från dessa definitioner på etnografi, är
att vi valt att använda videorepresentationer som studieobjekt, och inte
direkt själva deltagit i, eller observerat undervisningssituationerna, samt
att vi filmat ett tvärsnitt av olika lektionstillfällen vid endast ett tillfälle
vardera, som studeras i sin helhet. Dessa skillnader gör att vi inte gör något urval i situationen utifrån vår kännedom om fältet, vilket är fallet vid
deltagande observation. Vår fältkännedom tar sig istället uttryck i de analysbegrepp vi använder för behandlingen av våra transkriptionsdata från
filmerna. Dessa analytiska begrepp tjänar som våra redskap för att urskilja
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och tydliggöra detaljer som kan hjälpa oss tolka situationerna. Detta gör att
våra ställningstaganden inte behöver ske i stunden, utan på sådana sätt
som lättare kan övervägas, redovisas och dokumenteras. Vi deltar inte
heller direkt i det studerade lektionsförloppet, och påverkar därför inte
fortlöpande hur situationerna utvecklas. Vår påverkan blir således av mer
statisk karaktär, given av situationen och av de föreställningar deltagarna
har av forskarna och av undersökningen.
En konsekvens av att vi använder videofilmerna som grundmaterial, är
att vi kan gå tillbaka till dessa många gånger under hela forskningsprocessen. Vi kan spåra en händelseutveckling bakåt och identifiera upprinnelsen
till vad som senare utvecklas till en situation som fångar uppmärksamheten. En begränsning blir dock att vi inte i ögonblicket kan ställa frågor, eller
på annat sätt få deltagarnas insiderperspektiv. Detta försökte vi istället få
genom att omedelbart efter lektionen se filmen tillsammans med respektive deltagare.
Vid lektionstillfällena fanns det få deltagare, och de rörde sig i mycket
liten grad i rummet, vilket gör att vi har ett förhållandevis tydligt empiriskt material, utan egna fältanteckningar. Detta gör bl.a. att vi inte ställs
inför samma urvals- och samplingsproblem som vid exempelvis studier av
större förskolegrupper, med undergrupper som rör sig i flera rum.
Hammersley och Atkinson betonar betydelsen av en utförlig registrering av alla data: ”While it is probably impossible to render explicit all the
data acquired in fieldwork, every effort must be made to record it” (1995,
sid. 203). Vår metod betyder att vi i mycket hög grad kan verbalisera skeendena på videoupptagningarna. Trots att videoregistreringarna är representationer av undervisningssituationer, antar vi att det är en, för våra
syften, förhållandevis rättvisande representation.
Även vi får alltså sälla oss till den skara forskare som säger sig vara inspirerade av etnografisk metodologi, men valt att låta problematisering,
perspektiv och det undersökta fältet påverka utformningen.
En inriktning som har sitt ursprung i bl.a. etnografin och Goffmans
forskning är etnometodologin,83 initierad av sociologen Harold Garfinkel
(1967), som avser att blottlägga metoder och sociala kompetenser för att
konstruera känslan av social verklighet hos medlemmar i sociala grupper.
För att göra detta använder man sig av detaljerade och noggranna analyser
av sociala handlingar. Etnometodologin har använts inom pedagogisk
forskning bl.a. i form av konversationsanalys, där turtagning i dialogen
83
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mellan lärare och elever studerats. Ett kännetecken för konversationsanalysen (förkortas ofta CA) är att utgå ifrån naturligt förekommande interaktioner, ”naturally occurring interaction” (Heritage 1984). De originaldata
som samlas vid sådana naturliga konversationer ska varken begränsas eller idealiseras av någon särskild forskningsmetod, teori eller hypotes.
Forskare antas kunna sätta parentes kring sin förförståelse och på så sätt
kunna se förutsättningslöst på materialet och låta detta tala.
Detta synsätt är, som vi ser det, inte förenligt med hur vi använder och
tolkar institutionsbegreppet, där institutionen ses som styrande för hur vi
uppfattar och tänker kring skeenden. En s.k. hypotes- eller teorifri analys
leder enligt vårt synsätt till, att de egna föreställningarna och tidigare erfarenheter på ett relativt oreflekterat sätt kommer att påverka hur man uppfattar och behandlar sina data. Detta får i sin tur konsekvenser för vilka
kvaliteter man lyfter fram i en beskrivning och analys. Hur denna urvalsprocess går till blir då inte möjligt att förhålla sig kritiskt till, vare sig för
forskaren eller för läsaren. Detta blir ett problem då man som vi har mångåriga erfarenheter av det område som vi studerar, d.v.s. själva är deltagare
i den institution som vi forskar om.
Vårt arbete skiljer sig således från etnometodologin och CA på flera
sätt, bl.a. genom att vi inte observerar och analyserar något på ett förutsättningslöst och hypotesfritt sätt. Mot bakgrund av vår erfarenhet av området, vår vetenskapssyn och det perspektiv vi valt för studien, behöver vi
andra analytiska verktyg än dem etnometodologi och CA kan erbjuda.
Genom att konstruera analysbegreppen i förväg, men samtidigt hålla dem
öppna och ändra dem i relation till data och analys, gör vi forskningsprocessen mer transparent och möjlig att förhålla sig kritisk till. Dessutom
sätts begreppen in i ett teoretiskt sammanhang, vilket ytterligare ökar läsarens möjligheter att bedöma deras förklaringsvärde. Sammantaget avser vi
med detta ge läsaren möjlighet att följa arbetet i fler steg, än om forskaren
inte beskriver någon teoretisk utgångspunkt för sin analys. En analys med
utgångspunkt i en teori/hypotes gör det också möjligt att utveckla begrepp, som inte är direkt knutna till den institution man studerar, vilket i
sin tur ger en potential att se på de studerade skeendena i nytt ljus.
Inom CA begränsas ofta analysen till den specifika situationen, d.v.s.
den lokala kontexten. Den kritiska diskursanalysen (Fairclough 1992, 1995)
kritiserar också CA för att vara allför deskriptiv och knuten till den lokala
kontexten, utan att förhålla sig kritiskt till denna, eller sätta den i relation
till det övergripande sammanhanget på institutions- eller samhällsnivå.
Fairclough bygger bl.a. vidare på Goffmans arbeten. Goffmans ”Theatrical
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frame” (1959/1990, 1974/1986), kan ses som sådan teori eller hypotes som
i sitt dramaturgiska perspektiv på interaktion ger nya verktyg att analysera skeendena på våra filmer. Goffmans intresse låg i att avslöja hur de
minsta och till synes obetydliga handlingar människor ägnar sig åt är socialt strukturerade och formar och formas av ritualer. Detta ser vi som ett
perspektiv som är förenligt med såväl den kritiska diskursanalysen som
vår användning och förståelse av institutionsbegreppet, även om Goffman
i sina senare arbeten (1981) i viss mån närmade sig analytiska problem som
behandlats inom etnometodologin.

Transkription
Etnograferna i ”Santa Barbara Discourse Group” vid University of California i Santa Barbara, har i sitt gemensamma forskningsarbete utvecklat en
systematik för transkription och analys av videodata.84
För att identifiera diskursiva handlingar av olika slag gör vi en analys
av deltagarnas handlingar på filmen. Centralt vid identifieringen är antagandet att deltagarna signalerar till varandra med hjälp av ”contextualization cues”, såsom röstläge, betoning, pausering, sammanbindning, intonation, gester, blickar etc. (Green 1999). Detta går alltså utöver prosodin,
och inbegriper bl.a. hur de förstår varandra, vad som räknas som vedertagna sätt att agera, interagera, reagera och delta i situationen; vilken typ
av aktivitet de gemensamt och individuellt deltar i; vem som kan agera,
medverka, bidra och interagera.
Genom denna diskursiva praktik konstrueras händelser (”events”,
Green & Wallat 1997, 1981), som endast kan identifieras i efterhand. En
sådan händelse består av ett antal kommunikativa handlingar (”message
units”) som länkas samman. Slutet av en händelse (liksom kommunikativa
yttranden på andra nivåer) signaleras genom starten av en ny händelse.
Dessa händelser rymmer det vi i vår analys kallar tematik.

Transkription av videodata
Att transkribera ett videoregistrerat material innebär inte att nedteckna
”verkligheten”, eller hur det ”egentligen” var. Varje transkriptionsprocess
förutsätter ett antal val, eftersom de skeenden som får sin representation i

84

Green & Wallat (1979, 1981), Green & Harker (1988), Green & Dixon (1994), Green,
Franquíz & Dixon (1997). Gruppen är produktiv och har publicerat en lång rad artiklar.
Intressant för vårt gemensamma avhandlingsarbete är att de arbetar i en nätverksstruktur, och argumenterar för samarbete som arbetsform i mikroetnografisk forskning.

95

Metod och genomförande

den skrivna texten inte är en avbildning eller upprepning av händelserna i
skala 1:1 (Green, Franquiz, & Dixon 1997, sid. 172ff).
Representationen kan istället ses som en fokusering på vissa aspekter i
händelseförloppet som tydliggörs och får språklig dräkt genom ett visst
val av vetenskapligt perspektiv. Perspektivet kommer till uttryck i de analytiska begrepp som operationaliseras i alla steg i forskningsprocessen. Det
perspektiv vi valt kommer till uttryck dels i själva övergripande designen
av undersökningen, dels i valet av metod i mer snäv mening samt i de
centrala teoretiska begreppen som tillsammans utgör det raster ur vilket
händelser representeras, analyseras och tolkas. Varje steg i forskningsprocessen innebär analytiska ställningstaganden som vi försöker tydliggöra
för läsaren genom att noggrant beskriva processen och våra egna ställningstaganden. Till grund för detta ligger våra egna erfarenheter, vårt val
av forskningsfråga, val av vetenskapligt perspektiv och systematik.
I resultatredovisningens beskrivande del gör vi en representation av
lektionen i narrativ form, där vi även direkt refererar till transkriptionsmallen. Syftet med den deskriptiva narrationen är att ge en helhetsbild av
skeendena under lektionerna i tidsföljd. Genom att infoga utdrag ur transkriptionsmallarna kan vi även visa samtidiga skeenden av flera kommunikativa modaliteter,85 såsom gester, talspråk och musicerande. Detta
skulle bli mycket svåröverskådligt om det skulle översättas till en löpande
text. Översättningen skulle även innebära en selektiv fokusering av skeenden, där urvalsprinciperna blir svåra att redovisa. Att redovisa hela materialet i form av samtliga transkriptionsmallar (ca 500 sidor), skulle dock bli
alltför utrymmeskrävande och svårläst. Då det multimodala perspektivet
på interaktion ligger till grund för vårt sätt att analysera och tolka skeendena, har vi valt en mellanform där vi infogar exempel från mallarna i den
löpande texten. Ytterligare en orsak till denna redovisningsform är att en
del sekvenser i materialet är svåra att redovisa i löpande text utan att göra
en för tidig analys och tolkning.

Vår transkription
Bearbetningen av våra videodata inleddes med att vi utformade ett malldokument i ordbehandlingsprogrammet Word. Dokumentet fick två analysnivåer dels för transkription, dels för analys av data. Mallen fick transkriptionskolumner för lärares respektive elevers tal- och musikhandlingar, samt en gemensam kolumn för andra handlingar, t.ex. gester och
85

För en diskussion om kommunikationsmodaliteter se Jewitt et. al. (1998, 1999).
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rumsliga förflyttningar. Mallen innehöll även kolumner för de analytiska
begrepp som vi utarbetat i det teoretiska arbetet.
Tid

Musicerande

Musikbruk

Lärarens tal

Elevers tal

Andra
handlingar

Språkbruk

Uppmärksamhetsfokus

Anteckn.

Figur 1. Malldokumentets kolumner.

Transkriptionsmallen är indelad i kolumner för ”tid”, ”musicerande”,
”lärarens tal”, ”elevers tal” samt kolumnen ”andra handlingar”. Övriga
kolumner i mallen disponeras för våra analytiska begrepp d.v.s. ”musikbruk”, ”språkbruk”, ”uppmärksamhetsfokus”. Den sista kolumnen använder vi för minnesanteckningar för egna tankar och reflektioner inför
tolkningsarbetet. Mallen är indelad i rader, där varje yttrande, musikaliskt,
språkligt, eller genom andra handlingar, representeras på en egen rad.
Tidsordningen i mallen är alltså vertikal, och samtidiga skeenden kan representeras under respektive kolumn. I analysfasen kodas varje yttrande
med analysbegreppen på varje rad i respektive kolumn.
Vi använder transkriptionsmallen som ett analytiskt redskap som kan
användas för att systematisera transkriptionen utifrån vår forskningsfråga
och de analyskriterier vi valt. Vi vill med detta ge läsaren större möjlighet
att följa forskningsprocessen och i möjligaste mån ge transparens åt de
överväganden och val som ligger till grund för tolkningen.

Modifierade begrepp
Green och Wallat (1979, 1981) bygger sin indelning av kommunikativa
enheter på longitudinella etnografiska studier av klassrumsinteraktion i
tvåspråkiga amerikanska förskolor. Med tanke på att vårt material och vårt
forskningsfokus skiljer sig från detta, har vi delvis förändrat och utvecklat
begreppen utifrån vårt syfte. I vår studie gestaltar vi, förutom den talade
dialogen, musikalisk och annan interaktion, t.ex. handrörelser, blickar och
förflyttningar i rummet. På grund av denna multimodala analys skulle en
analys av samtliga nivåer bli alltför detaljerad och svåröverskådlig. Vi
koncentrerar oss därför på de minsta och största enheterna som förekommer i våra videoregistreringar.
Green och Wallats begrepp är inte direkt applicerbara på vårt material,
då vi rör oss med andra tidsmässiga indelningar, och då vår studie är en
tvärsnittsstudie under en relativt kort och avgränsad tid av lektionsaktivitet. Den minsta enheten kallar vi yttrande, och motsvarar Green och
Wallats begrepp ”message unit”. Den används för att dela in kommunikationen utifrån dess pauseringar och andra signaler. Vi använder indelningen såväl för transkription av dialog som för skriftlig representation av
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musik och andra handlingar. I vårt material är dialogen under långa perioder fragmentarisk och enstavig, då den direkt refererar till och kompletteras av musikaliska och andra handlingar.

Bearbetning av data
Beskrivningsprocessen
Transkription av talspråk
Transkriptionsarbetet började med att vi skrev ned den talade dialogen.
Arbetet gjordes gemensamt, där den ene skötte videon och den andre
skrev på datorn. Det visade sig vara en stor fördel att arbeta tillsammans
med detta moment, eftersom det var svårt att uppfatta vad som sades
samtidigt som man skriver och hanterar videons fjärrkontroll. Varje minut
av de totalt fem timmar vi transkriberat krävde i genomsnitt cirka fyra
timmars arbete. Vi uppfattade ibland yttrandena på olika sätt och det behövdes ofta ett flertal omtagningar av varje sekvens innan vi med tillräcklig säkerhet kunde registrera talet. Under arbetets gång bekräftades hur
viktig den egna erfarenheten är för hur man uppfattar vad som sägs. Detta
blev extra tydligt när termer specifika för respektive instrument användes.
Det är mycket lättare att uppfatta dialogen i gitarrfilmerna för den som
själv har erfarenhet av sådan undervisning. Detta är ett exempel på hur
tidigare erfarenheter är nödvändiga för att kunna uppfatta och förstå det
man hör. Vi kommer att diskutera detta närmare i resultatkapitlet.
Skriftspråket är ett etablerat sätt att representera talat språk, men att
översätta talspråk till skriven text kräver flera överväganden om hur det
ljudande talet ska representeras. I den första versionen omvandlade vi yttrandena till sammanhängande meningar. Vid nästa genomlyssning kunde
vi jämföra det vi hörde med det vi hade skrivit. Det blev då tydligt att det
vi skrivit inte överensstämde med de språkljud som verkligen yttrades.
Talspråket refererar till handlingar som kompletterar språkljuden. Detta
blev än mer tydligt när vi började processen med att försöka representera
gestik och musikaliska handlingar i textform.

Transkription av musik
Att transkribera musiken visade sig vara ännu svårare och mer tidskrävande än att registrera den talade dialogen. I transkriptionskolumnen är
musikhandlingarna översiktligt beskrivna, men ett analytiskt val görs när
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handlingar definieras antingen som ”musik” eller ”tal”. Det finns även
mellanformer där musik och tal är svåra skilja från varandra. Ett exempel
är när läraren pratsjunger och markerar betoningar med klangliga förändringar av röstläget, eller talar med tydliga tonhöjder. Många musikaliska
händelser under lektionerna kan snarast beskrivas som ”ljud”, och dessa
är inte möjliga att representera i notsystemet, eftersom ljuden inte motsvarar exakta noterbara tonhöjder, rytmer och tonlängder etc.
Att notera musikhändelserna under lektionerna i traditionell notskrift
skulle vara mycket tidskrävande och notskriften skulle bli så detaljerad, att
tydligheten utifrån vårt syfte skulle förloras. Musiken i våra exempel är till
övervägande del fragmentarisk och man kan diskutera om det är musik i
gängse mening. Vi valde således att representera det som vi identifierar
som musikaliska handlingar i text, och inte i noter, eftersom notskriften
inte gav samma möjligheter som texten. Vår dokumentation vänder sig
inte heller enbart till de som är kunniga i notläsning.
Transkriptionsprocessen av musicerandet på filmerna kan jämföras
med transkription av språket. För varje genomlyssning uppfattade vi fler
aspekter. Under arbetets gång började vi även dela in musicerandet i
mindre kommunikativa enheter, analogt med indelningen av talspråket.

Transkription av andra handlingar
Liksom vid transkriptionen av tal- och musikhandlingar förutsätter transkriptionen av andra handlingar analytiska val. Alla rörelser kan inte representeras, urvalet är subjektivt, och tar sin grund i forskningsfråga, kunskapsintresse och den egna erfarenheten. Även i detta skede ser vi klara
fördelar med att samarbeta. Samarbetet skapar ett behov av att motivera
och uttala de val man gör inför kollegan. Detta leder till att valen av situationer som väljs ut, samt hur de beskrivs i texten, ständigt behöver motiveras och tydliggöras medan man gemensamt gör transkriptionen.
Transkription av rörelsemönster kan göras på flera sätt, t.ex. i bilder,
men även här valde vi att försöka översätta händelserna direkt till text, vilket faller sig naturligt när syftet är att göra en skriftlig text i form av en
avhandling. Andra syften ställer andra krav, då man t.ex. kan välja att försöka representera rörelserna i stiliserade teckningar eller i de notationsformer som förekommer inom dansens och teaterns koreografi.
I analys- och tolkningsfasen kan man gå tillbaka till videoupptagningarna för att vid behov använda andra sätt att representera händelserna,
t.ex. att i en tolkning komplettera texten med en bild eller teckning.
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Musiklärarnas kommunikativa handlande under lektionerna kan beskrivas som multimodalt, d.v.s. musik, tal och rörelser kompletterar varandra. Sättet att transkribera våra videodata är utformat för att analytiskt
representera den multimodala kommunikation (Jewitt et. al. 1998, 1999)
som delvis är generell för undervisningssituationer och delvis specifik för
instrumentalundervisning. Vårt val av skeenden som transkriberas i kolumnen för andra handlingar utgår från synsättet att vissa rörelser, blickar
etc. verkar innehålla mer kommunikativ information. Sådana handlingar
har valts ut därför att de antingen kompletterar eller motsäger övriga
kommunikationsmodaliteter. Ett exempel kan vara sådana situationer där
läraren gör en inräkning86 och samtidigt vänder ryggen till eleven och
lägger ned sitt eget instrument i sitt fodral.

Analysprocessen
Analysen har skett i tre steg. Under det första har vi sammanställt tidigare
forskning om instrumentalundervisning samt skrivit om våra egna erfarenheter. Ur detta har utkristalliserats ett antal analytiska begrepp – språkbruk, tematik, musik, musikbruk, spelsätt, interaktion, kunskapsformer,
schematyper samt uppmärksamhetsfokus – som vi därefter använt som ett
raster för att strukturera och systematisera vårt material. Begreppen är
avsedda att spegla olika kvaliteter i skilda dimensioner, och beskriver en
struktur med relationer och kopplingar mellan olika delar av strukturen.
Då vi i undersökningen försöker spegla flera modaliteter och nivåer i interaktionsprocesserna, har vi ställts inför valet att antingen beskriva
strukturen på en detaljerad nivå med ett stort antal kategorier, eller att
beskriva en mer övergripande struktur med färre begrepp som inte är entydiga och varandra uteslutande kategorier. Vi har alltså valt det senare, i
huvudsak beroende på att det saknas beskrivningar av sådana övergripande strukturer t.ex. i form av teorier genererade av tidigare forskning,
som grund för en detaljerad kategorisering.
I ett andra steg har vi kodat materialet utifrån de olika kvaliteterna. Där
vi sett det som fruktbart har vi i viss mån kvantifierat antalet kodningar för
att kunna se relationer mellan olika kvaliteter. Det tredje steget har inneburit att vi i en löpande text analyserar skeendena under lektionerna med
utgångspunkt i våra kvalitativa begrepp. Nedan följer exempel på hur vi
gått tillväga i det andra steget av analysfasen.
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En inräkning görs genom att räkna taktslag i den puls musiken ska spelas, för att ange
tempo och när man ska börja spela.
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Kodning av språkbruk
Varje yttrande kodades utifrån de fem kvalitativt åtskilda språkbruken för
att analysera språkets olika kommunikativa funktioner i den specifikt didaktiska situationen; prövande, instruerande, beledsagande, analyserande,
samt expressivt språkbruk. Samtliga språkbruk kan användas av såväl
lärare som elever. Indelningen är övergripande, och vart och ett av de fem
språkbruken rymmer många olika uttryck gemensamma för den
övergripande funktionen i relation till situationen. Det innebär att språkbruken inte kan ses som kategorier av semantiskt innehåll i yttrandena.
I kodningsprocessen har vi i ett första steg arbetat gemensamt med att
koda en lektion, därefter har var och en för sig kodat gitarr- respektive
bleckblåslektionerna. De svårigheter vi upplevt med kodningen, har
främst handlat om gränsdragningen mellan instruerande och prövande
språkbruk. Dessa går i en del fall in i varandra, då det kan vara svårt att
avgöra om en fråga är äkta eller om den döljer en instruktion. Ett exempel
på detta är när läraren frågar ”Och sedan blir det…?”. Yttrandet är prövande då det fälls i frågande tonfall, samtidigt som det är en uppmaning åt
eleven att tala om vad nästa ton heter. Situationen gav dock ytterligare information som visade på en i huvudsak instruerande funktion. Denna typ
av flertydiga yttranden kan ge den ena parten ett utrymme att omdefiniera
situationen beroende på hur den andra parten reagerar på yttrandet
(Goffman 1959/1990).
I de fall vi har upplevt svårigheter i kodningen, har vi diskuterat dessa
med varandra. Kodningarna har även diskuterats vid flera forskarseminarier på Kungl. Musikhögskolan, Lärarhögskolan i Stockholm samt vid institutionen för nordiska språk vid Stockholms Universitet.

Kodning av musikbruk
På motsvarande sätt som med språket, har vi valt att analytiskt dela in
bruket av musik under lektioner, utifrån vår tolkning av musikens skilda
didaktiska funktioner. Begreppen följer benämningarna på de skilda
språkbruken, med ett undantag; då musik och språk har skilda kommunikativa kvaliteter är de inte helt jämförbara. Det resonerande språkbruket
kan inte direkt jämföras med resonerande musikbruk, och de expressiva
uttrycken skiljer sig mellan språk och musik. Expressivt musikbruk har
som funktion att uttrycka något genom musik. Musik och språk kompletterar varandra under lektionen, och kan inte ersätta varandra utan att kvaliteter specifika för respektive uttrycksform går förlorade. Kodningarna av
musikbruken har inte kvantifierats på samma sätt som språkbruken, då
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detta skulle kräva ytterligare omfattande transkriptionsarbete av musicerandet med andra tekniker.

Kodning av uppmärksamhetsfokus
Vi har valt att dela in de olika sekvenserna i lektionen tematiskt utifrån
vilka aspekter av musikalisk kunskap som lärare respektive elever fokuserar uppmärksamheten på, utifrån observerbart tal, musicerande och andra
handlingar som vi bedömer vara viktiga i kommunikationen. Sekvenserna
indelas i fyra kvalitativt åtskilda typer; motoriskt, kognitivt, expressivt och
socialt. Under samma tidsperiod kan lärare och elever fokusera olika kunskapsformer. Analysen av den sekventiella uppdelningen utgår alltså inte
endast utifrån vad läraren talar om, utan även ifrån vad eleven är upptagen med att göra.

Tolkningsprocessen
I vår tolkning betraktas skeendena under de inspelade instrumentalundervisningslektionerna inte enbart som individuella val, utan även som något
som styrs av de mer eller mindre ritualiserade handlingsmönster, språkoch musikkonventioner som utgör institutionen instrumentalundervisning
och dess diskursiva praktik.
I lärares och elevers sätt att använda språk, musik och andra handlingar
inom institutionen, tolkar vi hur sociala strukturer konstrueras och rekonstrueras. Vår representation av lektionsskeendet ses i det perspektivet som
en text, i vilken mer övergripande sociala strukturer avspeglas. Vi ser deltagarna i de institutionella diskursiva praktikerna som aktiva i skapandet
och återskapandet av den sociala samhällsordning som de samtidigt är
beroende av. Utifrån den kritiska diskursanalysen problematiseras dessa
strukturer utifrån analysen av interaktionen. Vi anlägger således varken ett
renodlat uppifrån- eller nedifrånperspektiv, utan utgår ifrån människor
som medskapare av gemensamma strukturer. Vi använder de teoretiska
begreppen institutioner och tankekollektiv för att beskriva varaktiga kollektiva stukturer som genom sin historia och sina traditioner påverkar vad
som är möjligt att tänka, säga och göra i en viss situation.
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4 Resultat
Resultaten i den beskrivande delen av studien presenteras först i en
gemensam del, där de övergripande förutsättningarna beskrivs. Därefter
följer resultatredovisning uppdelat på gitarr respektive bleckblås. Lektionerna presenteras dels i form av en sammanfattning av skeendena på varje
lektion, dels ges exempel från transkriptionerna för att ge läsaren möjlighet
att följa parallella skeenden.

Kompletterande empiri
Bakgrundsinformationen i beskrivningen som inte är hämtad ur det filmade materialet kommer från våra fältanteckningar gjorda i samband med
inspelningstillfällena. Vi har tagit med de delar av bakgrundsmaterialet
som vi anser kan ge läsaren möjlighet att placera in de beskrivna lektionssekvenserna i ett sammanhang, samt ge en bild av deltagarnas bakgrund.
Bakgrundsinformationen presenteras utifrån fysisk miljö och övergripande arbetsorganisation. Under de båda instrumentgruppernas respektive resultatdelar presenteras något om lärarnas och elevernas bakgrund.

Översikt över verksamheter, lektioner, lärare och
elever
Tio av de elva lektionerna i vår undersökning ägde rum i musik-/kulturskolor i olika kommuner i Stockholms län. Där filmades de tre första lektionerna i studien som var gitarrlektioner med en lärare vi kallar Kurt
(samtliga namn på deltagarna är fingerade). Den fjärde lektionen i vår studie var ett studietillfälle vid en av ett studieförbund arrangerad studiecirkel i gitarr. Cirkelledaren benämns i studien Pelle. Lektion fem till sex var
bleckblåslektioner med en lärare vi kallar Clas. Lektion åtta till elva var
bleckblåslektioner där vi kallar läraren David.
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Översikt över lektionerna som ingår i studien
Plats
A
A
A
B
C
C
C
D
D
D
D

Lektion
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Skolform
musik/kulturskola
musik/kulturskola
musik/kulturskola
studieförbund
musik/kulturskola
musik/kulturskola
musik/kulturskola
musik/kulturskola
musik/kulturskola
musik/kulturskola
musik/kulturskola

Instrument
gitarr/elgitarr
gitarr
gitarr
gitarr
alttuba
trombon
barytontuba
valthorn
trumpet
trumpet
trombon

Lärarbeteckning
Kurt
Kurt
Kurt
Pelle
Clas
Clas
Clas
David
David
David
David

Elevbeteckning
Petra
Teresia
Isak
cirkeldeltagare
Emma, Filip, Oskar
Henrik
Gustav
Julia
Johanna
Erik
Simon

Figur 2. Översikt över det empiriska materialet.

Fysisk miljö
Den första skolan (A) och läraren besökte vi en eftermiddag i slutet av januari 1998. Musikskolan disponerade egna lokaler i en avskild del av
grundskolebyggnaden. Här fanns några mindre lektionsrum om ca 10-15
kvadratmeter, som vid tillfället helt disponerades av musikskolan. Skolbyggnaden var från början av 1970-talet. De lektionsrum där undervisningen bedrevs (läraren alternerade mellan två lokaler) var spartanskt utrustade, inredningen och målning etc. verkade vara original från början av
1970-talet. Undervisningslokalerna var ljusa men ostädade och kalla. En
rumstermometer visade ca 15 grader.
Cirkelledaren Pelles arbete ägde rum på kvällstid i studieförbundets
nyrenoverade lokaler i centrala Stockholm (B). Här fanns tillgång till café,
konsertlokal och vaktmästarservice. Lokalerna för musikundervisning låg
samlade i en del av huset. Det undervisningsrum där gitarrlektionen
skedde var fönsterlöst, men väl utrustat för sitt ändamål. Här fanns t.ex.
datorer med musikdataprogram och annan ljudutrustning. Kursdeltagarna
fick ta med sig egna gitarrer till kursen.
Läraren Clas fick besök i februari 1998 och arbetade denna dag i lokaler
i en grundskola byggd på 1980-talet (C). De undervisningsrum som musik/kulturskolan disponerade låg i en korridor som angränsade till en av
skolans centralkorridorer. Lokalen där undervisningen ägde rum var ljus,
och välunderhållen. Rummet var utrustat med ett ostämt piano, några notställ, ett trumset, samt några bord och stolar.
Läraren David arbetade denna dag i en grundskola som byggdes i slutet av 1970-talet (D). Skolan var relativt väl underhållen. Till skillnad från
de övriga två grundskolorna disponerade musikskolan inte några egna
lokaler, utan undervisning bedrevs i klassrum efter skoldagens slut. De
filmade lektionerna bedrevs i ett klassrum där man under dagtid bedrev
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musikundervisning. Klassrummet var utrustat med piano, trumset och
planscher med musikinstrument. Salen var dock inte anpassad för frivillig
musikundervisning av det slag som läraren bedrev. Han fick själv röja
undan bord och stolar, ta fram notställ etc. Belysningen var inte anpassad
till instrumentalundervisningen. Mitt under en av lektionerna kom en städare in och gjorde sitt arbete.

Arbetsorganisation
Lärare i den kommunala musikskolan fick själva fördela sina elever på den
totala undervisningstid som ingick i deras tjänstgöring. Undervisningen
bedrevs såväl under som efter skoltid. Musikskolans verksamhet saknade
kursplaner och det var upp till läraren att själv planera sin undervisning.
Det samarbete som skedde mellan kollegor i musikskolan begränsade sig i
stort sett till planering av gemensamma konserter i musikskolan. Lärarna
Kurt och Clas var under undersökningsperioden engagerade i ett samarbete mellan flera av länets musik- och kulturskolor, som skulle resultera i
en stor konsert på Globen i Stockholm med ca 2000 deltagande elever från
hela länet.
Lärare och elever fick själva ta med sina egna instrument till undervisningen. Bleckblåslärarna Clas och David hade endast med sitt huvudinstrument, även då de undervisade på andra instrument. Gitarrlärarna Kurt
och Pelle hade tillgång till förstärkare för elgitarr i lokalen. Piano för
ackompanjemang fanns i samtliga undervisningsrum vi besökte. De tre
musikskolelärarna Kurt, Clas och David, hade ambulerande tjänst utan
egen arbetsplats, och kunde ibland undervisa i lokaler på flera olika
grundskolor under samma arbetsdag.
Cirkelledare i studieförbundet erbjuds kortare fortbildningskurser varje
år. Varje nyanställd cirkelledare har möjlighet att gå en grundläggande
pedagogisk kurs i arrangemang av studieförbundet. Studieförbundets
verksamhet bedrivs genom upprättade studieplaner. Kursdeltagarna tillskrivs i dessa styrdokument en aktiv roll med möjlighet att påverka cirkelns innehåll och form, här ses också cirkelledaren som en deltagare i
gruppen snarare än som en lärare i traditionell bemärkelse. Det ställs därför inte några formella krav på lärarutbildning för att få hålla cirklar i ett
studieförbund. Däremot ses det som en merit, och tendensen inom just
detta studieförbund är att öka andelen cirkelledare med lärarexamen.
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Beskrivning och analys av
gitarrlektionerna 1-4
Gitarr och gitarrspel
Gitarr och elgitarr är idag ett av de vanligast förekommande instrumenten
i instrumentalundervisning. Knäppinstrumentet gitarrens historia går tillbaka till medeltiden och till den arabiska lutan ”ud” och till den spanska
”vihuelan”. Den sextsträngade gitarr som vi spelar på idag blev allt mer
vanlig och standardiserad under slutet av 1700-talet och början av1800-talet.87 Instrumentet har under hela sin historia haft många olika användningsområden; som ackompanjemangsinstrument till sång, som ensembleinstrument i olika instrumentkonstellationer och som solistiskt ackordinstrument. Under 1930-talet utvecklades den elförstärkta varianten. Idag
finns även digitala knäppinstrument, s.k. midigitarrer.
I populärmusik av olika slag har gitarren och elgitarren många funktioner och förekommer i de flesta stilar. I t.ex. pop, rock, jazz, sydamerikansk
trad och rhythm and blues har gitarren/elgitarren flera olika funktioner,
bl.a. som ackordiskt kompinstrument med starkt rytmisk prägel, såväl som
mer solistiska funktioner med improvisatoriska inslag. Gitarren är även
mycket vanlig inom visgenren. Därutöver finns en tämligen stor framför
allt solistisk repertoar inom den västerländska konstmusiken. I många
svenska musikskolor finns en specifik ensemblevariant – gitarrorkester –
som bl.a. utvecklats i Japan och Tyskland. Genom specialbyggda gitarrer
får man ett större tonomfång som ger möjlighet att spela sådan musik som
ursprungligen är komponerad för större ensembler.
Gitarren förknippades länge med den lägre värderade populärmusiken.
Detta kan vara en av anledningarna till att instrumentet först så sent som
på 1960-talet fick inträde i den högre musikutbildningen. Än idag har den
en relativt blygsam position inom institutionen, trots instrumentets starka
ställning inom många områden av musiklivet.

Inledning
De fyra gitarrlektionerna i vårt material är hämtade dels från tre lektioner
med enskild undervisning i en kommunal musik-/kulturskola, dels från
ett längre undervisningstillfälle i en grupp om nio deltagare i ett studieförbund. Inom ett studieförbund benämns lektioner ”studietillfällen”, elever
87

För en mer utförlig genomgång av gitarrens historia se Giertz (1979).
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är ”cirkeldeltagare” och läraren betecknas ”studieledare” eller ”cirkelledare”.

Gitarrläraren Kurt
Kurt är i medelåldern och har en gitarrlärarutbildning från 1970-talet med
inriktning på framförallt akustisk/klassisk gitarr. Han har ca 20 års erfarenhet som lärare i kommunal musikskola. Kurt har arbetat länge i denna
musikskola. Han är även aktiv som kammarmusiker parallellt med sitt
arbete som gitarrlärare.
På senare år har Kurt på egen hand arbetat med att lära sig spela elgitarr. Arbetsgivaren har enligt Kurt inte givit honom möjlighet till det han
uppfattar som relevant fortbildning. Han kan inte påminna sig att skolledningen eller lärarkollegor besökt hans undervisning under de många år
han varit anställd.

Lektion 1
Beskrivning
Petra
Den första eleven är en flicka – som vi kallar Petra – på ca 14 år, åk 8. Hon
har tagit gitarrlektioner i musikskolan under ca 3 terminer, men sporadiskt
p.g.a. hög frånvaro.
Petra är dessutom engagerad i ett skolband på musiklektionerna, som
framträder regelbundet i skolan. Flickan är en stor beundrare av popgrupperna ”Hanson” och ”Backstreet Boys”. Hon har besökt alla deras konserter, kan deras sångtexter utantill etc.
Vid just detta lektionstillfälle säger Petra att hon hör dåligt p.g.a. öroninflammation. Dessutom har hon ont i armen efter en olyckshändelse. Därför ber Petra sin lärare att få spela elgitarr, vilket hon tycker känns lite lättare rent fysiskt.

Lektionsförlopp
Lektionen inleds med att läraren och eleven sitter bredvid varandra och
diskuterar elevens hälsa och närvaro. Kurt stämmer gitarren, Petra tittar
på. Hon får tillbaka gitarren och frågar efter ett plektrum. Efter någon
minut lämnar läraren lektionsrummet för att leta efter ett plektrum.88 Petra
88

Ett plektrum är ett litet trekantigt redskap som används framförallt vid elgitarrspel för
att får ett mer distinkt anslag.
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sitter genomgående med gitarren på höger ben. Hon hänger över instrumentet med krökt rygg. Flickan använder inte axelrem, fotpall, stöd,
kudde eller något annat hjälpmedel för att hålla gitarren i läge. Hennes
sittställning verkar obekväm och arbetsam.
Tid

Musicerande

Lärarens tal – Kurt

Elevers tal – Petra

0:00

0:15

läraren stämmer en elgitarr

0:17

de var länge sen man
spelade gitarr nu

0:18

0:19
0:42
0:45
0:47

de var ett tag sen hörru du

0:56

eleven + läraren
sitter på stolar
vid sidan av
varandra

läraren fortsätter att stämma
bra att du kom ihåg de då
att du kunde komma
va
bra att du kom ihåg å komma idag
då
ja
de e också så här att
jag har haft öroninflammation
så jag har lock för båda
örona
så jag hör inte så himla

0:48

0:52
0:53

Andra
handlingar
läraren + eleven
sitter bredvid
varandra framför
ett notställ, läraren pluggar in
förstärkarsladden
i kontakten
eleven tittar på
lärarens rörelser

va har du haft
öroninflammation
jaha
du har haft de
då kopplar vi inte på så högt här då
eh
eller kanske att just därför
blir jättehögt
nu tar vi

1:02

de här har inget capo (ohörbart)
de här e utan capo nu

1:05

1:09
1:10

1:15
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läraren vrider sin
stol så att han
sitter snett emot
eleven
läraren lämnar
över gitarren till
eleven
har du
äh
va heter de
åhh
plektrum

yes
jag tror de
kan ha

läraren letar i
fickan
läraren reser sig

Resultat
har inte där

1:27

eleven håller på
med sitt hårspänne
läraren letar i en
väska

har inte där heller
var har jag gjort av plektrum då
läraren trummar på fickorna
läraren
pratsjunger
ta da da

1:33

jag kanske
ett ögonblick
ska vi se

Medan Kurt är ute börjar Petra att lite tvekande spela igenom ackorden till
en låt av gruppen Hanson, ”I will come to you”. Bladet med ackordanalys
+ sångtext har hon lagt på notstället.
När läraren återkommer, slutar Petra spela och de pratar lite kort om
låten. Petra berättar att hon träffat gruppen Hanson vid en konsert. Läraren fortsätter att leta efter plektrum, medan flickan återigen spelar igenom
låten. Hon slår ackorden rakt ned över strängarna. När hon har svårt att
hitta ett ackordgrepp stannar hon upp. Kurt sätter sig nu ned bredvid
Petra med sin gitarr i knät.
När eleven spelat i ca tjugo sekunder faller läraren in. Han kompar på
ett annat sätt än eleven, spelar ackorden med upp och nedslag. Eleven
börjar sjunga svagt och läraren faller in här och var. Läraren följer elevens
spel, stannar upp där hon gör det etc., utan att kommentera att pulsen
bryts.
Därefter följer ett långt parti om ca fyra minuter när Kurt och Petra
spelar och sjunger igenom sången skissartat. Båda stannar upp där det blir
problem. De pratar samtidigt som de spelar, eleven ställer korta frågor till
läraren om hur ackorden ska tas. Läraren kommenterar t.ex. låtformen och
ackordgreppen, samtidigt som de spelar, ibland stannar de upp. Då och då
visar Kurt ackordgreppen genom att handgripligen flytta Petras fingrar på
greppbrädan.
Tid Musicerande

Lärarens tal – Kurt

Elevers tal – Petra

Andra
handlingar

1:35 eleven tar ett

ackord
läraren lämnar
rummet
1:40 eleven spelar

ackorden till ”I
will come to
you”
1:52

läraren
kommer in i

109

Resultat
rummet
1:56

här ska vi se
läraren letar i
pennfodral

2:02 eleven slutar

spela

den här låten har ju blivit mycket
populär

2:05
2:06

ja det (ohörbart)

2.07

gjorde du

2:08

på riktigt

är den
berättade jag
att jag träffade dom förut
läraren sätter
sig
mm
ja

live gjorde du
2:10
2:11

jag har inget plektrum

2:13
2:15

jo jag har ett plektrum
så

yes
läraren letar
ännu i
pennfodralet
(ohörbart)

tack

läraren tar ett
plektrum ur
pennfodralet
och ger det till
eleven
läraren reser sig

2:21 eleven spelar

ackorden en
gång till
läraren sätter
sig, med en ak.
gitarr
2:27

var träffade du dom

2:28

var träffade du dom

va
eleven spelar
ännu

(ohörbart) i stan
läraren tittar
växelvis på
notstället och
på e

2:40 läraren faller in

i spelet slår upp
och nedslag
2:44 eleven börjar
sjunga svagt
läraren faller in
i sången med
en stavelse
eleven sjunger,
båda spelar
vidare
2:48 eleven avbryter
eleven spelar
själv

nej vänta
åh

2:56 eleven faller in

med sång och
spel
båda spelar och
sjunger
skissartat
3:27
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alltså

Resultat
glömt bort texten tror du
bara läsa
3:35

sådär
sådär e e-moll
eller hur
ja
öh

3:38

e-moll kommer först
sen kommer
båda spelar
ännu

3:48

å så blir de
repris (ohörbart)

läraren pekar i
bladet

3:50 båda fortsätter

spela, läraren
sjunger
starkare och
börjar ändra
komprytmen
4:16 stannar på ett
ackord
4:20 läraren sjunger

vart e vi
I will

läraren pekar i
bladet

å så kommer de igen
4:22 eleven spelar

vidare
läraren faller in
och sjunger
vidare
4:26 stannar

g

läraren pekar i
bladet
aha där e den

båda fortsätter
4:32

å nu kommer den andra då

läraren pekar i
bladet

stannar
4:36

a just det
för då har vi sjungit i refrängen
andra gången
då blir det

4:40 båda fortsätter
4:57 stannar

å sen f-maj sju
oäh
vad e de för nåt

5:00

de skrev vi inte upp riktigt va

Efter drygt sex minuter kommer de fram till låtens stick.89 Här stannar
spelet upp och Petra börjar sjunga sticket, som båda två säger att de är
osäkra på. De har ingen notbild att ta stöd i, utan endast ackordanalys och
sångtext. Petra pratsjunger sekvensen i ett nytt tempo och i en ny tonart.
Läraren faller in efter ca femton sekunder. Båda spelar vidare, Kurt följer
Petra snarare än tvärtom. De kommentarer som förekommer parallellt
med spelet handlar om fingersättningar, strängar och låtform. Läraren
pekar då och då på notstället eller strängarna.
89

Ett stick är en inskjutet mellanspel mellan vers och refräng.
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Efter ungefär sju och en halv minut avbryts spelet och Kurt och Petra
kommenterar båda att fram dit går det ganska bra. Läraren säger sedan att
han inte kan låten efter refrängen, eleven säger att hon har kunnat den. I
samband med detta tar Kurt för första gången under lektionen ett tydligt
initiativ och gör en genomgång av över hur många och vilka strängar Petra
ska slå när hon kompar på elgitarr. Han visar på sin egen gitarr. Petra försöker på sitt instrument. Läraren instruerar genom att ge ett motsägelsefullt exempel med utgångspunkt i C-durackordet.
Tid

Musicerande

7:48

7:50
7:52

7:56

Lärarens tal – Kurt
en grej bara
som jag tänkte på
när du spelar

Elevers tal – Petra

Andra handlingar

ja ere
ere både när de gäller
elgitarr å vanlig gitarr
men
att du
ska ligga på dom
läraren tar ett
ackord
läraren slår ett
ackord till

tunnaste strängarna var
nog bäst
om du spelar

7:59

läraren pekar på strängarna
här

ja
8:00

eleven tar ett
ackord
allihopa

8:01
8:02

ja
i
om du tar C-ackordet

8:09

vi kan väl ta exempel
sådär
basen i c-ackordet de
ligger på femte bandet
just det

båda tar
ackordet
båda fortsätter
med ackordet

8:12

8:23

stannar
8:24

eleven försöker hitta rätt
grepp

kan vara bra att du
kommer därifrån
om du spelar flera gånger
så ska du spela
kan börja med
draget på femte
sen kan du bara ligga på
de tre översta
så får du lite baskänsla i
gitarren
ja
okej
ska vi spela en gång
till då

Petra övertar initiativet genom att föreslå att de ska spela en gång till. Kurt
går med på detta, men säger att han skulle vilja gå igenom andra saker
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också. Petra bejakar initiativet med hummanden och jakanden, men börjar
därefter omedelbart att spela. Läraren avbryter och vill för första gången
hittills räkna in90 spelet.
Läraren och eleven spelar och sjunger tillsammans, men avbryter sig
snabbt. Kurt fortsätter att på ett motsägelsefullt sätt instruera om vilka
strängar eleven ska spela på. Han säger att de ska ta från början. Petra
börjar spela, men avbryter sig snabbt.
Här följer en sekvens om fem minuter, där lärare och elev återigen spelar början på låten ”I will come to you” med ackord. Denna gång utan att
sjunga. Det blir flera avbrott i spelet, bl.a. när läraren tar initiativ till att
diskutera hur många strängar Petra ska dra över, samt hur hon ska ta ackordgreppen. Läraren visar och pekar på elevens greppbräda. Kurt vill
övertyga Petra om att hon bör ta ackordet F i helt barré,91 men säger samtidigt själv att Petra inte vill det, vilket hon bekräftar. Därefter försöker han
ändå få henne att göra det, genom att han handgripligen flyttar hennes
fingrar på greppbrädan. Petra säger att hon inte kan, inte orkar. Kurt bekräftar att det gör ont i handen, att de får göra ett nytt försök en annan
gång, han spelar själv F -ackordet. Eleven säger nu att hon inte tycker att
det är svårt med ackordet F (hon tar en annan variant av greppet).
Kurt återkommer till att han inte kan melodin och instruerar Petra att
sjunga istället. Hon ber att få pröva lite själv först, pratsjunger för sig själv
för att hitta melodin. Eleven tar initiativet, läraren faller in, båda sjunger
svagt. Läraren ger instruktioner om strängar och ackord samtidigt som de
fortsätter spela.
Lektionssekvensen med ”I will come to you”-låten avslutas med att läraren återigen berättar att han inte behärskar låtens stick som går i en annan tonart, trots att han brukar se den på MTV. Han tittar på klockan och
avslutar sekvensen genom att markera ett slutackord. Lektionen har nu
pågått i nästan sjutton minuter.
Tid
15:26

Musicerande
stannar

Lärarens tal – Kurt
visst

Elevers tal –Petra

Andra handlingar

de gick bra
sen ere byte till
15:30

15:33

läraren spelar och
sjunger na na na
nananana
e nynnar

dom byter ju tonart där

90

Att räkna in innebär att man pratsjunger pulsen en takt innan börjar spela tillsammans,
t.ex.: ”1, 2, 3, 4”.
91
Barré är en gitarrteknisk term som innebär att man tvärställer ett finger i vänster hand
för att kunna trycka ned 3-6 strängar samtidigt.
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sen
men jag kan inte jag kan inte
den delen och den delen

15:36

15:39

ja
läraren pekar i
notbilden
jag

jag jag kan inte den
men de e för att det dom är dom
är
man ser ju där på
på MTV
min dotter
tittar på de ibland så att man
den här låten hör man ju
faktiskt
15:49
15:50

okej
så här
eleven spelar
sjunger lite svagt
läraren tittar på
klockan

16:11
16:28
16:48

nu då
eleven fortsätter
läraren faller in
låten slutar
(läraren spelar en
avslutning)

ja

Därefter frågar Kurt om Petra känner till Backstreet Boys låten ”Come as
you are”, samtidigt som han vänder sig bort och letar i sin väska. Petra
svarar tvekande nej. Läraren svarar att den låten trodde han att alla människor kände till. Petra berättar att hon träffat gruppen Backstreet Boys,
samtidigt som läraren fortsätter att leta i sin väska, hittar ett papper och
lägger det på notstället. Eleven tittar på papperet. Läraren svarar genom
att fråga om det är det hon gör när hon inte kommer på sina gitarrlektioner. Eleven läser den korrekta sångtiteln från bladet och kommenterar att
den sången d.v.s. ”As long as you love me”, känner hon till. Läraren svarar
jakande utan att kommentera att han själv sagt fel titel. Eleven berättar att
de sjunger sången på musikundervisningen i skolan.
Tid
16:50
16:56

Musicerande

Lärarens tal – Kurt

Elevers tal –Petra

Andra
handlingar

har jag frågat dig om
backstreet boys- låten
come as you are
läraren vänder
sig bort, gräver i
sin väska

16:57

come as you are
ja
känner du till den
näe
gör du inte de
näe
de trodde jag att alla människor
gjorde
läraren gräver i
väskan
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17:06

dom ska ju splittras
kanske
ska dom de
mmm
aha
kanske
jag har träffat dom
också

17:10

har du
ha

ska se här
ere de du gör när du inte kommer hit
17:16

läraren hittar
papperet i
väskan, lämnar
till eleven
eleven nickar
eleven tittar på
bladet

as long as you love
me
heter den
aa
just de

17:19

ska vi prova lite på den
17:27

läraren tar ett
ackord
17:33
17:36

17:37

17:41

eleven sjunger
...loneliness is
always...
läraren börjar
om och börjar
kompa och
sjunga med.
läraren
fortsätter spela

ja
å sen (ohörbart) A-moll

själva ja choruset
men de här e ju ganska lätt ja

den har jag ju hört
den håller vi på och
sjunger på musiken
okej E-moll blir det
där
jag vill spela
jag vill spela det här
först
nej vänta

eleven pekar i
bladet

ere två på varje
ett två tre fyr

läraren tittar upp
i taket

ett två tre fyr
ett två tre fyr
så här
17:47

17:50

eleven börjar
spela hakar
upp sig vid
ackordbytet
läraren slutar
spela
eleven kommer
i gång igen.
läraren hakar
på. Spelar
tillsammans,
stannar upp

(ohörbart)

Kurt börjar spela ackorden från början. Petra tar initiativ och avbryter, säger att hon vill ta från ett visst ställe samtidigt som hon pekar på bladet.
Flickan sjunger, läraren börjar om och sjunger med.
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Därefter följer en drygt fyra minuter lång sekvens, där de tillsammans
prövar sig igenom sången och ackorden. Kurt kommenterar ackordbyten
samtidigt som de spelar. Vid ett tillfälle avbryter Petra och börjar sjunga i
vad som kan kallas en ”snabbspolning”, d.v.s. i ett högre tempo. Därefter
spelar de tillsammans igen. Stannar som tidigare upp vid ackordbyten. Vid
ett tillfälle är läraren osäker på melodin och frågar eleven. Petra sjunger en
bit av melodin, fast nu i en annan tonart. Läraren visar ackordet e-dim,
genom att handgripligen flytta Petras fingrar.
Tid

Musicerande

19:07

19:19

19:24

19:42
19:51
19:53
19:54
20:04
20:05

Lärarens tal – Kurt
och så blire C

Elevers tal –Petra

don’t care
de blir
E-moll på what
läraren börjar
spela och
sjunga en takt
eleven + läraren börjar om
läraren slår ett
extra slag

läraren pekar i papperet

och E-moll
stannar på I
dont care
e sjunger själv I
don’t care
fortsätter
tillsammans
avbrott i spelet
A just de D
å sen blir de C va
vänta (ohörbart)

20:08
20:21

fortsätter
tillsammans
avbryter
sen e de
här

20:27

20:32

20:34
20:35
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läraren vänder sig om och
tänder lampan (förstärkaren
smäller till)

sen e de där
en så kallad bridge
läraren tar ett e- å de börjar med ett E-moll
mollackord
där kan jag inte melodin
heller riktigt
läraren sjunger
en bit av texten
”I’ve tried to
hide...
avbryter
kan du den
eleven och
sjunger I´ve
tried to... läraren sjunger i en
annan tonart
avbryter
(e börjar om i
ett nytt snabbare tempo)

vänta

Resultat
I´ve tried to
(fortsätter att
pratsjunga en
bit av texten).
läraren kompar
20:45

sen sjunger de
andra här
ja

Efter knappt tjugotvå minuter avslutar läraren spelet och lektionen genom
att göra en stor gest med armen, samtidigt som han plötsligt sjunger och
spelar kraftfullare. Han avslutar, stänger förstärkaren. Petra frågar om hon
får behålla lappen, Kurt tackar henne. Lektionen avbryts när båda lämnar
rummet.

Analys av lektion 1
Repertoar, musicerande och musikbruk under lektion 1.
Repertoaren under lektion 1 består av två popballader, vilka var aktuella
och mycket populära under inspelningsperioden våren 1998. ”I will come
to you” med och av gruppen ”Hanson” och ”As long as you love me” med
gruppen ”Backstreet Boys”. Petra är som lyssnare mycket väl förtrogen
med denna genre och de aktuella låtarna. Grupperna är hennes idoler och
hon bl.a. varit på deras konserter i Stockholm.
Framförandet av låtarna under lektion 1 kan på flera sätt jämföras med
originalinspelningarna. Här görs jämförelsen främst utifrån det första låtexemplet. Läraren och eleven spelar en starkt reducerad ackordanalys på
ett rytmiskt likartat sätt rakt igenom låten. Deras sång är delvis svag och
osäker. När de kommer fram till sticket slutar läraren helt att sjunga, eftersom han säger att han inte kan/kommer ihåg denna del. Eleven har
genomgående svårt att koordinera gitarrspel och sång.
Arrangemanget på originalinspelningen är varierat och dynamiskt.
Instrumenteringen och därmed intensiteten och komplexiteten varierar. De
relativt fria stämmorna rör sig vertikalt, med flera olika instrumentgrupper
– t.ex. stråkar, klaviatur och elgitarr – som varierar klangbilden under låtens olika delar. Originalframförandet utmärks av ett starkt känslouttryck i
sången, kopplat till textens innehåll. Ackordanalysen och kompsättet under lektionen kan alltså ses som en kraftig reducering av originalframförandena. Det är dock inte otänkbart, att i förenklad form på flera sätt försöka spela mer i linje med originalet. Detta förutsätter dock att läraren gör
ett mer utarbetat arrangemang och/eller att han fokuserat på expressiva
aspekter.
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Spelet under lektionen är statiskt och likartat rakt igenom stycket. Elevens spel karaktäriseras av hennes uppenbara problem med att koordinera
dels ackordbyten i vänsterhanden, dels slagtekniken i högerhanden. Dessutom måste hon momentant följa med i ackordanalys och skriven text. Det
kan vara en av anledningen till att Petra vid flera tillfällen avbryter spelet
för att kunna koncentrera sig på sången. Det kan också vara en av orsakerna till varför hon har svårt att byta grepp och hålla pulsen. Läraren har
inga synbara problem med att hitta ackordgreppen, däremot är han ofta
osäker på melodin.
Under lektion 1 spelar lärare och elev tillsammans under en stor del av
lektionstiden. Såväl läraren som eleven har kroppsställningar under musicerandet, som på olika sätt försvårar deras spel. Eleven sitter och hänger
över gitarren med böjd rygg, vilket man kan anta gör henne trött i rygg
och armar. Det kan vara en av anledningarna till att hon har svårt att byta
ackordgrepp tillräckligt snabbt. Läraren berör aldrig detta i sina instruktioner.
Musikbruket under lektionen kan i stort sett beskrivas som prövande
för eleven och beledsagande och viss mån instruerande för läraren. Lärarens sätt att sjunga är dock prövande. Då eleven verkar vara den av de två
som har hört melodierna flest gånger, och har den mest stabila inre representationen av låten i dess originalversion, har hon en form av kunskap
om musiken som läraren saknar. Däremot har hon svårt att byta ackordgrepp samtidigt som hon sjunger, hon stannar upp vid många tillfällen.
När eleven stannar upp för att hon inte verkar hitta nästa ackordgrepp, så
gör läraren det också. Detta pratar man inte om. Läraren förebildar inte
under lektionen.
Det är också typiskt för musicerandet att man hela tiden går vidare. När
Petra hjälpligt hittat greppet, fortsätter man direkt vidare, vilket får till
följd att spelet aldrig blir rytmiskt eller ”tight”. Musicerandet kan ur såväl
läraren Kurts som eleven Petras perspektiv beskrivas som en övning, ett
prövande, där det man spelar prövas mot en inre representation av hur
”låten går”. Den inre representationen kan antas bestå av melodin/text
samt ”soundet” av originalarrangemanget. Därutöver ska de samtidigt
spela ackord, som eleven inte är helt bekant med. När Petra känner sig
osäker på melodin sjunger hon den för sig själv för att på nytt hitta tillbaka
till sin egen inre representation av musiken.

118

Resultat

Språkbruk och tematikunder lektion 1
I tabellen nedan ses fördelningen av olika språkbruk för lärare respektive
elev. Läraren är den mest verbalt aktive under lektion 1. Han står för närmare tre fjärdedelar av det totala antalet yttranden. Petra är dock i jämförelse med lektionerna 2 och 3, mer språkligt aktiv och gör fler något längre
yttranden än eleverna i de två följande filmerna. Det instruerande språkbruket är dominerande under lektion 1. Därpå följer det prövande och beledsagande språkbruken. Fördelningen av yttranden kan följas i tabellen
nedan. Inga yttranden har kodats analyserande eller expressivt.
Fördelning av språkbruk under lektion 1
Språkbruk
Prövande/sökande
Instruerande
Beledsagande
Analyserande
Expressivt
Totalt antal yttranden

Lärarens yttranden
53
276
25
0
0
354

Elevens yttranden
69
14
50
0
0
133

Sammanlagt antal yttranden
122
290
75
0
0
487

Tabell 1. Fördelning av yttranden på olika språkbruk för lärare respektive
elev under lektion 1.

Det är således läraren som gör flest yttrandena under lektionen. Dessa är
också genomgående längre än elevens. Kurt pratar också samtidigt som
Petra, eller båda två, spelar. Petra avbryter vanligen det egna spelet innan
hon pratar. Hennes beledsagande kommentarer är ofta korta som ”okey”,
”mm” eller ”just det”. Prövande språkbruk förekommer mest vid de sekvenser där uppmärksamhetsfokus kodats som ”socialt”. Prövande språkbruk används här av lärare och elev för att etablera kontakt (i början av
lektionen) i form av frågor om hälsa, närvaro etc., samt för att pröva varandras eller den egna förståelsen av situationen, d.v.s. roller, regler eller
pågående tema. Ett exempel på ett prövande språkbruk där deltagarna
testar roller och regler, är sekvensen där man diskuterar titeln på låten.
Vid kodningen av språkbruk hittades inga yttranden av analyserande
språkbruk. Lärarens instruktioner handlar oftast om något specifikt motoriskt problem. Instruktionerna verkar komma ad hoc, i form av spontana
svar på behov i stunden. De är korta och anknyter inte till något mer övergripande tema eller helhet. Här kan man återknyta till Petras problematiska sitt- och handställning, vilken försvårar hennes möjligheter att t.ex.
byta ackordgrepp så att spelet blir rytmiskt. Detta får hon ingen hjälp med
av läraren, han nämner över huvudtaget inte hennes motoriska problem,
bortsett från att konkret flytta hennes fingrar vid ackordbyten.
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Inte vid något tillfälle kommenteras hur det låter eller musiken på originalinspelningen
Detta får till följd att när ett problem lösts på en ytlig nivå, så går man
direkt vidare i låten. I de instruktioner som läraren ger under lektionen
fokuseras således inte hennes motorik på ett konsekvent och systematiskt
sätt, utan Kurts instruktioner är konkreta uppmaningar ofta samtidigt som
han flyttar Petras fingrar på greppbrädan. Varje ackordbyte behandlas i
stort sett för sig tills man kommit igenom låten.
Läraren använder fackuttryck på ett ibland felaktigt och inkonsekvent
sätt. Ett exempel kan vara under den relativt långa kedjan av instruktioner
om vilka strängar eleven ska slå över när hon ackompanjerar. Här använder han t.ex. det okända begreppet ”huvudbas”92utan att förklara vad det
betyder.

Uppmärksamhetsfokus och schematyper under lektion 1
I tabellen nedan visas en översikt och jämförelse över den tematik som lärare och elever fokuserar under lektionsförloppet. Skilda fokus har kodats
dels genom att analysera de verbala yttrandena, dels genom analys av vad
lärare och eleven fokuserar sitt handlande på. Elevens fokus är under en
stor del av lektionen i första hand motoriskt eller motoriskt/kognitivt.
Detta kan förstås som att hon ännu inte införlivat de motoriska scheman
som ger henne möjlighet att få flyt i spelet. Eftersom Petra inte har utvecklat adekvata scheman för denna form av gitarrspel måste hon rikta en stor
del av sitt uppmärksamhetsfokus mot att flytta fingrarna. Detta är svårare
än det skulle behöva vara för eleven, eftersom hennes sitt- och handställning ökar muskelspänningen och därmed gör spelet mer fysiskt ansträngande. Andra aspekter av musicerandet – som frasering och expressiv gestaltning – hamnar i bakgrunden, eftersom uppmärksamheten i första
hand är fokuserad på motoriska aspekter.

92

Det korrekta fackbegreppet är ”grundton”.
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Uppmärksamhetsfokus och schematyper under lektion 1
Tid
0:00
1:35
2:05
2:21
2:40
7:35
7:56
11:00
11:44
12:06
16:50
17:36
17:37
21:55slut
22:20

Lärarens fokus
socialt
socialt
socialt
socialt
motoriskt/kognitivt
kognitivt
motoriskt/kognitivt
motoriskt
kognitivt
motoriskt/kognitivt
socialt
socialt
motoriskt/kognitiv
socialt

Elevens fokus
socialt
motoriskt/kognitivt
socialt
motoriskt/kognitivt
motoriskt/kognitivt
kognitivt
motoriskt/kognitivt
motoriskt
kognitivt
motoriskt/kognitivt
socialt
motoriskt/kognitiv
motoriskt/kognitiv
socialt

Figur 3. Fördelning av tematik på lärare respektive elev under lektion 1.

Läraren fokuserar – särskilt i början av lektionen – uppmärksamheten på
sociala aspekter. Typiskt för lektion 1 är att eleven tar ett flertal tydliga initiativ till byten av fokus, från ett socialt över till en motoriskt, genom att
börja spela. I de avsnitt där fokus anges dubbelt, t.ex. motoriskt/kognitivt,
analyseras situationen så att det finns ett primärt och ett sekundärt uppmärksamhetsfokus, som eleven respektive läraren kontinuerligt måste alternera mellan. Under lektion 1 är läraren och eleven primärt fokuserade
på det motoriska skeendet. Eleven försöker hitta rätt ackordgrepp och slå
över strängarna samtidigt som hon sjunger. Läraren har sin uppmärksamhet riktad mot att hitta rätt när han sjunger melodin. Det kognitiva – som
här ses som ett sekundärt uppmärksamhetsfokus – har analyserats dels ur
elevens, dels ur lärarens perspektiv. Eleven måste under spelet kunna fokusera på flera kognitiva aspekter parallellt med det motoriska. Petra
måste koppla ihop ackordbeteckningarna med fingrarnas rörelser, samtidigt som hon med blicken följer ackordanalysen på papperet. Momentant
ska hon slå över rätt strängar med högerhanden på ett rytmiskt sätt. För
läraren kan den kognitiva aspekten beskrivas som att kunna observera och
analysera elevens spel och relatera detta till sitt eget agerande. I de sekvenser där Kurts fokus i första hand är riktat mot det egna spelet eller sången,
minskar hans möjligheter att fokusera på det som eleven är upptagen med.
Lärare och elev följer under sådana sekvenser parallella spår som inte korsas.

Interaktion under lektion 1
Lektionen inleds med att man ”känner varann på pulsen”. Petra har varit
mycket frånvarande, vilket hon kommenterar och läraren beledsagar genom att upprepa kommentaren. Kurt verkar däremot inte intresserad av
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att verkligen ta reda på varför hon inte kommer, eftersom han fortsätter
med att säga: ”bra att du kom ihåg det då”. Hans svar visar att han tror att
eleven uteblir eftersom hon glömmer bort att hon ska ha gitarrlektion.
Kurts egen föreställning om orsaken till frånvaron verkar vara tillräcklig
för honom, eftersom han inte frågar vidare. Petra kan då antingen öppet
ifrågasätta Kurts förklaring eller gå vidare på ett annat spår, där hon inte
direkt behöver konfrontera hans yttranden om sin egen frånvaro. Petra går
vidare med att berätta att hon varit sjuk, vilket läraren kommenterar beledsagande.
Vid flera tillfällen vänder sig Kurt bort ifrån Petra. Han går även ut ur
rummet och avskärmar sig från Petra. Under flera sekvenser är Kurt upptagen med att leta efter plektrum och papper samtidigt som han verkar
tala till sig själv.
Lektionen utmärks av att lärare och elev inte verkar veta riktigt var de
har varandra eller vilka regler och roller som ska gälla under lektionen,
d.v.s. hur situationen ska definieras. Kanske är det en av anledningarna till
att Kurt under flera sekvenser tar initiativ till en social tematik, för att på
något sätt uttrycka att han är missnöjd och inte förstår hur Petra kan utebli
från hans lektioner. Han pikar henne och använder ett menande tonfall. På
så sätt låter Kurt sitt missnöje komma fram, utan att ta upp frågan rakt på
sak. Detta skulle ha givit Petra möjlighet att bemöta den. Den chansen får
hon nu inte. Petra bemöter istället sådana situationer genom att ta initiativ
till ett byte av fokus och tema, oftast genom att börja spela.
Under flera längre sekvenser verkar det för den yttre betraktaren som
om lärare och elev agerar bredvid varandra snarare än interagerar. De
undviker att svara varandra och fortsätter med sin respektive handling. I
gestik och musicerande avskärmar de sig från varandra, t.ex. genom att
undvika ögonkontakt, genom att byta fokus och tema och genom att inte
svara eller fråga vidare på det den andre säger eller är upptagen med att
göra.
Kurt och Petra sitter under lektionen placerade lite snett bredvid varandra, och har väldigt lite direkt ögonkontakt. Petra har p.g.a. den sneda
vinkeln svårt att se hur läraren gör. Under de relativt långa sekvenser när
lärare och elev spelar tillsammans, underordnar sig Petra Kurts sätt att
forma situationen och hans handlingar. Hon följer honom genom beledsagande yttranden som t.ex. ”mm”, ”okey”. När hon inte uppfattar eller förstår, ger hon tydligt uttryck för detta genom avbryta spelet och säga t.ex.
”nej” eller ”vänta”. Ibland ställer hon direkta frågor och ger uppmaningar
som ”vad är det för nåt” eller ”ska vi spela en gång till då?”. Petras egna
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initiativ, t.ex. att ställa frågor när hon inte förstår, eller när hon berättar om
sina erfarenheter och upplevelser av de pojkband vars låtar man spelar, får
till följd att åtminstone något av hennes egna upplevelser tematiseras under lektionen. Läraren använder vid flera tillfällen det hon berättar mot
henne genom att pika henne. Kurts handlingar kan inte direkt kopplas till
vad Petra uttrycker verbalt, han är, särskilt i relation till lektionerna 2 och
3, mycket sparsam med att ge direkt gensvar på hennes spel.

Sammanfattande analys av lektion 1
Musiken under lektion 1 består av ett ackordiskt komp till två vid undersökningstiden aktuella popballader. Det typiska för lektion 1 är att såväl
lärare som elev inte har införlivat motoriska och kognitiva scheman för i
lärarens fall sången och i elevens fall ackordspel och sång. Detta kan ses
som en förklaring till att musicerandet aldrig lämnar den prövande nivån
och därmed inte når ett mer expressivt musikbruk. Musicerandet blir aldrig rytmiskt och fraseras inte sammanhållet. Den expressiva dimensionen
av musicerandet tematiseras vare sig språkligt eller musikaliskt. Typiskt
för den språkliga kommunikationen är att tala om hur man gör, men inte
hur det låter eller varför man ska göra på ett visst sätt.
En slutsats vi tycker oss kunna dra, är att läraren endast delvis har förberett sig inför lektionen. Han har tagit med ett blad med en nedskriven
sångtext samt ackordanalys, som han vet att eleven tycker om. Däremot
har läraren inte lärt sig sången så väl att han kan sjunga den tillsammans
med sitt eget komp.
Lärarens musikbruk och språkbruk under lektionen kan sammantaget
beskrivas som en sorts följa John. Han följer elevens spel, stannar upp när
hon gör det och ger då en instruktion som handlar om hur eleven konkret
ska ta nästa ackordgrepp på gitarren. Kurts språkbruk i form av mestadels
korta instruktioner verkar således följa som svar på de behov han uppfattar att Petra ger uttryck för i stunden. Instruktionerna saknar referenser till
tidigare erfarenheter eller mer övergripande förklaringsmodeller.
Till skillnad från Petra saknar Kurt en inre representation eller
”musikalisk gestalt” av de aktuella låtarna, som han säger sig ha hört
några få gånger. Petra däremot, har lyssnat till låtarna många gånger, eftersom grupperna är hennes idoler. Det ger upphov till olika situationer
där Kurt ibland erkänner att han inte kan sångerna. Vid flera andra situationer försöker läraren att ta tillbaka initiativet genom att pika eleven på
olika sätt, eller genom att ignorera hennes kunskaper. Petra bemöter inte
detta på direkt sätt, utan förhåller sig vid några tillfällen avvaktande. Vid
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andra tillfällen bemöter hon Kurt aktivt genom att gå vidare. Hon börjar
spela eller ställer en fråga.

Lektion 2
Beskrivning
Teresia
Nästa elev är en flicka på ca 10 år, åk 4, som hädanefter får namnet Teresia.
Hon har börjat sina gitarrlektioner för läraren tidigare samma år och har
endast hunnit med ett fåtal lektioner i musikskolan. Med sig på lektionen
har hon en jämnårig klasskamrat.

Lektionsförlopp
När filmen börjar sitter Teresia på en stol med gitarren på vänster ben.
Hennes vänstra fot vilar på en fotpall. Läraren Kurt står upp, han tittar i
sin pärm för att som han säger kolla vad eleven heter. Flickan visar upp sin
gitarr för kameran/kamraten. Kurt frågar också efter kamratens namn.
Han tilldelar kamraten en sittplats genom att peka på en stol som står i ett
hörn, snett bakom Kurts och Teresias sittplatser.
Teresia frågar om kameran spelar in. Hon gör miner mot kamraten och
de två flickorna skrattar tillsammans. Läraren svarar att det gör den och
säger att ”det är kul, jag ska stämma nu”. Kurt stämmer gitarrens lösa
strängar samtidigt som flickorna fortsätter att skratta. ”Du är verkligen
glad idag” säger Kurt till kamraten samtidigt som han sätter sig ned bredvid Teresia. Eleven och kamraten bekräftar och berättar att de har haft
melodifestival i skolan. Själva har de framträtt som ”Spice Girls”.
Därefter fortsätter en stunds prat om flickornas Spice Girls-framträdande, samtidigt som läraren fortsätter att stämma. Flickorna berättar om
vilka av tjejerna i Spice Girls de föreställt. Läraren kommenterar detta, men
verkar inte ha förstått att tävlingen redan gått av stapeln då han säger
”vilken låt ska ni använda då?” Teresia svarar, och nu bekräftar läraren att
han har hört henne berätta om detta tidigare. Flickorna fortsätter att berätta vad de gjorde efter att ha vunnit tävlingen.
Tid
0:00
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Musicerande

Lärarens tal – Kurt
då kör vi

Elevers tal –
Teresia

Andra handlingar
eleven sitter på en stol
vid ett notställ och
med en fotpall under
vänster fot
eleven och hennes
kamrat skrattar

Resultat
jag ska bara kolla här
vad ere du heter
(ohörbart)
jaha

0:13

nu
vad ere du heter
ja de e den
0:17

eleven visar gitarren
för kameran
e den på
läraren tar gitarren
från eleven

vaere du heter (talar till kamraten)
(namnet)
fortfarande (namnet)
(kamraten
mumlar
ohörbart)

0:21

nu måste du få en plats att sitta på

läraren pekar på en
stol
kompisen sätter sig
där, i ett hörn snett
bakom lärarens stol

du får sitta där
men alltså
spelar den in

0:24
ja ja visst

men jag har hållit eleven gör miner
på och
(ohörbara
flickorna skrattar
kommentarer)
0:29
0:34

läraren
stämmer lösa
strängar

ja de e kul
de e kul
jag ska stämma nu

flickorna skrattar
läraren skrattar

0:42

du e verkligen
du e glad idag (till kamraten)

läraren sätter sig på en
stol bredvid eleven
ja vi har spelat
melodifestivalen
(tillsammans)

0:47

har ni det
jaa
läraren fortsätter att stämma

0:50

som vaddå
Spice girls
jag e Spice Nice
(kamraten) jag är
Victoria
wow eru Victoria

0:54

jag e Geri
eru Geri
de e hon som har
färgat håret

0:57

eleven gestikulerar
visar sitt hår

åh Victoria
hon tycker jag
hon e härlig

1:01

åh gud
jag ska färga
håret
läraren klinkar
samtidigt som
han pratar.
du e

läraren har ögonkontakt med eleven
Geri

1:06

Geri ja just dee
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just det

(pratar i mun
ohörbart)

de e hon som är lik Emma fast hon
e
lite rödhårig

1:10

ja hon e rödhårig
läraren avslutar ska du dansa också
stämningen

läraren ger gitarren till
eleven
va

1:14

skaru göra danssteg också
ja
vilken låt ska ni använda då

1:20

läraren reser sig upp
spice up your life

spice up your life

läraren hämtar sin
gitarr och sätter sig
igen

ja de tror jag att du har berättat för
mig
när vi vann så
för vi hade hittat
på en dikt
för vi visste att vi
skulle vinna

1:25

läraren sätter sig
tillrätta på stolen med
gitarren

Läraren bryter nu samtalet genom att sätta sig tillrätta på stolen med gitarren, luta sig framåt och tar tag i notstället med spelboken,93 samtidigt
som han säger ”jaha” och ”nu ska vi se”. Kurt flyttar upp sina glasögon i
pannan och tittar på Teresia och säger ”det här var den tredje tonen i boken”.
Tid
1:30

Musicerande

Lärarens tal – Kurt
jaha

Elevers tal – Teresia

Andra handlingar
läraren lutar sig
framåt och tar tag i
notstället

nu ska vi se
1:33

läraren flyttar upp
glasögonen
läraren tittar på e

de här var den tredje tonen i boken
du hade lärt dig
de två första tonerna

läraren vänder på
papperet på
notstället
de där e (ohörbart)

1:40

1:46

nej där är bara A
nu hoppar vi in direkt här
så får vi se hur de fungerar
hur de går
kan du spela den tonen
som står där

1:49

H
aa

93

Gitarren och jag (H.-O. Sandqvist 1995).
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Därefter följer ett lång sekvens av frågor och svar, där läraren pekar i notbilden och eleven svarar med tonnamnen G H A. Hon spelar tonerna vartefter, samtidigt som hon växelvis tittar i noterna och på sin vänsterhand.
Cirka fem minuter in på lektionen spelar Teresia tonen G istället för H.
Läraren kommenterar genom att säga ”nej”. Flickan svarar genom att säga
att hon skojade och läraren upprepar detta: ”du bara skoja”, båda skrattar.
Kamraten sitter under tiden på sin stol och vaggar fram och tillbaka med
huvudet vilande i händerna.
Knappt åtta minuter in på lektionen kommenterar läraren att Teresia
ännu inte skaffat någon bok och frågar om hon ska göra det nu. Eleven
svarar undvikande ”ja kanske”.
Kurt frågar Teresia om hon tycker att det är svårt med noter. Hon svarar nekande. Läraren vidhåller att Teresia har svårt att komma ihåg vilka
namn tonerna har. Han säger sig tro, att det delvis beror på att hon inte
haft någon bok, vilket har lett till att: ”vi har inte gjort det” och ”tagit det så
här, ”steg för steg”, ”Vi har hoppat omkring lite”. Flickan hummar till
svar. Hon gör sig ånyo beredd att spela och frågar genom att visa med
fingrarna om hon ska spela med s.k. växelanslag94 i högerhanden.
Nu följer en ny lång sekvens av pekande i noterna och svar, där eleven
ton för ton läser sig igenom notbilden. Därefter spelar hon stakande
samma sekvens. Läraren fortsätter att fokusera på notbilden. Teresia växlar
mellan att avläsa notbilden och att titta på sin greppbräda för att hitta rätt
ton.
Tid
10:15
10:17

Musicerande

Lärarens tal – Kurt

Elevers tal –
Teresia

Andra
handlingar

G

läraren pekar i
noterna eleven
tittar

då får du säga först vad de heter
tonerna

G
G
A
A
A
H
H
H
A
A
A
G
G
94

Växelanslag innebär att vid melodispel spela växelvis med pek- och lång- eller ringfingrarna. Syfet med växelanslag är bl.a. att öka tempot, att förbättra kraften i anslaget
och därmed kunna t.ex. betona vissa toner, t.ex. det första slaget i takten.
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G
10:28

just de
nu ser de ut som en trappa här då
ja
då tänker man då
de e därför den heter de
låten
ja då ska vi se då e du beredd med
långfingret nu då

10:35

mm

eleven spelar
GGG
tredje tonen
klingar

10:49

en två tre

HH H
tredje tonen
klingar

10:56

en två tre (stannar upp när flickan
gör det, mellan takterna)

AAA
tredje tonen
klingar

10:52

läraren tittar på
elevens
greppbräda
eleven gör sig
beredd att spela
genom att hålla
långfingret över
greppbrädan

just de
nu e de tretakt
lite annorlunda
en två tre

10:41

10:45

eleven nickar

en två tre

AAA

tredje tonen
klingar
11:00 eleven spelar G G
G

en två tre

11:03

just de

eleven tittar i
noterna,
läraren pekar i
noterna
eleven tittar på
greppbrädan och
sina fingrar
eleven tittar i
noterna
eleven tittar på
greppbrädan och
sina fingrar
eleven tittar i
noterna
eleven tittar på
greppbrädan och
sina fingrar
eleven tittar i
noterna

Läraren kommenterar att det nu är tretakt. Eleven förlänger tretakten och
spelar orytmiskt när hon växlar mellan att titta på handen och i notbilden.
Kurt räknar högt medan Teresia spelar. Efter detta moment avbryter läraren genom att berömma hennes spel. Han går sedan vidare genom att säga
att de ska spela några vad han kallar ”riktiga låtar”.
Tid
11:50

11:54

Musicerande

Lärarens tal – Kurt

Elevers tal – Teresia

nu gjorde du alldeles rätt
så bra
vi går vidare lite här nu
nu kommer vi

kompisen lutar
sig framåt i
bakgrunden

och ska spela några låtar
riktiga låtar
mmja
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11:59

12:03

12:06

som finns sen förut

läraren pekar i
noterna

men först ska du
lära dig
de här
repristecken
(tystnad) läraren
pekar i noterna
tittar därefter på
eleven
eleven tittar på
läraren och skakar på huvudet
eleven skakar på
huvudet
kompisen
sträcker sig allt
längre fram för
att kunna se i
boken

har du vari med om det förut
har vi pratat om de
de har vi inte gjort

vet du vad de innebär
näe
man gör den en gång
till

12:11

ja precis man gör de en gång till

eleven visar en
cirkelrörelse med
handen
kompisen lutar
sig tillbaka

två prickar
12:17

de betyder två gånger
ja
Spanien har du
den har du varit med om

12:21
12:22

12:37

12:39

12:46

eleven skakar på
huvudet

läraren spelar
ett G ackord
läraren sjunger
Spanien och
ackompanjera
samtidigt
tar ett H i basen har du inte hört den

eleven tittar på
noterna en gång
på l:s höger hand
eleven tittar på
läraren och ler
eleven skakar på
huvudet
läraren lutar sig
framåt

de har alla barn gjort

12:41

eleven visar med
handen

utom jag
utom du ja
den brukar man
pröva på i nåt sammanhang

bara första
bara första raden
(fnissar)

eleven pekar i
noterna

känner du
känner du igen själva melodin
neej
kan du säga vad de här tonerna
heter

läraren pekar i
noterna
vad de heter

ja
12:56

de där är G A H etc.

läraren pekar i
boken, tittar på
eleven när hon
tvekar
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För första gången under lektionen spelar och sjunger läraren. Därefter frågar han Teresia om hon hört sången Spanien tidigare. När hon svarar nej
säger han: ”Har du inte hört den?” och ”Det har alla barn gjort”. Teresia
svarar ”Utom jag”. Läraren fortsätter med ”Utom du ja.” ”Den brukar man
pröva på i något sammanhang”. Därefter börjar en ny sekvens där Kurt
instruerar Teresia att säga tonnamnen i Spanien, samtidigt som han pekar i
notbilden.
Nu spelar flickan Spanien. Hon fortsätter att växla mellan att titta i notbilden och på greppbrädan, samt på höger respektive vänster hand. Läraren pekar i notbilden eller tittar på elevens greppbräda.
När eleven spelat klart säger läraren ”bra” och tar upp att hon lyckats
spela med växelanslag, vilket han säger är starkt gjort. Teresia visar för
Kurt att hon ibland kommer på fel sträng.
Läraren bryter och säger att de ska spela en ny sång som heter Min cykel. Den här gången säger Kurt att ”Den tror jag aldrig du har hört”. ”Den
är lite ny”. Han tittar på klockan och kommenterar detta ”Vi ska se hur
tiden ligger till”. Därefter instruerar han Teresia att säga tonnamnen från
början. Själv fortsätter han att peka i notbilden.
Därefter uppmanas eleven att spela Min cykel från början, med växelanslag. Läraren pekar i notbilden. Teresia fortsätter att titta växelvis i noterna
och på sin egen hand. Läraren kommenterar elevens spel med ”Just det”,
”Det är bra”, ”Den hade du aldrig hört förut” eleven svarar ”nej”, läraren
fortsätter: ”Och du kunde spela den i stort sett som den går”.
Nu sjunger och spelar läraren Min cykel. Eleven uppmanas att sjunga
den, men läraren märker att det är fel tonart. Han instruerar henne att
sjunga en oktav högre, genom att spela i den oktaven på gitarren. De spelar och sjunger en oktav högre, eleven tittar på sin kamrat. Läraren säger
att ”Det var för högt va”. Eleven skruvar på sig.
Läraren avslutar nu lektionen och påminner återigen eleven att skaffa
boken, samt ger henne instruktioner om vilka sidor hon ska träna på
hemma. Teresias kamrat kommenterar vad läraren sagt om att alla barn
borde känna igen Spanien. Hon säger till läraren ”Hon är inget barn”.
Kamraten skrattar. Kurt frågar vad eleven är då. Kamraten svarar ”Jag vet
inte”. Läraren säger. ”Hon är inget barn i alla fall.” Kurt skramlar med sina
nycklar och lämnar rummet utan att säga något.
Tid

Musicerande

Lärarens tal – Kurt
nu ere slut på lektionen
å
ja

130

Elevers tal –
Teresia
okey mm

Andra
handlingar

Resultat
16:38

16:45

nu har du ju ingen bok allså
de hoppas jag att du skaffar bok
då spelar du den sidan
och sen spelar du den och så spelar du den
det går ju bra nu visst
visst gick det bra i slutet av lektionen eller
i början var de svårare
mm

16:53

de funkar jättebra
så
tack

den lappen får du ta med dig hem
16:57

mm

17:04

(kamraten) (e:s
namn) när han sa
det har alla barn
hört
det dära
när du sa det har
alla barn hört

17:08

då sa ja hon e inget
barn
17:11

läraren slår ihop
sin lapp och ger
ett papper till
eleven
läraren reser sig
och går ur bild
åt höger
eleven reser sig
upp och går åt
vänster
kamraten reser
sig upp går
fram till eleven

eleven vänder
sig till läraren
som uppmärksammat
kamraten
kamraten
skrattar

(e:s namn) är inget barn
vad e hon då
jag vet inte

17:16

läraren skrattar
läraren
skramlar med
nycklar i fickan
läraren går ut
genom dörren

hon e inget barn i alla fall

17:19
17:20

mmm

Analys av lektion 2
Repertoar, musicerande och musikbruk under lektion 2
Denna lektion utmärks av bristen på musikaliska helheter i form av sammanhängande fraser. Det kan, menar vi, diskuteras om det spel vi kodat
som musik under lektion 2 – med två undantag – över huvudtaget uppfattas som musik.
Till skillnad från under lektion 1, spelar lärare och elev knappast alls
tillsammans. Läraren är i stället upptagen med att peka i notbilden. Eleven
spelar, ton för ton utan frasering några olika notläsningsövningar och
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skolmusikstycken95 som Min cykel. Ungefär elva minuter in i lektionen förebildar läraren tonerna G, A och H. Han råkar då anslå fel sträng och spelar E stället för H. Vid ett tillfälle förebildar läraren melodin Spanien genom
att sjunga och kompa den. Lite senare försöker läraren få eleven att sjunga
Min cykel, men det är svårt p.g.a. att tonarten inte passar flickans röst.
Elevens spel är stakande och fragmentariskt. Det hon gör kan karaktäriseras som ”tonträffning” snarare än musicerande. Läraren upprepar
mönstret från lektion 1 – så fort eleven stakat sig igenom ett övningsstycke
går han vidare till nästa. Målet verkar för den yttre betraktaren vara att få
eleven att kunna rabbla namnen på tonerna och att hitta var de ligger på
gitarren, snarare än att få det hon spelar att låta som musik, d.v.s. som
sammanhängande fraser. Teresias musikbruk har genomgående kodats
som prövande. Hon spelar aldrig igenom något av styckena tillräckligt
många gånger för att spelet ska hinna utvecklas till en mer frasmässigt
samhållen nivå. Det är dock tveksamt om de övningsstycken hon spelar
överhuvudtaget är möjliga att spela på detta sätt, då de är mycket korta
och melodiskt och rytmiskt statiska i sin form.
Vid två tillfällen mot slutet av lektionen ger dock Kurt prov på ett musikbruk som kanske något generöst kodats som expressivt. Under lektion 1
spelades musik som eleven hade mycket erfarenhet av som lyssnare och
därmed hade haft möjlighet att bilda inre representationer av. Lektion 2
utmärks av motsatsen, det är tveksamt om de musikfragment som spelas
under lektionen ens uppfattas som musik, då de helt saknar fraseringar.
Läraren frågar eleven om hon känner till Spanien, men flickan svarar nej.
Det är alltså inte troligt att eleven har några musikaliska representationer
som hon kan referera till under sitt spel under lektionen.

Språkbruk och tematik under lektion 2
Under lektion 2 är läraren den som helt dominerar den språkliga kommunikationen. Hans yttranden uppgår till sju tiondelar av det totala antalet
yttranden. Majoriteten av dessa har kodats instruerande, därefter följer i
fallande skala beledsagande och prövande. Liksom under lektion 1 förekommer inga yttranden som kodats analyserande eller expressiva.
Fördelningen av olika språkbruk visas i nedanstående tabell.

95

Med skolmusikstycken menas musik som är skriven utifrån ett didaktiskt syfte t.ex. för
att träna några specifika noter/toner eller ett tekniskt moment.
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Språkbruk under lektion 2
Språkbruk
Prövande/sökande
Instruerande
Beledsagande
Analyserande
Expressivt
Totalt antal yttranden

Läraren yttranden Eleven yttranden
54
50
304
1
7
95
0
1
0
0
365
143

Sammanlagt antal yttranden
104
305
102
1
1
508

Tabell 2. Lärarens och elevens yttranden kodade i olika språkbruk under
lektion 2.

Jämfört med den förra lektionen gör Teresia dock betydligt fler korta beledsagande yttranden än Petra. I dessa yttranden som ”mm”, ”jo”, visar
eleven att hon accepterar det läraren säger och att det är han som har initiativet i kommunikationen. Till det beledsagande språkbruket har vi även
kodat Teresias många korta svar på lärarens återkommande uppmanande
fråga ”vad heter de där tonerna?”. Denna och andra frågor av samma typ
har kodats som instruktioner, eftersom de har funktionen att uppmana till
specifika handlingar, snarare än funktionen av verkliga frågor.
Genom hela lektionen behandlas tre noter/toner: G A H. Det är tydligt
observerbart att eleven är helt på det klara med vilken som är vilken av
dessa noter. Noterna upprepas ständigt och eleven svarar korrekt ”G, G,
G, A, A, ” etc. på lärarens uppmaningar. Därpå bekräftar läraren att hon
sagt rätt. Lärarens prövande yttranden återfinns under några sekvenser
med ett socialt fokus.
Lärarens instruktioner består ofta av relativt korta uppmaningar av
typen ”Vi går vidare här nu och så spelar vi den raden”, eller i form av
frågande uppmaningar som t.ex. ”Vad heter den där tonen”. Tonerna behandlas en i taget och sätts inte in i sitt sammanhang.96 Den tematik som
verbaliseras är till övervägande delen hur väl eleven lyckats pricka rätt
toner, samt uppmaningar till att gå vidare. Läraren ställer inga frågor som
går utöver tonträffandet. Han använder inget expressivt språk i form av
metaforer. Instruktionerna är inte vid något tillfälle under lektion 2 förklarande. Det finns med ett undantag97 inget i lärarens yttranden som kan
benämnas motiveringar. Han utvecklar inga skäl till varför Teresia ska
göra som hon gör, eller till vad som är målsättningen med övningarna, eller vad hon ska få göra längre fram. Lärarens språkliga yttranden har sin
utgångspunkt i notsystemet och i det läromedel som står på notstället.

96

Med sammanhang avses här det s.k. diatoniska systemet tonerna A HC D EF A etc.
”Vet du vad vi gör, du får säga vad det heter så att du lär dig”, vilket yttras av läraren
8:13 in i lektionen.
97
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Den tematik som diskuteras kan helt relateras till elevens avkodning av
notsymbolerna och till hur väl hon lyckats hitta och slå an dessa toner på
gitarren. Ingen gång under lektionen nämns begreppet ”musik”. Läraren
ställer inga frågor till eleven som refererar till hur det låter när hon spelar,
eller till hur eleven själv uppfattar det man arbetar med. Inte heller diskuteras hennes förväntningar och tidigare erfarenheter.
Vid ett tillfälle ställer läraren en fråga om vad en viss ton/not heter.
Eleven svarar då ”halvnot”, vilket är ett korrekt svar på en nivå. Genom
frågans utformning måste hon gissa vad läraren är ute efter, d.v.s. om det
är tonhöjden eller tonlängden han frågar om. I detta fall ger hon ett korrekt
svar, men det är ändå ”fel” svar utifrån lärarens perspektiv – det var inte
detta han var ute efter. Han svarar henne genom att först bekräfta att det är
en halvnot, men ställer sedan en ny fråga om tonhöjden ”Men är det G A
eller H”. Nu ger eleven det korrekta svaret, d.v.s. det som läraren var ute
efter, men som han inte definierade i sin fråga.
Det är överhuvudtaget tydligt under lektionen att läraren genom uppmaningar och instruktioner riktar in den verbala kommunikationen mot
teman som eleven redan är säker på, medan andra aspekter av spelet som
hon har problem med inte tematiseras språkligt. Hennes personliga erfarenheter, förväntningar och upplevelser av spelet eller av musik och gitarrspel tematiseras aldrig förutom under den sekvens i lektionen då läraren pikar henne för att hon inte känner till melodin Spanien.

Uppmärksamhetsfokus och schematyper under lektion 2
Till skillnad från Petra i lektion 1 tar Teresia inga egna initiativ till byten av
fokus. I början av lektionen låter Kurt Teresia och hennes medföljande
kamrat diskutera sina erfarenheter av en tidigare musikaktivitet i skolan
och han ställer några frågor kring detta. Dessa frågor visar dock att han
inte helt har uppmärksamheten riktad mot vad de säger, kanske för att han
samtidigt håller på att stämma gitarren. Efter en och halv minut avbryter
han resonemanget med ett socialt uppmärksamhetsfokus med en uppmaning; ”jaha, nu ska vi se”.
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Uppmärksamhetsfokus och schematyper under lektion 2
Tid
0:00
1:30
1:50
3:51
4:30
5:17
5:19
7:19
8:59
9:25
9:55
10:15
10:45
11:50
12:21
12:37
12:50
13:25
14:44
14:51
15:14
15:49
16:28
till slut
17:20

Lärarens fokus
socialt
kognitivt
kognitivt
kognitivt
kognitivt
socialt
kognitivt
kognitivt
motoriskt
kognitivt
kognitivt/motoriskt
kognitivt
kognitivt
motoriskt
expressivt
socialt
kognitivt
kognitivt
socialt
kognitivt
kognitivt/motoriskt
motoriskt/kognitivt
socialt

Elevens fokus
socialt
kognitivt
motoriskt/kognitivt
kognitivt
motoriskt/kognitivt
socialt
motoriskt/kognitivt
kognitivt
motoriskt
motoriskt/kognitivt
kognitivt/motoriskt
kognitivt
motoriskt/kognitivt
motoriskt
motoriskt/kognitiv
socialt
kognitivt
motoriskt/kognitivt
socialt
kognitivt
motoriskt/kognitivt
motoriskt/kognitivt
socialt

Figur 4. Översikt över lärarens och elevens uppmärksamhetsfokus under
lektion 2.

Såväl lärarens som elevens uppmärksamhet är under lektion 2 starkt fokuserad på notbilden och på hur eleven ska lyckas avkoda och benämna
symbolerna. Eleven växlar dock på ett för den utomstående betraktaren
mycket tydligt sätt mellan ett kognitivt och ett motoriskt fokus. Hon tittar
under hela lektionen växelvis i notbilden och på sina händer. Hennes primära uppmärksamhetsfokus ligger på att sätta fingrarna på rätt ställen på
greppbrädan samtidigt som hon måste hitta rätt sträng med höger hand,
vilket innebär att hon måste utföra en snabb följd av mycket små och precisa rörelser.
Ett andra mer sekundärt fokus har kodats som kognitivt. Samtidigt som
hon spelar måste eleven följa med i notbilden och koppla detta till sin inre
musikaliska representation av vad notsymbolerna står för. Detta försvåras
av att hon ständigt måste byta fokus och titta på sina händer. Spelet blir
därmed ryckigt och osammanhängande. Till ett kognitivt fokus kan också
räknas att pröva det man hör och gör mot inre representationer av musik.
Detta är troligtvis svårt för eleven under lektion 2, då hon säger att hon
inte har hört musiken tidigare. Läraren förebildar dessutom i mycket liten
grad under lektionen, vilket minskar elevens möjligheter att skapa en inre
ljudbild av det hon ska spela.
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Läraren frågar vid ett tillfälle: ”tycker du det är svårt med noter, tycker
du?”. Eleven svarar entydigt ”nej”. Under lektionen upprepar Teresia noternas namn korrekt tiotals gånger. Det framgår tydligt av hennes svar att
hon helt har införlivat beteckningarna på noterna som ett kognitivt
schema. Hon kan direkt när hon ser noten berätta vad det är för ton och
hon vet var hon ska hitta den på gitarrhalsen. Läraren tolkar dock hennes
problem i spelet så, att det beror på att hon inte har köpt boken, ”och jag
tror att delvis beror på att vi inte har haft boken från början”. Läraren behandlar genomgående elevens problem såsom de vore helt av kognitiv
karaktär. Hon får därmed ingen hjälp av läraren att hantera de motoriska
aspekterna.

Interaktion under lektion 2
Interaktionen under lektion 2 är påfallande dominerad av läraren, och
Teresia tar inte några egna initiativ, t.ex. genom att byta tematik. Det förefaller som lektionen har föregåtts av några tidigare lektioner där en ordning och ett visst interaktionsmönster etablerats, en ordning i vilken lärare
och elev nu mycket snabbt åter faller in. Under lektion 2 tar läraren till
skillnad från under lektion 1 inga initiativ till social tematik efter den inledande diskussionen om Spice Girls. Han går snabbt över till ett interaktionsmönster där han genom att rikta uppmärksamheten mot boken styr
handlingen genom instruktioner och konvergenta frågor. Eleven utför
snabbt det läraren föreskriver och undviker helt att ta egna initiativ eller
uttrycka sig själv. Hon bekräftar läraren och den rådande ordningen i
många beledsagande yttranden samt i gestik, t.ex. genom att nicka och le
mot läraren.
Interaktionen under lektion 2 skiljer sig därmed från lektion 1, som mer
utmärktes av ett prövande av regler och roller, och av en social tematik där
lärare och elev inte riktigt verkade veta var de hade varandra eller hur de
skulle definiera situationen. Under lektion 1 arbetade man med utgångspunkt i några lösblad med låttexter och ackordanalys. Under lektion 2 arbetar man däremot helt med utgångspunkt i ett läromedel. Det är genom
att ta stöd i läromedlets representationer som läraren styr skeendet under
långa sekvenser av lektionen.
Inte under något tillfälle av lektionen går läraren utöver innehåll och
struktur i läromedlet, vare sig i sin språkliga tematisering eller i musicerandet. Det är till spelboken läraren relaterar sina instruktioner och det är
mot den han jämför och värderar elevens handlingar. Det är också till lä-
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romedlets disposition han refererar i sina antydningar om vad han förväntar sig att hon borde har lärt sig.
Genom att hänvisa till läromedlet undviker läraren att motivera varför
eleven ska göra på ett visst sätt. Boken innehåller visserligen inte några
motiveringar, men läraren hänvisar till bokens progression och till representationerna. Genom dessa förevisas eleven hur det ska vara och vad hon
bör kunna: ”Där har du ju dels tonen presenterad, andra strängen löst, så
ser själva noten ut och här får man skriva och det har du väl aldrig gjort,
nej det får du göra sedan när du skaffar bok. Ska du skaffa bok till nästa
gång?”
Läraren poängterar också för eleven hur viktigt han anser läromedlet är
för hennes utveckling. Detta gör han bl.a. genom att förklara hennes problem i spelet med att hon inte köpt boken ännu: Han klargör sin ståndpunkt att hennes utveckling är avhängig läromedlet; genom att eleven bara
haft tillgång till några fotostatkopior har hon inte i sin övning helt följt den
systematik/progression som föreskrivs av läromedlet. På detta sätt avsäger sig läraren sitt ansvar för varför eleven inte lyckats med uppgifterna
såsom han antyder att han hade förväntat sig: ”just det, tycker du att det är
svårt med noter tycker du?”. Eleven svarar tydligt ”nej”. Detta leder dock
inte till att läraren tar reda på var hennes problem ligger (koordinationen
av flera samtidiga handlingar) utan han fortsätter istället med mer av
samma sorts instruktioner och uppgifter som tidigare.
Läraren är under lektion 2 mer förekommande än i lektion 1, kanske
därför att instruktionerna direkt relaterar till läromedlet. Dessutom är han
aktiv i att ge verbala svar på elevens handlingar i värderande termer, t.ex.
”bra”, ”det gjorde du bra” etc. En anledning till detta skulle kunna vara att
läraren här har läromedlet att utgå ifrån, det gör det lättare att säga vad
som är ”rätt” och ”fel” i elevens spel. Dessutom är han själv säker och behärskar materialet vilket inte var fallet under lektion 1.
Eleven ger läraren genomgående positiva gensvar på hans instruktioner
genom att svara ”mm”, ”ja”, nicka eller le samt genom att utföra det som
läraren föreskriver utan att ifrågasätta det, trots att hon uppenbarligen
redan kan säga vad tonerna heter.
Vid ett tillfälle blir läraren ställd och löser detta genom att pika eleven i
menande ordalag, på ett liknande sätt som under lektion 1. Vid detta tillfälle drygt tolv minuter in i lektionen presenterar läraren en melodi i boken som han förväntar sig ska vara känd av eleven. Läraren frågar om hon
känner till stycket Spanien. När hon svarar ”nej” efter hans genomspelning
av melodin, säger han i menande tonfall ”har du inte hört den, det har alla

137

Resultat

barn gjort”. Eleven svarar ”utom jag” och läraren går vidare med ”utom
du ja, den brukar man annars ha prövat på i något sammanhang”. Teresia
handlar här på samma sätt som Petra. Hon konfronterar inte läraren utan
accepterar situationen och det tolkningsföreträde läraren tar sig.

Sammanfattning av lektion 2
Läraren och hans användning av läromedlet fokuserar således på att i första hand avkoda notbilden, d.v.s. en kognitiv schematyp. Elevens uppmärksamhet är istället primärt riktad mot motoriska schematyper. Hon
spelar ryckigt och osammanhängande därför att hon ännu inte införlivat
de grundläggande motoriska scheman som skulle göra det möjligt för
henne att momentant läsa och spela noterna i boken. Dessutom har den
”musik” i form av konstruerade övningsstycken hon stakar sig igenom
troligen inte mycket gemensamt med hennes inre representationer av
musik från andra sammanhang. Detta gör att hon inte har några kognitiva
scheman att jämföra sitt spel av övningstyckena mot. Det blir då väldigt
svårt för henne att veta hur det egentligen ska låta, och på vilket sätt tonerna hänger ihop.
Övningsstyckena98 som behandlas under lektion 2, ligger långt ifrån
andra musiktyper, då de saknar större helheter i form av fraser och mer
sammanhängande melodiska, harmoniska och rytmiska strukturer. Melodierna är statiska och atomistiska till sin karaktär. Eleven är tvungen att
byta uppmärksamhetsfokus mellan notbild och handställning. Det kan
vara en av anledningarna till att hon inte klarar av att utföra de komplexa
rörelserna samtidigt som hon stämmer av spelet mot sina inre representationer av musik. Spelet blir ryckigt och orytmiskt. En fråga man kan ställa
är om eleven överhuvudtaget uppfattar att det är musik hon spelar under
lektionen.
Interaktionen under lektion 2 är påfallande dominerad av läraren.
Teresia underordnar sig läraren dels genom att inte konfrontera ordningen, t.ex. genom att ifrågasätta vad och hur läraren gör, dels genom att
på flera sätt bekräfta hans handlingar i direkta gensvar i form av beledsagande yttranden, i sin gestik, samt genom att le eller nicka mot läraren.
Detta gör det möjligt för läraren att följa sitt mönster av frågor, att peka i
noterna etc.

98

Dessa är hämtade ur läromedlet ”Gitarren och jag ”.
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Lektion 3
Beskrivning
Isak
Den tredje eleven är en pojke på ca 14 år, åk 7 och kallas i fortsättningen
för Isak. Han står i kö för att komma in i musikskolan på gitarr. Isak tar
sedan början på läsåret privatlektioner99 för läraren. Detta förfarande är
enligt läraren legitimerat av skolledningen när det gäller köplacerade elever, som ännu inte kunnat beredas plats i den reguljära verksamheten.
Pojken spelar sedan tidigare ett bleckblåsinstrument och har deltagit i en
blåsorkester. Han har två äldre bröder som tidigare tagit gitarrlektioner för
Kurt.

Lektionsförlopp
När lektionen börjar sitter lärare och elev bredvid varandra framför ett
notställ och fokuserar sin uppmärksamhet på noterna. Isak tar några
spridda toner på gitarrens bassträngar.
Läraren tar initiativet och räknar in One note samba.100 De spelar fyra
takter unisont av en ensemblestämma. De tar repris och spelar om samma
fyra takter. Kurt räknar ut den sista takten. Bryter sedan och talar om de
följande takterna: ”Vi ska se”, ”Här är det lite osäkert”. Isak bekräftar
detta.
Tid

Musicerande

Lärarens tal – Kurt

0:00

eleven klinkar
på bassträngar

då ska vi se här då

0:03
0:07

Elevers tal –
Isak

Andra handlingar
läraren + eleven
sitter bredvid
varandra framför ett
notställ och
fokuserar notbilden

One note samba
jag kan räkna här
läraren tar en ton
eleven tar en ton
okey
en två tre fyr

0:10

läraren och eleven spelar 4 takter
unisont en ensemblestämma i ett
arr av one note samba

0:19

läraren stampar
takten
och repris

fortsätter 4 takter
0:28

99

avslutar

en två tre fyr
ja
vi ska se

Betalar läraren direkt.
Samba av A. C. Jobim.

100
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här ere lite osäkert

läraren pekar i
noterna
jaa

de e otydligt va
0:31

läraren sjunger pa pa pa, och
eleven hakar på med gitarren (4
takter)
läraren fortsätter att sjunga, spelar
med några toner, eleven fotsätter
till nästa fras med ett C (4 takter)

0:42

läraren pekar ton för
ton i noterna

ja
okey
men de e klar
nu går vi vidare då

läraren pekar
mm

0:46

tre fyr
läraren och eleven spelar
en två tre fyr
tillsammans, eleven avbryter, då de
spelar olika rytm (2 takter)

0:50

nej
en gång till

ja
tre fyr
0:52

spelar (4 takter) tillsammans,
eleven missar, spelar en annan ton
än läraren, avbryter

eleven rör handen
tvekande över
greppbrädan

Under drygt tre och en halv minut ägnar de sig åt att spela igenom ensemblestämman till One note samba. Läraren sjunger och spelar tillsammans med eleven. Läraren pratar ibland samtidigt som han spelar, ibland
pekar han i noterna. Kommentarerna handlar ofta om vilka förtecken det
ska vara. Isak prövar sig fram, tar om och om igen när han känner sig osäker. Kurt uppmuntrar detta, hakar på eleven när han börjar om. Läraren
försöker kompa till, men har problem såväl med att hitta rätt ackord/tonart som att hitta ett rytmiskt kompmönster.
Tid

Musicerande

3:23

läraren försöker två
ackord och sjunger till
(halvtonsglidning) i
barré, hittar ej rätt
ackord eller meloditoner

3:25
3:30

Lärarens tal –
Kurt

Elevers tal –
Isak

läraren rör kroppen som för att
svänga till det (kommer fel
eftersom han gör antagandet att
stämman ligger på grundtonen)
de fungerar bra

eleven börjar om på
melodin
läraren sjunger några
toner till

Andra handlingar

nu ska vi se här

jaa

läraren lutar sig fram för att flytta
uppmärksamhetsfokus från sitt
spel över till notbilden
läraren bläddrar bland papperen
på notstället

nästa låt
då e folkmusik

3:38

4:01
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läraren börjar kompa
först i fel tonart, efter
någon takt kommer
läraren rätt och kompar
med sambafingerspel
läraren avbryter när han
får problem med
ackorden

ja eh

läraren slickar sig på fingret

Resultat

nej men de
funkar
de e där det
funkar
här e en skänklåt
från rättvik
egentligen e den
från Östergötland
men de spelar
ingen större roll

4:06

läraren tar fram ett nytt papper

nej
eh
antingen ackord
men vi kan kolla
både både å
4:15

eleven tar någon ton
nu ska vi se här
en två tre fyr

4:20

läraren spelar melodin i
basen (snabbt tempo) en
takt eleven spelar en ton
avbryter sig sedan

4:24
4:29

vänta jag
måste kolla
vad melodin
den börjar på
david 4 ja
en två tre fyr

läraren spelar en takt
eleven börjar men hamnar på fel sträng direkt
eleven tar om medan
läraren avvaktar

eleven har tydliga problem som
härrör från en oekonomisk och
inkonsekvent fingersättning i
vänster hand, han måste hoppa hit
och dit över halsen, vilket tar för
lång tid
just de

4:33

just de
vi tar de lite
långsammare

mm ja

Här följer ett långt parti om nästan tre minuter, där eleven och läraren går
igenom Skänklåten. Läraren spelar lite före, eleven hänger på och har
genomgående problem med rytmen. Mönstret från genomgången av One
note samba upprepas. Kurt och Isak försöker att spela samtidigt, men Isak
avbryter sig ofta, tar om kortare eller längre partier. Läraren anpassar sitt
spel och ibland sin sång till elevens, även när eleven spelar orytmiskt. De
instruerande kommentarerna handlar oftast om inräkningar eller uträkningar av takter. Spelsekvensen avbryts när läraren frågar eleven om
denne hört låten förut, eleven svarar nej. Läraren säger ”Den brukar man
spela i spelmanslag och så där. Folkmusik.”
Därefter vill Kurt övergå till ackordspel på samma låt. Han slår an ett
ackord och börjar sjunga, kompa och stampa takten. Isak försöker hänga
på. Spelet avbryts efter en takt, men läraren fortsätter och pekar i notbilden. Efter ett tag hänger eleven på igen. Läraren sjunger och spelar på till
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slutet av låten. Isak hänger med så gott han kan. Sekvensen avslutas med
att Kurt säger. ”Bra, fint va.” En härlig låt” och ”Vi går vidare”.
Läraren bläddrar i en hög med noter och verkar ta fram gitarrorkesternoter.101 Samtidigt som Kurt letar bland sina papper klinkar Isak på sin
gitarr, vilket han gör väldigt ofta under lektionen. Läraren säger: ”och, nu
ska vi ha” och ”du ligger på prim102 två, du ligger i lite lägre stämmor” och
”nu ska vi se verkar inte vara någon prim här, så här är det alltså en renässanssvit, av Thielman Susato”. Läraren förebildar, men gör ett rytmiskt
betoningsfel, vilket får konsekvenser för Isak, som upprepade gånger härmar felet. Läraren kommenterar inte sin felspelning. Han spelar tillsammans med Isak och räknar in och ut takter.
Tid

Musicerande

9:40

läraren spelar första frasen i
första satsen en gång orytmiskt,
gör en upptakt som inte finns i
noterna

9:57

Lärarens tal – Kurt

Elevers tal – Andra handlingar
Isak

nånting i den stilen va
mm
jag vet inte hur fort det
ska gå egentligen
vi prövar lite
ja
en två tre fyr

10:04 eleven börjar spela för tidigt
(härmar lärarens tidigare fel,
gör upptakt av början)
man tror att de e
upptakt

eleven skrattar
mm

de e inte första gången
en två tre fyr
10:11 eleven börjar spela för tidigt
10:13

läraren skrattar
läraren skrattar

du måste höra fyran
en två tre fyr
10:17 eleven + läraren spelar
samtidigt första frasen
10:20
fortsätter att spela tillsammans
eleven + läraren spelar
samtidigt, när eleven får
problem med åttondelarna,
avbryter läraren och låter
eleven pröva igen, därefter
faller läraren in igen
101

en två tre fyr
läraren nickar och tittar
på eleven när det blir fel

Gitarrorkester är en spelform som uppkommit bl.a. i Japan och Tyskland, men som
också är en vanligt förekommande samspelsform i svenska musikskolor. Med hjälp av
specialbyggda gitarrer kan man få ett omfång som motsvarar t.ex. en stråkorkester. Det
gör det möjligt att transkribera och arrangera orkesterrepertoar för gitarr.
102
”Primgitarr” är beteckning på den vanliga gitarren i gitarrorkestern. De andra stämmorna spelas av kontrabas-, bas-, alt-, och soprangitarrer med annan stämning än primgitarren.
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10:35
avslutar
10:42

en två tre fyr
två tre fyr
å vi går om från början
igen
mm
vi sänker tempot lite
jaa
en två tre fyr

10:48 eleven tar den första tonen för
tidigt
läraren skrattar
du vill
börja
ja
då säger jag så här
två tre fyr
10:54 eleven+ läraren börjar spela
tillsammans (det låter
fortfarande som en upptakt)
en två tre fyr
en två tre fyr
11:04 rytmiskt problem när
”upptakten” kommer tillbaka
(man tar om och går vidare)
11:12 avslutar

åh tre
just de

När de kommit till slutet av satsen slutar de att spela och läraren beskriver
kort satsens och svitens form. Han säger: ”Nu är det något som heter Quatre branle,103 branle är ett namn, betyder det”. Därefter börjar läraren spela
denna sats. Samtidigt ”skuggspelar” eleven genom att antyda greppen mot
sin greppbräda. Kurt säger: ”nånting sånt va”. Isak hummar, Kurt fortsätter ”något långsammare” och räknar in.
Nu börjar de spela tillsammans på samma sätt som i de tidigare styckena, där läraren följer eleven. Isak kommer av sig på ett ställe. Här avbryter läraren och säger att: ”Å nu, tror jag, att vi lägger oss i tredje läget104 va,
vi ska börja med pekfingret då”. Nu börjar eleven att leta efter tonerna i
det högre läget. Kurt väntar in respektive faller in i Isaks spel. Därefter
spelar läraren själv frasen, nu i V:e läget. Han ger Isak instruktioner och
låter honom pröva att hitta tonerna i V:e läget. De försöker spela tillsammans, men kommer av sig. Eleven upprepar samma frasdel gång på gång,
men med inkonsekvent fingersättning och opraktisk handställning, som
fördröjer honom. Läraren säger ”Just det här har vi aldrig gjort förut, spe103

Renässanssvit.
Lägesspel kan förklaras så att varje ton finns på ungefär tre olika ställen över gitarrhalsen (jfr t.ex. med piano, där varje ton bara finns på en tangent). Ofta lärs gitarrnotation/gitarrspel ut med utgångspunkt i första läget, d.v.s. det läge som ligger längst bort,
närmast stämskruvarna. I musik med stort omfång är det ofta mer bekvämt och säkert
att försöka ta alla ta toner i ett högt läge för att slippa hoppa hit och dit över gitarrhalsen.
Genom att ta tonerna i läge blir spelet mer fras- och klangmässigt sammanhållet.
104
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lat läget fem, då var det en ny upptäckt för dig”. Isak börjar spela igen,
Kurt hänger på. Därefter försöker han förklara utifrån C-durskalan och
beteckningen box.105 Han spelar en C-durskala och Isak försöker följa med.
Sekvensen med lägesspel pågår under ca sex minuter.
Tid

Musicerande

14:30

läraren börjar spela en cdurskala i V:e läget,
eleven försöker hänga
på

Lärarens tal – Kurt

Elevers tal – Andra handlingar
Isak

vi har snackat om de förut
de här e en annan
box

14:34

ja

eleven tittar på lärarens
händer

som ligger
en annan c-durskala
14:37

läraren spelar cdurskalan i V:e läget
nedåtgående
ska du prova de

14:43

eleven + läraren spelar

läraren tittar först på
sina händer, sen på e
läraren tittar
omväxlande på sin egen
resp. elevens hand

lill
ring
pek
lill
lång
pek
ring
å pek
okey så där ser de ut

14:54

läraren + eleven spelar
skalan uppåt i 5:e läget

14:59

15:05

läraren lutar sig framåt
för att se bättre, eleven
vrider sig för att läraren
ska kunna se hans
händer bättre
läraren pekar i noterna

där har vi en c-dur
skala
vi provar de här nurå lite
långsamt
eleven tar en ton
just de

15:08
15:10

15:23

105

eleven tar en ton i
Branlen
eleven spelar, läraren
pratsjunger på
fingersättningen

ja
tre fyr
fyr tre ett
tre fyr fyr tre ett ett fyr tre tre
ett fyr två ett etc.

läraren pekar i noterna

bra
nu bytte du inte läge

Med box avses ett relativt område om fyra band på gitarrhalsen. Inom en box har
varje finger sitt band motsvarande första fingret på första bandet i boxen – oavsett sträng
– andra fingret på andra strängen etc.

144

Resultat

ringfingret

eleven fortsätter med
spridda toner

15:31
15:33

läraren pekar i noterna
samtidigt som han tittar
på eleven

tre
ja men du ligger kvar i det
läget
femte
ja å då hittar du på tredje
strängen
med tredje fingret

eleven tar en ton
ja
men ta med ringfingret där
så

15:36
15:40

men G:et
går inte
eleven spelar två toner

ja just de men du kommer
härifrån pek
men sen så släpper du pek å

15:42
15:46

läraren pekar i noterna
men e inte
de där

elevens spelar ton för
ton

nä men sen kommer C å den
ligger där
de där e e
å de e den

15:51

elevens försöker hitta
tonerna i V:e läget

15:58

fortsatt spridda toner

16:01
16:03

eleven vinklar och visar
upp gitarren för läraren

läraren pekar på
gitarrhalsen
läraren pekar i noterna

å sen så kommer du till ska
du spela d
å då byter du sträng å spelar
på sjunde bandet
nu kommer å då blir det på ja
å sen e de då
just de

läraren sjunger
tonnamnen d c d samtidigt som eleven spelar

16:10

eleven pekar mot
noterna
läraren pekar på elevens
greppbräda och sedan
tillbaka i notbilden

läraren pekar i noterna

sen spelar du
å sen så blir de e
ja
okey

eleven fortsätter att
spela för att hitta i
läget/stycket
ehh
avbryter
16:23

16:27

ja
så långt går de inte där
vi börjar här
då har vi början på cdurskalan där

läraren sjunger och
spelar C D, eleven spelar
med

Därefter övergår man till en ny sats i sviten av Susato. Denna introducerar
läraren på följande sätt: ”Okey nu har vi en pavane le bataille, la bataille”
Läraren tittar på sin klocka och eleven säger ”och den går i C-dur”. Kurt
och Isak spelar igenom den första delen av pavannen tillsammans, med
vissa avbrott, t.ex. när Isak inte hittar rätt toner i det nya läget. Efter
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genomspelningen frågar läraren vad ”tacet” betyder. Eleven svarar att han
inte har haft det innan. Läraren säger att ”tacet, det ska vara tyst då, det
ska vara alldeles knäpptyst i den här stämman då”.
Kurt hittar sedan några som han kallar för ”smånoter” som han säger är
intressanta. Isak föreslår att ”Där kanske det är så att man kanske inte ska
spela dem med det”. Läraren förslår beteckningen halvtacet. Sedan börjar
han spela andra delen av pavannen och Isak följer honom efter ett tag.
Läraren pekar i noterna och stampar takten. Spelandet fortgår på samma
sätt som tidigare, d.v.s. läraren följer eleven. Pojken avbryter sig och tar om
etc.
Därefter avbryter läraren för att på nytt prata om fingersättningen. ”nu
måste vi, nu ser jag här, nu måste vi lägga oss högre upp för att nå till det
här C:et sen va”. Eleven prövar att göra en lägeväxling. Kurt spelar två
toner, Isak gör nya försök att hitta tonerna i läget. De försöker spela tillsammans, men eleven kommer av sig när han inte hittar noterna/tonerna i
det högre läget. De spelar sig på samma sätt fram till slutet av stycket.
Läraren avslutar lektionen genom att kommentera musiken samt prata
om den gemensamma övningen inför konserten i Globen.

Analys av lektion 3
Repertoar, musicerande och musikbruk under lektion 3
Musicerandet under lektion tre skiljer sig från de två tidigare, eftersom lärare och elev spelar tillsammans nästan hela tiden. Dessutom spelar man
längre, och i viss mån mer sammanhängande fraser under flera sekvenser.
Till skillnad från Teresia tar Isak fler musikaliska initiativ. Han spelar gång
på gång om de sekvenser han vill träna på. Isak spelar ensemblestämmor
till styckena One note samba, Skänklåt från Rättvik, samt tre satser ur en svit
av Thielman Susato.
Isaks spel har genomgående kodats prövande. Det är ett testande, där
eleven ofta gång på gång tar om samma sekvens. Bortsett från i ett fåtal
sekvenser, lyckas eleven inte uppnå ett helt flytande och rytmiskt spel. I
jämförelse med de två tidigare lektionerna består dock musicerandet under lektion 3 av betydligt längre sekvenser. Efter genomgången av stämman till gånglåten prövar eleven även att kompa melodin tillsammans
med läraren. Eleven har tidigare under flera år spelat ett bleckblåsinstrument. Han är dessutom van att spela i bleckblåsensemble. Dessa erfarenheter av musicerande har givit honom möjlighet att införliva mönster och
inre representationer av t.ex. relationen mellan notbilden och den kling-
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ande musiken, som han troligtvis kan referera till under musicerandet på
gitarrlektionen.
Läraren spelar under lektionen i stor utsträckning tillsammans med
eleven. Till skillnad från de tidigare två lektionerna är läraren nu mer aktiv
i sitt musicerande, som därför i hög grad har kodats som ett instruerande
musikbruk. Oftast sker detta samtidigt som eleven spelar, men vid några
tillfällen spelar läraren även före medan eleven lyssnar. Läraren förebildar
även med sång. Vid två tillfällen – i One note samba och i gånglåten ackompanjerar han elevens spel med ackord.
Under vissa sekvenser är läraren osäker i sitt spel, vilket då kodats prövande. Hans problem verkar för den yttre betraktaren dels vara en konsekvens av att han inte förberett ackordspelet innan lektionen, vilket gör att
han inte hittar rätt ackord i One note samba, dels har han svårt att spela rätt
rytm i en av satserna i renässanssviten. Utan att kommentera det gör han
om en betonad första ton till en upptakt, vilket eleven sedan härmar. Det
är också tydligt att läraren inte i förväg tänkt igenom fingersättningen i
höga lägen på någon av satserna i sviten, vilket leder till att både lärare och
elev får problem i dessa sekvenser. Under andra lektionsavsnitt är lärarens
spel mer avvaktande och följer på elevens initiativ att börja om och träna
samma stycke flera gånger i rad. I dessa sekvenser är lärarens spel beledsagande.
Under lektionen behandlas fyra olika stycken från skilda epoker och
kulturer med olika karaktär. Repertoaren under lektionen är delar av det
program som sedan spelades under en stor konsert – med deltagare från
musikskolor i hela Stockholms län – och som ägde rum i Globen under
våren 1998. De stycken som spelas är arrangerade för flerstämmig ensemble/gitarrorkester, eleven spelar en mellanstämma, d.v.s. inte melodi.
Under lektionen sätts dessa stämmor inte in i sitt sammanhang, d.v.s. arrangemanget. Det är bara den enskilda stämman som spelas, läraren spelar
inte någon annan stämma, t.ex. melodi eller basstämma. I två fall spelas
dock ett ackordiskt komp, när eleven väl tagit sig igenom sin stämma.
Musicerandet under lektion 3 kan karaktäriseras som en stämrepetition.
Det är avkodningen av notbilden och att hitta toner i höga lägen som står i
fokus när läraren tematiserar lektionsstoffet. Frasering och eller genrespecifika uttryckssätt i respektive ensemblestämma behandlas inte under lektionen.
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Språkbruk och tematik under lektion 3
I tabellen nedan visas att läraren är den mest verbalt aktive under lektionen. Han står för åtta av tio av yttranden. En stor majoritet av dessa är
någon form av instruktioner. Därefter följer yttranden som kodats beledsagande och prövande. Språkbruket under lektionen följer i stort mönstret
från lektion 1 och 2.
Språkbruk fördelat på yttranden under lektion 3
Språkbruk
Prövande/sökande
Instruerande
Beledsagande
Analyserande
Expressivt
Totalt antal yttranden

Lärarens yttranden
21
381
11
0
0
413

Elevens yttranden
39
3
50
0
0
92

Totalt antal yttranden
60
384
61
0
0
505

Tabell 3. Fördelning av yttranden på olika språkbruk under lektion 3

Liksom i lektion 1 och 2 saknas längre förklaringar och resonemang om det
man gör och varför. Inga yttranden har därför kodats analyserande eller
expressiva. Lärarens yttranden som kodats prövande är inte frågor i
egentlig mening. Snarare kan de karaktäriseras som yttranden som på
olika sätt visar hur läraren prövar elevens eller sin egen förståelse av situationen, d.v.s. av roller, regler eller pågående tema. Elevens yttranden som
kodats prövande, är frågor för att söka lärarens bekräftelse på att han tänker rätt utifrån det aktuella temat och utifrån lärarens intentioner med
spelet. Några exempel på sådana prövande yttranden är ”ska jag ta lös
sträng” och ”och den går i C-dur den”. Dessa yttranden är också de
längsta eleven gör under lektion 3. I övrigt är hans yttranden korta och av
typen ”mm”, ”okey” etc., vilka alla kodats beledsagande. De tre yttranden
som kodats instruerande handlar om när eleven vill sluta eller börja spela
en sekvens.
Den tematik som behandlas under lektion 3 kan nästan genomgående
beskrivas som kortare instruktioner av läraren kring var och hur eleven
ska hitta tonerna i sina stämmor, vilken fingersättning han ska använda i
specifika sekvenser samt om det rytmiska utförandet i samband med att
eleven får problem med notläsningen. Den sekvens som är längst kring det
sistnämnda temat, handlar om hur eleven läser fel rytmiskt därför att läraren förebildat felaktigt. Det är under flera sekvenser tydligt att lärarens
förebildande är en mycket starkare ”signal” än hans kommentarer. Eleven
gör som läraren gör snarare än som han säger. I sekvensen med upptakten
kommenterar läraren inte direkt sitt eget fel, utan diskuterar elevens fel-
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spelning i en allmänt hållen stil: ”man tror att det är en upptakt, det är inte
första gången”.
Läraren använder fackbegrepp på ett inkonsekvent sätt, vilket kan antas vara mycket förvirrande för eleven. Ibland använder han vardagliga
beteckningar på fingrarna, ibland de fackmässiga, d.v.s. siffror för vänster
hand och bokstäver för höger.106 Särskilt inkonsekvent är det under den
sekvens där läraren växlar mellan att använda siffror som beteckningar på
vänster hands fingrar och som beteckningar på taktslag ”fyr tre ett”.
Liksom i lektion 1 och 2 sker lärarens kommenterar till synes ad hoc,
som spontant tillkomna svar på behov i stunden. När eleven får problem i
sitt spel och stannar upp, ger lärarens instruktioner om just detta problem,
som inte sätts i relation till något tidigare eller till ett större sammanhang.
Det finns inga längre resonemang av mer övergripande karaktär, t.ex. om
varför eleven ska fingersätta sin stämma på ett visst sätt, eller vilken princip/tankefigur läraren utgår ifrån när han fingersätter åt eleven. Det får till
följd att eleven blir beroende av läraren, han får inte sådan information att
han själv skulle kunna göra en fingersättning av en stämma i ett högt läge.
Vid ett par tillfällen ställer läraren (ledande) frågor till eleven om hur han
uppfattar musiken man just spelat, ”det här var roligt va?” och ”ovanlig
musik va?”.
Under lektion 3 tematiseras inte musikens expressiva aspekter utan
endast de utförandetekniska samt avkodningen av notbilden. Det görs
heller inga kopplingar till elevens erfarenheter av musik utanför lektionssituationen.

Uppmärksamhetsfokus och schematyper under lektion 3
I figuren för uppmärksamhetsfokus nedan kan man följa vad lärare respektive elev är upptagna med under lektion 3. Till skillnad från de två
tidigare lektionerna finns det väldigt få sekvenser som kodats som ett
”socialt” fokus. I denna lektion finns endast en kort sådan sekvens i slutet
av lektionen. Denna lektion får tidigt sin prägel av notläsningsövning, där

106

Vid gitarrspel har högerhandens fingrar bokstavsbeteckningar som härrör från de
latinska namnen: Tummen betecknas p, pekfingret i, långfingret m och ringfingret a.
Vänsterhandens fingrar betecknas med siffror för att skilja dem från höger hand.
Pekfingret betecknas 1, långfingret 2, ringfingret 3 och lillfingret 4. Härtill finns andra
fackbeteckningar (t.ex. bandbeteckningar i romerska siffror och strängbeteckningar i
form av tonnamn), som under de studerade lektionerna av lärarna A och B antingen
ersätts med mer oprecisa vardagliga begrepp, eller också sker en inkonsekvent växling
mellan olika begreppssystem.
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de kommentarer som förekommer handlar om notläsningen samt var eleven kan hitta toner i höga lägen.
Uppmärksamhetsfokus under lektion 3
Tid
0:00
1:01
3:18
3: 23
8:48
9:40
14:37
18:57
20:30
21:15
21:52
23:02
till slut 23:46

Lärarens fokus
motoriskt/kognitivt
kognitivt/motoriskt
kognitivt
motoriskt
motoriskt /kognitivt
kognitivt
motoriskt
kognitivt
kognitivt
kognitivt/motoriskt
motoriskt
socialt

Elevens fokus
motoriskt/kognitivt
kognitivt/motoriskt
motoriskt
motoriskt
motoriskt /kognitivt
kognitivt/motoriskt
kognitivt/motoriskt
kognitivt/motoriskt
kognitivt
kognitivt/motoriskt
kognitivt/motoriskt
socialt

Figur 5. Översikt över lärarens respektive elevens fokus under lektion 3.

Även under lektion 3 lägger läraren mycket av sin uppmärksamhet på sitt
eget spel. Han är påtagligt osäker och spelar fel vid flera tillfällen. Dessa
felspelningar tematiseras inte verbalt, utan läraren går snabbt vidare, kanske för att inte tappa ansiktet.
Vad gäller de sekvenser framför allt i slutet av lektionen när man spelar
sviten av Susato, är läraren mycket upptagen med att reda ut vilken fingersättning som ska användas. Det är tydligt för betraktaren att han inte
gjort denna genomgång innan lektionen. Arbetet med att fingersätta får till
följd att lärarens uppmärksamhet riktar sig mot i första hand det egna
spelet, snarare än mot eleven och mot vad som är dennes fokus. När läraren spelar fel vid förebildandet härmar eleven detta omedelbart. Det är
tydligt att elevens uppmärksamhet är starkt riktad mot att lyssna och
härma och att den felaktiga förebildningen får negativa konsekvenser för
elevens spel under flera minuter. Han fortsätter att upprepa den felaktiga
rytm och betoning som läraren förebildat, trots att läraren försöker få eleven att korrigera sitt spel genom en serie instruktioner.
Eleven har spelat ett bleckblåsinstrument under flera år och är en relativt van notläsare. Gitarr har han däremot inte spelat så länge och han är
därför, särskilt under vissa sekvenser, starkt fokuserad på att hitta olika
toner på gitarren.107 När han vet var tonen ligger på ett ungefär är han
107

Till skillnad från exempelvis pianot, så kan man på gitarren ta de flesta toner på 3-4
olika stället över gitarrhalsen, med undantag för de högsta och lägsta tonerna. Traditionellt får många elever börja att spela i det som kallas för första läget, d.v.s. ta tonerna på
lös sträng där det går eller hitta dem längst bort på halsen, mot stämskruvarna. När man
sedan ska spela höga toner som ligger ”åt andra hållet” på halsen, d.v.s. mot ljudhålet,
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mycket ivrig att åter börja spela. Han tar snabbt om tonen eller sekvensen
gång på gång, men på lite olika sätt, bl.a. med varierande fingersättningar.
Ibland vet han inte exakt var tonen ligger, och försöker gång på gång, utan
att stanna upp och verkligen ta reda på var den ska tas.
Läraren ger honom vissa förslag på hur han ska ta tonerna, men är inte
konsekvent i sina instruktioner, vilket gör det svårt för eleven att trots ideliga omspelningar utveckla ett motoriskt schema för den genomgånga
sekvensen.

Interaktion under lektion 3
Lektion 3 utmärks av elevens tydliga mönster att spela mycket och att repetera de sekvenser han känner sig osäker på. Detta mönster understöds
av läraren. Denne låter eleven spela om gång på gång och avbryter spelet i
mindre grad än under de två tidigare lektionerna. Det är elevens musicerande som driver handlingarna framåt, snarare än lärarens instruktioner
som t.ex. under lektion 2.
Under lektion 3 har man inget läromedel som styrfaktor, istället arbetar
man med en repertoar som finns representerad i noter på de lösblad som
läraren ger eleven vartefter. Vid särskilt ett tillfälle blir läraren påtagligt
osäker i sitt eget spel, vilket är tydligt observerbart bl.a. i hans gestik. Under denna sekvens misslyckas läraren med det ackompanjemang till One
note samba som han tänkt sig. För att inte tappa ansiktet försöker han släta
över sitt tillkortakommande genom att snabbt byta till nästa stycke utan att
beröra att han spelat fel. Samma sak sker under den relativt långa sekvens
som börjar med att läraren förebildar orytmiskt, vilket sedan härmas av
eleven. Läraren berör aldrig direkt sin egen felspelning, utan kommenterar
endast vilka fel eleven gör. Eleven skrattar till och läraren hänger på, men
eleven utmanar aldrig lärarens definition av situationen, d.v.s. att ansvaret
för felspelningen ligger hos eleven själv.
Lärare och elev har mycket lite ögonkontakt under lektionen. De fokuserar i stället blicken på notstället samt på elevens vänsterhand och greppbräda. Lärarens verbala gensvar på elevens handlingar är till helt övervägande del positivt värderande. Det består genomgående av korta ickespecificerande kommentarer. Mest vanligt är ”ja”, ”just det” eller ”bra”. De
negativt värderande kommentarerna är mycket få och består på motsvarande sätt av korta yttranden som ”nej”.

måste man lära sig att hitta flera toner i nya lägen, mot ljudhålet till. Det är detta Isak är
upptagen med att hitta.
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Såväl lärare som elev sitter relativt stilla under lektionen. Deras blickar
är riktade antingen mot notbilden eller mot elevens greppbräda. Övriga
rörelser är få och kan oftast ses som direkt följd av musicerandet. Läraren
är liksom som under de tidigare lektionerna mycket aktiv med att peka
med en penna i notbilden.
Kurt och Isak är båda mycket fokuserade på det egna spelet snarare än
på varandras aktiviteter. De visar inte några tydliga signaler på varandras
handlingar t.ex. i form av bortvändanden eller huvudskakningar, och de
tar få initiativ till ögonkontakt. Isak är till skillnad från Teresia relativt
sparsam med beledsagande yttranden på lärarens många instruktioner.
Under hela lektionen gör han femtio beledsagande yttranden medan läraren ger närmare fyrahundra instruktioner. Istället för att svara språkligt på
läraren, börjar Isak ofta spela innan läraren är klar, vilket kan ses som ett
negativt värderande gensvar som uttrycks i en musikhandling. Genom att
börja spela innan läraren talat färdigt, visar eleven att det viktigaste för
honom är att få spela vidare, snarare än att lyssna till lärarens instruktioner.
Läraren tillåter honom också att göra det, genom att inte avbryta honom utan följa med i sina instruktioner och i sitt musikbruk. Det får till
följd att Isak dels får mer konkret hjälp av läraren än Petra och Teresia fick,
dessutom får han genom sina egna initiativ fler spelmöjligheter än dessa.
Det senare kan underlätta hans lärande i form av införlivande av fram för
allt motoriska schematyper. Isaks möjligheter att utveckla scheman, försvåras dock av hans inadekvata hand- och sittställning, samt av en inkonsekvent fingersättning.108

Sammanfattning av lektion 3
Under lektion 3 är eleven musikaliskt aktiv och tar många initiativ till att
spela om sekvenser flera gånger. Musicerandet består av längre sekvenser
än i lektion 1 och 2. Repertoaren består av musik från tre olika genrer; sydamerikansk bossa, svensk folkmusik och en svit från renässansen. Musikbruket har för eleven genomgående kodats prövande. Läraren växlar mellan i fallande skala instruerande, prövande och beledsagande musikbruk.
Läraren spelar till stor del tillsammans med eleven och förebildar i mycket
högre grad än under lektion 1 och 2. De instruktioner han ger är i huvudsak spontana svar på elevens problem med notläsning och fingersättningar. Lärarens yttranden har till den allra största del kodats instrue108

Se vidare Kaladjev (2000).
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rande. Det finns inga yttranden som kodats som analyserande eller expressiva.
Isak talar lite och gör till skillnad från Petra och Teresia färre prövande
och beledsagande yttranden. Lärare och elev har mycket lite ögonkontakt
under lektionen. Bådas uppmärksamhet är starkt fokuserad på notstället
samt i viss mån mot elevens greppbräda och vänsterhand. Lärarens gensvar är främst verbalt. Hans gestik är inte tydligt avläsbar och han sitter
relativt stilla med blicken riktad mot notstället. Läraren svarar på elevens
spel med att säga ”ja”, ”ja just det” eller ”bra”. Negativa värdeomdömen
är inte vanligt förekommande och består oftast av konkreta instruktioner
t.ex. ”du måste höra fyran”. I några fall avbryter läraren spelet och kommenterar det med en fråga om tonen som eleven missar. I någon enstaka
sekvens säger läraren ”nej”.
Eleven är i hög grad fokuserad på det egna spelet och börjar ofta spela
innan läraren är beredd. En stor del av lektionstiden tas i anspråk när läraren funderar över vilka fingersättningar som man bör använda. Detta
hade läraren inte förberett innan lektionen. De instruktioner han ger kring
detta är korta och ickeförklarande, vilket kan hindra Isak att förstå och
självständigt kunna fingersätta andra exempel.

Lektion 4
Beskrivning
Cirkelledaren Pelle– bakgrund
Cirkelledaren är en man i 25-årsåldern, som vi hädanefter benämner Pelle.
Han håller i gitarrkurser på studieförbundet sedan ett par år tillbaka. På
dagtid har Pelle ett annat yrke.
Pelle saknar formell musiklärarutbildning. Han har däremot varit gitarrelev i en kommunal musikskola under många år och han uppger att
det är från den erfarenheten han hämtar idéer till sin egen undervisning i
gruppen. I kursen använder Pelle samma läromedel109 som det han själv
arbetade med som elev i musikskolan.

Deltagarna B 4 till B12 Bakgrund
De nio deltagarna i cirkeln – vars andra undervisningstillfälle av tio vi besökte – är alla vuxna och åldrarna på deltagarna varierar mellan ca 20 och

109

Gitarr. Spelbok för nybörjare. (Fabian 1977).
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35 år. Det är fyra kvinnor och fem män. Cirkeln är rubricerad som en nybörjarkurs, men det är tydligt såväl av deltagarnas kommentarer som av
deras sätt att spela, att flera av dem sedan tidigare är något bekanta med
gitarrspel. Ett par av deltagarna kommer för sent till undervisningstillfället. Några andra har missat den första lektionen och saknar därför det läromedel, som cirkelledaren föreslagit alla att köpa. Vi benämner här de
deltagare som pratar mest under lektionen. B4 är en man i 30-årsåldern
som vi kallar Hans. B5 är en man i 25-årsåldern, vilken får namnet Petter.
Deltagaren B7 är en kvinna i 25-årsåldern och benämns Caroline. B8 är en
man i 35-årsåldern och benämns Johannes.

Lektionsförlopp lektion 4
Lektionen inleds med att cirkeldeltagarna intar sina platser i en vid halvcirkel. Cirkelledaren går runt i gruppen och hämtar deltagarnas gitarrer,
går ut ur rummet för att stämma, kommer tillbaka för att hämta en ny till
dess samtliga gitarrer är stämda. Gruppen mumlar lite medan stämningsproceduren pågår. Cirkelledaren säger att ”Det är därför jag går ut så att ni
ska kunna lira under tiden”. En deltagare frågar: ”Blir det mycket ackord
sen eller?” Cirkelledaren svarar att ”Vi ska köra lite ackord nurå”. Därefter
frågar ledaren deltagaren ”Är det sånt du är ute efter eller är det det som
är coolt”. Han får inget hörbart svar. Medan stämningsmomentet pågår
sitter några av deltagarna och väntar, andra tittar i noter på notstället framför dem, ett svagt mummel hörs.
Efter tre och en halv minut kommer Pelle in och sätter sig mitt framför
gruppen. Han börjar vänd mot deltagarna en genomgång av namn, han
talar om läromedlet och om vad man ska arbeta med under kursen. Han
säger: ”Mest så kör vi notspel i den då, så kör vi ackord från stenciler”.
Sedan frågar han hur det gått för deltagarna sedan sist. Pelle talar om vilka
noter de tittade på förra gången och säger att han kommer att gå runt sedan för att prata med var och en.
Därefter ber Pelle deltagarna att slå upp sidan åtta i boken och presenterar sin målsättning för lektionen i form av låtar samt att de ska gå igenom nya noter.
Nu följer en knappt fem minuter lång genomgång med utgångspunkt i
en grepptabell i läromedlet.
Deltagarna sitter och lyssnar och tittar på sina noter. Pelles genomgång
fokuseras på hur deltagarna ska kunna hitta rätt ton på gitarren genom att
titta på tabellens schematiska bild av gitarrhalsen med streck till notbilden.
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Cirkelledaren använder också fingersättningssiffror för att visa på var tonerna ligger på gitarren.
Efter ca tre minuter spelar Pelle en ton – ett F. En deltagare säger att han
tycker att det är väldigt svårt, varpå cirkelledaren börjar om med samma
typ av förklaringsmodell, med utgångspunkt i läromedlet.
Tid

Musicerande

Cirkelledarens tal – Pelle

Deltagares
tal

eh
5:38

6:39
6:42

nu tänkte jag så här att
på sidan åtta
i boken så står de
ett nytt diagram
de ser ni på sidan åtta och nio
målet idag e att ni ska spela
lunka på
ni ska spela på bron vid avignon
och till paris
ska vi spela
å
om man kollar på dom så ser man att
de e ytterligare nya noter som vi inte har spelat
förut
nu ska vi spela på andra strängen
och till och med lite på tredje
faktiskt
så de e dubbelt så mycke
men då ser man på sidan åtta att
där e de nya
där ser man både
första och andra strängens
noter och toner var de sitter på gitarren
ni som e nya
jag vet inte om ni
kan tänka er ungefär hur de funkar med de hära
alla andra var med på de här
är de några oklarheter med
om hur man ser var
noten sitter alltså på gitarren
hittar du någon stol

6:48

det e så här att

6:54

eh
de var nåns penna de här

5:42
5:50
5:56
6:00
6:05

6:13
6:18
6:26
6:33

Andra
handlingar
deltagarna
sitter tysta och
tittar

nej
cirkelledaren
flyttar en stol
Mm
(Caroline)
tack
7:00
7:06
7:10
7:15
7:20

om vi kolla på nitton här först
så e de notraden
och där sitter de olika noter
och sen nedanför
är de som bilder av gitarrhalsen
den här tjocka grejen
är sadeln här på gitarren
ser man strängarna då
satt de man gör e att man kollar noten som man
ska spela
var någonstans den sitter
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sen följer man ner
längs de här pricken
mellan de streckade linjerna tills man kommer till
en bokstav
den bokstaven e vad noter heter
och där bokstaven sitter på
den här bilden
det e var
man ska trycka nånstans
okej

7:25
7:30
7:35
7:40

mm
satt om vi kollar till exempel på
a på första strängen där så ser vi att de står en
liten not som ligger på
mitt på den allra översta notraden
eller hur

7:45
7:51

mm
de står en etta
de menas att spelar med de här första fingret ska
man trycka där
och så ska man trycka då (vissling) på
första bandet på första strängen
okej
då e vi där
så heter den F

7:58
8:06
8:10
8:14

cirkelledaren
spelar tonen F
i första läget
det e svårt för dig
ja väldigt
svårt
(Petter)

8:21

vi får greja de
eh
okej
ni får säga till om ni
inte e med
för att nu ska vi lära
tre stycken som e nya på

Ungefär nio minuter in på lektionen börjar Caroline att beskriva sina erfarenheter från en tidigare gitarrkurs. Hon frågar bl.a. om beteckningen på
sträng 2, vilken hon fått lära sig heter B.110 Dessutom tar Caroline upp att
de i den andra kursen främst koncentrerat sig på ackordspel. Pelle svarar
på detta genom att säga att de kommer att arbeta både med ackord och
noter, men tillägger att ”okej, vi kör på det här, så får vi känna hur det
funkar annars får vi lösa det på nåt annat sätt, det ger sig”.
Därefter fortsätter cirkelledaren på samma sätt som tidigare och går
igenom tonen C i första läget. Han spelar först tonen själv, därefter prövar
deltagarna. De spelar samtidigt, men inte tillsammans. Detta är första
110

I Sverige och de nordiska länderna motsvarar tonen ”H” den ton som i franskt solfege
heter ”ti” och i de anglosaxiska länderna heter ”B”. Detta leder ofta till begreppsförvirring, då mycket musik för gitarr noterad i ackordanalys använder beteckningen ”B” för
den ton/ackord svenskar kallar H. Därtill är beteckningen ”H” ologisk i relation till det
diatoniska systemet, där tonerna heter A B (eller på svenska H) C D E F G A o.s.v.
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gången deltagarna får spela under lektionen, det har nu gått drygt tio
minuter. Därefter fortsätter Pelle sin genomgång av noter och toner riktad
till alla deltagare. Någon deltagare prövar lite svagt i bakgrunden.
Nu övergår Pelle till att prata om puls och takt. Han förebildar genom
att spela och klappa. Hans (B4) kommenterar sin förståelse av momentet.
Därefter följer en lång sekvens, där cirkelledaren fortsätter sin presentation riktad till hela gruppen. Pelle fortsätter att gå igenom Lunka på och
kommenterar bl.a. låtens form. Någon av deltagarna ställer en fråga om
repristecken. Genomgången är muntlig, inget spel förekommer, bortsett
från något enstaka plinkande från någon av deltagarna. Efter drygt nitton
minuter av lektionen kommer ytterligare en deltagare in i rummet. Pelle
hämtar en stol åt denne.
När knappt tjugotvå minuter av lektionen avverkats byter cirkelledaren
stycke och börjar prata om Bron till Avignon, som han jämför med Lunka på.
Han förebildar genom att spela melodin på gitarren samtidigt som han
sjunger pulsslagen 1, 2, 3,4.
Därefter övergår Pelle till att prata om nästa låt i boken, Till Paris, vilken
han också spelar igenom två gånger. Deltagarna sitter tysta och lyssnar på
genomgången. Nu börjar Pelle tala om vänsterhandsteknik och fingrets
vinkel mot strängen. Vid ett tillfälle spelar han tonerna C och D.
Tjugofem minuter in på lektionen säger han: ”Det var dom som jag
tänkte att vi skulle spela idag” och ”och så skulle vi spela Tom Dooley
också, det blir fest ehh”, ” så det blir två nya ackord här till att börja med
sen ska vi utöka de sen”. Därefter ställer Pelle en fråga till deltagarna: ”Är
det nån som har kört den efter ackord innan?” Caroline svarar jakande,
men tillägger samtidigt att hon glömt bort vad ackorden heter. Cirkelledaren fortsätter med att säga att ”jag tror att ni kommer att märka, det svåra
kommer inte att vara att ta greppen utan det svåra kommer att vara att slå
såhär så att det låter tight och så”.
Efter knappt 27 minuter av lektionen frågar cirkelledaren om deltagarna har något emot att ”Ni kollar lite på de här nu för er själva, så går jag
runt och pratar med er så kan vi köra ackorden sen”. Deltagarna börjar
pröva att spela Lunka på, Bron till Avignon och Till Paris själva. Nu fylls
rummet av ett sorl med småprat, prövande på gitarrerna etc., vilket gör det
svårt för forskarna att uppfatta vad alla deltagare säger.
Cirkelledaren går runt och pratar med var och en i gruppen samtidigt
som de andra spelar och diskuterar med dem som sitter närmast. Detta
arbetssätt pågår under ca sexton minuter. Pelle ställer frågor till deltagarna
om hur det går, om vilka eventuella problem de uppfattar. Dessutom skri-
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ver han ned några av deltagarnas namn och adresser och frågar om de har
eller tänker skaffa den bok som han föreslår. Deltagarna ställer i sin tur
frågor till cirkelledaren, i första hand om var olika toner ligger och hur de
ska förstå tontabellen och notsystemet så som de presenteras i boken.
När Pelle kommer fram till Caroline – som är den kvinna som tidigare
under lektionen berättat om sina erfarenheter från en annan gitarrcirkel –
får han frågor om sin undervisningsfilosofi. Pelle svarar. Efter ett tag blandar sig Johannes (B8) in i samtalet.
Tid

Musicerande

Cirkelledarens tal – Pelle

31:31

Deltagares tal

Andra
handlingar

Caroline (B7): hur kommer de
sig att du inte börjar med
ackord
att du börjar utan med noter
jaa

31:36
31:40

vad e din filosofi
min filosofi
precis

31:44

31:51

31:58
32:03

32:08
32:13

min filosofi det e nog att
att ackorden och de
de de kommer man att hinna lära
sig ändå va
de e liksom
de e så lätt att
själv lägga till något nytt grepp
och jag tror att
jag tror att det är bra att
kunna lite grann om not
noterna innan man
börjar e du med
att man får känna lite på gitarren
min filosofi att de
man kanske blir lite mer skrämd
om man får lägga dit arton fingrar
första dan

32:17

Johannes (B8) men jag tycker
att det e kul att lära sig för det
här har allti varit grekiska
förut
jaa
och nu förstår man ju faktiskt
lite grann

32:25

jaa
ja vi kommer att lä
vi kommer att köra ackord också
mm

Vid ett senare tillfälle återkommer Caroline till samma frågeställning, när
Pelle frågar om hennes frånvaro gången innan. Hon berättar om sina tidigare erfarenheter och om sin önskan och målsättning med att börja i denna
studiecirkel. Pelle bemöter först hennes frågor genom att lyssna, därefter
ställer han frågor om hennes önskemål. Till sist beskriver han sin egen
plan, samt öppnar för en lösning mer anpassad till hennes förväntningar.
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Tid
38:06

Cirkelledarens tal – Pelle
du var inte här förra gången men du var här idag
vad har du för liksom
du har
inget

Deltagarnas tal

Caroline: ja
jag gick på
de eju därför jag blir så himla förvirrad när
jag ska göra de här
jag gick en annan nybörjarkurs på
(skolans namn) hos en annan kille och
de funkade jättebra
och där lärde vi oss i princip
bara ackord

38:10

38:25

jaa
grejen var att jag
jag la av mer eller mindre liksom
jag hann inte med att öva
38:35

näe precis
och då kände jag att
jag inte ville gå den här fortsätt
fortsättningskursen för där börjar dom med
barréackord och allting

38:43

ja just de
och då hade jag liksom
varit borta för länge från den
okej
så då ville jag börja om från början då igen
och börja om liksom på nytt

38:51

tjju (jakande inandning)
och var de ju liksom ackord jag lärde mig
38:59

mm
men ede de du vill då
du vill inte lära dig noter överhuvudtaget då eller
förstår du vad jag menar

39:06

jag får tänka efter vad jag vill kunna spela
ganska enkelt kunna fort ånu
ja

39:10

39:13

jag har liksom inte ambitionen och
näe
men jag kan säga
att så som de som kommer att hända för oss
ja

39:19

de e att efter den här terminen kommer vi att ha
spelat igenom alla noter i första läget
sen har vi spelat några av de vanligaste ackorden
då
mm
kanske känt nåt på nåt barréackord också
lite grand så där i alla fall
jaa

39:26

och så kört lite låtar då
ja

39:30

men
de går ju ganska fort jag tror att
man tycker att man lär sig ganska mycket när de
e slut
jaa

39:36

så har de i alla fall varit förut
men
ja deeju samma man får ju koll
träna själv de går ju aldrig av sig själv man måste
kämpa lite grann
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nä jag bara tänkte på att liksom hur de får
plats i huvet för nu jag liksom
jag har ju lärt mig de här e ju D liksom
ja

39:53
39:54

ja de kommer vi köra idag med då

ha
förstår du
ja just de
de blir rätt många d

ja
att hålla reda på
hurede jag tänker
man
att man

39:59

jaa
jag får bestämma mig för hur (ohörbart)
40:05

jag vet inte
jag tror inte de kommer bli några problem
för de hänger ju ihop

40:11

jag tror inte de
jag har inte upplevt som de

ja
näe
40:18

men häng på åkolla då
annars får vi väl lösa de
tycker du att de e si åså så får vi väl ta de
de går ju aldrig
man behöver ju inte ta de
man behöver ju inte köra lika med alla
näe

40:27

40:35

man kan göra nåt special (engelskt uttal) de fixar
sig
så häng på du bara
men vi kommer att köra noter åså
så att du inte tycker de e helt värdelöst
nu var ju du inte med förra gången
eh
förstod du ungefär vad jag prata om inte alls eller

40:41

ja absolut de känns
jaa
de känns helt okej
jaa näe

40:45

(repeterar namnen delvis ohörbart) de kommer
att ta några gånger
ja men de e bra
annars får du säga till om de e
mm
nåt som verkar strulig

Under den 44e minuten ställer en av deltagarna en fråga om vad denne
uppfattar som ”pilar” i notbilden. Cirkelledaren växlar fokus och riktar nu
åter uppmärksamheten och sina instruktioner mot hela gruppen. Han gör
en genomgång av hur skaften på notsymbolerna är vända. Under tiden
slutar deltagarna att spela och vänder uppmärksamheten mot cirkelledaren. Efter en minuts genomgång ställer Johannes en fråga till Pelle som
handlar om hur han ska tolka notbilden.
Därefter återgår man till arbetssättet där Pelle går runt i gruppen medan deltagarna sitter och spelar på egen hand. Deltagaren (B9) Karin åter-
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kommer till det tidigare temat om ackordspel: ”Alltså, jag skulle vilja lära
mig lite ackord också”. Pelle säger att ”Vi kommer att kompa lite också, vi
kommer att köra ackord varje gång nu så att det blir lika mycket som av
det här i fall alla vill det så kör vi mer.” Caroline återkommer. ”Då känner
man att man kan spela mer.” Pelle svarar: ”Ja du vill inte köra Lunka på
eller Spanien i såna fall?” Caroline: ”Nej jag skulle också vilja köra mer
ackord”. Pelle bemöter genom att säga: ”Näe men vill alla köra ackord
bara så gör vi det, men jag tycker att det kan vara ganska kul att känna till
noter också. Här kommer Johannes åter in i samtalet: ”Ett litet motargument mot att sitta och köra ackord är att man känner ju igen att folk ja nu
har han gått i den skolan nu har han lärt sig dom ackorden det kan vara ju
vara kul också att kunna liksom lära sig en ny låt också”. Här får Karin en
ohörbar fråga från en annan deltagare och svarar: ”Jo jo men jag vill ju lära
mig ackord också, ja men han sa ju det också.” Pelle upprepar att det blir
ackord också. Därefter fortsätter han att gå runt till deltagarna och pratar
med var och en, mest om var toner/noter ligger. Deltagarna fortsätter att
spela samtidigt men inte tillsammans, en spelar ackord.
Efter ungefär tio minuter byter cirkelledaren åter fokus och arbetssätt.
Han sätter sig framför gruppen och börjar leta efter sina papper. Deltagarna fortsätter att öva på sina respektive saker. Efter drygt en halv minut
tar han en bunt kopior och delar ut till eleverna. Johannes kommenterar
papperet (ackordanalys till Tom Dooley): ”Det var ju svårare än noter i alla
fall tycker jag”. Pelle svarar ”ja det är kluriga grejer”. Någon deltagare drar
ackorden, Pelle pratar till hela gruppen. Här följer en tre och en halv minut
lång genomgång riktad till hela gruppen av hur man kompar Tom Dooley
med två ackord. Pelle pratar bl.a. om hur man ska läsa en s.k. grepptabell.
Han visar ackorden på gitarren. Några deltagare spelar lite försynt i bakgrunden.
En timme in på lektionen kommer forskarna in och avbryter. Cirkelledaren önskar hålla på ytterligare ett tag, forskarna går ut ur rummet igen.
Nu spelar och sjunger Pelle och deltagarna tillsammans för första
gången under lektionen. Först spelar man ackord för ackord, samtidigt
som Pelle pratar och visar ackordgreppen ”D” och ”A7” samt hur de ska
dra över strängarna med högerhanden.
Därefter undrar Pelle om alla känner till sången och hur de ska göra
som inte kan melodin. Några deltagare säger sig inte ha hört sången,
Johannes ifrågasätter detta. Lektionen fortsätter med Pelles genomgång av
hur de ska öva på Tom Dooley och riktar sig till hela gruppen. Videobandet
och inspelningen tar slut någon minut innan lektionen avslutas.
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Tid

Musicerande

Cirkelledarens tal

Deltagares tal

åså sjunger man

tom dooley
känner ni igen den
Petter: näe
näe e de tyvärr
63:23

Johannes: haru inte
gått i skolan
Petter: jo men jag
(ohörbart)
liksom
problemet e nu
de e att
jag vet inte hur jag ska få er att komma
ihåg tom dooley
svårt

63:34

ja de e svårt faktiskt
med d-ackordet å A7-ackordet
Caroline: spelar
och sjunger för
sig själv

ja ja de e det
jag kan inte göra mer
näe
de kommer att bli ett problem sen allså
hur jag ska få hitta låtar
som alla känner igen
för att ni kan ju inte noterna så bra heller
ännu
så vi kan lira dem rakt av
även om vi har noterna
eller hur

63:45

mm
63:53

Caroline (B7)
plinkar

tycker ni de e smart
tar ni med en liten bandspelare så här
(visslar)
så kör ni in den medan jag lirar
så har ni så kommer ni ihåg det
ede nåt struligt
med ackorden nu
vi får lägga mer tid på ackorden nästa
gång
Johannes: ska
fingrarna sättas på
de där punkterna

64:11

nä
de kan vara lite klurigt kanske
men ni förstod hur ni gör
Johannes: men den
här femte A7
från femte strängen
ere hela vägen ner
till bottensträngen

64:21
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ja
ja just de
(visslar)

Andra
handlingar
cirkelledaren
sitter och
pratar vänd
mot gruppen,
som sitter i en
halvcirkel
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64:30

men ni kommer ihåg de att
gör anteckning på de
D går från fjärde strängen
från D-strängen allså
och A7 går från femte strängen
A-strängen
(ohörbart)

64:37

spelar man
spelar man
drar över alla strängar på d
då låter de piss allså
Johannes: men den
här G då ere fjärde
då också
ja G då drar man från alla
G e alla

64:45

64:58
65:00

vi kommer att
de kommer att stå de där sen
när i de här papprena som ni får utav
mig
då kommer de att stå
men nu får ni komma ihåg de själva då
bra nästa gång
(bandet slut)

Analys av lektion 4
Repertoar, musicerande och musikbruk under lektion 4.
Lektion 4 skiljer sig på flera sätt från de tre tidigare gitarrlektionerna. Det
musikaliska skeendet under lektionen kan närmast jämföras med lektion 2.
Det spel som förekommer under lektion 4 kan karaktäriseras som
”tonträffningsövning”. Det är därför, liksom under lektion 2, tveksamt om
deltagarna i sitt spel kan referera till sina inre representationer av musik,
eftersom de övningar man arbetar med under lektion 4 skiljer sig mycket
från andra musikformer. Elevernas uppmärksamhet fokuseras till mycket
stor del på att följa med i boken och lyssna till cirkelledarens mångordiga
instruktioner. Dessa refererar till symbolerna i läromedlet och inte till
klingande musik.
Den repertoar som förekommer under lektion 4 kan i de två första fallen – Lunka på, På bron vid floden Avignon och Till Paris karaktäriseras som
övnings- eller skolmusikstycken. Den sista Tom Dooley är ursprungligen en
amerikansk traditionell visa, men har genom att ständigt reproduceras i
läromedel för gitarr, alltmer fått karaktären av ett skolmusikstycke.
I början av lektionen går cirkelledaren in och ut ur rummet för att
stämma deltagarnas gitarrer. Under denna sekvens pågår spritt i gruppen
ett prövande musicerande, där deltagarna för sig själva eller tillsammans
med någon av de andra spelar enstaka toner.
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En bit in på lektionen förebildar cirkelledaren enstaka toner. Det gör
han återigen vid några få korta sekvenser under den sextiofem minuter
långa lektionen. Först efter drygt tio minuter får deltagarna pröva att spela
de tre toner cirkelledaren pratat om i sin långa instruktionssekvens. Typiskt för lektionen är att nästan allt musicerande deltagarna utför sker
samtidigt, men inte tillsammans. Det gör det svårt såväl för oss som observatörer, och troligen även för deltagarna att dels koncentrera sig, dels att
överhuvudtaget höra vad man själv och de andra spelar. Precis i slutet av
lektionen finns en sekvens med gemensamt spel, där deltagarna och cirkelledaren spelar ackorden till Tom Dooley, samtidigt som Kalle sjunger
osäkert. Deltagarnas spel har genomgående kodats som prövande och cirkelledarens som instruerande.

Språkbruk och tematik under lektion 4
Även i denna lektion är det tydligt att cirkelledaren är den som är den
mest verbalt aktive. Cirkelledaren hinner under de sextio minuterna göra
över ettusen etthundra instruerande yttranden. Detta utgör två tredjedelar
av det totala antalet yttranden. Deltagarnas yttranden är i hög grad prövande och beledsagande. Till skillnad från de tre tidigare lektionerna finns
det nio yttranden som kodats analyserande. Däremot finns det inga expressiva yttranden. I tabellen nedan visas hur lektionens yttranden kodats
på olika språkbruk.
Språkbruk fördelat på yttranden under lektion 4
Språkbruk
Prövande/sökande
Instruerande
Beledsagande
Analyserande
Expressivt
Totalt antal yttranden

Cirkelledaren
161
1117
50
9
0
1337

Deltagare B 4-12
224
2
122
0
0
348

Totalt antal yttranden
385
1119
172
9
0
1685

Tabell 4. Fördelning av cirkelledarens respektive deltagarnas yttranden på
skilda språkbruk.

Efter en inledning med främst social tematik startar cirkelledaren en lång
sekvens där han med en serie instruktioner försöker att förklara hur deltagarna ska läsa dels översiktstabeller, dels noter i läromedlet. Lektionen
skiljer sig på så sätt från de tre tidigare, där läraren Kurt endast kommenterade i anslutning till varje sekvens, som en sorts ”Följa John”. Cirkelledaren redovisar under flera sekvenser någon form av presentation av hur
han tänkt lägga upp lektionen och kursen. Han ställer frågor till deltagarna
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om hur det har gått för dem sedan förra lektionstillfället. En sådan presentation förekommer inte alls under Kurts lektioner.
Tematiken under lektion 4 är till stor del kognitiv, d.v.s. består framför
allt av att cirkelledaren pratar om vad och hur man ska göra när man läser
symbolerna i boken. Ett typiskt exempel på en sådan sekvens med kognitiv tematik, där Pelle pratar om avläsningen av symboler, är följande, som
utspelas sex minuter in i lektionen:
Och om man kollar på dem så ser man att det är ytterligare nya noter som vi
inte har spelat förut. Nu ska vi spela på andra strängen, och till och med lite
på tredje. Faktiskt så är det dubbelt så mycket men då ser man att på sidan
åtta att är det nya. Där ser man både första och andra strängens noter och
toner var dom sitter på gitarren.

Denna långa sekvens består av kedjor av yttranden, som kanske har syftet
att vara förklarande, men där det kan diskuteras om cirkelledaren lyckas
med detta. Genomgången saknar med några få undantag analys, och refererar inte i någon högre grad till deltagarnas tidigare erfarenheter, t.ex.
genom användning av expressivt språkbruk. De toner/noter deltagarna
förväntas lära sig under lektionen presenteras som siffror på band och
strängar, i fingersättningar, i tonnamn och i notsymboler. Representationerna man utgår ifrån i läromedlet är mycket informationstäta och innehåller flera nivåer av kunskap, som i sin tur bygger på att den som läser
det kan referera till tidigare erfarenheter. Om man aldrig spelat gitarr tidigare saknas vissa grundläggande erfarenheter och kunskaper, vilket gör
det svårt att bearbeta informationen i bokens schematiska tabeller. Flera av
deltagarna uttrycker senare under lektionen att de har stora problem med
att förstå symboler och tabeller.
Under en tjugo minuter lång sekvens får deltagarna följa med i boken
utan att själva spela de presenterade tonerna. Cirkelledarens instruktioner
består i stort sett av direkta referenser till representationerna av gitarrhalsen och till notsymbolerna i läromedlet. Under dessa sekvenser sitter deltagarna tysta och tittar i sina böcker, någon elev knäpper diskret på sin gitarr vid ett par tillfällen.
Först riktar Pelle sin presentation till hela gruppen. Tjugosex minuter in
på lektionen byter han fokus, reser sig och börjar gå runt i gruppen. Han
går från deltagare till deltagare och ställer frågor till var och en om hur de
har förstått uppgiften. Parallellt med detta börjar deltagarna öva på dagens
melodier samt prata med varandra. Under dessa sekvenser har det varit
svårt att helt uppfatta varje del av kommunikationen.
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Tematiken är i stort sett densamma genom hela lektionen, d.v.s. den rör
sig kring hur notbilden med dess symboler ska tolkas, och i viss mån även
om gitarrteknik. Initiativet till det senare temat tas av deltagarna. Cirkelledaren har i sin genomgång utgått från notbilden i boken och inte verbalt
tematiserat gitarrteknik.
Drygt 31 minuter in i lektionen kommer Pelle fram till Caroline. Det är
en kvinna i 25-års åldern. Hon ställer vid tre tillfällen under lektionen frågor till läraren om varför han lagt upp kursen som han gjort, ”vilken är din
filosofi?”. Hon relaterar frågan till sina tidigare erfarenheter från en nybörjarkurs i gitarr och till de förväntningar hon har om att få lära sig ackordspel. Cirkelledaren lyssnar till hennes argument och beledsagar hennes yttranden. Därefter försöker han att svara på hur han ser på sin målsättning med kursen och varför han vill att deltagarna även ska lära sig
noter. Här faller deltagare Johannes in till Pelles försvar. Diskussionen
forsätter vid ett par tillfällen under lektionen.
Denna sekvens av prövande och beledsagande yttranden skiljer sig
mycket från den verbala kommunikationen i de tre tidigare gitarrlektionerna, där deltagarna aldrig pratat så mycket och där läraren inte visar
något intresse uttryckt i genuina frågor till eleverna.
Liksom i de tidigare lektionerna tematiseras aldrig musikens expressiva
aspekter av cirkelledaren. En av deltagarna säger dock att det är viktigt att
”känna att man kan spela”. Det som språkliggörs handlar nästan helt och
hållet om hur man ska avläsa noter och hitta var de ligger på gitarrhalsen
genom att titta på tabeller. Ett annat tema under lektionen initieras i början
av Pelle, men därefter vid flera tillfällen av deltagarna, och berör Pelles
målsättning med kursen och valet av repertoar, spelsätt (d.v.s. främst koncentrera sig på notläsning och bara i viss mån spela ackord). Det är dock
cirkelledarens presentation som står i fokus, och Pelle motiverar inte vad
han bygger den på, förrän en av deltagarna kommer med invändningar
utifrån sina egna målsättningar och förväntningar. Cirkelledaren tar inga
initiativ till att låta deltagarnas personliga erfarenheter och målsättningar
komma till tals under lektionen och dessa utmanar inte heller Pelles definition av situationen. Det är cirkelledaren som har initiativet och förväntas
ge en struktur för deltagarna att förhålla sig till.

Interaktion under lektion 4
Interaktionen under lektion 4 skiljer sig på flera sätt från de tidigare tre
lektionerna. Några av anledningarna till detta kan vara att det är en
grupplektion med relativt många deltagare, samt att dessa är vuxna. Det
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filmade lektionstillfället är det andra i kursen. Regler och roller har därför
ännu inte hunnit etableras, vilket ger deltagarna möjligheter att definiera
och omdefiniera situationer. Cirkelledarens maktposition i gruppen kan
antas vara svagare än Kurts, bl.a. eftersom Pelle saknar musiklärarutbildning. Ytterligare en orsak till skillnaden i interaktionsmönster, kan vara att
cirkelledaren, till skillnad från Kurt, varierar mellan olika arbetssätt. Ibland
vänder han sig till hela gruppen, ibland till enskilda individer.
Pelle tar ofta direkt ögonkontakt med deltagarna när han går runt och
pratar med var och en. Han frågar varje individ hur det går och lyssnar till
svaren. Detta sker inte på de tidigare gitarrlektionerna. Kurt lade ofta orden i munnen på eleverna och han besvarade ofta själv de frågor han
ställde. Till skillnad från Kurt, sitter Pelle ofta mitt emot eleverna, så att
alla kan se vad han gör och hans ansikte och ögon.
Under de långa sekvenser när cirkelledaren går igenom toner/noter i
boken förhåller sig deltagarna relativt avvaktande. Deltagarnas gensvar på
Pelles mångordiga presentation kan beskrivas som en artig väntan på att
han ska komma ”i mål.” Några av deltagarnas ansiktsuttryck och kroppshållning avspeglar en viss otålighet. Caroline visar tydligare än de andra
att hon vill ha en förändring, genom att börja knäppa på strängarna samtidigt som läraren pratar. Det är också hon som mer öppet ställer sig
frågande till Pelles planer och målsättning med kursen och till vad man
arbetar med under just denna lektion.
Genom att i viss mån presentera hur han tänkt sig lektionen och kursen
öppnar Pelle för en direkt dialog med deltagarna, då dessa får något konkret att förhålla sig till. Han uppmanar dem under olika sekvenser av lektionen att ställa frågor om det han har gått igenom. När Pelle går runt i
gruppen ges alla deltagare möjlighet att framlägga sina synpunkter, vilket
framför allt Caroline tar fasta på.
Cirkelledarens gensvar på denna problematisering, är inte dömande,
han ställer frågor till Caroline för att ytterligare klargöra hennes position.
Han försöker förklara sina egna ställningstaganden samtidigt som han
förhåller sig öppen till att förändra dessa i relation till deltagarnas önskemål. I den första delen av diskussionen håller han fast vid sin målsättning
och förklarar för Caroline att han tror att hon nog kommer att kunna
hänga med på denna utan problem. Efter fem minuter blandar sig ytterligare en deltagare in i diskussionen och vill lära sig ackord. Caroline återkommer nu med mer starkt formulerade yttranden. Pelle beledsagar först
genom att upprepa hennes yttranden i form av frågor. ”Näe men vill alla
köra ackord bara så gör vi det, men jag tycker nog att det kan vara ganska
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kul att känna till noter också. Här får Pelle stöd av Johannes, som verkar
vilja visa sin sympati. Därefter ebbar diskussionen kring detta tema ut och
Pelle fortsätter att gå runt till deltagarna och ställa frågor om hur de tycker
att det går. Lektionen fortsätter på samma sätt som tidigare. Diskussionen
har inte lett till att Pelle har ändrat sitt arbetssätt under just denna lektion,
men han har antytt att han kan komma att göra det senare om deltagarna
så önskar.
Några av deltagarna problematiserar att det är jobbigt att koncentrera
sig när alla sitter och spelar samtidigt, men denna kommentar berörs aldrig av Pelle. Kanske hör han den inte i det allmänna sorlet.

Uppmärksamhetsfokus och schematyper under lektion 4
Lektion 4 utmärks av ett mycket tydligt och långvarigt kognitivt fokus.
Under flera långa sekvenser pratar cirkelledaren om notsystemet medan
deltagarna lyssnar samt tittar och följer med i läromedlet.
Uppmärksamhetsfokus under lektion 4
Tid
0:00
5:38
9:33
10:00
10:20
10:36
18:25
21:50
23:15
27:22
29:16
31:36
34:33
34:55
35:51
37:44
41:42
42:06
43:12
44:45
48:06
55:38
59:41
till slut
65:00

Cirkelledarens tematik
socialt
kognitivt
socialt
kognitivt
motoriskt/kognitivt
motoriskt/kognitivt
kognitivt
motoriskt/kognitivt
motoriskt/kognitivt
kognitivt
kognitivt
socialt
kognitivt
socialt
kognitivt
socialt
motoriskt
socialt
kognitivt
socialt
motoriskt/kognitivt
kognitivt
motoriskt/kognitivt

Deltagarnas tematik
socialt
kognitivt
socialt
kognitivt
motoriskt/kognitivt
kognitivt
kognitivt (/motoriskt för dem som spelar)
kognitivt
motoriskt/kognitivt
kognitivt
kognitivt (/motoriskt för dem som spelar)
kognitivt (/motoriskt för dem som spelar)
kognitivt (/motoriskt för dem som spelar)
kognitivt (/motoriskt för dem som spelar)
kognitivt (/motoriskt för dem som spelar)
kognitivt (/motoriskt för dem som spelar)
kognitivt (/motoriskt för dem som spelar)
kognitivt (/motoriskt för dem som spelar)
kognitivt
socialt
kognitivt (/motoriskt för dem som spelar)
kognitivt (/motoriskt för dem som spelar)
kognitivt (/motoriskt för dem som spelar)

Figur 6. Översikt över lärarens respektive elevernas uppmärksamhetsfokus
under lektion 4.

Under de sekvenser där cirkelledaren förevisar på gitarr och i sång, verkar
det som om han själv inte riktigt införlivat de motoriska scheman som
krävs för att han obehindrat ska kunna spela och sjunga för deltagarna.
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Det kan vara en av anledningarna till att han inte verbalt tematiserar motorik/gitarrteknik, utom i form av svar på direkta frågor från deltagarna.
Deltagarnas uppmärksamhet styrs mot avläsningen av symbolerna. Under
de sekvenser där alla spelar samtidigt har vi uppfattat att det bland deltagarna finns dem som spelat förut. De har utifrån tidigare erfarenheter utvecklat grundläggande motoriska scheman för gitarrspel, främst ackordspel.
Samtliga deltagare i gruppen verkar ha samma problem som Teresia
hade under lektion 2, eftersom undervisningen nästan helt fokuserar på
notbilden. Till skillnad från Teresia, så måste kursdeltagarna lägga ytterligare ett steg till avkodningsprocessen, eftersom de ännu inte vet namnen
på tonerna/noterna. Dessutom får de inte heller spela särskilt mycket under lektionen, vilket ytterligare försvårar schemabildningen. För att kunna
spela efter noterna till t.ex. Lunka på, så måste de bearbeta information på
flera nivåer samt utföra ett flertal precisa rörelser: läsa och benämna notsymbolerna; hitta motsvarande ton i den schematiska tabellen över gitarrhalsen; utföra de små, sammansatta och precisa rörelser som krävs för att
kunna trycka ned ett finger på rätt band och sträng samt slå an just denna
sträng; jämföra det man spelar med sin egen inre representation av hur
musiken ska låta; gå tillbaka till steg ett genom att på nytt fokusera blicken
på rätt ställe i notbilden.
Detta får sammantaget till följd att uppmärksamheten måste pendla
mellan olika schematyper. Spelet blir därmed orytmiskt och osammanhängande. Det man spelar liknar nu tonträffning snarare än Lunka på.
Deltagarna lämnas ensamma med stora delar av läroprocessen, eftersom
endast vissa delar av den tematiseras i cirkelledarens instruktioner.

Sammanfattning lektion 4
Under lektion 4 talas det mycket och spelas väldigt lite tillsammans. Lektion 4 utmärks av långa sekvenser av instruktioner, där cirkelledaren talar
om hur läromedlet ska läsas. Under dessa sekvenser förhåller sig eleverna
artigt avvaktande, någon spelar lite i bakgrunden. Lektionen skiljer sig
från de tre andra gitarrlektionerna på flera sätt. Cirkelledaren presenterar
till skillnad från Kurt en plan för hur han tänkt sig arbetet under såväl lektionen som under hela kursen. Detta får till följd att deltagarna ges möjlighet att förhålla sig till vad Pelle planerat. De kommer då att kunna bemöta
Pelle så att deras egna erfarenheter och förväntningar får komma till uttryck. Vid flera tillfällen motiverar Pelle varför han anser att man ska arbeta med något moment t.ex. notläsning. Sådana motiveringar förekom-
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mer inte alls under de tre andra gitarrlektionerna. Cirkelledaren är under
lektion 4 mycket verbalt aktiv, däremot förebildar han i liten omfattning.
De instruktioner han ger refererar i hög grad till symboler och schematiska
bilder i läromedlet. Därmed kommer deltagarnas uppmärksamhet att
starkt fokuseras på kognitiva aspekter. Det är tveksamt om det spelande
som sker under lektionen kan benämnas musicerande, snarare kan det
karaktäriseras som tonträffning.

Sammanfattande analys av gitarrlektionerna 1-4
Resultaten av analysen av gitarrlektionerna följer i stort sett de tidigare
refererade studierna. Läraren är den som dominerar lektionen på det verbala planet och eleverna underordnar sig denna ordning och de roller som
verkar ha etablerats under tidigare lektioner. Lektion 1 skiljer sig i viss
mån från detta mönster. Eleven Petra har varit frånvarande från ett antal
lektioner. Det kan vara en anledning till att såväl spelsätt och interaktionsmönster verkar vara mindre etablerade än under lektion 1 och 3.

Språkbruk och tematik
Utmärkande för alla de fyra gitarrlektionerna är bristen på variation i sätten att använda språk och musik som pedagogiska verktyg. Det är lärarna
Kurt och Pelle som står för en helt dominerande del av antalet yttranden
under samtliga lektioner. Den bristande variationen i uttryckssätten blir
tydlig genom kodningen på olika musikbruk och språkbruk, där samtliga
fyra lektioner uppvisar mycket likartade mönster. Lärarna är klart mest
verbalt aktiva under samtliga fyra lektioner. Den vanligaste typen av yttrande är instruktioner som direkt relaterar till de handlingar eleven/eleverna är upptagna med eller just har utfört. Det förekommer i stort
sett inga analyser eller något expressivt språkbruk, som skulle kunna
knyta an till elevernas tidigare erfarenheter. Lärarna är också påtagligt
ointresserade av elevernas erfarenheter och förväntningar.
Språkbruk under lektion 1 till 4
Språkbruk
Prövande/sökande
Instruerande
Beledsagande
Analyserande
Expressivt
Totalt antal yttranden

Lärare +
cirkelledare
289
2078
93
9
0
2469

Elever samt
cirkeldeltagarna
382
20
317
0
0
719

Totalt antal
yttranden
671
2098
410
9
0
3188

Tabell 5. Översikt över yttranden kodade på språkbruk under samtliga gitarrlektioner.
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Vad som fokuseras och tematiseras språkligt under lektionerna skiftar
något mer mellan lektionerna än språkbruk och musikbruk. Här kan man
se skillnader som bl.a. kan förstås mot bakgrund av de skilda interaktionsmönstren, dels mellan Kurt och de tre eleverna, dels de andra villkoren under lektion 4, där lärare B har nio elever att interagera med. Även
här är dock likheterna större än skillnaderna mellan lektionerna. Den
språkliga tematiken utgår från representationerna, och det man behandlar
är främst hur eleverna ska avkoda notbilden och träffa motsvarande toner
på gitarren. Däremot tematiserar lärarna knappast alls det som eleverna i
hög grad är upptagna med, d.v.s. att koordinera komplexa rörelsemönster,
samtidigt som man lär sig avkoda notbilden/ackordanalysen. Denna problematik får eleverna i stort sett försöka hantera på egen hand, så gott det
går. Detta leder till stakande spel som kan karaktäriseras som tonträffningsövningar. Lärarna uppmärksammar att eleverna har problem, men
tolkar oftast detta som att ett uttryck för att de ännu inte förstår och kan
läsa av notbilden. Det är också ett tydligt mönster för lektion 1-3 att lärarens instruktioner kommer ad hoc och således inte verkar vara föreberedda på så sätt att de anknyter till tidigare lektioner, teman eller till mer
övergripande resonemang. Instruktionerna kommer vartefter eleven får
problem eller ska ledas vidare i spelet, men sätter inte vid något tillfälle in
det som tematiseras i något större sammanhang. Hur det låter är inte heller
något som kommer till uttryck i den verbala kommunikationen. Lärarna –
framför allt A – refererar endast till notbilden. Detta innebär sammantaget
att eleverna blir mycket beroende av lärarna. Lärarna förklarar inte varför
och hur, de säger bara vad eleverna ska göra. Eleverna får då inte tillgång
till de tankemönster eller principer som ligger bakom t.ex. en fingersättning, vilket gör det svårt för eleverna att självständigt kunna utföra en
sådan.

Repertoar och musikbruk
Repertoaren under de fyra lektionerna kan grovt indelas i skolmusik och
övningsstycken skrivna för den specifika lektionskontexten, samt autentisk
musik, d.v.s. sådan musik som framförs utanför skolkontexten. Övningsstycken av typen skolmusik förkommer under lektion 2 och 4, medan lektion 1 och 3 innehåller exempel på musik som även spelas utanför skolkontexten. Det är dock intressant att här notera, att även när man spelar
s.k. autentisk musik gör man det på ett statiskt sätt. Detta reducerar musiken på kvaliteter som är viktiga i originalframförandena. Det får till följd
att även den musik som kategoriserats ”autentisk” kommer att få en form
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som anpassas efter situationen. Poplåten blir en greppövning, bossa-låten
en fingersättnings- eller rytmövning. Därmed inte sagt att denna musik
måste förenklas på detta sätt för att vara möjlig att spela av elever på den
speltekniska nivå som dem i vår studie. Det är fullt realistiskt att tänka sig
helt andra och mer musikaliskt varierande sätt att spela dessa stycken. I
detta sammanhang kan nämnas att skapande arbetssätt i form av improvisation, gehörsspel eller komposition inte förekommer alls under gitarrlektionerna.
Under samtliga fyra lektioner är det prövande musikbruket det mest
vanligt förekommande. Alla lektionerna utmärks musikaliskt av att man
går vidare utan att ta om eller träna på sekvenser så att musicerandet kan
utvecklas till ett expressivt musikbruk. Det innebär genomgående för lektionerna 1 till 4 att spelet i stort sett genomgående aldrig utförs på ett rytmiskt och sammanhängande sätt, utan som avhuggna förkortade sekvenser. Lärare och elever försöker hitta rätt tonhöjder eller ackord (lektion 1) i
korrekt ordningsföljd. När man något sånär uppnått detta tar lärarna initiativ till att gå vidare, oftast utan att fokusera på det rytmiska förloppet.
Cirkelledaren Pelle spelar mycket lite under lektion 4 och eleverna har
mycket få tillfällen att spela tillsammans.
Spelet under lektion 1 till 4 kan karaktäriseras som tonträffningsövningar snarare än som det vi i dagligt tal kallar musik. Musicerandet kännetecknas av korta fragmentariska sekvenser eller enstaka toner. Sekvenser
med längre sammanhållna fraser förekommer i några fall under lektion 3.
Det kan därför diskuteras om det prövande musikbruket som är helt
dominerande under de fyra gitarrlektionerna skulle uppfattas som musik
om det förekom i en annan kontext. Läraren Kurt och cirkelledaren Pelle
förebildar i mycket liten grad eller inte alls under lektionerna. Det innebär
att eleverna/deltagarna får mycket små möjligheter att lyssna och skapa
inre representationer av den musik de ska lära sig spela. De blir därmed
hänvisade till notbilden, som dock inte innehåller all den information de
behöver.
Det är också tydligt för den yttre betraktaren att Kurt inte verkar ha förberett sig genom att själv träna på de stycken han förelägger eleverna.
Detta säger han också själv vid åtminstone ett tillfälle. Detta får till följd att
han är upptagen med sitt eget spel under en stor del av lektion 1 och 3 och
därmed har mindre möjligheter att uppmärksamma vad eleverna gör.
De arbetssätt som används, d.v.s. att gå via notbilden för att lära sig
dels ett specifikt stycke, dels att lära sig gitarrteknik ligger inte i linje med
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den syn på kunskapsutveckling som uttrycks i de kognitiva teorier vi tidigare refererat till.

Interaktion
Interaktionen under samtliga fyra gitarrlektioner utmärks av lärarens
dominans och elevernas tystnad. Det är läraren som tar initiativ till vad
som ska sägas och göras, t.ex. genom att instruera, eller att leda spelet vidare genom att peka uppfordrande med en penna i notbilden. Eleverna/deltagarna underordnar sig i stort sett Kurts eller Pelles styrning av
lektionen och visar detta genom att svara på lärarens framträdanden i
olika uttrycksmodaliteter. Vanligast är gensvar i form av beledsagande
yttranden som ”mm”, ”ja” etc. men även leenden, genom att nicka etc. förekommer. Inte vid något tillfälle under lektion 1-3 utmanar eleverna lärarnas definition av situationen och de roller och regler som verkar vara
mönster etablerade under tidigare lektioner. Under den fjärde lektionen
gör en av deltagarna ett försök att problematisera cirkelledarens val av
framför allt innehåll. Detta försök sker under hennes första möte med ledaren, då roller och regler ännu inte är fast etablerade.
Lektion 1 skiljer sig också i viss mån från det ovan beskrivna interaktionsmönstret, eftersom roller och regler under denna lektion är något
mindre fasta och varaktiga jämfört med de två följande. Elevens och lärarens roller verkar vara mindre etablerade än under de andra lektionerna,
vilket bl.a. leder till flera perioder med socialt fokus. Under vissa sekvenser
av lektionen handlar Kurt och Petra vid sidan av varandra snarare än med
varandra.
En noterbar skillnad i interaktionsmönstren mellan lärarens och cirkelledarens lektioner kommer till uttryck genom att Pelle presenterar en plan
för arbetet, som cirkeldeltagarna ges möjlighet att svara på. Kurt ger ingen
sådan plan för arbetet och inbjuder inte eleverna till att uttrycka sina egna
erfarenheter eller förväntningar. I de fall de ändå försöker att göra så, vänder han detta emot dem.

Gitarrläromedlen
Beskrivning och analys
Under gitarrlektionerna används läromedlen ”Gitarren och jag” av H. O.
Sandqvist (1995) samt Gitarr. Spelbok för nybörjare (1977) av Gaston Fabian.
Den första benämns fortsättningsvis bok A. Denna används under lektion
2. Den andra benämns bok B och används under lektion 4. Båda böckerna
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är vanligt förekommande läromedel i nybörjarundervisningen. Bok A ingår i en serie av läromedel under samma rubrik och från samma förlag
med titlar som Trumpeten och jag, Flöjten och jag etc.
Bok A saknar titelsida, vad som skulle kunna kallas ett förord står på
den första tryckta sidan.
”Gitarren och jag” är en nybörjarbok utformad framförallt med tanke på undervisning i kommunala musikskolor och studieförbund.
I den här boken får du lära dig de så kallade stamtonerna på alla sex strängarna. När en ny ton presenteras, repeteras även de ”gamla” tonerna så du
inte glömmer dem. Ganska snart kommer du att kunna spela dina första
melodier. De flesta är kända låtar som du säkert hört förut och gärna vill lära
dig spela.
Ibland kan det vara bra att kunna spela utan noter. Därför finns det i boken
några gehörsövningar och melodier som du själv ska ta ut. Man säger att
man ”spelar på gehör”.
I boken finns också några övningar där du själv skapar musik. Du får några
givna toner ”att leka med”. Man kallar det för att improvisera.
I slutet av boken kan du börja lära dig toner högre upp på gitarrhalsen – så
kallat ”läges-spel”.
Lycka till med din gitarr!
Hälsningar Hans-Olof (Sandqvist 1995, sid. 1)

Förordet saknar rubrik, men verkar vara riktat såväl till den tilltänkte eleven som till läraren. Tilltalet varierar, det mer opersonliga tilltalet verkar
rikta sig till läraren eller kanske till föräldrarna. Du-formen kan antas rikta
sig till eleven. För att man ska kunna förstå texten i förordet krävs vissa
erfarenheter av musik och gitarrspel, trots att det är en bok som riktar sig
till nybörjare. Det verkar som om dess delar, trots du-tilltalet, snarare vänder sig till läraren med syftet att tala om på vilket sätt boken skiljer sig från
andra läromedel. Bok B saknar förord eller annan text som beskriver bokens målgrupp och uppläggning.

Bilder och illustrationer
Båda böckerna är i A4 format. På boks A:s fram och baksida finns en illustration av akvarelltyp, föreställande en pojke på ca 12 år. Han sitter allvarlig
med en akustisk gitarr i spelläge på vänster ben. Pojkens blick är riktad
mot ett notställ som står snett framför honom. Bok B har en illustration i
form av en gitarr i kubistisk stil. På baksidan finns en lista över andra utgivna böcker av samme författare.
Bok A är illustrerad med ett relativt stort antal svartvita teckningar av
Tord Nygren. På de bilder som visar någon som spelar gitarr finns endast
pojkar och män. Det finns flickor på de bilder som illustrerar text och/eller
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titlar i melodierna. På de första sidorna finns ett flertal illustrationer med
syftet att instruera sitt- och handställning.
I bok B finns illustrationer av Hans Veltman på flertalet sidor. Dessa illustrerar innehållet i melodiernas texter och titlar. De rent instruktiva bilderna är få och återfinns på bokens tre första sidor.

Disposition och huvudsakliga moment
Båda böckerna saknar kapitelindelning. I bok A följs förordet av sju sidor
med information i form av bilder och termer på gitarrers olika delar; bilder
som visar en man sittande med gitarr; pilar med text i form av korta imperativsatser; grepptabeller; bilder på höger och vänster hand med deras beteckningar. På sidan nio presenteras noter för första gången. Därefter följer
83 numrerade melodier representerade i notskrift. På nästan varje sida
finns insprängda faktarutor med en kort text, oftast om nya toner/noter.
Därutöver finns totalt åtta rutor med förslag på gehörsuppgift eller utantillspel. Därutöver finns fem rutor med improvisationsövningar, som utgår
från ett förslag presenterat i noter. På fem ställen finns en text som uppmanar till övning varje dag, samt påståenden om att det är bättre att öva
lite varje dag än mycket en dag.
Bok B börjar med en innehållsförteckning i alfabetisk ordning samt en
sida med en teckning av en gitarr med namn på gitarrens olika delar. På
nästa sida finns ytterligare en teckning av gitarrhalsen med strängbeteckningar, samt en högerhand med bokstavsbeteckningar. Under denna följer
i noter något som kallas Dagliga övningar. I den första övningen spel på
lösa strängar, i den andra tvåstämmigt spel, den tredje övningen är en arpeggioövning111 och den fjärde ett s.k. plockkomp. Notsymbolerna förklaras endast genom att det under noterna står vilken sträng tonerna ligger
på. Detta framställningssätt visar att det delvis är frågan om en gehörsövning. De komplicerade rytmerna förklaras inte, utan det får antas att läraren ska visa detta och eleven härma. Detta förekommer på flera ställen i
boken t.ex. sid. 39. På nästa sida finns en bild av gitarrhalsen under rubriken ”strängarnas namn”. Här finns även en strängramsa En Häst Går Aldrig Ensam. Under denna finns en teckning av en vänsterhand med dess sifferbeteckningar och en förklaring till hur de ska läsas. Längre ned finns till
vänster på sidan en liten grepptabell med vidhängande text: ”Slår du an
111

Arpeggio är en italiensk term som betyder brutet ackord. Att spela arpeggio innebär
att man i snabb följd spelar en sträng i taget i ett ackord. Anslagsmönstret kan varieras
bl.a. beroende på taktart. Arpeggio är vanligt i allt fingerspel på gitarr och i olika genrer,
såväl i västerländsk konstmusik som i popballader.
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1:a strängen ’lös’ så får du tonen E”. Till höger finns motsvarande ton i
noter med texten: ”Tonen E på notplanet ligger så här”. På nästa sida finns
en kort beskrivning av enkla rytmer. Därefter fortsätter bok B med att presentera tre toner i taget (som spelas på samma sträng), däremellan finns
melodier, dels korta övningsstycken, dels mer vad som kan kallas autentisk musik. Här och var finns tekniska övningar insprängda. Dessa presenteras ibland även i tabulatur, d.v.s. greppnotation.

Repertoar och spelsätt
Gitarren och jag 1 innehåller 52 melodier/låtar. Dessa kan grovt delas in i
följande genrer: ”Skolmusik/barnvisor”, som är den mest vanliga genren
med 25 melodier, ”Folkmusik/trad./visor” som är den näst vanligast förekommande genren med 16 melodier, samt ”evergreen/schlager” med tre
melodier, och slutligen kategorin övriga. I den sistnämnda finns ett exempel på västerländsk konstmusik, en pastisch på en blues, fast med namnet
Rocklåt, samt en psalm. Det spelsätt som föreskrivs i Gitarren och jag kan
genomgående beskrivas som enstämmigt solistiskt melodispel.
Det finns inga exempel på ackordspel. Det finns ett exempel på ensemblespel längst bak i boken, i form av ett tvåstämmigt arrangemang av
Nu tändas tusen juleljus. Till några av melodierna finns ackordanalys, men
denna riktar sig enbart till läraren. Det finns inga ackordtabeller eller instruktioner om ackordspel som riktar sig till eleverna. De gehörs- och improvisationsuppgifter som finns är hårt styrda och utgår från en notbild.
Oftast handlar det om att spela en tidigare genomgången melodi utantill
(sid. 25).
Syftet med improvisationsövningarna så som det framställs verkar vara
att träna på det givna tonmaterialet i en annan ordning än i de enkla melodier som framställs, ett exempel från sid. 24 visas först en förövning med
tre noter – A, C och E. Under står texten: ”Gör en melodi av de här tonerna. Använd den här rytmen”. Det förväntade resultatet kan sägas ligga
långt från andra typer av improviserad musik t.ex. folkmusik eller
pop/rock. Det vore dock tänkbart att använda fraser och teman från dessa
genrer som utgångspunkt, även på den gitarrtekniska nivå eleverna befinner sig. Detta skulle dock innebära att fokus hade förskjutits från notspel
till gehörsspel.
Musikvalet i Gitarren och jag 1 karaktäriseras också av ett melodival utifrån ett progressivt tänkande som i första hand utgår från notsystemet.
Musiken är vald utifrån den övergripande idén att representera kunskaper
i gitarrspel i notbilden. Musik blir med detta synsätt detsamma som repre-
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sentationen, och kunskapssynen kan beskrivas som atomistisk eller
detaljfokuserad. Genom att lära sig en ton i taget ska eleven bygga upp
kunskaper så att denne, någon gång i framtiden, ska kunna spela ”riktig”
musik. De evergreens som skulle kunna betecknas som mer riktig eller
autentisk musik måste underordnas den atomistiska principen för att
passa in i läromedlet.
Gitarr Spelbok för nybörjare innehåller 120 melodier. Flertalet av dessa har
liksom i Gitarren och jag kodats som skolmusik/övningsstycken, som folkmusik – svensk eller anglosachsisk, eller evergreens. Till skillnad från bok
A innehåller B flera samspelsarrangemang för två eller tre gitarrer. Dessutom finns här fler exempel på västerländsk konstmusik än i bok A. Det
finns även ett antal pastischer i olika stilar komponerade av författaren. I
slutet av boken presenteras ackordspel och skalspel. Här finns även exempel på spansk flamencomusik (sid. 35). Det finns två exempel på bluesartade spelsätt.
Spelsätt och musikval i bok B kan beskrivas som mer gitarristiskt än i
bok A. Med gitarristiskt menas här att gitarrens specifika klangliga kvaliteter tas tillvara, d.v.s. det låter mycket även med relativt små medel. Detta
görs inte alls i bok A, utan i denna är spelsättet helt inriktat på melodispel.
Exempel på ett gitarristiskt spelsätt i bok B, är de tidigare beskrivna övningarna på sidan 4. Där ges tillfälle att pröva på att spela ackordiskt över
lösa strängar. Senare följer andra exempel, t.ex. introduktion av enkel tvåstämmighet på lösa strängar, eller i form av en summarytm (sid. 14). En lös
G-sträng används som ackompanjemangston. Sammantaget kan sägas att
spelsättet i bok B är väsentligt mer varierat än i bok A. I Gitarren Spelbok för
nybörjare får man pröva på flera av gitarrens möjligheter, t.ex. arpeggiospel
redan från start.

Kunskapsformer och progression
Det huvudsakliga progressionsperspektivet i boken Gitarren och jag (A) är
att lära sig avkoda och spela enkla melodier från en notbild. Det är kognitiva schematyper som står i fokus i bokens presentation av stoffet. Gradvis
presenteras en ton/not i taget, för att sedan sättas samman till korta melodiexempel. Det är alltså tonen som är den minsta enheten, inte frasen.112
Notbilden presenteras med tonhöjder i fokus, rytmer och rytmläsning blir
sekundär.

112

Jfr bokstaven i relation till meningen.
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Gitarrteknik presenteras framför allt i de inledande avsnitten om sittställning, handställning och anslag. Därefter finns endast en text om teknik
(sid. 45), som behandlar lägesspel, dock utan att förklara varför man spelar
på detta sätt.
De gehörs- och improvisationsövningar som finns i bok A, utgår från
notbilden. I instruktionen begränsas vad eleven får göra med de toner som
ska användas. Ofta handlar gehörs-/improvisationsövningarna om att
repetera tidigare presenterade melodier. Gehörsspel ses alltså inte som ett
sätt att lära sig musik på, utan behandlas om ett komplement till notbilden.
Det är notbilden som står i centrum även vid dessa övningar, inte lyssnandet, skapandet eller det personliga utförandet.
Detta skulle sammantaget kunna beskrivas som ett atomistiskt förhållningssätt, d.v.s. att börja från små delar som sedan sätts samman till allt
större helheter. Denna kunskapssyn är även tydlig i sättet att presentera
nya moment, t.ex. toner/noter, eller andra symboler. Dessa presenteras
mycket kortfattat varefter de dyker upp, utan att ges en förklaring, t.ex.
genom att sätta nya moment i relation till tidigare erfarenheter eller större
helheter.
I Gitarr Spelbok för nybörjare (B) är progressionsperspektivet mer utvecklat än i bok A. Här finns ett tydligare fokus på den motoriska progressionen. I några fall presenteras övningsstycken i greppnotation, vilket fokuserar uppmärksamheten på det motoriska i momentet. Musikvalet utgår
såväl från progressionen i notbilden, som från en gitarrteknisk svårighetsökning. Det finns inga utskrivna förslag på gehörs- eller improvisationsövningar. Däremot finns det musikstycken som man kan anta är tänkta att
i första hand läras in på gehör, eftersom de noter som finns i dessa är väsentligt mer komplexa än det man tidigare gått igenom. Man kan även
tänka sig att skalspelet i slutet av boken är tänkt som en grund för gehörsspel och komposition, även om detta inte uttrycks i text. Det finns också ett
exempel på en typ av kompositionsövning som helt utgår från notbilden
(sid. 10). Här finns två tomma notrader med texten: ”Kan du hitta på en
melodi? Använd en blyertspenna.” Detta är snarare en övning i att skriva
noter, än en genuin kompositionsövning.

Språkbruk
Språkbruket i bok A, Gitarren och jag, är till övervägande del instruktioner,
oftast i form av imperativsatser, ibland som påståenden. Instruktionerna är
mest talrika i början av boken för att sedan avta. Exempel på instruktioner
är. ”Glöm inte att växla fingrar med höger hand” (sid. 9); ”Öva hellre lite
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varje dag än mycket en gång i veckan” (sid. 139); ”Fyll i taktstrecken innan
du börjar spela” (sid. 19); och ”Fyll i de toner som fattas” (sid. 40).
De nya moment som förs in förklaras genom korta satser i påståendeform t.ex. ”Upptakt. En ofullständig takt i början av en melodi.” Denna
mening följs av en fråga ”var finns resten av takten?” (sid. 23)
”Korsförtecken. Höjer tonen ett halvt tonsteg = ett band. Ger ändelsen -iss,
t.ex. Fiss.” (sid. 31). Det längsta sammanhängande resonemanget finns i
början, där teknik etc. presenteras: ”Stödanslag. Greppa strängen med
fingret. Spänn strängen och låt anslagsfingret fortsätta mot nästa (intilliggande) sträng. Fingret stödjer sig mot nästa sträng.” (sid. 8). Därefter finns
bara ett längre resonemang på sid. 30: ”Du kan prova att flytta upp vänster
hands första finger till andra band också. Prova att spela
SKVALLERBYTTA BING-BÅNG på samma sätt men med första fingret på
tredje, femte och sjunde banden. Låt första fingret ligga kvar på första
strängen hela tiden”. Dessa längre resonemang har dock inte kodats som
analyser, eftersom satserna påstår något utan att försöka förklara eller
motivera varför det är just så, eller varför man ska göra just på detta sätt.
Resonemangen sätts inte in i något större sammanhang.
Även i bok B saknas förklarande text som motiverar varför man ska
göra på ett visst sätt. De nya moment som presenteras sätts inte vid något
tillfälle in något större sammanhang och relateras inte till tidigare erfarenheter. Det finns överhuvudtaget mycket lite text i boken. Till skillnad från
bok A saknas faktarutor. Den text som finns kan man hitta i direkt anslutning till den notbild som den hänvisar till. I bok B är det notbilden som
utgör texten.

Tematik
Den tematik som behandlas i bok A är notsymbolerna och att kunna sätta
ner fingrarna och slå an strängen på rätt ställen. Melodierna presenteras
som exempel på hur vissa toner kan sättas samman. Det är alltså inte melodierna i sig som står i fokus, utan de enskilda tonerna. Det är således inte
musik som fenomen eller gitarren som instrument som tematiseras, utan
notsymbolerna. I bok B läggs större vikt vid gitarren som instrument och
vid den tekniska utvecklingen genom att läromedlet redan tidigt presenterar idiomatiska spelsätt, dock utan att tematisera detta språkligt.
Lyssnandet, elevens egna erfarenheter, förväntningar etc. skrivs aldrig
fram. Det finns inga formulerade motiv till det musikval som gjorts, och
det spelsätt som föreskrivs diskuteras varken i bok A eller B. Andra
aspekter som inte tematiseras är relationerna mellan notbilden och den
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klingande musiken, musikens olika former, skilda spelsätt på gitarr, musikens expressiva gestaltning, samspel, alternativ repertoar.
Genom att inte problematisera att notbilden är en representation av den
klingande musiken, framställs notbilden som absolut föreskrivande – en
exakt avbildning av musiken. Notbilden blir vägen in i musiken. Först när
man kan tolka denna kan man spela. Detta synsätt skiljer sig från andra
erfarenheter elever kan ha av musicerande utanför undervisningssituationen. I populärmusik är det ovanligt att spela efter noter.

Tolkning
Budskapet i illustrationerna
I läromedlens illustrationer kan vi urskilja den bild av idealeleven som läromedelsproducent, förlag och illustratör (Eco 1984, Kress & van Leeuwen
1996, sid. 120ff) har haft som utgångspunkt när de skrev boken. Illustrationerna i 1990-talsboken Gitarren och jag visar uteslutande gitarrspelande
pojkar och män. Dessa har ofta ett allvarligt ansiktsuttryck och riktar
blicken mot antingen notstället eller sina händer. De söker inte upprätta en
kontakt med läsaren (Kress & van Leeuwen 1996). Gitarr är ett instrument
som i det offentliga musiklivet – enligt våra erfarenheter – oftast spelas av
män och pojkar. Detta gäller i än högre grad för elgitarr. Att endast använda bilder av pojkar och män i ett läromedel som vänder sig till barn av
båda könen i musikskolor, är ett tydligt uttryck för den manligt dominerade institutionen ”gitarr”. Denna framställning av gitarrspelande pojkar
och män, gör det svårt för de flickor som ska använda läromedlet att känna
igen sig och kunna utveckla en identitet som gitarrister.
I bok A:s illustrationer fokuserar de spelande pojkarna sin blick antingen på notstället eller på sina händer. Detta perspektiv visar vad som
antas vara viktigt i spelet. Det finns inga bilder av samspel eller interaktion. Bilderna visar att gitarrister är ensamma solister som spelar för sig
själva. Även bilden av den medelålders elgitarristen, som illustrerar en
improvisationsövning, visar att gitarr är ett instrument som män spelar i
sin ensamhet. Dessa bilder av gitarrspel skiljer sig från många av de musikformer där gitarren är vanlig. Den solistiskt inriktade konstmusiken för
gitarr är bara en del av det stora antalet musikformer där gitarren har en
funktion. Dessutom finns det endast ett exempel på sådan konstmusik i
boken. De bilder av gitarrister som visas i boken stämmer således inte
överens med den gitarrmusik i olika former som eleverna kan antas ha
kommit i kontakt med utanför undervisningens ram. I genrer som jazz,
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pop, rock, blues och folkmusik har gitarren flera funktioner i ensemblen.
Improvisatoriskt spel är vanligt i dessa musikstilar, där gitarristen ofta
växlar mellan ett ackompanjemangsspel och improvisation som solist. Av
detta syns inget i bokens illustrationer och text.

Musikval
Den musik som finns representerad i såväl bok A som B är till övervägande del av typen skolmusik eller viskaraktär. De allra flesta melodier är
sådana som finns även i tidigare läromedel, sådana melodier som kan kallas för spelböckernas ”klassiker”. Till dessa kan vi lägga Spanien, Lilla snigel, Till Paris och Hej sa Petronella. Dessa sånger återkommer i många olika
läromedel för olika instrument från 1960-talet och framåt. Detta kan sägas
även om de fåtaliga låtar i andra stilar som finns representerade, t.ex. Tom
Dooley, Annie’s song och Blowin’ in the wind som här kategoriserats som
evergreens/schlager. Dessa melodier var när de första gången presenterades i läromedel aktuella exempel på populärmusik som eleverna kände
igen och kunde relatera till. Idag är det enligt våra erfarenheter få om ens
några barn i 10-årsåldern som hört t.ex. Annie’s sång tidigare. Musiken har
fortsatt att leva sitt eget liv i läromedlen, samtidigt som den blivit allt
mindre spelad i andra sammanhang. Istället för att ersätta dessa 25-40 år
gamla melodier med nyare exempel fortsätter läromedelsförfattarna att
reproducera just dessa, kanske för att åtminstone lärarna känner till dem.
Sättet att representera populärmusik av det slaget i noter är också mycket
statiskt i relation till originalinspelningarna. Notvärden och tonhöjder förenklas i läromedlet med syftet att göra notläsningen lättare, vilket får till
följd att vissa kvaliteter i musiken går förlorade.
Ibland gör den förenklade notbilden det svårt att överhuvudtaget
känna igen melodin, vilket i sin tur kan försvåra notläsningen. Det kan då
antas att förenklingen blir kontraproduktiv och motverkar sitt syfte, eftersom det kan leda till att de inre bilder i form av kognitiva scheman elever
har införlivat tidigare inte stämmer överens med framställningen i notbilden. Då blir det svårt att jämföra spelet dels med notbilden och symboltolkningen, dels med den egna inre mallen av hur melodin låter.

Språk och tematik
Sammantaget kan sägas att språket i läromedlen inte används som ett redskap för att motivera eller förklara de moment som presenteras i notbilden.
Notbilden är en förenkling av klingande musik, men detta tas aldrig upp i
texterna. Språket i läromedlen – främst i bok A – kan istället liknas vid
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språket i en bruksanvisning, där den egentliga informationen måste hämtas i notsymbolerna, som i sin tur kan jämföras med ritningens funktion i
en bruksanvisning. För att kunna förstå och använda en sådan ritning/läsa
notsymboler måste man dels ha kunskap om de enskilda symbolerna, dels
ha erfarenhet av det ritningen avbildar för att på så sätt kunna förstå hur
representationen skiljer sig från den verklighet den försöker avbilda. För
att kunna läsa den måste man ha olika typer av erfarenheter och kunskaper samt kunna relatera dessa till varandra och jämföra dem mot notsymbolerna. Här skulle det skrivna språket kunna vara en brygga mellan den
musikaliska erfarenheten och notsystemets symbolvärld. Det blir den inte i
de studerade böckerna. Eftersom det i första hand är notbilden som tematiseras i texten, så hamnar andra kunskapsformer i bakgrunden. De motoriska och expressiva schematyperna behandlas alltså inte på ett explicit
sätt. Det innebär att texten inte erbjuder elever hjälp att hantera dessa
aspekter av musikalisk kunskapsutveckling.
Sätt att använda språket får även konsekvenser för vilken typ av kunskaper elever kan utveckla med utgångspunkt i läromedlet. De texter som
finns i framför allt bok A har en form som inte inbjuder eleven till att gå
vidare och själv ta sig an stoffet. Att nästan uteslutande använda imperativsatser visar att författaren inte ser det som nödvändigt att eleven vet
varför han ska göra på ett visst sätt, eller mot vilket mål man arbetar. Eleven ska lita på auktoriteten, utan att auktoriteten behöver förklara sig. Institutionen talar genom läromedlet. Den tryckta formen ger ytterligare legitimitet åt budskapet i boken. Den kunskapssyn som tar gestalt i läromedlen skiljer sig från kunskapssynen i de senaste decenniernas läroplaner
för musik i den obligatoriska skolan, samt från målen uttryckta i kommunförbundets rapporter. I läroplanerna poängteras bl.a. vikten av att sätta in
kunskapen i ett sammanhang, så att eleven kan utveckla en helhetsförståelse och relatera denna till sina egna erfarenheter. Kunskapssynen i läromedlen gestaltar en mer auktoritär syn, där traditionen talar genom läromedlet, vilket eleven antas acceptera utan att behöva förstå.

Kompletterande analys av läromedel
För att ytterligare förtydliga bilden av läromedlen i relation till institutionen görs här en jämförande analys av fem läromedel i gitarrspel. Detta kan
visa på likheter och skillnader mellan dessa läromedel och dem som används under gitarrlektionerna. De nedanstående läromedlen är enligt våra
erfarenheter relativt vanligt förekommande i gitarrundervisning. Samtliga
är skrivna av män, vilket ytterligare visar på den manliga dominansen
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inom institutionen gitarr. Flera av läromedlen är skrivna av lärarutbildare
och kan därför antas ha fått ett relativt stort inflytande på blivande gitarrlärare.
Dessa läromedel är:
1. Min gitarrbok del 1 av Frank Sjölander (1985).
2. Introduktion till gitarrspel av Gunnar Lif (1991).
3. Gitarrskola spela i grupp av Ulf-G. Åhslund (1968).
4. Guitaren 1 av Bruno Simonsen (1983).
5. Min första GITARRKOMPis av Jörn Granberg (1987).
Jämförande analys av läromedel för gitarr.
Bok
1.

Repertoar & spelsätt
Såväl ackordspel som
ensemble och solistiskt spel.

Kunskapsformer & progression
Utgår från notbilden, bygger upp
kunskapen ton för ton, som så småningom sätts ihop till större delar.
Notläsning primär i sekvenseringen
av stoffet.

Imperativ- och
påståendesatser. Frågor i
rep. avsnitt. Inga analyser
eller förklaringar.

Den motoriska utvecklingen berörs
ej explicit.

Musikens expressiva
aspekter tematiseras ej.

Skolmusik och barnvisor.
Ej improvisation eller
gehörsspel.

2.

Melodispel och komp, såväl
lärare som elev kompar.

Relationerna mellan notbilden och
klingande musik tematiseras ej.
Utgångspunkten är tonnamnen,
notbilden och gitarrteknikens
grunder.

Skolmusik och barnvisor.
Ej improvisation eller
gehörsspel.

Notläsning parallellt med gitarrteknik primära i sekvenseringen av
stoffet.
Relationen mellan representationen i
notbilden och den klingande
musiken behandlas ej.

3.

Såväl ackordspel som
ensemble- och solistiskt spel.
Frihet ges i arrangemangen
med bl.a. ostinaton och
förslag på instrumentering
med t.ex. olika
rytminstrument eller att göra
för- och efterspel.
Övningsvisor komponerade
av författaren samt visor och
folkmusik.

Språkbruk& tematik
Mycket sparsamt med text.

Utgångspunkt i samspelet, i gitarrens klangvärld samt i musikalisk
form.
Notläsning parallellt med gitarrteknik primära i sekvenseringen av
stoffet.

Här finns något mer av
förklarande texter än i flera
av de andra böckerna. För
att kunna förstå dessa krävs
dock specifika erfarenheter
att koppla förklaringarna
till (se t.ex. sid. 45)
Imperativ- och påståendesatser. Frågor i rep. avsnitt
Musikens expressiva
aspekter tematiseras ej.
Mer och längre texter än i
flera av de andra böckerna.
Många imperativ och
påståendesatser.
Expressiva aspekter
behandlas i texten (se t.ex.
21-22).
Gitarrtekniska aspekter
tematiseras endast i viss
mån i texten.

Till boken finns ett ljudband.
Gehörsspel möjligt,
trasponeringsövningar.
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4.

Såväl solistiskt spel som
ackord- och ensemblespel.
Visor, evergreens, folkmusik,
västerländsk konstmusik och
blues.

5.

Notläsning parallellt med gitarrteknik primära i sekvenseringen av
stoffet.

Dansk bok med text på
danska. Fler och längre
texter än i de andra
böckerna.

Repertoarkännedom. Att presentera
olika typer av musik där gitarren kan Förklarande texter med
ha funktionen av solistiska ensemble analyser i flera steg. Bl.a.
eller ackompanjemangs- funktioner. biografiska beskrivningar
av kompositörer.
Relationen mellan representationen i
notbilden och den klingande
Expressiva aspekter bemusiken behandlas ej.
handlas under rubriken
Musikalske betegnelser (sid.
31).

Ackordspel och sång.
Visor, folkmusik och
evergreens.

Ackompanjemang, ackordspel. efter
ackordanalys. Noter till melodierna,
men notbilden förklaras inte.

Ej improvisation eller
gehörsspel.

Relationen mellan representationen i
notbilden och den klingande musik
behandlas ej

Gitarrtekniska aspekter
tematiseras endast i viss
mån i texten.
Mycket sparsamt med text.
Musikens expressiva
aspekter tematiseras ej.
Gitarrtekniska aspekter
behandlas ej explicit i
texten.

Tabell 6. Jämförande analys av läromedel för gitarr.

Likheter och skillnader
De analyserade läromedlen har många likheter och några skillnader. Det
som främst förenar dessa fem och de tidigare två, är fokusering på notbilden, repertoarvalet och att musikens expressiva aspekter oftast inte berörs.
Dessutom finns det knappast några improvisations- eller gehörsuppgifter i
böckerna. Inte i något av läromedlen berörs relationerna mellan notbilden
som en symbolisk representation och den klingande musiken. Noterna
presenteras som liktydiga med musiken. Den motoriska utvecklingen berörs sällan på ett explicit sätt i de oftast mycket kortfattade texterna. Detta
gäller även musikens expressiva aspekter. Musikalisk gestaltning berörs
inte alls i fem av studiens sju läromedel. I böckerna tre och fyra tematiseras
detta i viss mån. Det presenteras då som regler och symboler som visar när
man t.ex. ska spela crescendo113 eller diminuendo114. Uttrycket föreskrivs
således eleven. Det är således inte elevens uttryck och personliga frasering
som står i fokus.
Böckerna tre och fyra skiljer sig på flera sätt från de övriga fem i materialet. Dels innehåller de delvis en annan och bredare repertoar (främst bok
fyra), dels fokuserar de i sin sekvensering av stoffet på musikens formmäs113
114

Gradvis ökande styrka.
Gradvis minskande styrka.
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siga aspekter, på gitarrens klangliga uttrycksmöjligheter samt på musikupplevelsen, i högre grad än de övriga böckerna. Till bok tre finns också
ett ljudband, vilket gör det möjligt att lära sig materialet på gehör. Här
finns även många förslag på ostinaton samt uppmaningar att förhålla sig
kreativt till arrangemangen. Detta kan ses som en sorts förövning till improvisation och komposition.
I flertalet av böckerna är den skrivna texten mycket sparsamt förekommande. Språkbruket är ofta instruerande och består till stor del av korta
uppmaningar eller påståenden. Även här skiljer sig bok tre och fyra i viss
mån från de andra, eftersom de innehåller fler, längre och i viss mån förklarande text, eftersom de begrepp som presenteras sätts in i ett något
större sammanhang än i de fem övriga.

Beskrivning och analys av
bleckblåslektionerna 5-11
Om bleckblåsinstrumenten
Till bleckblåsinstrumenten räknas instrument som oftast är tillverkade av
tunn plåt, d.v.s. bleck, vanligen mässing, och vars ton produceras genom
att luften sätts i vibration mellan läpparna i ett grytformat munstycke. De
kallas även mässingsblåsinstrument, eller brassinstrument (av engelskans
ord för mässing; brass). Hit räknas bl.a. trumpet, kornett, trombon, valthorn och tuba. Dessa finns också i en mängd olika varianter för olika tonregister och klangfärg.
Under lektionerna i studien används Bb-trumpet, C-trumpet, tenortrombon i Bb, alttuba i Eb, valthorn (enkelhorn i Bb), baryton i Bb (eller
barytontuba). Instrumenten är alltså stämda på olika sätt, och spelas efter
noter som är transponerade till respektive instruments grundstämning. Bbtrumpeten spelar vanligen vad som kallas en Bb-stämma, i G-klav, men
förväntas ofta kunna spela från stämmor med flera olika transponeringar.
Trombonen spelar oftast efter basklav (F-klav) otransponerat, men förväntas även kunna spela efter en Bb-stämma i G-klav, och ibland tenorklav. Valthornet spelar traditionellt en F-stämma i G-klav. Alttuban spelar
en Eb-stämma i G-klav. Barytontuban noteras vanligen antingen i en
otransponerad F-klav eller en Bb-stämma i G-klav.
De båda bleckblåslärarna i studien undervisar alltså elever som har
skilda typer av instrument stämda på olika sätt, och som läser noter trans-

185

Resultat
ponerade till respektive instrument.115 Lärarna använder under lektionerna
inte alltid likadana instrument som eleverna. De behöver då själva transponera noterna, och de måste använda andra greppkombinationer (eller
dragpositioner på trombonen) än eleverna för att producera samma toner
som dem.
Bleckblåsinstrumenten har en lång historia och ett brett användningsområde. Instrumenten används inom många skilda musikstilar och genrer
från alla epoker.116 De används i huvudsak som orkesterinstrument i de
flesta orkestersättningar, men även som soloinstrument med repertoar från
renässansen till nutida musik.

Bleckblåslärarna
Lärare C är en man mellan 40 och 50 år, med många år som instrumentallärare och ensembleledare. Vi kan kalla honom Clas.117 Han är aktiv populärmusiker, och har musikpedagogisk högskoleutbildning med trombon
som huvudinstrument. Clas ambulerar mellan flera skolor i kommunen,
ibland under samma arbetsdag, med undervisning i flera olika bleckblåsinstrument. Clas undervisar lektion fem, sex och sju i vår undersökning.
Även lärare D är en man mellan 40 och 50 år, högskoleutbildad musiker
med trumpet som huvudinstrument. Vi kallar honom David. David har
tidigare i huvudsak försörjt sig som orkestermusiker och har mindre erfarenhet av lärararbete. Han undervisar i olika bleckblåsinstrument och ambulerar mellan flera skolor i kommunen. David undervisar lektion åtta
t.o.m. elva.

Lektion 5
Beskrivning
Lektionen startar med att två elever, Emma och Filip ca 10 år gamla, kommer in och sätter sig på varsin stol, bredvid varandra och bredvid lärarens
stol. De har följt undervisningen några månader, och har varsin alttuba
med sig. Lärarens stol är en kontorsstol på hjul, medan elevernas stolar är
av enklare modell. Ytterligare en elevstol är tom. Emma och Filip har
115

Även om både alttuba- och valthorneleverna spelar efter ett läromedel gjort för Bbtrumpet, läser de noterna som om de vore transponerade till respektive instrument.
116
De tidigaste kända bleckblåsinstrumenten är bronslurarna från bronsåldern. Även
instrument av andra material, där tonen produceras genom att luften sätts i vibration
mellan läpparna, räknas ibland till instrumentgruppen. Ursprunget kan härledas till
urholkade trästammar, djurhorn eller snäckskal.
117
Alla namn på deltagare i studien, är fingerade.
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packat upp sina instrument i rummet bredvid, där de också lämnat instrumentlådorna. Läraren, Clas, har en trombon som ligger uppackad på
ett bord bakom honom. Snett framför Clas finns ett piano. Framför var och
en av eleverna står det ett notställ, där de ställer sina spelböcker
”Trumpeten och jag 1” (Sundberg & Ekinge 1987).
Clas börjar med att fråga vad eleverna har övat på hemma sedan föregående lektion. Emma och Filip upplyser om vad de övat på, och vem som
varit borta föregående lektion. Clas kommer inte ihåg elevernas namn, och
tittar i sina papper vad de heter, men blandar ihop namnen.
Efter en minut påbörjas uppvärmningsövningar ur boken med en c-dur
skala som spelas ton för ton, efter att Clas spelat ett c-dur ackord på det
mycket ostämda pianot. Två minuter in på lektionen kommer en tredje
elev, Oskar, i samma ålder som de andra, in i rummet.
Tid Musicerande

Lärarens tal
då tar vi den här

1:31

ska vi starta då och så gör vi så
här att vi tar
vi tar den här c-durskalan så får
vi se om vi kommer
upp till dom höga tonerna

1:40

läraren slår an en
treklang på det
mycket ostämda
pianot

1:46

eleverna spelar c

Elevers tal

Andra handlingar
läraren tar fram notstället
med Emmas bok

en två tre fyr
läraren visar greppen genom
att sätta fingrarna på en
penna
tre fyr åh
eleverna spelar d
tre fyr åh
eleverna spelar e
tre fyr åh
1:58

vänta ett tag

Oskar kommer in genom
dörren
läraren avbryter sig vänder
sig mot dörren

nu nu nu stannar vi upp här
nu får vi mer besök

Skalövningen pågår i fyra minuter, därefter går de över till de melodier
eleverna övat på hemma. En elev i taget säger vilken melodi de övat, och
spelar sedan igenom stycket, medan de andra sitter tysta och inväntar sin
tur. Clas kommenterar musiken och framförandet, främst genom att ställa
frågor till eleven. Svaren blir genomgående försiktiga och trevande. Eleven
spelar om de fraser läraren kommenterar.
Filip börjar med att spela ”Har den äran” sex minuter in på lektionen.
Efter ett försök att förklara vad b-förtecknet och fraseringstecknen som
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finns i noterna betyder, vänder sig läraren till Emma som övat på samma
stycke. Det har då gått åtta minuter av lektionen. Följande två minuter
ägnas åt en hög ton i stycket, samt åt en åttondelsrytm, som eleven har
svårt att klara.
Tid Musicerande

Lärarens tal

Elevers tal

Andra handlingar

(Filip) de där b-et

läraren pekar i
noterna

vad va de som egentligen va de nya
det va de här beet ja
va betyder de då
va betyder det att de e ett b
(Filip) att de blir en etta
6:40

att det är en etta ja
hur skiljer sig blir de så att den blir
högre eller lägre då
tonen
de där tecknet
sänker den eller höjer den
å då tänker jag på
då kanske ser här att
just de där tecknet

läraren pekar i
noterna

om de där tecknet står framför en ton
höjer den upp

läraren visar i
luften

eller sjunker den ner
6:57

(Filip) den höjer
e alla överens om de
emma
(Emma) eehhh

7:05

säg tvärtom du
he he
om de inte höjer så

7:09

läraren skrattar
(Emma) sänker den

så sänker den
de är sånt där sänkningstecken
de kan ni ju se här på sidan

läraren pekar och
läser innantill i
boken

Clas vänder sig efter tio minuter till Oskar, som kom sent. Efter en kommentar om att Oskar varit frånvarande veckan innan, kommer de fram till
vilka melodier denne övat.
Då Oskar ska spela ”Önskevisan” frågar läraren vad det var man skulle
tänka på när man spelar den. Eleverna lyckas inte gissa vad Clas syftar på,
och en lång sekvens följer där läraren fokuserar legatobågen i boken, och
försöker förklara vad begreppet legato betyder. Oskar spelar sedan trevande några toner i taget, medan läraren kommenterar spelet med fokus
på legato. Detta tar fem minuter.
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Tid Musicerande

Lärarens tal

Elevers tal

va vad va de man skulle tänka på där
va skulle man tänka på där
(ohörbart)
10:55

Andra handlingar

läraren tittar på
Oskar
(Filip) ja vet

jaaa
(Oskar) eh nån (blir
avbruten)
vad va de här

läraren pekar i
boken

vad var de här förnånting då
vad är de
(Oskar) eeh nu ska vi se
(mumlar ohörbart)
11:06

ja just de nånting med ell ja
vad hette de
ll (ljudar bokstaven l)
ell ell ell ell ell
ll vad står det där
vad står det

11:09
11:14

läraren pekar i
boken

ser du vad det står
11:16

(Oskar) (läser stakande)
leg-gat-tó bå-gar

11:21

va va
vasaru
(Oskar) öööö
va säger man va säger man
(Filip) lägga ton båge
ähehe läggatonbåge
legátobåge
legato
och de betyder ja
legato står det så här
lika med bundet
och då brukar man göra så här
vi brukar bara lägga till greppet

11:29

11:37

läraren skrattar

läraren visar ett
grepp

ska vi se var vi har tonen nånstans hm
11:40

läraren
tar en
ton på
pianot
läraren
sjunger
da -a
legato
vi bara lägger till greppet

läraren visar grepp

läraren
sjunger
legatot
da-a
men sen är de slut me legato
så stöter man dom där tonerna på
vanligt sätt

Efter femton minuter spelar Filip ”Love me tender”. Clas berättar om Elvis
Presley, som eleverna inte verkar känna till sedan tidigare. Även Emma
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spelar igenom melodin. Läraren kommenterar en ton som går att spela
med två olika grepp, vilket de prövar under två minuter.
När 21 minuter gått av lektionen spelar Emma och Filip ”Love Me Tender” medan Clas ackompanjerar på pianot. Clas tilltalar Oskar felaktigt
med Filips namn, och säger åt honom att vänta med att spela. Efter en
genomspelning får även Oskar delta, och de tre eleverna spelar tillsammans ”Love Me Tender”, medan läraren pekar i noterna åt Oskar. Efter två
minuters genomgång uppmanas Oskar att ta den till nästa gång, men han
kallas fortfarande av läraren för Filip.
Tid Musicerande

23:02

23:09

Lärarens tal
den kan väl du ta Filip

Elevers tal

va
den tror jag absolut
då tar ja och skriver i där först
då ska vi se i din bok
Oskar
Filip
också tar vi den där
love me tender och då kan man säga
då önskevisa
en gång till Filip

Andra handlingar
läraren tar av sig
glasögonen lutar sig bakåt
vänder sig till Oskar
vänder sig från gruppen
skriver i bok
bläddrar i böckerna

tittar på Oskar
(Oskar) mm

och sen skriver vi i den där som ny
låt

skriver i Filips bok

Läraren fortsätter 23 minuter in på lektionen med att dela ut hemuppgifter
åt de andra, konstaterar att det återstår en minut, och börjar bläddra i en
bok och ”tänka högt” om vad de skulle kunna gå igenom. Filip avbryter
dock med att fråga om de inte kan få spela något de själva väljer.
Tid Musicerande

23:22

Lärarens tal
snart så ska vi
ska vi se vad vi kan göra nu

Elevers tal

läraren vänder sig mot
Emmas bok

va har vi kanske att göra
nån minut
på oss
å
vi ska se här
om vi skulle gå igenom

23:32

läraren bläddrar i Emmas
bok
(Filip) kan
man inte få
spela den låt
man vill

ha ha ha

läraren skrattar och vänder
sig mot Filip
läraren tar av sig glasögonen, kliar sig i huvudet

ska vi göra de idag
(Filip) ja
okej

190

Andra handlingar

Resultat
23:39

då gör vi de
haha
då spelar vi vad
vad man vill
vad vill du spela då

Filip spelar sedan ”Ticke tack” och Clas faller in med pianokomp. Emma
väljer ”Äppel Päppel”, läraren ber henne ta den en gång till, och kompar
även henne på piano. Oskar väljer ”Spanien” och Clas föreslår att han ska
ta den utantill. Läraren kompar inte, men kommenterar rytmen som var
för snabb på sista frasen.
Efter 28 minuter avslutas lektionen med en kort diskussion om hur
mycket klockan är.

Analys av lektion 5
Repertoar, musicerande och musikbruk
Under lektion fem används läromedlet ”Trumpeten och Jag 1” (Sundberg
& Ekinge 1987). Tre elever spelar alttuba i Eb och läraren pratsjunger och
visar greppen i luften med sin hand. Ibland spelar läraren några toner på
pianot och vid ett tillfälle ackompanjerar han en av eleverna. De stycken
som spelas under lektionen är enkla sånger med begränsat tonomfång, anpassade för nybörjare. Rytmerna är enkla, och i vissa fall förenklade, så att
det ska vara möjligt att notera melodierna med enkla notvärden.
Läraren kallar den första övningen dels för ”långa toner”, dels för ”cdurskalan”, vilket anknyter till språkbruk bland bleckblåsare som ofta
spelar långa toner och/eller skalor som uppvärmningsövning och tonbilningsövning. Skalan spelas i fyrtakt, där varje ton är en halvnot följd av en
halvpaus. Halvpausen markeras genom att läraren räknar taktslagen och
förbereder nästa ton med ett ”åh” på den sista åttondelen i takten: ”Tre,
fyr, åh”. Övningen spelas trots detta trevande och orytmiskt; läraren inväntar att eleverna hittat varje ton hjälpligt innan han räknar pausen, och
pulsen hålls inte jämn.
I den inledande skalövningen fokuserar läraren på noter, grepp och att
räkna takten, samtidigt som han pratar om hur man blåser. Efter eleverna
har försökt ta tonerna i skalan en gång till övergår läraren till att fråga om
tonernas/noternas namn, genom att peka på en not och fråga efter namnet
på tonen. Han förutsätter därmed att eleverna kan skilja mellan tonen och
hur denna på olika sätt kan representeras; som symbol och med olika benämningar utifrån tonhöjd eller tonlängd. Eleverna svarar först med att
säga vilket grepp noten representerar.
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Skalan spelas inte rakt igenom så att det går att uppfatta tonernas relationer, vilket gör att tonaliteten blir otydlig. Den första övningen kan därför karaktäriseras som en tonträffningsövning där eleverna i första hand
ska komma ihåg greppet för varje not, samt hur man benämner tonen.
”Har den äran” spelas av Emma och Filip en i sänder. Stycket spelas en
fras i taget, och längden på pausen mellan fraserna anpassas efter förberedelsen inför nästa fras. Då eleven missar en ton kommenterar läraren
detta, varpå eleven genast tar om frasen. Eleverna tar sig igenom tonerna
osammanhängande och orytmiskt. Varken läraren eller någon av eleverna
verkar vara inriktade på någon egentlig musikalisk gestaltning.
Läraren fokuserar på att greppen ska motsvara notsymbolerna, vilket
framgår av att han visar greppen med sin hand, och att han efter den sista
frasen går över till att prata om olika symboler i noterna.
De tre eleverna spelar i huvudsak en i sänder, medan de andra sitter
och inväntar sin tur. När turen kommer till Oskar efter tio minuter av lektionen, antyder läraren att han följer en viss ordningsföljd, där en i sänder
får spela, genom kommentaren ”nu är vi framme vid dig”. Oskar spelar
”Önskevisa” efter samma mönster som melodin innan. En ton i taget stavar eleven sig orytmiskt igenom greppen enligt notbilden, med kommentarer från läraren om grepp och hänvisningar till symboler i notbilden.
”Love Me Tender” bryter mönstret från de tidigare melodierna, och
spelas igenom av Emma och Filip, en i sänder, från början till slut utan
avbrott eller kommentarer från läraren. Därefter spelar de båda tillsammans och slutligen med alla tre tillsammans. Innan de spelar tillsammans
har läraren en genomgång av några grepp, och då de spelar tillsammans
kommenterar läraren noter och grepp mellan varje fras i stycket.
När eleverna mot slutet av lektionen får välja melodi själva, spelar de
stycken som de verkar ha spelat flera gånger tidigare. Dessa stycken framförs mer sammanhängande, och läraren avbryter inte så ofta. Istället ackompanjerar han med ackord på pianot. I ackompanjemanget följer läraren
elevernas rytm, och inväntar eleverna när de stannar upp. Pianot är
mycket ostämt, vilket gör att det klingar falskt oavsett om eleven träffar
rätt toner eller ej. Oskar spelar ”Spanien” utantill, men ökar plötsligt tempot i den andra frasen som har flera likadana toner i följd. Detta tyder på
att eleven försökte komma ihåg greppen, och att han inte fokuserade på
någon musikalisk representation av hur melodin låter. Musicerandet under lektionen består till största delen av ett trevande spelsätt, där eleverna
endast spelar en eller ett par toner i följd.
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Lärarens musikbruk är i huvudsak instruerande till sin karaktär, med
inslag av beledsagande. Elevernas sätt att spela är uteslutande kodat som
prövande.
Översikt över musik och vem som spelar på lektion 5
Musik/repertoar
c-durskala, övning ur
”Trumpeten och Jag 1”
Har den äran, enstämmig melodi
ur ”Trumpeten och Jag 1”
Önskevisan (Folkvisa/L.
Hellsing), enstämmig melodi ur
”Trumpeten och Jag 1”
Love me tender (E. Presley/V.
Matson), enstämmig melodi ur
”Trumpeten och Jag 1”
Ticke tack (K. Brodin/L. Hellsing),
melodi med/utan komp ur
”Trumpeten och Jag 1”
Äppel Päppel, enstämmig melodi
ur ”Trumpeten och Jag 1”
Spanien, enstämmig melodi ur
”Trumpeten och Jag 1”

Lärare/spelsätt

Elev/spelsätt
Emma, Filip och Oskar
tillsammans ton för ton
Emma och Filip, en i taget, en
fras i taget
Oskar en fras i taget

sång enstaka toner
sång enstaka toner
sång enstaka toner

Emma, Filip och Oskar, en i taget
sammanhängande melodi, sedan
tillsammans en fras i taget
Filip sammanhängande melodi

pianoackompanjemang
enstaka toner piano och sång,
sedan pianoackompanjemang
sång enstaka toner

Emma sammanhängande melodi
Oskar spel från minnet
sammanhängande melodi

Figur 7. Musicerandet under lektion 5.

Språkbruk
Nedan följer en tabell som visar antalet yttranden för läraren och eleverna,
uppdelade på de olika språkbruken. Läraren dominerar den talade kommunikationen under lektionen. Elevernas yttranden är korta och ger ett
återhållet intryck. Flertalet av elevernas uttalanden består av hummanden
eller tvekande enstaviga svar på direkta frågor. Lärarens yttranden är
längre än elevernas och bildar ofta längre sammanhängande utsagor.
Tabell över antal yttranden per språkbruk under lektion 5
Språkbruk
Prövande/sökande
Instruerande
Beledsagande
Analyserande
Expressivt
Totalt antal enheter

Lärare
57
390
59
7
0
513

Elever
6
0
53
0
0
59

S:a
63
390
112
7
0
572

Tabell 7. Antal yttranden fördelade på språkbruk för lärare och elever under
lektion 5.

Av antalet yttranden stod de tre eleverna gemensamt för en tiondel. Elevernas språkbruk var till största delen beledsagande till lärarens instruktioner. De prövande inslagen från eleverna bestod av direkta frågor, eller
kommentarer som inbjöd till reaktioner från läraren. Sådana prövande uttalanden följdes ofta av beledsagande kommentar från läraren, med ytter-
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ligare prövande från eleven; en dialog som ledde fram till att läraren gav
en instruktion, det tydligaste exemplet är sekvensen om legatobågen.
Några av lärarens uttalanden är kodade som analyserande, då de var
delar av ett resonemang om sambandet mellan blåsteknik och tonhöjd.
Eleverna ställde mycket få frågor eller andra prövande uttalanden. Huvuddelen av talet under lektionen bestod av lärarens instruktioner till eleverna, med prövande och beledsagande inslag. Många av lärarens beledsagande uttalanden gjordes till elevernas spelande.

Uppmärksamhetsfokus och schematyper
Huvuddelen av lektionen är inriktad på en kombination av att avläsa en
notbild och att utföra kroppsliga rörelsemönster för att producera toner
som motsvarar noterna. Uppmärksamheten riktas mot att identifiera symboler i noterna, att trycka ned rätt ventiler, att blåsa på rätt sätt, samt att
kombinera enstaka symboler och rörelser på olika sätt, för att t.ex. åstadkomma ett legato eller en åttondelsrytm.
Läraren visar greppen för varje not tydligt med handen mot en penna,
men utan att koppla det till hur tonen ska låta. Därmed får eleverna hjälp
med greppet och noten, men ska utan förebild producera rätt tonhöjd. Eleverna trycker ned en ventilkombination som de kopplar till en notsymbol
och får sedan en kommentar från läraren som antingen bekräftar att det
var rätt tonhöjd, eller att man ska spela ”högre” eller ”lägre”. Ibland ger
läraren en uppmaning om att ”blåsa på” eller att vara ”ganska lös på munnen”. Läraren visar också om han är nöjd eller missnöjd genom sitt tonfall,
sin hållning, gestik och genom sin placering i förhållande till eleven.
Det är tydligt att eleverna har lättare att utföra de konkreta instruktionerna om greppen, än de mer diffusa uppmaningarna kring blåstekniken
som inte direkt kopplas till tonhöjden. Elevernas trevande reaktioner på
frågor och kommentarer kring höga och låga toner, eller sänkningar och
höjningar, visar också att de inte ser något direkt samband mellan tonhöjden och hur de ska använda luft och läppar. Tonkvalitet eller klang behandlas varken verbalt eller med hjälp av klingande förebilder. Läraren
spelar inte själv för eleverna under denna lektion, så de får pröva sig fram
och själva bedöma hur det låter utifrån sin inre klangbild och lärarens reaktioner. Då alttuba inte är något vanligt förekommande instrument utanför undervisningen, kan man dock fråga sig hurdan inre klangbild eleverna har att jämföra sina prestationer mot. Även om läraren inte har någon alttuba skulle den trombon han har med sig kunna tjäna som klanglig
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förebild, där eleverna samtidigt kan få ett synintryck av lärarens andningsteknik och embouchure.118
Lektionen präglas av att uppmärksamheten fokuseras på isolerade delar av notläsning och utförande. Dessa delar sätts inte samman till större
delar än fraser med riktig tonföljd under lektionen. Eleverna börjar att
spela en fras, och läraren ger instruktioner utifrån vad han ser och hör eleven göra. Först mot slutet av lektionen spelas hela melodier, men fokus
riktas även då främst mot enstaka notsymboler och grepp, utifrån de behov som uppstår i stunden.
Den huvudsakliga hjälpen för eleverna att koppla kognitiva scheman
till motoriska, sker genom synintryck av lärarens hand samt av lärarens
verbala kommentarer och kroppsspråk, i kombination med de egna upplevelserna eleven har av sitt eget och de andra elevernas spelande.
Lektionens sociala teman består av organisatoriska frågor om vem som
ska spela vad, närvaro och hemuppgifter. Läraren verkar inte minnas vad
eleverna har haft för uppgifter, utan frågar eleverna och/eller tittar på anteckningarna i deras böcker. Något som skapar flera missförstånd under
lektionen är att läraren inte vet vad eleverna heter. Efter kontroll i namnlistan säger han deras namn, men kallar dem vid fel namn och antecknar i
fel bok. Som socialt tema har vi även kodat ett avsnitt som kan placera
musiken i ett sammanhang för eleven, där läraren och en elev i anslutning
till ”Har den äran” samtalade om vem i elevens familj som fyller år härnäst. Detta avsnitt tolkas som i första hand socialt, eftersom det inte kopplas till hur stycket skulle kunna framföras vid ett sådant tillfälle. Endast
innehållet i titeln kopplas till födelsedagsfirande, då melodin används som
grepp- och tonträffningsövning utan att spelas i sin helhet, eller sjungs
med text.
Växlingarna mellan olika teman verkar inte vara planerade i förväg, då
de görs utifrån situationen. När läraren reagerar på något i elevens spel,
riktar han uppmärksamheten mot detta, eller mot något han antar kan
vara en bakomliggande orsak. När läraren till exempel uppmanar en elev
att vara ”lös på munnen”, gör han det som reaktion på att eleven spelat en
ton som ligger högre än den noterade, fast med samma grepp. För att få
tag i den lägre tonen anser han att eleven ska minska spänningen i läppmuskulaturen. Därmed har han angripit en bakomliggande orsak, dock
utan att behandla sambandet mellan läpparna och tonhöjden, att man kan
118

Embouchure, eller ”ambis” i dagligt tal; läppar och övrig ansiktsmuskulatur som,
tillsammans med tunga, munhåla och andning, påverkar tonkvalitet, ljudstyrka och
tonhöjd. Även munstyckets placering mot läpparna brukar omfattas av termen.
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få olika toner med samma grepp, eller att eleven överhuvudtaget missat en
ton. När eleven tar om, missar denne åter samma ton, varpå läraren
verbalt försöker förklara att ”den vart visst lite låg”, och ”lite högre”. Eleven verkar inte förstå att begreppen hög och låg handlar om tonhöjden,
och missar åter. Läraren lämnar då saken och börjar prata om andning, och
att åttondelarna är ”lite snabbare”.
Genom att inte direkt angripa problemen på ett sätt som eleverna kan
förstå får även motorisk-kognitiva teman en undertext av social karaktär,
då elevernas fokus förskjuts mot att försöka förstå vad det är läraren försöker säga.119
Figur över olika uppmärksamhetsområden under lektion 5
Tid
0:00
1:30
2:00
3:00
4:45
4:55
5:10
6:01
6:27
6:45
7:56
8:25
10:20
10:50
10:55
11:37
14:27
15:15
15:36
16:25
16:44
17:00
17:39
18:30
21:17
22:55
23:00
24:11
24:33
24:52
24:53
25:55
26:40
27:10
27:13
27:34

Fokus lärare
social
motorisk+kognitiv
social
motorisk+kognitiv
kognitiv
social
motorisk+kognitiv
kognitiv
motorisk+kognitiv
social
kognitiv
motorisk+kognitiv
kognitiv
social
motorisk+kognitiv
social+kognitiv
kognitiv
motorisk+kognitiv

Fokus elever
social
motorisk+kognitiv
motorisk+kognitiv
kognitiv
social
motorisk+kognitiv
kognitiv
Filip motorisk+kognitiv
Emma motorisk+kognitiv
Oskar social
kognitiv
motorisk+kognitiv
kognitiv
social
Filip motorisk+kognitiv
kognitiv
social+kognitiv
kognitiv
Emma motorisk+kognitiv
Emma och Filip motorisk+kognitiv
alla motorisk+kognitiv

social
motorisk+kognitiv
social
motorisk+kognitiv
social
motorisk+kognitiv
social

social
Filip motorisk+kognitiv
social
Emma motorisk+kognitiv
social
Oskar motorisk+kognitiv
social

slut

Figur 8. Uppmärksamhetsfokus under lektion 5.

119

Sundin (1992) menar att sådana situationer orsakar en affektiv respons som blockerar
kommunikationen. Eleven blir mer upptagen av den känslomässiga reaktionen än av
vad läraren vill fokusera.

196

Resultat

Figuren visar hur de olika uppmärksamhetsområdena är fördelade mellan
lärare och elever över lektionstiden. Eleverna är i någorlunda fas med läraren, då denne byter fokus för uppmärksamheten. Dock skiljer det sig mellan olika elever, beroende vem av dem läraren för tillfället tilltalar.

Lektion 6
Beskrivning
Lektionen startar när Henrik, ca 15 år gammal, packat upp sin trombon
och står bredvid läraren, Clas, snett framför pianot, med ett notställ framför sig. Clas har sin trombon på ett bord bakom sig. Henrik har spelat
trombon i flera år.
Clas tar upp en diskussion om läromedel, som delvis verkar vara riktat
till forskarna. Henrik kommenterar aktivt lärarens resonemang och frågar
om sådant som verkar oklart. I diskussionen framkommer det att Henrik
använder flera böcker parallellt, men har själv valt att bara ta med en av
dem därför att han förutsatt att de skulle gå igenom orkesternoter inför
den förestående konserten i Globen. Diskussionen kommer även att
handla om de olika böckernas funktioner och hur man ska benämna böckerna. Det framgår också att Clas inte vet vad de gjort i de olika läromedlen,
då de diskuterar när det kan vara dags att skaffa en ny bok.
Tid Lärarens tal
och har du böcker me dej

Elevens tal

0:11

bara en
eftersom ja tro
vad är den andra boken då
har du två böcker
jaha
jaa
de kan man ju säga
därför att ja trodde inte att vi
skulle hålla på med den
eftersom de är så nära globen

0::22

ja
just nu
men eftersom dom spelar in
vill man kanske se andra saker
va man har för böcker å sånt där
ja okej
i vanliga fall
men okej
nu har du ju bara den här boken idag

0:31

men de är bara en övningsbok
a just de
men den här andra boken
hade inte du inte den här blåa boken
va eller hur

0:37

de är en övningsbok
ja de e en skolbok

197

Resultat
ja
det va
kan man säga
en trombonbok
en skolbok
de här e mer en (ohörbart)
va
0:45

en solobok står de här
men den andra boken
den blåa boken e en sån
går igenom moment och allting att de e
nya toner eller
pauser eller legato staccato
mhm

0:54

så där
för därför e de en skolbok
man man

1:01

de e ju skillnad mot den
de här e
men okej vi säger så här
att de blir
viktigt för dej nu att du har en skolbok

jo jo de förstår jag
jaa ja

jo jo jo
1:07
1:10

1:13

och nu vet ja inte kanske den här blåa
kanske
att vi har spelat ut den
nästan
vi vi kanske e i slutet på den
men du har den hemma
henrik du har den
ta med den henrik
så ser vi var vi e i den
nästa vecka
okej
(ohörbart) va ja menar
ja
ja

1:20

ja jättebra
för när de börjar ta slut här så ska vi
skaffa dej en ny bok
mm
va
eller hur
men
de är en ganska bra bit kvar i
den

1:27

ja men de e bra jättebra
då
eh
då har du då har du den ett tag till
mm
men ta med den så vi får spela lite såna
saker också

Efter en och en halv minut tar Clas upp sin trombon och ber Henrik härma
vad han spelar. En övning med naturlegaton120 i stigande svårighetsgrad
pågår genom att Henrik härmar lärarens fraser i två och en halv minut.
120

Naturlegato spelas utan att växla grepp eller dragposition. Tonhöjden ändras enbart
med hjälp av ändrad anblåsning.
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Tid Musicerande

Lärarens tal

1:30

idag tänkte jag att vi gör så här va
att nu får du härma mej
å vi gör den här modellen ibland

1:38

1:40

Elevens tal

Andra
handlingar
läraren tar
upp
trombonen

läraren gör ett ljud i
trombonen
vi kan göra så här
stå mot mig
mm
så börjar jag med ett f
lång ton

1:45

båda tar ett F

1:47
1:49
1:53

lyssna först
och spela sen
läraren spelar en ton
eleven spelar en lång ton

1:57
1:59

legato
läraren spelar F B F

2:04
2:05

mm
eleven spelar F B F B F

2:11
2:13
2:20
2:27

de räcker med två toner
läraren spelar F B ESS B F
naturlegato uppåt
eleven härmar
okej

Clas lägger undan sin trombon och tar upp en diskussion om de orkesterrepetitioner som är gemensamma med andra musikskolor i länet inför
Globenkonserten. Under diskussionen kommer Clas på att Henrik deltar i
två olika orkestrar som ska repetera samtidigt, men kommer fram till att
det nog inte spelar någon roll vilken orkester Henrik repeterar med. Clas
anser diskussionen avslutad då sex minuter gått av lektionen, och vill
spela ”Tristeza”, samt tar ett ackord på pianot. Henrik har dock flera frågor om repetitionsarbetet och vilka stycken som ska spelas gemensamt.
Först efter ytterligare en minut lyckas Clas rikta fokus mot stämman på
notstället.
Under de följande tolv minuterna går de igenom stämman till
”Tristeza”, en fras i taget. Henrik spelar och Clas kommenterar verbalt,
visar med gester, eller förebildar musikaliskt med sång, piano eller trombon. Huvudsakligen är det rytmen som fokuseras med hjälp av förebildandet, men med mycket liten grad av verbalisering i form av facktermer
och musikbegrepp. Vissa fraser övas många gånger med Clas spel som
förebild, tills Henriks spel är någorlunda likt lärarens förebild.
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Tid Musicerande

Lärarens tal

8:56

nu är de viktigt just när de e sånt här
komp
som går om och om och om igen va
de e ju samma

9:00

läraren sjunger da da
da da da dada

Elevens
tal

Andra handlingar

mm
då får man ju såna här sta sambakomp
öh
pröva att få dom mycket kortare
än vad du gör

9:08

läraren lyfter trombonen
och tar ett andetag

9:09

å det står ju också på de här tonerna
de e ju en ton där
mm
men att du får i stället för

9:12

9:14

läraren pratsjunger
da da da da da da
(tenuto)
läraren sjunger ta ta
ta ta ta ta ta ta ta ta ta
(staccato)

9:20

läraren knäpper med
fingrarna
de e precis som
ja

läraren går omkring

9:21

9:29

eleven lyfter trombonen
de e bättre i alla fall
med korta
luftiga spelet
en gång till
och korta drag
läraren knäpper med en två
fingrarna
eleven spelar två
toner, avbryter

9:30

9:34

9:42

nej
eleven spelar tre
toner
eleven fortsätter,
läraren tar ton på
pianot
eleven avbryter
läraren upprepar
tonen tre gånger på
pianot
eleven börjar om
(missar det stora
intervallet)
fortsätter

en gång till
en gång till

en gång till
en
upp upp upp upp
en gång till

9:44

eleven avbryter
en gång till
nu va du där
nu skulle du upp en bit till
lyssna en gång lyssna en gång
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läraren visar med
handen
läraren böjer sig ner tar
upp sin trombon

Resultat

9:50

läraren spelar
samma fraser (mer
staccatoartat)

9:58
10:00

lyssna bara hur kort du ska spela
läraren spelar första
frasen staccato

10:03
10:04

läraren stampar takten
tittar omväxlande på
noterna och på eleven
markerar vissa ställen
med kroppsspråk: ögonbrynslyft, steg framåt

jag försöker göra så kort jag kan
läraren pratsjunger
da da da da da da

10:07

en gång till

Nitton minuter in på lektionen föreslår Clas att de ska spela något ur boken, som de spelat tidigare. Clas vill att Henrik ska välja något, men
Henrik tycker inte det spelar någon roll vilken de tar, då han redan kan de
flesta styckena i boken.
Tid Musicerande

Lärarens tal

19:13

vi kan välja någonting
vad ska vi välja då
vi kan väl ta någonting
gammalt
som vi har spelat förut
va kan vi ha tatt då

19:24

guantanamera

Elevens tal

Andra
handlingar

jag vet inte
är de den
19:28

läraren sjunger do
dat daa (American
Patrol)
do dat daa
dit dii da da pa da
padogadoga
do dat daam

19:35
19:38

tjaa
är de någonting här som du känner för
näej
jag kan ju
spela de mesta

19:43

jaa
nästan de mesta
19:46

eller guantanamera
säg
välj någonting
naa
ta typ
näe vi kan spela
den eller

19:52

vilken då
den
eller
den eller

20:04

eller den
mm
öhh
okej

den
den
den
ja
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Efter 21 minuter spelar Henrik ”Old Folks At Home”. Av dialogen framgår
det att det var nästan ett år sedan det här stycket var aktuellt i undervisningen. Clas kommenterar medan Henrik spelar, och faller in med pianokomp som han dock avbryter, eftersom pianot inte stämmer. Clas föreslår
att man kan utveckla stycket genom att lägga in en improvisation, men går
inte närmare in på hur man gör.
Tid Musicerande

Lärarens tal

24:07

å sen så går man ju vidare att man gör en då en
improvisation
av den här melodistämman
ta
å då blir den

24:14

Andra
handlingar

läraren sjunger
ta ta ta ta tam ta
å då blir de
liksom lite mer rytmiskt där
ska vi se om du kommer ihåg där
pröva
tre fyr å

24:19

24:25

Elevens tal

eleven spelar
ett par toner

24:27

å då och då kör du där

24:29

läraren paa

24:30

eleven spelar

tre fyr å
24:34

å så tar du tredje draget
tredje draget
läraren sjunger
paa
aa de e näst
jaa de e tredje
du ser de e högt va
en gång till då

mm

Efter 27 minuter avslutas lektionen med att Clas sammanfattar en del av
vad Henrik har att tänka på fram till nästa veckas lektion.

Analys av lektion 6
Repertoar, musicerande och musikbruk
Det första som spelas under lektionen är en övning med naturlegato där
läraren på trombonen spelar en fras som eleven härmar på sin trombon.
Övningen ges inget namn och spelas utan noter.
En stor del av lektionen (ca 12 min.) ägnas åt att gå igenom en trombonstämma från en orkestersättning av sambastycket ”Tristeza”. Läraren förebildar genom sång och trombonspel och eleven härmar, en fras i sänder.
Mellan fraserna ger läraren verbala instruktioner. Varje fras spelas tills läraren är nöjd med resultatet och går vidare till nästa fras.
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Huvudvikten läggs vid övning av de synkoperade rytmerna i den ackompanjerande stämman, dock utan att relatera till styckets puls. Läraren
gör flera gånger korta och otydliga inräkningar till fraser med upptakt på
synkop, som eleven varje gång missar. Läraren markerar pulsen med fingerknäppningar och armrörelser, men när eleven tvekar på synkoperna
anpassar läraren taktslagen efter elevens spel. Detta gör eleven ännu mer
tveksam om rytmen, och de verkar försöka anpassa sig efter varandras
rytm.
När de spelar tillsammans blir sekvenserna längre. Läraren spelar fraserna rytmiskt, men de många synkoperna gör att det ändå är svårt att
avgöra vilka toner som kommer på slagen och vilka som är synkoper.
Ingen annan markering av pulsen förekommer. Eleven följer lärarens spel,
ibland med en hörbar eftersläpning. Eftersläpningen är särskilt tydlig just
vid synkoperna. Eleven följer lärarens trombondrag i ögonvrån.
När ungefär två tredjedelar av lektionen gått ska de spela ett stycke som
eleven spelat tidigare, ur en oidentifierad melodibok. Efter en stunds
bläddrande i boken enas de om en melodi som de endast kallar ”den”,
men som vi känner igen som melodin till sången ”Old Folks At Home”.
Eleven börjar spela men hamnar i för högt läge, och läraren hjälper till
genom att pratsjunga frasen och ge verbala instruktioner. De fortsätter att
ta sig igenom stycket frasvis, och när det börjar gå bättre försöker läraren
ackompanjera på det ostämda pianot. Kompet upphör snart då läraren
kommenterar att pianot är för lågt. Eleven fortsätter att spela några toner i
taget, och läraren hjälper till med pratsång och verbala instruktioner. Efter
en stund avbryter läraren då eleven stakat sig till slutet av melodin.
Båda musikstyckena spelades uppdelade i fraser eller enstaka toner, på
ett sätt som visar att eleven inte kunde spela dem flytande. Styckena användes i huvudsak som övning i att följa noterna med rätt tonhöjd och
tonlängd. Lärarens musikbruk är till största delen kodade som instruerande, med några inslag av prövande och beledsagande. Elevens musikbruk har enbart karaktären av prövande.
Översikt över musik och vem som spelar på lektion 6
Musik/repertoar
naturlegato
Tristeza (H. Lobo, Niltinho, N.
Gimbel), orkesterstämma från
löst blad
Old Folks At Home (S. Foster),
enstämmig melodi ur
oidentifierad bok

Lärare/spelsätt
spelar före på trombon en fras i
taget
enstaka fraser på trombon,
pratsjunger ibland, enstaka toner
på piano

Elev/spelsätt
härmar läraren en fras i taget

enstaka fraser på trombon,
pratsjunger ibland, enstaka toner
på piano

en fras i taget

en fras i taget

Figur 9. Musicerandet under lektion 6.
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Språkbruk
Även under denna lektion dominerar lärarens instruktioner antalet yttranden. Antalet prövande enheter hos läraren är större än på den föregående
lektion fem, medan de beledsagande är färre. Liksom lektionen innan
domineras elevens talande av beledsagande, men med en stor andel enheter kodade som prövande.
Tabell över antal yttranden per språkbruk under lektion 6
Språkbruk
Prövande/sökande
Instruerande
Beledsagande
Analyserande
Expressivt
Totalt antal enheter

Lärare
126
437
17
0
0
580

Elev
35
1
78
0
0
114

S:a
161
438
95
0
0
694

Tabell 8. Antal yttranden fördelade på språkbruk för lärare och elev under
lektion 6.

Lärarens instruktioner sker i anslutning till elevens spel, medan prövandet
i huvudsak sker i samband med organisatoriska frågor. Dessa handlar om
elevens böcker, vilka melodier de ska spela och inte minst i anslutning till
en längre sekvens om repetitionerna inför den stora konserten i Globen.
Även eleven har många prövande uttalanden angående organisationen av
repetitionerna och i dialogen om boken i början av lektionen, men också
några som är relaterade till det egna spelet. Elevens beledsagande sker i
anslutning till lärarens instruktioner i form av hummanden, korta svar och
medhållanden. Eleven gör ett uttalande av instruktiv karaktär då han talar
om att den bok han har hemma är en övningsbok.

Uppmärksamhetsfokus och schematyper
Den övervägande delen av lektionen fokuseras uppmärksamheten på att
tolka notbilden och spela motsvarande toner och rytmer på trombonen.
Under dessa avsnitt med fokus på motorik och kognition säger eleven inte
mycket. Han ger en del beledsagande hummanden som visar att han lyssnar på läraren, men mest spelar han.
Läraren ger många instruerande kommentarer som direkt refererar till
elevens spelande, som t.ex. ”pröva att få dem mycket kortare”, eller ”och
så tar du tredje draget”. Instruktionerna formas medan läraren pratar, och
det verkar inte som han har tänkt ut i förväg hur han ska behandla olika
moment och svårigheter. Ett exempel är när eleven får problem med rytmen. Lärarens pauseringar och kroppsspråk ger tydligt intrycket att han
funderar på vad han ska säga medan han pratar, och han försöker genom
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ögonkontakt med eleven uppfatta dennes reaktioner. Eleven står dock
stilla med blicken fäst i noterna, och visar inte om han förstår läraren.
Lärarens tal
just de
å just de
å du kan ta de där en gång till
de e nog kanske två saker
de e det e alltså
ibland e de typ så här synkoper
och ibland e de liksom
raka toner
och sen kommer du in om man tittar på långsamt
där kommer man in som en synkop
pa da da
de där två e ganska raka

Lärarens framställning saknar tydlig struktur som kan hjälpa eleven att
förstå vad det är han menar. Läraren kompletterar dock med att pratsjunga rytmen och markera pulsen med kroppsrörelser, vilket gör det väsentligt tydligare. Eleven lyckas ändå inte få det rätt. Lärarens hänvisning
till termen synkop är till liten hjälp för utförandet då eleven inte har införlivat de motoriska och kognitiva scheman som är nödvändiga för att förstå
begreppet synkop, att känna igen en synkop i noterna, eller för att kunna
uppfatta betoningsförskjutningen i en synkop i förhållande till en puls.
Lärarens förklaringar utgår från noterna, och han avslutar sekvensen med
att säga att han tror att stycket egentligen ska gå mycket snabbare.
De förhållandevis långa perioderna med socialt fokus under lektionen
består av samtal kring organisatoriska frågor. I början talar de om ett läromedel som eleven inte har med sig, och som de har svårt att benämna.
Det är en sekvens där det framgår att de saknar gemensamma begrepp för
att tala om läromedlet. I dialogen prövas benämningar som ”den andra
boken”, ”övningsbok”, ”blåa boken”, ”skolbok” och ”trombonbok”, samt
vad den innehåller som skiljer den från den ”solobok” eleven har med sig.
Den andra sekvensen som är kodad som social, handlar om de gemensamma repetitionerna, och i den avslutande sekvensen sammanfattar läraren innehållet i de båda tidigare sociala avsnitten av lektionen.
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Figur över olika uppmärksamhetsområden under lektion 6
Tid
0
1:40
1:43
4:15
6:50
20:30
20:40
20:43
20:56
25:48
26:21

Fokus lärare
social
motorisk+kognitiv
social
motorisk+kognitiv
kognitiv

Fokus elev
social
motorisk+kognitiv
social
motorisk+kognitiv
kognitiv

motorisk+kognitiv
social
slut

motorisk+kognitiv
social
slut

Figur 10. Uppmärksamhetsfokus under lektion 6.

Figuren visar att eleven snabbt följer läraren då denne skiftar fokus. Lektionen har få sådana skiften, och domineras av ett långt sammanhängande
parti med uppmärksamheten fokuserad på motorik och kognition.
Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att läraren själv har införlivat de kognitiva och motoriska scheman som fokuseras under lektionen,
men förefaller inte ha dem tillgängliga för någon högre grad av verbalisering. Till skillnad från den föregående lektionen använder han dock trombonen för att demonstrera för eleven hur han menar att tolkningen av noterna ska utföras på instrumentet och hur det ska låta. Eleven har också
längre erfarenhet än nybörjarna i föregående lektion, såväl av spelandet
som av kommunikationen med läraren. Ytterligare en faktor som skiljer
interaktionen med denna elev från interaktionen med nybörjarna på lektionen innan, kan vara att denna elev har fortsatt att spela på grund av att
han och läraren förstår varandra tillräckligt.
Genomgången av orkesterstämman kompletteras antagligen för eleven
av intrycken vid orkesterrepetitionerna, där han hör de andra stämmorna,
så att de lösryckta fraserna ur hans stämma kan få en funktion i ett större
musikaliskt sammanhang.

Lektion 7
Beskrivning
Vid denna lektion sitter eleven Gustav, ca 15 år, på en stol bredvid Clas
snett framför pianot, med ett notställ framför sig. Läraren sitter på sin
kontorsstol i en sådan vinkel i förhållande till Gustav att instrumentet
hindrar ögonkontakt. Gustav håller en barytontuba, Clas har sin trombon
på bordet bakom sig. Gustav har spelat instrumentet i flera år.
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Clas börjar med att ställa Gustavs bok på notstället, och bläddrar i den
samtidigt som han småpratar om inställningen av notstället, vad Gustav
övat på inför lektionen och vad de ska spela.
Tid Musicerande
0:00

Lärarens tal
då ska vi se Gustav

Elevens tal

vi kan sänka ner den lite grann
så
okej
hade du någonting i den här boken
idag

0:10

Andra handlingar
läraren håller på med
notstället och sina papper
eleven tittar på

ja visst

läraren tar fram en bok
och ställer på notstället

0:15

uu

eleven håller handen på
sin kind
läraren bläddrar i boken

0:21

de var
nånting där
jamen
nej
vidare
int (ohörbart)

ska vi se
vad va de

0:27

eleven bläddrar
läraren pekar i boken

ja
just de
ja
just de
vilken vill du börja med
ja de spelar
ingen roll

eleven tar sig på hakan
(tystnad) läraren skruvar
på, eleven rättar till sina
glasögon

0:34

ska vi ta och börja med St Louis
Blues
ska vi de

läraren rullar stolen bakåt
till pianot
eleven lyfter barytonen till
munnen
eleven fingrar på
instrumentet

mm
0:42

läraren tar några
toner på pianot
av början på St
Louis Blues
spela den (ohörbart)

0:51

ja ska jag köra
då
jahadå

Under den följande minuten spelar Gustav trevande igenom ”St Louis
Blues”. Han spelar orytmiskt, tar om en del fraser, och är ibland i fel tonart. Clas sitter och väger på sin stol medan han lyssnar, tar sedan fram en
penna. Medan han pekar med pennan i noterna försöker han beskriva hur
melodin ska spelas med ”jazzkänsla” på åttondelarna. Han övergår därefter direkt till en förklaring av förtecknen i tonarten. Detta pågår under
ungefär två minuter.
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Tid Musicerande
2:50
läraren sjunger
första frasen: ta ta
ta ta ta ta ta ta ta

Lärarens tal

2:57

så får du ungefär så här

2:58

Elevens tal

Andra handlingar
läraren stampar takten
och pekar i boken

läraren pratsjunger
do da do da do da
do da do

3:01

lång kort lång kort lång kort lång kort
ja
och sen när du börja här
och sen innan innan här va
vi tar en gång till och sen så tonarten
titta här nu tänkte och sen tänkte du
här tror ja att de va ett b i kanten
men du ser ju att de e ett fiss du ska ha
reda på
å de innebär då att du får
den var ettan ett

3:06
3:10

3:15

ja just de
läraren visar greppet i
luften med fingrarna

så går du upp till h
å h med tvåan

Gustav spelar sedan melodin, lite i taget, och Clas kommenterar vartefter
eleven gör misstag.
Tid Musicerande
12:00

läraren pratsjunger

Lärarens tal
utan de e ju åttondelar som rullar
ju på enligt de där mönstret
do do do do do do

Elevens tal

Andra handlingar
eleven nickar
läraren illustrerar med
handen

ja spelar en gång till så hänger du
på sen
12:05

läraren spelar samma
fras på trombon (i ett
annat, lägre tempo)

12:15

jag räknar en två tre
en två tre

12:19

eleven + läraren spelar
tillsammans
avbryter i andra takten vänta där vänta där

12:24
12:25
12:28

12:43

läraren rör vid elevens
axel
läraren pekar i noterna

läraren sjunger: da da
da (etc.)
å
det finns en luri grej till här
att ska vi bara komma överens om
greppet
va har du för grepp

12:34

12:38

läraren pekar i noterna

läraren tar en penna

ett två
nej just de
ett ska de va
just de
för de ligger ju kvar det här aisset
här hänger kvar
vi skriver de här
då har du ju ettan här va
å ska vi se
de har man ju egentligen där med
sch

12:49
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aiss och aiss faktiskt
vi prövar igen

eleven nickar

Resultat

Detta pågår till lektionens fjortonde minut, då Clas vill bryta lektionen i
förtid med hänvisning till forskarna. Han sammanfattar kommentarerna
om rytm och tonart under en minut.
Tid Musicerande

Lärarens tal

Elevens
tal

bra
ehh

läraren tittar på klockan
läraren vänder sig om och
lägger undan trombonen

nu vet inte ja
om dom kanske vill ha lite sån här
intervjutid med dej
eh å så där

14:01

läraren rullar fram, e
lägger ner tuban i knät

vi måste nog bryta lite tidigare så att vi
hinner med de på din lektion
men vi säger så här att att att
vi tar de här igen
du blir ännu ännu mer bekant me stycket
å framför allt tonarten

14:12

Andra handlingar

läraren tar pennan

jaa
14:19
14:22
14:26

läraren
pratsjunger

så att de inte blir inte blir då tonen hå å så
tonen fiss
vad är det mer man kan säga
tänk på åttondelarna att du får de
da da da da

läraren pekar i noterna

läraren tittar omväxlande
på noterna och eleven

Clas lämnar rummet i lektionens femtonde minut för att höra med forskarna om han ska bryta. Han kommer tillbaks med beskedet att de kan
spela fem minuter till. Under en minut pratar Clas om repetitionsarbetet
inför Globenkonserten, som sker på lördagar då Gustav är aktiv med skidåkning. Clas konstaterar att de istället måste öva mer på stämmorna, men
lämnar ämnet och övergår till att åter prata om stycket de just spelat ur
boken.
Tid Lärarens tal
eh
15:09 just det
jag ska
göra så här
15:19 att jag ska ta ett jag ska ha ett snack med dom
å höra om du ska in nu eller om du ska spela
nåt mer

15:42

då spelar vi i fem minuter till

15:49

eh just de
vi kan säga så här också
i orkestern nu tränar vi ju

Elevens tal
ja

Andra handlingar

läraren tar av sig glasögonen
och går ut genom dörren
eleven sitter kvar och tummar
på sitt munstycke, tar loss det,
håller det i handen, stoppar
tillbaka det, eleven skruvar på
sig
läraren kommer in igen tar på
sig glasögonen och sätter sig
ned
läraren tar av sig glasögonen
läraren tittar på eleven
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15:53
15:55

inför globen
globen
ja

16:00

å då så här å nu då är så de så här egentligen
så så så blir de några lördagar

läraren nickar mot eleven
eleven nickar mot läraren
läraren lutar armbågen mot
pianot

därför man ska ju spela ihop med alla andra
musikskolor i hela stan
16:05

16:09

16:15

ja
jag e ju borta
helgerna alltså
de e jag ju
ja
okej
jag vet att du att du att du åker mycket skidor
å sånt därnt å att du är borta
så att vi säger så här
att lördag nu klockan 10
så skulle vi ska vi vara i [ortsnamn]

16:18

ja
ja
å då kanske du e borta
de e jag

16:21

ja
men då betyder du
för du e ju med på i globen för det e ju då en
en lördag

16:26

jaha e de lördan
efter då eller
ja
de e den 28:e mars är det

16:
30

a när e de då
de e den 28 mars
de e en lördag

16:35

16:38

nej mars mars

men eller hur det
är inte den här
veckan som
kommer
ja de e en jäkla
massa tid kvar

eleven gör en handrörelse

ja just de
kolla det kolla de
för du har visst fått den här lappen
av [namn på annan person]
ja

16:45
16:49

då står de ju så att du e me
och e de så att du me på globen
och inte hinner va me nu på lördagarna
så måste du precis som spela på
vi får spela på här
mer på dina stämmor va
ja precis

16:52

16:56

17:00
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satt satt satt satt de blir okej
eh
just de
okej
om vi snackar om den här låten
jag tyckte ju på något sätt att den här låten
kan gå
den kan gå egentligen ändå snabbare

läraren rullar bakåt, tar på sig
glasögonen
läraren rullar fram,
bläddrar i boken

Resultat

Under två och en halv minut fortsätter de med ”St Louis Blues”, nu med
färre kommentarer från Clas, som även kompar på pianot. Då närmare 20
minuter av lektionen förflutit byter läraren ämne, och vill gå igenom orkesterstämmorna inför Globenkonserten. Efter en stunds bläddrande
bland lösa blad i en notmapp, bestämmer Clas sig för att de ska spela
”Tristeza”. Han börjar gå igenom tempot. Gustav har stora svårigheter att
komma igenom fraserna, och det är mest Clas som pratar och pratsjunger.
Tid Musicerande
21:41
21:43

de som de som jag e tycker är man får
fram
de e dom här
dom där mittentonerna
läraren
pratsjunger: da da
da da da da

21:51
21:53

Elevtal Andra handlingar

läraren pratsjunger
rytmen: dö dö dö

21:44

21:48

Lärarens tal
här är de
samma ton va

så att dom svänger
så att de inte blir
läraren
pratsjunger:
da da da da
läraren da da (etc.)

21:58

va
läraren da da (etc.)

22:02
22:05

22:08

pröva just att du få in dom där på på på
de där sättet
läraren
pratsjunger: da da
da da da
eleven spelar läraren sjunger med i
början knäpper

22:32

läraren knäpper

just de

läraren slutar knäppa,
tittar sig omkring i
rummet, vänder sig om
och hämtar sin trombon

där där har man
de e bättre de e bättre
nu ligger ju de där så pass lågt ner för
dig
så att de ligger ju liksom lite sådär
de e svårt att få de kort å snabbt
i å med att de ligger i ditt lägsta register
just här nere ba ba ba
men man försöker göra de så kort så
kort de går
å just de här

22:42

22:47

22:50

läraren vänder sig mot
eleven med trombonen i
handen

läraren pekar i noterna

läraren pratsjunger
da da da da da
dada

läraren knäpper
så att man kommer tillräckligt tidigt på
den tonen
sen har man alltså styckets svåraste takt
de e nog den där
mm
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å då kan man säga så här
vad e de för rytm

23:00

läraren växlar mellan att
röra handen och peka i
noterna

egentligen
å vad har man då
de är ju sån här alla breve-takt

Fem minuter ägnas åt detta innan Clas bryter, denna gång för att se om
nästa elev har kommit. Denne väntar utanför, och lektionen avslutas efter
26 minuter med att Clas säger åt Gustav att ringa om han inte kan komma
till nästa ordinarie orkesterrepetition.

Analys av lektion 7
Repertoar, musicerande och musikbruk
Lektion sju skiljer sig från de övriga bleckblåslektionerna genom att den
inte börjar med någon uppvärmningsövning. Läraren går direkt på läromedlet (oidentifierat) med frågan ”hade du någonting i den här boken
idag?”. Trots att eleven först svarar ”ja visst”, verkar det som om ingen av
dem kommer ihåg vilka stycken som är aktuella. Efter en stunds bläddrande i boken verkar de hitta anteckningarna från en tidigare lektion, och
läraren föreslår ”St. Louis Blues”. Stycket är en tidig jazzmelodi som blivit
stilbildande, skrivet av kornettisten W. C. Handy.
Läraren spelar några takter av melodin på pianot innan han uppmanar
eleven att spela. Eleven spelar stycket trevande på sin baryton med blicken
i noterna, utan att röra annat än fingrar och mun. Ibland hamnar han i fel
tonart, antagligen för att han missar förtecknen. Framförandet är orytmiskt, och det är svårt att uppfatta någon regelbunden puls. Han stannar
upp ofta och tar om en fras. Läraren sitter under tiden och väger på sin stol
eller sitter helt stilla med händerna vilande på sina ben, utan att se elevens
ansikte som är skymt bakom instrumentet. Ibland böjer han sig bakåt för
att se elevens ansikte.
Efter en stund avbryter läraren eleven och börjar en genomgång av
stycket som tyder på att de inte har spelat det tidigare. Förklaringarna om
rytm och ”jazzkänsla” är avskalade från det musikaliska sammanhanget,
och beskrivs med att åttondelarna ska spelas ”lång, kort, lång, kort, lång,
kort” illustrerat med pratsång. Innan eleven får prova går läraren in på ett
resonemang om tonarten, som reduceras till att handla om symboler och
grepp:
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Lärarens tal
lång kort lång kort lång kort lång kort

Elevens tal

Andra handlingar

ja
å sen när du började här
å sen innan innan här va
vi tar en gång till å sen så tonarten
titta här nu tänkte å sen tänkte du här tror jag att
de var ett be i kanten
men du ser ju att de e ett fiss du ska ha reda på
å de innebär då att du får
den var ettan ett

ja just de
läraren visar greppet i
luften med fingrarna

så går du upp till h
å hå med tvåan

Genomgången fortsätter på liknande vis ett kort stycke i taget, med inriktning på symboler, tonlängd och grepp. Eleven verkar inriktad på att i första hand spela rätt ton med rätt längd och ställer endast frågor om symboler och utförande, t.ex. genom att peka i noterna och fråga ”hur blir det
här, det blir kort, kort, lång?”.
Efter 17 minuter spelar läraren stycket på pianot och pratsjunger melodin, för att visa karaktären. Musikaliskt gestaltar läraren stycket med
känsla och inlevelse. Verbalt ger han motstridiga instruktioner om tempot:
”ändå snabbare”, ”ganska cool lugnt tempo”, innan han bestämmer sig för
att eleven ska spela snabbare hemma: ”pröva och höj hastigheten”. Det
klingande exemplet på ”jazzkänslan” reduceras således språkligt till en
fråga om ”hastighet” och olika toners längd.
Slutet av lektionen ägnas åt orkesterstämman till ”Tristeza”, med en
genomgång enligt tidigare mönster; eleven spelar några toner, läraren
kommenterar och/eller pratsjunger, eleven spelar igen. Även här fastnar
de på förtecken och rytmer, och läraren ger instruktioner som inte anknyter till mer grundläggande musikaliska parametrar som tonart, taktart eller
puls.
Lärarens musikbruk är till största delen kodade som instruerande, med
några inslag av prövande och beledsagande. Elevens musikbruk har enbart karaktären av prövande.
Översikt över musik och vem som spelar på lektion 7
Musik/repertoar
St Louis Blues (W. C. Handy),
melodi med/utan komp ur
oidentifierad bok
Tristeza (Lobo, Niltinho, Gimbel),
orkesterstämma från löst blad

Lärare/spelsätt
enstaka fraser på trombon,
pratsjunger ibland, enstaka toner
på piano, sedan
pianoackompanjemang
enstaka fraser på trombon,
pratsjunger ibland, enstaka toner
på piano

Elev/spelsätt
en fras i taget

en fras i taget

Figur 11. Musicerandet under lektion 7.
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Språkbruk
Lektionen domineras som de tidigare lektionerna av läraren genom ett
instruerande språkbruk, men med ett mindre inslag prövande yttranden,
och nästan inga beledsagande. Analyserande och expressivt språkbruk
förekommer inte under lektionen. Eleven använder till lika stora delar
prövande och beledsagande språkbruk, samt några instruerande uttalanden.
Tabell över antal yttranden per språkbruk under lektion 7
Språkbruk
Prövande/sökande
Instruerande
Beledsagande
Analyserande
Expressivt
Totalt antal yttranden

Lärare
50
444
3
0
0
497

Elev
32
2
33
0
0
67

S:a
82
446
36
0
0
564

Tabell 9. Antal yttranden fördelade på språkbruk för lärare och elev under
lektion 7.

Nästan alla uttalanden från läraren är alltså instruerande, såväl när de
samtalar om melodival och organisering av repetitioner, som när läraren
kommenterar elevens spel. Lärarens prövande språkbruk består till största
delen av direkta frågor till eleven, men även genom ett sorts trevande resonemang när han inte vill avslöja att han inte riktigt minns vad eleven
gjort tidigare.
Eleven ställer frågor om noter och utförande, och om repetitionerna inför konserten i Globen. Eleven ifrågasätter, med prövande uttalanden om
det egna spelet eller noterna, sin förståelse på ett sätt som inbjuder till reaktioner från läraren. Det beledsagande språket består mest av direkta svar
eller stödjande hummanden eller kommentarer som visar att eleven hör
vad läraren säger.

Uppmärksamhetsfokus och schematyper
Liksom föregående lektioner är det motoriska och kognitiva aspekter som
står i fokus för uppmärksamheten. Som redan berörts under analysen av
repertoar och musicerande, riktas uppmärksamheten mot uttydning av
notsymboler. Det motoriska utförandet är här underordnat, men ändå
något som förväntas bli resultatet av notförståelsen. Kognitiva scheman
fokuseras genom hänvisning till notsymboler och tolkningen av dessa,
medan motoriska scheman förväntas uppstå utan att dessa behandlas
språkligt. Fokus läggs på resultatet av den motoriska prestationen genom
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att man talar om hur det ska låta, men inte hur man ska bära sig åt för att
få det att låta på det vis som noterna anger.
Genom att betona talandet om det klingande resultatet av de kognitiva
och motoriska processerna, snarare än att betona den klingande musiken,
fokuseras synintryck och symboltolkning starkare än hörselintryck och
musicerande.
De korta delar av lektionen som är socialt kodade består av samtal om
melodival och repetitioner.
Figur över olika uppmärksamhetsområden under lektion 7
Tid
0
0:40
3:06
3:12
3:15
3:32
3:45
3:59
13:56
14:01
14:13
14:26
15:19
17:07
17:35
18:20
18:25
18:30
19:27
19:30
19:31
19:33
19:37
20:32
20:39
21:00
25:16
25:28
26:06

Fokus lärare
social
motorisk+kognitiv
kognitiv

Fokus elev
social
motorisk+kognitiv
kognitiv

motorisk+kognitiv
motorisk+kognitiv
kognitiv
motorisk+kognitiv
social
social
kognitiv
motorisk+kognitiv
social
motorisk+kognitiv
motorisk+kognitiv
kognitiv
motorisk+kognitiv
social
kognitiv

kognitiv
motorisk+kognitiv
social

kognitiv+social
social
kognitiv
motorisk+kognitiv
motorisk+kognitiv
social
social
slut

Figur 12. Uppmärksamhetsfokus under lektion 7.

Fördelningen i figuren visar att eleven och läraren ibland har olika fokus
för sin uppmärksamhet. En anledning till det kan vara att läraren verkar
tappa koncentrationen vid några tillfällen, då han inte kan hitta på något
mer att göra. Han försöker vid ett par tillfällen avsluta lektionen i förtid, i
den 15:e minuten och i den 19:e. Han fortsätter ändå med aktiviteter som
han verkar komma på i stunden, men som trots det verkar vara viktiga.
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Lektion 8
Beskrivning
Lektion åtta sker på kvällstid med en förälder närvarande som skjutsat sin
dotter Julia till lektionen. I början av lektionen står läraren, David, med
trumpeten i sin hand bredvid Julia, ca 10 år gammal, som sitter på en stol
med ett valthorn i knät. De befinner sig i ett klassrum med stolarna uppställda på borden. Framför Julia står ett notställ, snett till höger framför sig
har hon ett piano. David står till vänster om Julia, på sin andra sida har
han sin instrumentlåda på ett bord. Utanför bilden, inom synfältet för Julia
och David sitter elevens pappa, som är fritidsmusiker och själv valthornist.
Julia har spelat valthorn i några månader.
David har en c-trumpet, Julia har ett enkelhorn i Bb. Eleven har en bok
på notstället, ”Trumpeten och Jag 1” (Sundberg & Ekinge 1987).121
Lektionen inleds med en legatoövning på naturtoner122 som spelas utan
noter. David står med korsade armar och ser ner på Julia från sidan. Han
kommenterar fåordigt Julias spel.
Tid Musicerande

Lärarens tal
legatoövning
(ohörbart)

0:06

Elevens tal

Andra handlingar

den här
mm

0:07

eleven tar två toner

0:10

e de den
nej

0:14

läraren pratsjunger: ba
eleven tar två toner i ett
uppåtgående naturlegato

0:16
0:17

läraren står vid elevens
vänstra sida med trumpeten
under armen med korsade
händer
den ja den ja

eleven spelar hela övningen tre
naturtoner upp och ned
mm
mm

121

Vilken typ av instrument det är framgår inte för en observatör utan fackkunskap.
Genom att studera instrumentens utseende och vilka grepp som används, går det att
sluta sig till vilken typ det är. Typen av instrument som används får i det här fallet
konsekvenser för lektionen, då eleven och läraren använder olika transponerande instrument, men läser samma noter. För att ge en föreställning av vad läraren behöver ta
hänsyn till i transponeringen, kan nämnas att valthornet, trots att det är ett Bb-horn,
traditionellt läser en F-hornstämma – allt medan läraren själv har en C-trumpet. Instruktionerna i trumpetboken om grepp etc. är skrivna för Bb-trumpet och stämmer varken på
valthornet eller C-trumpeten, då de läser den som en F-stämma.
122
Naturtoner kallas de toner som kan spelas genom olika anblåsning med fast rörlängd,
d.v.s. utan att växla grepp. Dessa naturtoner är inte desamma på lärarens och elevens
olika instrument.

216

Resultat

eleven börjar på nästa övning
en halvton lägre, men avbryter
efter två toner
0:21

läraren står kvar, lätt
tillbakalutad och tittar ner
på eleven
sakta

eleven börjar på om en liten
sekund lägre
0:24

väldigt sakta
eleven försöker igen på samma,
kommer inte upp på topptonen
de e lite
eleven försöker ytterligare en
gång, kommer inte upp till
topptonen

0:27
0:29

nej ja kan inte
få fram tonen
eleven tar två toner

0:31

ska vi ta å tömma
lite grann123

Under de två minuter Julia spelar, ger David mest små stickord. Julia tar
sedan initiativet till att gå vidare, genom att säga att de övat mer på annat
hemma. Genom detta framgår det också att hon hemma spelar tillsammans med pappan. De fortsätter med melodin ”Si makarone” ur boken.
David pekar i boken och kommenterar efter varje fras fåordigt, sjunger
med eller spelar några toner på trumpeten. Vid ett tillfälle hjälper pappan
till med att ge ton åt Julia genom att vissla. David kommenterar vidare att
de kan spela den snabbare ”som ni sjunger den i skolan”.
Tid Musicerande
1:59

2:06

Lärarens tal
e det för högt för dej
tycker du
nej

Elevens tal

Andra handlingar

nej

eleven tittar bort när läraren
inte möter hennes blick

men
de e bra att du övar
på just dem
legatoövningarna
som ni gör

eleven tittar på läraren,
läraren gestikulerar med
handen
men den här
gången öva vi
inte så mycket
på den
vi öva på
en annan

2:16

spela den som ni öva
på hemma
eleven suckar
är det svårt att
komma ihåg den

2:23

jag
nej inte så
mycke
tystnad

123

Tömma ur den kondens som bildats i instrumentet. På valthornet innebär det att man
avlägsnar en rördel och vrider hornet så att vattnet kan rinna ut.
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2:27

(ohörbart)

men den här ha
ja tränat på

mm
då kan vi ta den då
(ohörbart) Si
makarone
de e den som börjar
precis som
läraren kliar sig på näsan
2:35
2:38

Kalinka
eleven börjar tar en ton
avbryter sig
eleven börjar om utan att
hitta rätt ton

2:40

2:46

2:54

ja
eleven tar en ton
läraren spelar fyra toner på
trumpeten
eleven börjar spela igen
läraren tar en ton här och
där
eleven spelar början på
Kalinka

pappan visslar en ton i
bakgrunden

där

nej inte så

läraren står snett bakom
eleven och tar greppen på
sin trumpet
läraren pekar i noterna

eleven tar en ton
3:02

läraren spelar en ton
läraren + eleven spelar
samtidigt enstaka toner

3:08

eleven och läraren spelar
tillsammans intonationen
ok

3:17
3:18

3:29

3:34

där ska det gå opp
igen

läraren pekar igen

börja därifrån

läraren pekar i noterna

javisst
eleven fortsätter själv
läraren faller in med sång
eleven spelar hela låten

läraren visar med fingret på
de tre sista tonerna
ja dom var ju jättefina dom där tre sista
dom satt ju
jättesnyggt ju
vi tar den en gång till
nu då

läraren slår sig på benet och
tar ett steg bakåt

Efter fem minuter av lektionen går de vidare med nästa melodi i boken,
”Det finns nå’n av varje sort”. Där säger Julia genast vad hon tycker är
svårt med det stycket, nämligen att det är ett förtecken i kanten som gör att
alla f istället blir fiss. Under tre minuter spelar Julia vidare en fras i taget,
med korta stödrepliker från David, som även då och då spelar eller sjunger
några toner.
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Tid Musicerande

Lärarens tal

Elevens tal

Andra handlingar

ja tycker att de e
svårt att först ska
man ha
eff
och sen
fiss

läraren lutar sig fram
eleven pekar i noterna

de gick väl
bra
de finns nån av varje sort
kan du har du
att de e ju liksom
4:57

mm
5:03

sen har du fisset ja

läraren pekar i noterna
mm

just de gäller
och så eff
just de
alltid ska man titta uti kanten

läraren gräver i sin ficka,
klämmer fast trumpeten
mellan benen

men vi har ju de här
läraren pekar i noterna
(har fortfarande andra
handen i fickan)

Åtta minuter in på lektionen lämnar de melodin för att ta nästa stycke i
boken, ”Sko, sko liten häst”. De jobbar vidare enligt samma mönster som
tidigare. David frågar om de sjungit den i skolan, och får ett nekande svar.
När David pekar i noterna faller en del (tredje bygeln) av hans trumpet
ljudligt på golvet, vilket han kommenterar medan han sätter ihop instrumentet igen. Efter detta har han problem med intonationen då han spelar,
men också när han sjunger.
Tre minuter senare vänder David blad i Julias bok, varpå Julia börjar
läsa sångtexten till stycket ”På stäppen”. David berättar att det stycket innehåller en ny ton och vilket grepp124 man använder på den tonen. Julia
förstår inte riktigt och ställer frågor som David inte besvarar.
Tid Lärarens tal
10:51 mm
där har vi en ny ton som vi inte
har haft
hå

Elevens tal

Andra handlingar
läraren antecknar i noterna
eleven hostar

11:00

11:05

mm
den tar du också på andra
ventilen va
precis som
precis som man gör
men vilken

124

På bleckblåsinstrumenten finns det många toner på varje greppkombination, och varje
ton kan ofta tas på mer än ett sätt.
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hur tar man den på
den här

eleven söker ögonkontakt,
men läraren tittar i notbilden

ja
du får ta
andra
här
11:11

där
den ja
ska du prova

läraren pekar på elevens horn
den

mm
men
hur (ohörbart) ska
den va
du vi kan ta den

läraren pekar i notbilden

De jobbar med stycket under närmare fyra minuter. David är fortsatt sparsam med sina kommentarer, och när han spelar med, tar han ofta fel toner.
Julia har svårt att hitta rätt toner, och David konstaterar att det var jobbigt
med den höga tonen och de kanske inte ska gå vidare med den. Julia spelar på egen hand den höga tonen. Pappan kommenterar att det går bra att
spela ännu högre toner, och David börjar samtala med pappan bakom
Julias rygg.
Tid Musicerande
13:00 spelar samtidigt fast
olika toner
13:03 eleven försöker hitta
rätt ton läraren faller
in med trumpeten
13:15 eleven fortsätter

13:22

eleven avslutar

Lärarens tal

Elevens tal

Andra handlingar

A

pekar i notbilden

ja
jättehögt
oj då
mm
det är bra
nästan
för högt va
men du kan ju träna på den

läraren tittar på eleven

läraren lägger händerna
i kors och sätter
trumpeten under armen

jag vet inte om man ska gå
så jättemycket mera
13:28
13:33

eleven spelar rätt ton
H
eleven fortsätter att
göra ljud med hornet

(pappan) ä den kan
ni nog köra
ja
då kör vi den (till elevens
pappa)

läraren och elevens
pappa står och pratar
bakom elevens rygg

för där e
liten bit där ja

läraren antecknar i
noterna

hået vi hoppar över
13:43
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(pappan) upp till
cetvå e inga
problem

Resultat
de ska inte vara problem
(pappan) nej
mm

Fjorton minuter in på lektionen kommer en person in i rummet och städar
golvet, efter att ha städat resten av rummet tar han slutligen och städar
runt Julia och David. Ingendera parten verkar låtsas om den andra.125
Då femton minuter passerat har David just skrivit in hemuppgifterna i
boken och kommenterar, nästan i förbigående, att han inte kan komma
veckan därpå. Han föreslår att de kan ta lektionen någon annan veckodag
eller ta igen lektionen på något sätt. Julia blir märkbart orolig över detta
och vänder sig till pappan. De lyckas inte hitta någon lösning, utan David
föreslår att pappan kan ringa honom, och fortsätter sedan med nästa
stycke i boken ”Ingen ser ringen”.
Tid Musicerande

Lärarens tal

Elevens tal

då tar vi den till nästa gång
mm

läraren tar fram pennan ur
fickan

ska jag skriva in
de räcker det väl om jag skriver dit
ja
så tar vi den här också tvåan
ja

14:36

Andra handlingar

läraren skriver i noterna
bakom honom kommer en
städare in i rummet
(ohörbart)

eleven
sjunger
14:47
14:50

å så titta
så att du inte glömmer fisset
ska vi ta

städaren fortsätter sitt
arbete

hela sidan
tycker du de
ja
ja det kan vi göra

14:54
14:59

kan vi alltid göra
ja
nu kan ju jag inte komma nästa
torsda
så vi får
titta på en annan dag

läraren skjuter upp
glasögonen
läraren blåser ur vatten ur
trumpeten 126

eller ta igen den på nåt sätt
ska vi prova
15:07

ska inte ja spela på
torsda

125

Pappan reagerade dock på detta så mycket att han särskilt kommenterade händelsen
efter lektionen. Att det accepteras att lokalerna städas under pågående undervisning,
tyckte han var ett tecken på bristande respekt för verksamheten.
126
Bleckblåsinstrumenten har en särskild vattenklaff för att dränera den kondens som
bildas inuti instrumentet av fukten i utandningsluften.

221

Resultat
inte på torsda nej
men om de går på tisda eller
kan vi de (till pappan)
(ohörbart svar från
pappan)
15:16

nej jag e borta
nej
jag e borta
om du kan ta igen de på tisda eller
onsda
den här veckan som kommer

15:24

kan du väl ringa och höra
vad de blir
ja
ska vi prova
ingen ser ringen

eleven tittar på sin pappa
läraren talar till pappan
eleven ser fundersam ut

(pappan) mm

15:29

läraren sätter sig på huk
bredvid eleven

”Ingen ser ringen” spelas en liten bit i taget tillsammans, pappan ställer sig
bakom David och Julia, så att han kan se noterna. Efter en genomgång av
repristecknen i stycket och en kommentar om att se upp med tonen fiss,
går läraren efter cirka två minuter vidare med ”Stackars den som liten är”,
som är nästa melodi i boken.
David och Julia försöker spela melodin tillsammans, och läraren ligger
aningen före. När Julia inte hittar rätt ton väntar David tills hon hittat tonen. Så spelar de första frasen. Andra frasen innehåller en åttondelsrörelse
som David demonstrerar, och kommenterar att det är viktigt att använda
tungan för att stöta tonerna. Även denna melodi tar ungefär två minuter
att gå igenom.
Julia antyder att hon vill spela fler stycken, eftersom hon uppfattat att
det kanske dröjer två veckor till nästa lektion. David säger då att hon kan
spela vidare i boken om hon inte kan komma ”på tisdag eller onsdag”.
Pappan harklar sig och en kort tystnad uppstår. David kommenterar något
om nästa stycke och hur långt de kommit i boken. Han skriver in datum i
boken och försöker avrunda lektionen efter ca 20 minuter med att fråga
”ska vi vara nöjda så?”.
David fortsätter trots detta med att kommentera hur viktigt det är för
läpparna, att man gör legatoövningarna varje dag. Pappan kommenterar
att de gjort fyra toner på legatoövningen, en oktav. Detta förvånar David
som ber Julia ta tonen c. Julia som just sagt att hon är hungrig, tittar
frågande på David, som med stöd av pappan får henne att flera gånger
försöka spela den höga tonen utan att lyckas. Hon är märkbart trött.
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Tid Musicerande

Lärarens tal

20:30

Elevens tal

Andra
handlingar

(pappan) vi körde till
å med fyra toner av
dom där
ja
mm
jag e jättehungrig
(pappan) en oktav

20:36

pappan sjunger en
oktavövning da da do
di da da da

mm
ojdå
ta ce
ce
ska du ta ce
ja tycker du har bättre å bättre
för var vecka
de e så de ska va
mm

20:44

20:50

eleven tittar
frågande på
läraren

eleven spelar naturlegato, tre toner uppåt
mm
eleven spelar en ton
till

20:56
20:58

(pappan) mycket luft
eleven försöker spela
naturlegato, tre toner
orent
mm
nu har du spelat rätt mycket
eleven försöker igen
orent

21:08

men det räcker ju där ibland
egentligen
mm
man får hålla ihop läpparna
fall man ska högre opp

21:17

men ba alltså
om ja bara orkar

eleven försöker igen
mm
eleven försöker nå den
fjärde tonen

21:30

mm
mm
men den sitter ju bra den
nu har du kommit där va
(pappan) mm

21:42

de e bara att öva på
så stämmer det hela
ska vi ge oss för idag
mm
bra

eleven nickar
ohörbart småprat
med pappan
utanför bild

Lektionen avslutas efter 22 minuter med att David småpratar med pappan
ohörbart utanför bild, efter att ha frågat om de ska ge sig för idag.
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Analys av lektion 8
Repertoar, musicerande och musikbruk
På lektion åtta spelar valthornseleven först en naturlegatoövning ur sin
bok ”Trumpeten och Jag 1”. Boken används sedan under hela lektionen.
Eleven spelar trevande ensam, medan läraren kommenterar verbalt. När
eleven misslyckas kommenterar läraren med svårtolkade ofullständiga
satser som ”det är lite” och ”och så lu”, varpå eleven fortsätter att försöka.
Melodierna som spelas under lektionen har alla karaktären av pedagogiska visor, de är korta och består av ett litet tonomfång och enkel rytm.
Visorna i boken är försedda med text som skulle kunna användas för att
fokusera på styckets rytm och karaktär. Alla stycken under lektionen spelas dock som tonträffningsövningar där eleven provar sig fram en eller ett
par toner i taget, varvat med korta kommentarer eller enstaka toner på
trumpeten av läraren. Melodiernas namn nämns inte alltid, men eleven
läser tyst texten till sångerna.
Lärarens kroppsspråk följer i mycket liten grad musiken, med olika
former av handgester och steg fram och tillbaka, i och ur elevens synfält,
som mest framträdande drag. Vid enstaka tillfällen följer en handrörelse
något i musiken, men i nästa stund kan samma gester illustrera något annat.
Lärarens musikbruk är både instruerande och prövande. Ofta letar läraren efter den ton på trumpeten som ska motsvara valthornets när de tittar i
samma noter. Eleven spelar enbart med prövande karaktär.
Översikt över musik och vem som spelar på lektion 8
Musik/repertoar
naturlegato
Si makarone, enstämmig melodi
ur ”Trumpeten och Jag 1”
Det finns nå’n av varje sort (B.
Hallin/M. Hallin), enstämmig
melodi ur ”Trumpeten och Jag 1”
Sko, sko liten häst, enstämmig
melodi ur ”Trumpeten och Jag 1”
På stäppen (Folkvisa/L. Hellsing),
enstämmig melodi ur
”Trumpeten och Jag 1”
Ingen ser ringen (Folkvisa/O.
Hessler), enstämmig melodi ur
”Trumpeten och Jag 1”
Stackars den som liten är, enstämmig melodi ur ”Trumpeten och
Jag 1”
naturlegato

Lärare/spelsätt
enstaka toner på trumpet,
pratsjunger ibland
enstaka toner på trumpet,
pratsjunger ibland

en fras i taget

enstaka toner på trumpet,
pratsjunger ibland
enstaka toner på trumpet,
pratsjunger ibland

en ton i taget

enstaka toner på trumpet,
pratsjunger ibland

en ton i taget

enstaka toner på trumpet,
pratsjunger ibland

en ton i taget

Figur 13. Musicerandet under lektion 8.
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Elev/spelsätt
en ton i taget
en ton i taget

en ton i taget

en ton i taget
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Språkbruk
Lärarens språkbruk domineras av instruerande uttalanden, med en del
yttranden kodade som prövande och ett fåtal beledsagande. Eleven gör
mycket färre uttalanden, av prövande och beledsagande karaktär.
Tabell över antal yttranden per språkbruk under lektion 8
Språkbruk
Prövande/sökande
Instruerande
Beledsagande
Analyserande
Expressivt
Totalt antal
yttranden

Lärare
29
347
8
0
0
384

Elev
32
2
25
0
0
59

S:a
61
349
33
0
0
443

Tabell 10. Antal yttranden fördelade på språkbruk för lärare och elev under
lektion 8.

Mönstret för hur de olika språkbruken används under lektionen är i överensstämmelse med de tidigare beskrivna bleckblåslektionerna.

Uppmärksamhetsfokus och schematyper
Uppmärksamheten riktas liksom i lektionerna tidigare i huvudsak mot
notläsning och utförande. Tecknen och symbolerna behandlas språkligt,
medan motoriken behandlas i termer av vad symbolerna betyder för utförandet på instrumentet, t.ex. ”den tar du också på andra ventilen”. Typiskt
under lektionen är att läraren bemöter elevens motoriska svårigheter att
hitta rätt ton, med att tala om tonens namn.
Under lektionen förekommer några sekvenser där läraren riktar uppmärksamheten enbart mot det motoriska, genom att visa med kroppen,
gestiken och instrumentet utan några verbala kommentarer.
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Figur över olika uppmärksamhetsområden under lektion 8
Tid
0
0:16
1:52
2:10
2:38
2:46
3:29
3:40
4:50
4:57
5:13
5:15
5:18
5:51
9:03
9:06
9:08
9:09
9:23
9:24
9:42
9:54
13:27
13:54
14:27
14:59
15:07
15:34
16:38
16:39
17:03
17:20
17:22
19:19
19:20
19:55
20:04
20:41
20:42
21:14
21:40
21:42

Fokus lärare
motorisk+kognitiv
motorisk
social

Fokus elev
motorisk+kognitiv
social
motorisk+kognitiv

motorisk
social
motorisk
social
kognitiv
kognitiv
motorisk+kognitiv
motorisk
motorisk+kognitiv
social
social
kognitiv
kognitiv
motorisk+kognitiv
social
motorisk
motorisk+kognitiv
social
motorisk+kognitiv
social+kognitiv
social
motorisk+kognitiv
kognitiv

motorisk+kognitiv

social
motorisk+kognitiv
kognitiv

social+kognitiv
motorisk+kognitiv
kognitiv

social
motorisk+kognitiv
kognitiv

social
social
kognitiv
motorisk+kognitiv
motorisk+kognitiv
social
slut

social

Figur 14. Uppmärksamhetsfokus under lektion 8.

Under lektionen skiftas fokus många gånger, och eleven och läraren är
endast delvis i fas med varandra. En orsak till detta kan bl.a. vara att lärarens tal till stor del består av korta ofullständiga satser, och att han använder gester och kroppsspråk på ett inkonsekvent sätt som kan vara svårt för
eleven att tolka.
Läraren hänvisar flera gånger till förhållanden utanför lektionssituationen utifrån antaganden som verkar vara dåligt underbyggda. Han hänvisar vid lektionens början till legatoövningen ”som ni gör själva”, och senare vid melodin ”Si makarone” till hur ”ni gör den i skolan”. Eleven ser
vid båda dessa tillfällen frågande ut. Läraren verkar anta att melodierna
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och övningarna är bekanta för eleven från andra sammanhang, vilket inte
tycks vara fallet. Delvis förefaller lärarens tal rikta sig till elevens far som
sitter framför dem (utanför bild). Denne spelar själv valthorn och brukar
av allt att döma hjälpa sin dotter med spelet hemma.
Sammanfattningsvis karaktäriseras lektionen av en trevande atmosfär,
där läraren förhåller sig tämligen passiv och inte verkar ha så mycket att
säga angående valthornsspel. Eleven sitter ner med valthornet i knät och
läraren står bredvid och tittar ner på henne, ofta med armarna i kors. Han
går omväxlande fram snett framför och ibland snett bakom, där eleven inte
kan se honom. Läraren verkar lita till att elevens pappa kan hjälpa henne
hemma.

Lektion 9
Beskrivning
Lektionen äger rum på kvällstid. Eleven Johanna är i gymnasieåldern, och
har spelat trumpet i många år. Hon står under huvuddelen av lektionen
bredvid David med en trumpet i sin hand och notstället framför sig.
Johanna packar innan lektionen upp sitt instrument på ett bord snett
bakom sig, där hon också förvarar sina notblad. David har en trumpet av
samma typ som Johanna (Bb-trumpet), och har sin instrumentlåda och
annan utrustning bredvid sig på ett bord.
I början av lektionen småpratar Johanna och David bl.a. om Johannas
skolsituation. Johanna står vid sin väska, David går omkring i rummet.
David leder samtalet mot undervisningen genom att fråga om Johanna har
med sig någon uppvärmningsövning. Johanna bläddrar bland sina papper
och svarar att hon inte tagit med sig ”den tjocka boken”.127
Johanna kommer fram till notstället och ställer upp några fotostatkopierade notblad. David börjar peka i noterna och refererar till vad de sagt
tidigare. Båda tittar i noterna, och Johanna börjar spela en övning med
naturlegaton. David kommenterar i de pauser som uppstår då Johanna
kromatiskt128 flyttar ned legatot. Efter övningen kommenterar David spelet.

127

Möjligen avses läromedel av J. B. Arban eller F. Saint-Jacome, vanligt förekommande i
trumpetundervisning. Båda är skrivna i Frankrike vid slutet av 1800-talet och finns i ett
otal bearbetade återutgivningar på flera språk.
128
Ett halvt tonsteg i taget.
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Tid Musicerande

Lärarens tal

Elevens
tal

de gör ingenting

0:26
0:28

du siktar på gena
till exempel

mm

mm
ska vi prova

0:31

0:46

läraren tar sin trumpet under
armen

läraren sjunger: dam
da d¨

0:30

0:34

eleven kommer fram i bild och
ställer noter på notstället

eh
ja
som vi prata om sist

0:20

kom ihåg att

EAEA
Ess Ass Ess Ass

andas emellan

läraren pekar i noterna
läraren rör handen vågrätt i luften
läraren sätter in sitt munstycke,
eleven gör sig beredd, båda tittar
hela tiden i noterna
läraren tittar på eleven och rör sin
hand, pekar i luften
läraren flyttar stolen, går fram
viftar på handen
läraren rör då och då på handen,
tittar på noterna

eleven spelar
naturlegato G C G C
Fiss H Fiss H
F Bb F Bb F b

Andra handlingar

visst
DGDGDG
Dess Gess Dess Gess
1:06

klingar fint

läraren tittar på eleven, slår ut med
handen och eleven blåser ur
trumpeten och tittar på läraren

du blåser ut lite mera luft
det märks ju
mm
så får du bättre klang sen
å här går du upp
så att säga en en våning
en trappa

1:13

läraren + eleven tittar i noterna
eleven gör sig beredd att spela,
andas in
eleven avbryter sig

å så ligger det kvar på ce
liksom
det andra
bryr du dig inte om
de e cena du siktar på då

eleven + läraren tittar i noterna,
mm

1:22
1:25

mm
eleven spelar
CGCE
B Gess B osv.
kromatiskt

eleven stryker undan håret och gör
sig beredd att spela
läraren tar ett steg tillbaka och
lägger händerna på ryggen
läraren viftar med handen

Legatoövningarna pågår med stigande svårighetsgrad under närmare åtta
minuter. Davids kortfattade verbala kommentarer rör bl.a. luftflöde och
klang, som han anknyter till hur Johanna senare ska spela musiken. Andra
repliker handlar om det motoriska utförandet, med kommentarer som
”slappna av”, ”du ska göra det med läppen, med luften”. Övningstekniken
berörs genom att David refererar hur ”verkliga mässingblåsare” vilar lika
länge som de övar.
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David rör sig mycket framåt och bakåt, samt rör ofta ena handen på
olika sätt. Ibland rör han handen i sidled med handflatan nedåt alternativt
med en vridning upp och ned, ibland rör han den fram och åter, ibland
med mer viftande rörelser. Handrörelserna verkar några gånger ha anknytning till talet, till rörelser i musiken, eller till andning och luftrörelser.
Andra gånger är det mindre tydligt vad gesterna kan illustrera.
Tid Musicerande
4:33

4:37

Lärarens tal
kan du ta hela
kombinationen

Elevens tal

eleven skrattar
eleven tittar i noterna, läraren tar
ett steg tillbaka, gör en gest ner
mot golvet på den sista tonen
samtidigt som han tittar på eleven
eleven tänker fortsätta, drar in luft,
men blir avbruten av läraren
läraren pekar och viftar med fokus
på notbilden

eleven spelar
naturlegatoövning
i snabbt tempo

4:43

Andra handlingar
läraren pekar i noterna

jättefint
kalas
att du verkligen tänker att
du slappnar av sen när du
kommer ner
mm
du börjar
i mellanregistret
mm
en till

4:50
4:51

4:58

eleven spelar en
halvton ner

på sista tonen skakar läraren på
huvudet, på sista tonen sneglar
eleven på läraren
bra
jättefint
de e så du ska göra
mm
å då kan du fortsätta me

5:03

läraren tar tag i noterna, tar bort ett
gem och bläddrar

nästa sida
ska vi titta

5:09

5:15

mm
läraren sätter fast noterna med
gemet igen
läraren pekar i noterna, båda
fokuserar noterna hela tiden

där har du den här
spela den löst
de blir en falsk
septim

läraren tar ett steg tillbaka
läraren kliar sig i pannan
ja

naturtoner

Efter de inledande legatoövningarna tar Johanna fram nya notblad, med
stycken hon fått tidigare av läraren. Efter en kort replikväxling vill David
att Johanna ska spela ”Trumpetpolka”.
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Tid Musicerande

Lärarens tal
bitte sehr

Elevens tal

7:51

danke schön
ehh
(ohörbart)
du hade inte dina böcker
med dej idag eller
nej
jag har

Andra handlingar
läraren ger noterna till eleven
eleven lägger noterna på bordet
eleven tar fram nya noter
läraren tar noterna och lägger
på notstället, båda fokuserar
noterna

visst låtar
mm
ja har inte spelat
den där har ja
aldrig spelat
den här
nej
nej
8:01

de e bara som ja
fick
du fick den
ja har spelat
fyr
für die allen

läraren och eleven bläddrar i
noterna

für die allen ja
mm
trumpetpolkan

8:09

ja
fast den kan ja
den går inte så fort
som den borde tror
ja
nej men du kan väl
kanske börja med den
mm
tycker de
mm

8:17
8:19

8:23

eleven lägger sitt notblad på
bordet och vänder sig mot
notstället
läraren tar ett steg tillbaka
läraren visar greppen i luften
eleven gör sig klar

läraren sjunger
första frasen av
trumpet polka
läraren sjunger
om pralldrillen
orytmiskt
du kan väl göra den
som det står
mm

De fortsätter med samma stycke under närmare sju minuter, då David är
fåordig, men använder många olika gester. Johanna spelar mycket själv
och lyssnar uppmärksamt på David. Hon ger många korta kommentarer
som ”ja”, ”mm”, eller skrattar då och då. Johanna tar ibland initiativet till
att spela genom att lyfta sitt instrument och göra sig beredd. När någon av
dem lyfter instrumentet för att spela gör den andra ofta genast likadant,
och utan någon synbar signal kan de börja spela samtidigt. I slutet av se-
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kvensen nedan anknyter David till den legatoövning de gjorde tidigare
under lektionen.
Tid Musicerande
eleven fortsätter tvekande
och försöker spelar andra
frasen, men får problem i
den snabba nedåtgående
rörelsen
8:56

Lärarens tal

Elevens
tal

mer luft där
mm

läraren står avvaktande med
armarna hängande

ja visst
läraren sjunger delar av
den nedåtgående rörelsen,
ökar tempot

9:06

läraren tar greppen i luften,
eleven skrattar
ja
ta
ta bara därifrån

8:59
9:02

Andra handlingar

läraren pekar i noterna

eleven spelar om frasen
orytmiskt, ton för ton
kommer av sig

eleven skrattar till
mm

eleven fortsätter den
snabba nedåtgående
frasen

läraren står avvaktande med
armarna hängande
mm
mm
tänk på den där
övningarna vi gjorde
sist

9:11

läraren nickar
läraren gör horisontell
handrörelse och tittar till på
eleven, eleven blåser vattnet ur
trumpeten, möter inte lärarens
blick
m mm

att du känner luften
likadant
ska du pröva
9:17

9:18

9:25

läraren håller handen framför sig
för att illustrera luften

från
början
(ohörbart)

eleven lyfter sin trumpet, läraren
gör likadant
eleven sänker sitt instrument

läraren spelar från början
fram t.o.m. frasen de
jobbar med
så att de går (blåser)
du stannar inte av med
luften

läraren gör ett blåsljud
läraren fortsätter den horisontella
handrörelsen
nej

9:32

mycket
mycket längre klang
på tonerna
så låter dom längre
prova igen
så tänker du på
övningarna nu

läraren gör en liknande rörelse
med andra handen

Följande sekvens är typisk för Davids sätt att komplettera sina korta verbala utsagor med sin gestik. Johanna har misslyckats med att träffa en hög
ton, och David försöker förklara hur hon kan göra för att komma upp till
den höga tonen. Senare lyckas hon också med detta.
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Tid Musicerande
12:43

Lärarens tal
du tänker att

Elevens tal

läraren pratsjunger ta i

Andra handlingar
läraren gör en uppåtgående gest
med handen, eleven står med
handen på höften och tittar i
noterna

mm
12:45

läraren spelar två takter
av frasen som han tar
om direkt

12:56

de e luften som
gäller där

läraren gör en horisontell gest
mm

de e inte nåt med
tunga eller nånting
alltså bara (blåsljud)
13:00

läraren gör en gest från munnen
mm
det är lite
eleven lyfter trumpeten, börjar
svårt att
fingra på ventilerna, skrattar
komma upp
på geet

läraren pratsjunger

ja men men
(blåsljud) satsa
läraren pratsjunger pa i

13:11

där fattar
man inte att
man är på
väg
ja
men de e för att du
tvekar
blås på mer oppåt

13:08

läraren håller upp handen

eleven spelar samma del
ja visst
eleven spelar läraren
sjunger med ibland
(falskt)

13:27
13:33

läraren illustrerar med uppåtgående handrörelse med knuten näve

eleven försöker fortsätta
på nästa fras, men blir
avbruten

mm
visst
visst
fint
jättebra jättebra
(ohörbart) men du
kan ta därifrån

läraren tittar på och gör tummen
upp, eleven tittar i noterna
läraren gör knytnävsslag i luften

läraren vevar i luften med armarna

läraren pekar i noterna

Johanna försöker rikta uppmärksamheten mot svårigheter med greppen,
men David fortsätter att fokusera luften. Efter ytterligare ett försök släpper
hon ämnet och läraren frågar om hon har ”tittat på någon annan liten låt”.
Det har då gått närmare 15 minuter av lektionen.
När de ska välja något nytt stycke tittar båda gemensamt i Johannas
noter och David fastnar för ett stycke han tycker är fint och vackert. De försöker gemensamt trevande tolka informationen i notbladet, och David
väljer att även här rikta uppmärksamheten mot luftbehandlingen, medan
Johanna kommenterar greppen. David försöker förebilda med sång men
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lyckas inte träffa tonerna med rösten. Trots att Johanna går iväg för att
hämta något ur sin väska, och inte längre kan se vad läraren gör, fortsätter
David att gestikulera och förklara, som om eleven stod kvar.
Tid Musicerande
14:23

Lärarens tal
de gör ingenting om
man spelar lite fel
bara du
de ska liksom va
skott

Elevens tal

Andra handlingar

mm

läraren gör en stor gest med båda
armarna

mm
man ska läsa in
greppen å
grejer

ja du ska läsa

läraren gör stora gester med båda
armarna

ja visst men men
att du bara gör rätt
med luften

eleven kniper ihop munnen och
lyfter på ögonbrynen
mm

14:34

bara ut
tänk ut den

de kan ju gärna
få låta som de
borde också

mm
men de e rätt

14:39

läraren fortsätter att gestikulera
eleven vrider på huvudet
läraren tittar på eleven

mm
rätt tänkt där

läraren tar tag i notbunten och gör
en svepande gest med ena handen
ska hemma å
öva lite grann
på de där

ja visst

läraren ger eleven ett notblad som
hon lägger på bordet

du får gärna öka upp
tempot
mm
14:48

eh har du tittat på nån
annan liten låt
den där e fin

(ohörbart)

läraren + eleven tittar på sidobordet där det ligger noter/böcker
eleven tar fram ett notblad som
hon räcker till läraren som lägger
det på notstället

den där e ju vacker
14:58

läraren sjunger
mycket svagt

ja

läraren gör en horisontell rörelse
med högerhanden

alltså att du

15:05
15:08

de står ej för långsamt

mm
läraren lyfter trumpeten
hur fort går den
liksom
oj vad sakta
eleven skrattar, läraren gör sig
beredd, tar ett steg tillbaka
läraren avbryter sin förberedelse
för långsamt
eleven skrattar

läraren spelar
första frasen i ett
nytt stycke, i en
annan tonart än i
den han sjöng

15:22

där kan du andas

läraren pekar i noterna
mm

15:29

läraren spelar
vidare
läraren sjunger
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15:31

du siktar dit

läraren gör en v-formad rörelse
med armarna, eleven tar sig på
munnen, tittar sig omkring i
rummet

du släpper inte luften
där
förrän du är framme
ska vi prova
15:35

jag måste ha
min lypsyl

eleven går iväg till sin väska

eleven sjunger
15:42

å gärna lite rubato i
upptakten

läraren pekar i noterna
mm

15:44

läraren spelar
upptakten

15:48

så att du hänger i
luften däruppe
blir de vackert

15:56

15:58

eleven tittar upp från sin väska
eleven smörjer sina läppar, tittar ej
på läraren
läraren gör en uppåtgående gest,
kliar sig sedan i huvudet
eleven kommer tillbaka till
notstället
läraren lyfter sin trumpet spelar
inte
läraren gör en rullande rörelse med
ena handen, eleven gör sig redo
läraren gör en uppåtgående gest
med båda händerna

mm
läraren pratsjunger la
i helt annan tonart
eleven spelar men
missar det första
intervallet, läraren
sjunger med fast
mycket falskt
oj

eleven blåser ur trumpeten

ess
det är eet va
mm

16:03

läraren sjunger
samma fel som
eleven just spelade
eleven spelar

ba di
läraren gestikulerar, gör v-formad
gest med armarna ovanför sitt
huvud

Då 18 minuter förflutit av lektionen avslutar David arbetet med den nya
melodin, som de aldrig nämner något namn på,129 med en uppmaning att
Johanna ska försöka spela den med piano någon gång. Johanna svarar med
ett jakande ”mm” och att hon själv ”får ragga pianist”. David säger ”det
var dom du hade tittat på”, och sträcker sig mellan Johanna och notstället,
mot bordet där Johanna har sina noter, samtidigt som hon själv ska ta ett
notblad därifrån.
De går vidare med en melodi David väljer, och som Johanna spelat tidigare. Denna nämns inte heller vid namn.130 Även denna börjar med ett
stort intervall som Johanna får svårigheter med. David påpekar att ”det är
bara att man inte släpper med luften” och knyter samtidigt händerna fram129
130

Vi har inte heller kunnat identifiera den.
Vi känner dock igen den som ”Gotländsk sommarnatt”.
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för sig. Då intervallet återkommer stannar Johanna åter, och David säger åt
henne att låta ”luften ligga” och att ”hela tiden bara pressa på”. Johanna
identifierar dock ett annat problem med luften, nämligen att hon inte hinner hämta luft före det stora intervallet. David prövar, och kommer fram
till att Johanna ska andas in snabbt genom munnen.
Tid Musicerande

Lärarens tal

19:19

na den biten dit
å dit
de e ju

Elevens tal
mm men man
hinner inte få in
tillräckligt mycket
luft
de e så himla kort
andning mellan
dom

Andra handlingar
läraren + eleven fokuserar
noterna
läraren tar upp trumpeten och
blåser till

läraren pekar i noterna
mm men man
hinner ju inte få in
nån luft liksom
mellan
tycker ja
för kort

eleven pekar i noterna

de
19:27
19:29

när man får andas

läraren tar ett steg tillbaka,
lyfter trumpeten till munnen
eleven skrattar

läraren spelar första
tonen
läraren börjar om
spelar halva första
frasen
läraren tar ett andetag
och spelar en ton av
nästa del av frasen

19:40

jo

läraren drar in ett snabbt andetag och gestikulerar mot sin
mun
läraren tittar på eleven som
tittar tillbaka
läraren lyfter sin trumpet och
eleven lyfter sin, men avbryter
sig

andas med
munnen
riktigt
de går rätt så fort
19:44

läraren spelar andra
halvan av frasen

19:52

att man verkligen
gapar

mm

läraren tar ett steg tillbaka och
börjar spela
läraren andas ljudligt
läraren tittar på eleven lyfter
sin hand då tittar eleven
tillbaka
läraren andas ljudligt
eleven fnissar

ja
så man inte

försöker få de lite i
näsan bara

läraren sniffar ljudligt med
näsan och pekar med hela
handen åt näsan
läraren + eleven tittar på
varandra
läraren sniffar
läraren tittar i noterna
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20:00

de räcker inte
utan måste suga in

eleven tittar på läraren
eleven tittar åter i noterna
läraren andas ljudligt

nej
ja gör de men de
tar liksom slut efter
halva

ja
de gör de
försök
gapa
20:07

snabbt

mm

ska vi prova
du va här framme
mm

läraren andas ljudligt
läraren tittar på eleven som
tittar i noterna
läraren pekar i noterna

mm

Johanna konstaterar att det är svårt att blåsa hårt då man är rädd att ta fel
ton, och David replikerar att man inte ska vara rädd ”för är man det, då
missar man”. Han menar att Johanna inte ska bry sig om att missa för att
hon tar i för mycket, för ”till sist sitter det där i örat, och då missar du
inte”.
Tid Lärarens tal

nej
21:41

Elevens tal
med de e de
man vågar inte ta i om de
kommer fel ton
då e de liksom
då låter de så himla illa

nej man blir rädd
till sist
man gör om de
å de låter
men till sist kommer man
på precis
att man
mm
att du inte e rädd för den

Andra handlingar
eleven tar ned trumpeten och tittar i
noterna, läraren tittar på eleven

eleven tittar på läraren och tittar sedan
bort
eleven + läraren tittar framför sig

eleven tittar på läraren
läraren tittar tillbaka på eleven och gör
en nedåtgående rörelse

nej
21:49

för e man de
då missar man
å tar man i för mycke
då träffar man här å de e
ja

21:55

men bry dig inte om de
ti sist sitter de där i örat
å då missar du inte

läraren nickar
eleven tittar i noterna och pekar
läraren tittar i noterna
eleven fnissar och tittar på läraren som
slår ut med handen
läraren slår ut med händerna
läraren pekar sig i örat

De fortsätter på liknande sätt med att David fokuserar uppmärksamheten
på luften, att man inte ska tveka och inte vara rädd: ”när du ligger på med
luften så kommer det av sig själv”.
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David tar bort bladet från notstället när det gått 23 minuter av lektionen, och uppmanar Johanna att ”öva på det här”. Han fortsätter med att
säga att ”nu har jag inte fler kopior med till dig just nu”, men Johanna säger att hon hade någon mer. Efter att ha bläddrat en stund bland noterna
på bordet hittar de ett stycke de kallar ”Rida ranka”. Johanna spelar igenom den två gånger, med kommentarer om luften från David. Han kommenterar också karaktären på stycket med att uppmana Johanna att tänka
sig den ”som en vaggvisa”. Detta tar ungefär en minut.
Lektionen avslutas efter 25 minuter då David påmint om att de ska ses
på en annan dag och i en annan sal nästa vecka. De tackar varandra, men
fortsätter att småprata medan Johanna packar ned sitt instrument.

Analys av lektion 9
Repertoar, musicerande och musikbruk
Under lektionen spelas flera naturlegatoövningar på trumpet, med kromatisk förflyttning och i stigande svårighetsgrad. Eleven spelar själv och
läraren ger kommentarer efter varje fras.
Melodierna som sedan spelas verkar vara hämtade från någon äldre
samling populärmusik för trumpet. Titlarna nämns i förbigående, och den
sista melodin är inte säkert bestämd, då vi inte känner igen den.
Mönstret för musicerandet följer tidigare lektioner; eleven börjar spela
och avbryter när läraren ger kommenterar, eller när de inte lyckas spela
vidare. Endast den sista melodin som de kallar ”Rida ranka” spelas i sin
helhet av läraren, innan eleven börjar ta sig igenom noterna en bit i taget.
Lärarens musikbruk är i huvudsak instruerande och han förebildar
genom att spela på trumpeten eller genom att sjunga. Under sången är det
oklart vad han vill gestalta, då han har så svårt att träffa tonerna, att det
inte alls liknar de melodiavsnitt de håller på att spela. Eleven använder ett
prövande musikbruk, som läraren bedömer vartefter.
Översikt över musik och vem som spelar på lektion 9
Musik/repertoar
naturlegato
naturlegato
naturlegato
Trumpetpolka (G. Theselius),
enstämmig melodi från löst blad
Gotländsk sommarnatt (S.
Pettersson), enstämmig melodi
från löst blad
Rida ranka (?), enstämmig melodi
från löst blad

Lärare/spelsätt

enstaka fraser och toner på
trumpet, pratsjunger ibland
enstaka fraser och toner på
trumpet, pratsjunger ibland
spelar hela melodin före eleven

Elev/spelsätt
en fras i taget
en fras i taget
en fras i taget
en fras i taget
en fras i taget
en fras i taget

Figur 15. Musicerandet under lektion 9.
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Språkbruk
Under denna lektion är elevens andel av det totala antalet yttranden ungefär en femtedel. I huvudsak beledsagar eleven läraren, och låter honom
förstå att hon lyssnar på vad han har att säga. Andelen prövande uttalanden utgör ca en tredjedel av elevens yttranden. Eleven gör även ett antal
uttalanden som vi kodat som analyserande.
Lärarens språkbruk består i huvudsak av instruerande uttalanden, med
några beledsagande och ett fåtal prövande.
Tabell över antal yttranden per språkbruk under lektion 9
Språkbruk
Prövande/sökande
Instruerande
Beledsagande
Analyserande
Expressivt
Totalt antal
yttranden

Lärare
7
484
25
0
0
516

Elev
41
3
98
11
0
153

S:a
48
487
123
11
0
669

Tabell 11. Antal yttranden fördelade på språkbruk för lärare och elev under
lektion 9.

Eleven beledsagar flitigt lärarens instruktioner med hummanden och repliker, och ger prövande kommentarer eller direkta frågor om symboler,
utförande, melodival och lektionstider. De analytiska uttalandena utgörs
av resonemang kring orsaker till elevens egna svårigheter med utförandet
av vissa partier.
Elevens försök att analytiskt tematisera varför en del saker är svåra avbryts dock snabbt. Läraren fortsätter med något annat och uppmärksammar inte elevens resonemang, eller avfärdar resonemangen med kommentarer som ”men bry dig inte om det, till sist sitter det där i örat, och då
missar du inte” och ”det gör ingenting om man spelar lite fel”. När eleven
talar om svårigheter med greppen, gör läraren några stora gester och hänvisar till att det nog blir rätt ”bara du gör rätt med luften”, dock utan att
verbalt tematisera andnings- och blåsteknik.
Lärarens beledsagande sker i huvudsak i anslutning till elevens prövande utsagor, för att visa att han hör eleven. Instruktionerna från läraren
fungerar ofta som korrigerande eller bekräftande kommentarer, som t.ex.
”där kan du andas”, ”gör den också lång”, ”visst”, ”bra” etc. Instruktionerna förekommer också som längre kedjor av uttalanden kring något eller
några teman som aktualiseras i elevens spel, eller som har med t.ex. melodival eller lektionstider att göra. De längre instruktionerna verkar tillkomna i stunden utan planering i förväg, vilket gör att de blir osammanhängande, ofullständiga och ofta inkonsekventa. De anknyter sällan till
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något större sammanhang eller några tidigare erfarenheter, utan hänvisar
enbart till det som för tillfället är för handen.

Uppmärksamhetsfokus och schematyper
Lektionen domineras liksom de tidigare av att uppmärksamheten fokuseras på kognitiv tolkning av notsymboler och motoriskt utförande på instrumentet. De avsnitt som är kodade med enbart motoriskt fokus består
av instruktioner om var man kan andas, att man ska vila mellan övningarna så att man inte ”sliter ner sig i läpparna”, eller av instruerande gestik
som t.ex. fokuserar luftströmmen och som inte kommenteras verbalt.
I de enbart kognitivt inriktade avsnitten behandlas symboler i noterna
utan att de utförs på instrumentet eller beskrivs i termer som hänvisar till
utförandet. Liksom i de föregående lektionerna består de avsnitt som kodats som sociala, av samtal kring organisatoriska frågor om vilka melodier
de ska spela samt om lektionstider.
Figur över olika uppmärksamhetsområden under lektion 9
Tid
0
0:21
0:27
0:31
6:27
7:04
7:50
8:12
8:19
13:52
14:26
14:48
15:00
15:08
15:35
15:42
15:56
15:58
16:00
17:51
17:52
18:08
18:18
18:19
18:22
19:09
20:10
22:59
23:00
23:13
23:31
23:38
24:25
25:39

Fokus lärare
social
kognitiv
motorisk+kognitiv
motorisk
motorisk+kognitiv
social

Fokus elev
social
kognitiv
motorisk+kognitiv
social
motorisk+kognitiv

motorisk+kognitiv
motorisk
kognitiv
motorisk+kognitiv
kognitiv
motorisk
social
kognitiv
motorisk
motorisk+kognitiv
motorisk+kognitiv
social
social
kognitiv
kognitiv
motor.+kogn.+social
motorisk+social
motor.+kogn.+social
social

social
motor.+kogn.+social

social
emotionell
motorisk
social
slut

motorisk+kognitiv
social

Figur 16. Uppmärksamhetsfokus under lektion 9.
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Uppmärksamheten växlar under lektionen på ett sätt som visar att eleven
och läraren inte är överens om vad de ska fokusera. Läraren vet inte vilka
stycken eleven har övat på, utan frågar eleven ”har du nån med dig?” eller
”har du tittat på nån annan liten låt?”. Vid tiden 13:52 riktar läraren uppmärksamheten mot motoriken genom att uppmana eleven att ”ligga på
intensivt med luften”. Eleven anser dock att det är greppen hon har problem med och inleder ett kognitivt tema.
Även lite senare försöker eleven kognitivt problematisera utförandet,
och läraren bemöter henne med motoriska instruktioner. Eleven står på
sig, men får nu instruerande uttalanden om vad det står i noterna: ”det
står ‘inte för långsamt’”, varpå eleven upprepar ”för långsamt” och skrattar till. Läraren fortsätter gestikulerande att tala om var hon kan andas, och
att inte släppa luften.
Här är det tydligt att eleven försöker inleda ett resonemang om styckets
tempo, medan läraren svarar på en konkret nivå med vad som står i noterna och relaterar sedan tempot till var det kan vara nödvändigt att andas.
Eleven verkar frustrerad av detta och lämnar tillfälligt läraren för att gå till
sin väska och hämta lypsyl. Läraren fortsätter att gestikulera och peka i
noterna och tala om luften fast eleven inte längre kan se honom. Det verkar
som om eleven blir frustrerad över att läraren besvarar hennes resonemang på en för enkel nivå; hon ser ju själv vad som står i noterna. Läraren
verkar upptagen med att komma på vad han ska säga utifrån notbilden,
och tar inte någon notis om att eleven avbryter det hela genom att lämna
honom ensam vid notstället. Läraren fortsätter att ”undervisa”, trots att
eleven givit upp försöken att omdefiniera situationen för att få hjälp på
den nivå hon behöver.
De båda är överens om uppmärksamhetsfokus när eleven anpassar sig
efter läraren, men när eleven tar egna initiativ skiljer sig fokuseringen åt
mellan de båda. Läraren verkar inte lika benägen som eleven att anpassa
sig efter den andra parten i interaktionen. När de glider från varandra för
mycket skrattar någon av dem, och de går vidare med nästa fras, eller
nästa stycke.

Lektion 10
Beskrivning
Även denna lektion sker på kvällstid. Eleven Erik är i gymnasieålder, och
är nybörjare på trumpet. David och Erik står under lektionen bredvid varandra med ett notställ framför sig. De har båda Bb-trumpeter.
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Vid lektionens början går David runt i rummet, medan Erik står spelklar. David börjar med att spela tre långa toner, som Erik sedan härmar
tillsammans med läraren. David låter genom korta kommentarer och gester förstå att Erik ska blåsa hela tiden, och att tonerna ska delas av genom
att säga ”tu tut”. Erik lyckas inte, och David försöker först med att säga att
Erik ska hålla ”trycket kvar hela tiden”, och sedan rikta uppmärksamheten
mot tungan som ska säga ”tut tut tut”, och röra sig som då man spottar.
Tid Musicerande
1:02

Lärarens tal
tunga
tungan

Elevens tal

Andra handlingar
läraren tar sig för pannan, kliar
sig i håret

tut tut tut
1:05
1:07

eleven spelar en ton
läraren spelar en ton
ttt

läraren gör tungljud

läraren + eleven
spelar samtidigt flera
toner
1:11

1:

nej
inte luften före
tungan
läraren spelar en ton
eleven gör blåsljud i
trumpeten

ttt

läraren gör olika blåsljud

ja
tungan före
inte hht
utan
thh
ja
de e nästan den
nästan som du spottar
nej
du gör inte

1:18

1:25

läraren gör ett spottljud med
tungan utanför munnen
så när du spottar
du gör
läraren gör ett spottljud med
tungan innan för tänderna
nej ja vet
inte
jo
jo
1:36

eleven tar en ton

1:39

1:42

eleven gör några spottljud

ja där var den
ja
du gör alltså
läraren spelar två
korta toner
läraren gör två blåsljud
eleven försöker
härma med två korta
toner på trumpeten

1:48
1:51

du kommer med luften före
alltså
läraren spelar en ton
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1:58

läraren gör smackande läppljud, sträcker fram huvudet,
sträcker fram handen

fram med tungan mellan
läpparna
tt
precis som
tänk att du har en
smula eller nånting på
läppen
eller en tobaks
om du röker

2:05

läraren pekar på sin mun

mm
de e den
den lilla
tt
2:11

läraren sträcker fram huvudet
de e lite
svårt

mm

Erik lyckas inte, och får upprepa proceduren med Davids kommentarer
mellan varje försök. De verbala kommentarerna är mycket kortfattade, och
även gestiken är sparsam. Erik säger nästan inte någonting och båda står
stelt utan att röra sig mycket. Det är svårt att beskriva de kortfattade handlingarna i löpande text, då det inte är tydligt vad de handlar om.
Tid Musicerande
2:40

Lärarens tal

läraren spelar en lång ton
eleven spelar en lång ton
läraren spelar två toner
eleven spelar några toner

2:48

eleven fortsätter att
försöka stöta fram toner

(ohörbart)
där va den
där va den
där
där ja

eleven tutar
precis
eleven tutar
mm
eleven tutar
där kan du
eleven tutar
(ohörbart)
eleven tutar
ska de va
eleven tutar
2:58

3:03

ska vi ta här nere
är de svårare
på cet eller
läraren spelar en ton
å slappna av
eleven och läraren försöker spela tonen C
samtidigt

3:11
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Andra handlingar
läraren håller ena handen på sin
mage

eleven tutar
2:52

Elevens
tal

ja

läraren pekar på eleven

Resultat
eleven försöker tuta ett C
ja precis
eleven tutar
aaa
avspänt på den

3:16

eleven tutar
där
eleven tutar
mm
eleven tutar
avspänt
eleven tutar
3:25
3:27

ta den som en lång
ton
eleven spelar ett långt C
eleven spelar ett kort G
läraren spelar ett långt C
medan eleven fortsätter
med G

läraren pekar nedåt
där nere
avspänt

läraren + eleven tar ett
långt C
okej
ce
ja

3:36
3:38

eleven tutar
visst
visst
läraren + eleven spelar
samtidigt
visst
å sen
läraren blåser ett C

3:51

stopp där
långsamt
eleven spelar ett G
eleven spelar ett C läraren
faller in
läraren + eleven spelar C
igen

3:56

vi gör alltså en
mjukare rörelse
me tungan
läraren gör ett blåsljud, sträcker
samtidigt ut armen för att illustrera
luftströmmen

Efter fem minuter går de över till tonen D, och klättrar sedan snabbt vidare
diatoniskt131 till G. De fortsätter därefter med en legatoövning.

131

De följer alltså skalans tonsteg.
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Tid Musicerande
5:22

Lärarens tal
ehm

Elevens tal

Andra handlingar
läraren står och funderar, eleven avvaktar

spelar du någon
sån här övning
så att du
just det
legato

5:29

eleven tittar på läraren
5:31

läraren spelar legato
mellan G C G

5:26

(ohörbart)
lite grann
mm

Erik sjunker ihop mer och mer under lektionen, och under legatoövningen
kommenterar läraren Eriks hållning och andning.
I den sjunde minuten börjar David antyda att de kanske ska spela något
annat, och de går till Eriks väska för att se om det finns några noter där. De
återvänder till notstället med ”Vi spelar trumpet” (Agnestig & Cederberg
1967), och bläddrar fram till ”Törnrosa”. David talar fragmentariskt och får
också enstaviga svar från Erik. Kroppsspråket är stelt och ryckigt hos läraren; ibland stannar han mitt i en rörelse och står orörlig. Erik står oftast
med böjd nacke och blicken ned i golvet.
Tid Musicerande

Lärarens tal
dom övningarna
har du dom nedskrivna
eller

7:13

mm
7:20

ja

Elevens tal

Andra handlingar
läraren + eleven vänder sig om, går
till elevens väska

mm
ja de där
tror jag
de var de
eller
så att
de
de kommer
jag ihåg

de kommer du ihåg ja
vi ska titta på
hur vi kan
kombinera
tonerna
om du hade nåt
som du
kan spela på

7:27

läraren + eleven går tillbaka till
notstället under tystnad
eleven nynnar tyst
7:34

då ska vi se
var de nåt som du
eleven fortsätter att
nynna
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läraren sätter på sig glasögonen,
eleven tittar först bort sedan ner
mot golvet
läraren lyfter trumpeten, rör sig
först mot notstället, drar sig sedan
bakåt, men stelnar mitt i rörelsen

Resultat
7:41

att de ligger
var
satte nån
nånting

läraren skakar på huvudet, resten
av kroppen fortfarande stel
läraren rör sig mot notstället
läraren pekar
eleven tittar fortfarande ner i
golvet

de gjorde de inte va
den där
till exempel

7:50

den är bra
för den har
skalan ner
har du spelat på den
nej
de har du inte
va spela du på
tystnad läraren pekar i noterna,
eleven tittar ned i golvet
8:02

ska vi ta den
där står ju greppen
mm
att den
hela tiden att du tänker
på luften går på hela
tiden så de inte stannar
av

De stakar sig igenom stycket med stickord från David. När de tagit sig
igenom alla toner säger David att man ska bli trött i magen om man gör
rätt.
Tid Musicerande

Lärarens tal

9:36

Elevens tal
nej

Andra handlingar

ja du måste slappna av
9:37

eleven hittar den låga
tonen

9:39
9:40

visst
läraren spelar tre toner

9:44
9:46

gå ner
eleven spelar från början,
missar efter tre toner
nej
eleven fortsätter att spela

9:50

9:53
9:55
10:00

å så glöm inte
tungan där
tuut
som du

eleven tutar
läraren spelar början fyra
toner
båda spelar första fem
tonerna går bra

läraren pekar i noterna

igen
båda spelar
spridda tut från båda
10:13

de där
ett och tre
lägre ner
vidare

båda fortsätter
tillsammans
10:29

där igen
andas
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båda fortsätter
10:33

mycket luft
båda fortsätter

10:38

och så är det ce igen
båda fortsätter till slutet

10:53

läraren visar med handen
javisst
mm
du märker att
man blir trött
av att ligga på med
luften
ja
visst är de de
du ska bli mer trött i
magtrakten än du blir i
läpparna
då e de rätt

11:00

11:04

läraren pekar på magen och
munnen
okej

ja
eh

Då drygt 13 minuter passerat av lektionen tycker David att det är dags att
”vi tar nån ny sån här”, och de går vidare med melodin ”Måndagsbarn”.
Efter några kommentarer om övning av legatoövningen spelar David
halva det nya stycket, skriver in en pil i boken, och kommenterar andningen. Därefter pratar de om att ändra lektionstid följande vecka.
Tid Musicerande
14:03
14:04

Lärarens tal
så här

Elevens tal

Andra handlingar

läraren spelar
tre toner

14:08

där stannar man av
mm

14:09

14:19

läraren spelar
halva
måndagsbarn

läraren pekar i noterna
luften går hela tiden

visar luftströmmen med
handen
mm

14:23

ja du
ja skriver lite
en pil
så vet du hur ja menar
luften på hela tiden
ja och här är de (ohörbart)
andetag

14:32

ja
ja

14:43
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en
två tre
där ska vara
ett de
å greppen

läraren skriver i noterna

ja men
men nej
men de
ja kan
i och för sig så
blir de tonerna
tror ja som ja e
dålig på

läraren petar sig i örat

Resultat

14:48

e du osäker på dom så skriv ut
dom
så att inte dom hindrar dej
å de ska bara

mm
(ohörbart)

läraren visar grepp,
gestikulerar

flyta hela tiden
14:54

mm
ska vi köra på
en vecka till

14:59

mm

eleven tittar ned i golvet

va sa du

eleven tittar på läraren

vad skulle jag säga
nu kan ja inte på torsda
ja kan inte komma på torsda
då e de ju
sportlov

15:03

15:11

sportlov
ja före de
vi reser bort

(ohörbart)
läraren gör en bestämd
rörelse med handen
läraren pekar

kan ja ringa dej å vi kan ta de
på antingen tisda eller onsda
nästa vecka
ja

15:15

de kan vi väl
göra
ja
ska vi se hur många jag kan få
in på tisda eller onsda
mm
å då e de här i textilsalen intill

15:23

15:27

läraren pekar
ja
okej
där har ja vart
(ohörbart)

mm
då ska ja
titta på lite andra övningar
nästa gång

eleven kliar sig i håret

läraren tittar sig runt i
rummet

Efter några kommentarer om nya övningar och om luftens betydelse avslutas lektionen då 16 minuter gått.

Analys av lektion 10
Repertoar, musicerande och musikbruk
Repertoaren under lektionen består av enkla melodier ur ”Vi spelar trumpet”, förutom några inledande entoniga övningar och en övning med naturlegato. Melodivalet verkar ur musikalisk synvinkel inte vara anpassat
för en manlig gymnasist, även om han är nybörjare på trumpet. Melodierna används också som övningar, och spelas mycket fragmentariskt och
musikaliskt ofullständigt. Det enda som spelas någorlunda sammanhängande är två fraser ur melodin ”Måndagsbarn”, som spelas av läraren.
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Musikbruket är genomgående instruerande då läraren spelar, och prövande då eleven spelar. Här ställs dock frågan om vad man kan kategorisera som musik på sin spets, eftersom de nästan helt ägnar sig åt enstaka
toner. Även melodierna spelas en ton i taget, och i transkriptionen har vi
angivit det som ”tut” istället för toner, då det oftast inte går att urskilja
någon tonhöjd.
Översikt över musik och vem som spelar på lektion 10
Musik/repertoar
enstaka toner
naturlegato
Törnrosa, enstämmig melodi ur
”Vi spelar trumpet”
Stave Stenegård, enstämmig
melodi ur ”Vi spelar trumpet”
Måndagsbarn, enstämmig melodi
ur ”Vi spelar trumpet”
naturlegato

Lärare/spelsätt
enstaka toner på trumpet
enstaka fraser och toner på
trumpet
enstaka toner av melodin på
trumpet
pratsjunger och spelar först
melodin före eleven, spelar sedan
enstaka toner av melodin
spelar första två fraserna av
melodin på trumpet
spelar två fraser av en
legatoövning

Elev/spelsätt
enstaka toner
enstaka fraser och toner
stakar sig igenom delar av
melodin
stakar sig igenom delar av
melodin

Figur 17. Musicerandet under lektion 10.

Språkbruk
Språkbruket följer samma mönster som de tidigare lektionerna. Lärarens
kommentarer är dock ännu mer korthuggna och osammanhängande än
tidigare.
Tabell över antal yttranden per språkbruk under lektion 10
Språkbruk
Prövande/sökande
Instruerande
Beledsagande
Analyserande
Expressivt
Totalt antal
yttranden

Lärare
20
325
7
0
0
352

Elev
37
0
26
0
0
63

S:a
57
325
33
0
0
415

Tabell 12. Antal yttranden fördelade på språkbruk för lärare och elev under
lektion 10.

Uppmärksamhetsfokus och schematyper
Den här lektionen skiljer sig från de övriga genom att den innehåller så
många sekvenser av enbart motorisk karaktär, och endast ett mycket kort
uttalande som är kodat som kognitivt. Vid det korta tillfälle läraren nämner ett fackbegrepp, ”legato”, tittar eleven förvånat på honom. Uppmärksamheten riktas enbart mot det motoriska utförandet på instrumentet, med
läraren som visar hur tonerna ska spelas, och eleven som försöker härma.
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Lärarens verbala kommentarer refererar enbart till kroppsligt utförande av
enstaka rörelser, som ”och så tar du första ventilen”, eller ”tungan, tut, tut,
tut, t, t, t” samtidigt som han gör tydliga t-ljud med tungan synlig mellan
tänderna.
Läraren verkar sakna redskap för att hantera de svårigheter nybörjareleven har med att överhuvudtaget producera någon ton på instrumentet. Instruktionerna är ofta på en nivå som nybörjaren inte kan relatera
till, då de förutsätter egna erfarenheter av hur det känns när man t.ex.
spelar tonerna på ett ”avspänt” sätt eller hur tungan används i munhålan
för att avdela luftströmmen. Instruktioner som ”gör en mjukare rörelse
med tungan” verkar inte hjälpa eleven att få fram tonen, utan det blir en
rad försök som läraren kommenterar t.ex. med ”avspänt”, ”där var den”,
”visst”. Några förklaringar till hur instrumentet fungerar eller hur tonen
produceras förekommer inte.
De sekvenser som är kodade som sociala innehåller samtal om vad de
ska göra. Läraren talar om lektionstiderna även under denna lektion, eftersom han ”inte kan komma” veckan därpå. Inte heller under denna lektion verkar läraren planerat innehållet innan lektionen, och verkar inte
heller minnas vad de gjort tidigare. Lärarens utsagor är trevande och ofullständiga, och därför svåra att tolka. Det är ofta oklart vad lärarens handlingar och språk refererar till. I följande dialog, där kroppsspråket är
ganska talande, försöker läraren se i boken efter tidigare anteckningar.
Lärarens tal
om du hade nåt
som du
kan spela på
(tystnad)
då ska vi se
var de nåt som du
(tystnad)
att de ligger
var
satte nån
nånting
de gjorde de inte va
den där
till exempel
den e bra
för den har
skalan ner
har du spelat på den

Elevens tal

nej
de har du inte
va spela du på
(tystnad)
ska vi ta den
där står ju greppen
mm
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Medan eleven står med hopsjunken hållning och blicken riktad mot golvet
och nynnar tyst, står läraren plötsligt orörlig och tyst. De verkar inte alls
kunna relatera till varandra, och agerar var för sig snarare än tillsammans.
Figur över olika uppmärksamhetsområden under lektion 10
Tid
0
0:17
5:29
5:31
7:10
8:10
8:19
13:42
14:55
15:35
16:12

Fokus lärare
motorisk
kognitiv
motorisk
social
motorisk

Fokus elev
social
motorisk
social
motorisk
social

social
motorisk
slut

Figur 18. Uppmärksamhetsfokus under lektion 10.

Läraren börjar genast med ett motoriskt tema, medan eleven behöver en
kort stund av social karaktär innan han kan följa läraren. Mot slutet av
lektionen drar eleven fingrarna genom håret och börjar förklara att han har
svårt att öva, läraren svarar ”du har inte övat så mycket på det” och går
vidare med att tala om luftens betydelse. Inte heller vid lektionens slut är
läraren social, utan fortsätter att prata om vikten av att spela ”långa toner”
och att luften ”är som stråken på fiolen” innan lektionen slutar med ett
bekräftande ”mm”.

Lektion 11
Beskrivning
Lektion elva är den sista lektionen för kvällen på denna inspelningsplats.
David och eleven placerar sig enligt samma mönster som vid de tidigare
lektionerna med samma lärare. Eleven Simon går i gymnasiet och är
mycket aktiv i sitt musicerande. Han berättar att hans huvudinstrument är
piano, men här spelar han trombon. Det är hans andra år som trombonelev, och han berättar att han har valt instrumentet för att få spela mer tillsammans med andra än han gör med pianot. Simon har alltså en trombon
och David en Bb-trumpet.132
132

Trombonen är ett Bb-instrument, men spelar traditionellt otransponerade noter i fklav (basklav). Trombonens dragsystem motsvarar trumpetens ventilsystem på så vis att
rörlängden varieras för olika tonhöjd. Trombonen klingar en oktav lägre än Bb-trumpeten. Detta innebär att läraren här behöver transponera elevens noter från f-klavens cstämma till g-klav och Bb-instrument.
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Lektionen börjar då Simon packar upp sitt instrument längst bak i
rummet, och kommenterar miljön i musiksalen, där ”alla instrument
kommer fram”. David plockar med en bunt papper som han först ställer
på notstället, sedan tar han bort dem igen. Han meddelar att han inte kan
komma veckan därpå för att han ska ha lite ledigt och att han tänkt att de
kan ta igen lektionen. Han säger samtidigt att han kanske inte hinner för
att han har andra jobb, och att han ska ringa istället.
Tid Lärarens tal

Elevens tal
och de ska va
musiksalkänsla

0

Andra handlingar
eleven packar upp sin trombon längst bak i
klasrummet
läraren skrattar läraren kommer in i bild
med en bunt noter som han lägger på
notstället

alla instrument
kommer fram
0:04

ja

0:14

ja kan inte komma nästa torsda

0:16

så du får ringa och fixa nån
annan tid nån kväll

eleven tar av sig jackan, läraren tar bort
noterna från stället igen
läraren tittar på eleven, eleven går fram mot
läraren
läraren tittar på eleven som är utanför bild

mm

mm okej
då e de sportlov

0:23
0:24

nej utan de e ja som lite ledit

0:27

ja tänkte vi skulle ta igen
lektionen alltså

ja
0:29
0:31

mm

0:32

antingen på

0:34

tisda eller onsda
på kvällen
men ja hinner inte så mycke för
ja har andra jobb också
(ohörbart)
men kanske
nånting
ja ska ringa om det hela
annars kan vi ta de lite senare

0:35
0:36
0:39
0:41
0:42
0:43
0:45
0:47
0:48

läraren vänder sig från eleven och lägger ett
notblad på stället
läraren vänder sig åter mot e, stoppar
händerna i byxfickorna
eleven blåser luft i trombonen

läraren tittar ner i golvet, gestikulerar
mm

ja
eh

läraren tittar bort från eleven

David övergår därefter till en uppvärmningsövning på enbart munstycket,
där han använder många handrörelser och korta verbala kommentarer.
Tid Musicerande

Lärarens tal

1:12
1:13

nej de behöver de
inte va

Elevens tal
med
munstycket
ska de va rätt
tonhöjd då

Andra handlingar
läraren lägger noterna på notstället

läraren går iväg från notstället, eleven
tittar i noterna, lutar trombonen mot
golvet

251

Resultat
1:15

du kan (ohörbart)

1:21

kan prova

1:22

me munstycket
där

1:24

eleven tar en ton
läraren + eleven
blåser tre korta och
en lång ton i
munstycket

1:29

läraren pekar med pekfingret på de
korta tonerna, på den långa vänder
han upp handflatan

läraren + eleven
blåser samma sak i
munstycket

1:36
1:38

stöten

just de
vi kan de några
gånger

1:30
1:31

eleven går åt sidan, står framför
notstället, läraren kommer fram och
pekar i noterna, har sitt trumpetmunstycke i handen, lyfter det till munnen
eleven tittar på läraren och tar sitt
munstycke från trombonen och för det
till munnen

läraren öppnar och knyter handen på
varje ton
å sen kan vi ta de
lite snabbare

läraren + eleven
blåser i munstycket
åttondelar

läraren öppnar och knyter handen på
varje taktslag, håller handen still på de
långa tonerna

Munstycksövningen avslutas med att David berättar syftet med övningen.
Tre minuter in på lektionen sätter de munstyckena i instrumenten och fortsätter att gemensamt spela ”som det står”. När David lyfter instrumentet
för att spela gör Simon genast likadant, och då David börjar spela gör
Simon nästan samtidigt detsamma.
Tid Musicerande
2:59
3:02
3:03

Lärarens tal
då tar vi som de står
eller
med trombonen

Elevens tal

där
3:08

Andra handlingar
läraren tar fram trumpeten
eleven sätter munstycket i
trombonen
eleven fingrar på noterna på
notstället, läraren hjälper till

mm
läraren tar ett steg tillbaka och
sätter trumpeten till läpparna,
eleven härmar direkt
eleven blåser i trombonen

3:12
3:13

långsamt tar vi de
läraren + eleven spelar
B B B B B B A A A A Ass
Ass G G G Gess Gess Gess

läraren viftar med handen

Ungefär sju minuters legatoövningar följer, där David ger mestadels fragmentariska verbala kommenterar om luft och klang. Kroppsrörelserna
består av en mängd olika handrörelser som ibland illustrerar talet, dock
inte på något konsekvent sätt, eftersom samma rörelser återkommer vid
olika muntliga kommentarer med motsägelsefullt innehåll. David tar ofta
ett steg fram eller ett steg tillbaka, han vänder sig också ofta för att blåsa ur
vattnet ur trumpeten. Urblåsningen är en rörelse som inte alltid fullföljs i
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alla sina delar, utan markeras mer schematiskt eller skissartat genom att
delar ur rörelsemönstret utförs eller påbörjas.
Tid Musicerande
4:46
4:47
4:48

Lärarens tal
du märkte att
den
där
va stark

4:49

4:51
4:52
4:53

eleven lyfter trombonen till
munnen
mm

4:54

å det gör att det blir

4:55

att du har konstant luft

4:58

ska du ta
eleven spelar samma
övning, läraren faller in
med enstaka toner

5:04

läraren tar ett steg tillbaka och
lyfter trumpeten till munnen,
som för att spela men börjar
prata istället
eleven andas in för att spela,
men avbryter rörelsen
läraren pekar i noterna
läraren pekar i noterna,
illustrerar luftströmmen med
handen

den kan du ta
spelar tillsammans i
olika oktaver

5:18

ska du försöka

5:20

verkligen kontrollera
luften så att de inte blir
för mycket
för lite
bara flyter
som en
älv

5:24
5:27

5:28

ja ska du prova där

5:32

beet eller va de blir

5:34

läraren pekar i noterna

den första
å den sista första va
stark
försök och få samma
på allihopa

4:50

5:05

Andra handlingar

mm

4:49

4:58

Elevens tal

läraren blåser en ljudlig luftström samtidigt som han för
handen framåt med jämn fart
läraren håller upp händer
framför sig
rör händerna framåt
rör händerna tillbaka igen
läraren illustrerar hur älven
ringlar fram, läraren börjar
blåsa ur vattnet, men fullföljer
inte rörelsen, missar
munstycket
eleven blåser ur vattnet, läraren
pekar i noterna, kliar sig i håret
läraren lyfter instrumentet,
eleven härmar nästan simultant

spelar tillsammans
samma övning fast en
kvart högre d.v.s. från
Bb

6:02

just

6:03

att du inte liksom
ger avkall på luften
hela tiden
att de flyter

läraren blåser rör handen
6:05
6:06
6:08
6:08
6:10

läraren gör kapande rörelse
läraren illustrerar luftströmmen
med handen

å ändå avspänt på nåt
sätt
de ska va
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6:14

ja men ja tror att du
fattar
precis hur det ska va
jämn klang

6:15
6:17
6:18
6:21

6:23

läraren spelar F F Bb E E
A

6:34

där har vi de där legatot
ska vi prova

6:35

6:38

läraren vänder sig bort och
blåser ur kondensvattnet ur
trumpeten
läraren pekar i noterna, eleven
tittar forfarande bort i fjärran
läraren pekar i noterna
läraren lyfter trumpeten, eleven
tittar i noterna
läraren gör en rörelse med
handen vid tonväxlingen

men här har man ett
koncentrat av de
å nästa

6:25

6:36

läraren illustrerar med
handrörelser

jämn luft
å lyssna på tonerna
de e precis som vi har
pratat om tidigare

6:19

6:27

läraren står tyst och tittar i
noterna, eleven står tyst och
orörlig och tittar rakt ut i
rummet
läraren lägger handen på sin
haka

läraren sjunger EE falskt
eleven spelar F F Bb

läraren pekar i noterna, eleven
lyfter trombonen till munnen
läraren rör handen till tonerna

Det David kallar uppvärmningsövningar avslutas i en staccatoövning med
allt större intervallsprång, där uppmärksamheten riktas mot tungans rörelse för att åstadkomma ”spetsigare” toner.
Efter tio minuter av lektionen hämtar David en bunt papper från ett
bord som verkar vara kopierade sidor ur något läromedel.133 David går
igenom bokens struktur tillsammans med Simon.
Tid Lärarens tal
9:48
ska vi titta på
den här skolan
9:50
lite grann

Elevens tal

Andra handlingar
läraren hämtar papper från ett
bord

hur den e opplagd
9:53
9:55

9:57

10:00
10:03
10:06

mm
ja
sen
den här har du väl
massor av

133

läraren tittar på eleven
ja just de

mm

Ej identifierat.
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läraren håller fram papper, tittar på
eleven, eleven tittar på noterna
(läraren skrattar)
läraren tittar på noterna

(ohörbart)
du fick ju (ohörbart)
han hade en bättre
de du fick ju förra gången

10:08
10:09

läraren kommer tillbaka till
notstället, eleven lägger ett notblad
på bordet

Resultat

10:12

10:15
10:18
10:23
10:25
10:27
10:28

10:30

läraren och eleven står tysta och
stilla, med fokus på notbilden
läraren bläddrar i noterna, eleven
tittar i desamma

ja
de här e upplagt så
att du har en liten övning
en liten skalbit
å en etyd
på varenda
å så börjar den alltså
efter hand går framåt
de blir svårare och svårare
i precis lagom takt
hela tiden
jag tror att de
skulle va något som e lämpligt
just för dej
nu

läraren bläddrar, eleven tittar

mm

läraren bläddrar tillbaka
eleven och läraren tittar på
varandra

David antyder att han sökt ett läromedel som skulle passa Simons utvecklingsnivå, men att det inte fanns något som var medelsvårt. De börjar spela
ur notbladen.
Tid Musicerande
10:32
10:36
10:40
10:42
10:46
10:47
10:49

10:51

Lärarens tal
Elevens tal
de fanns ju väldigt dåligt me
material
för nybörjare fanns de å sen va de
så här jättesvåra grejer
de fanns ingenting så här mitt
i mellan
detta e visserligen en
utländsk
amerikansk
nu ska vi se
jo den e amerikansk
skola
ska vi prova
börjar vi med

10:52

Andra handlingar
läraren + eleven fokuserar
på notbilden igen

läraren tar ett steg tillbaka
från notstället
läraren går framåt igen,
gör en gest mot notbilden

legatoövningen
eleven och lyfter sina
instrument utan att ha
ögonkontakt
10:59

eleven + läraren
spelar olika toner

11:00
11:02

de de de e be där
läraren börjar eleven
faller in naturlegato
Bb F etc.

Då de spelat några övningar ur notbladen kommer de fram till en skalövning. David spelar fel och agerar mer och mer tvekande, och Simon tar
alltmer över initiativet och utnyttjar sina kunskaper från pianospelet.
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David skriver sedan in i noterna vad Simon kommer fram till. Sekvensen
är två och en halv minuter lång, och återges här i sin helhet.
Tid Musicerande
12:03

Lärarens tal
sen har du skalan

Elevens tal

Andra handlingar
läraren står och tvekar

12:05

gemoll ja
e det va

12:07

12:10
12:11

ja mm
läraren tar några
toner (fissdur)

12:13
12:14

läraren står bakåtlutad
e de så

eleven börjar spela
i dur

12:15

nej nu spelar ja fel
långsammare

12:21
12:25

läraren tar ett steg tillbaka och
lyfter trumpeten till munnen

läraren trampar sidledes

läraren sjunger
med i dur

12:34

läraren rör handen fram och åter
ta de så långsamt så att
du hittar varje
drag

12:37

läraren markerar dragen med
handen

eleven börjar
(spelar nu i moll)
12:41

mer luft på
läraren sjunger
med

12:59

men
va sjukt

13:01
13:04

läraren står och väger på ena
benet
eleven stirrar framför sig läraren
går fram
mot notstället, men avbryter en
pekning

varför då
nu ska vi se
eleven spelar
eleven spelar,
läraren sjunger
med på en annan
ton än eleven

13:11

läraren tar ett steg tillbaka
läraren gör en gest med handen

de där e ett
fiss fiss

13:12

läraren pekar i noterna

eleven spelar
13:22
13:27

de ska inte låta så
eleven spelar

13:30

jo det är alltså en moll
mollskalan

läraren drar sig tillbaka från
notstället, ställer sig i en
avvaktande ställning

mm
eleven spelar
prövande genom
skalan

13:45

13:48

nej

de här e väl
ingen durskala

nej
e de de
de e alltså gemoll
ja just de

13:51

de ska vara mer
lägre ters alltså
du skulle ha
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läraren tvekar mellan att spela
och peka i noterna
jo ja vet

Resultat
13:53

att de e en
mollskala
ja blir knäpp när
de blir fel

13:59

eleven spelar i
snabbt tempo en
harmonisk g-mollskala på pianot

14:01

läraren tar ett ass
eleven spelar
snabbt en ren gmollskala på
pianot

eleven vänder sig om

eleven går fram till pianot,
läraren skrattar läraren tittar efter
eleven när han går iväg
läraren lyfter trumpeten

ja

14:03

ja de ska vara
sänkt
sext
de va de
ja spela
ja spela e
istället för ess

14:07

ja ess ess de var de de
skulle va
jaha

14:10

eleven är tillbaka vid notstället
ja visste
(ohörbart)

ja ska skriva in de åt
dej

läraren gräver i fickan och tittar i
trumpetlådan
läraren pekar

eleven spelar
skalan rätt
läraren sjunger
med
14:20
14:24

14:30

läraren pekar i noterna

där ja
ja sätter
så
så vet ja att du ser
mm

läraren skriver i noterna
eleven trummar på bordet, tittar
bort

så
mm
dom spelar
dom har du inte spelat
så mycket
mollskalorna
14:34

nej
nej
eller inte på
trombonen i alla
fall

14:37

nej

Efter skalövningen följer en snabbare genomgång av övningar ur notbladen. De spelar övningarna och David berättar i sin kortfattade stil om
övningarna, ackompanjerat med olika handrörelser. Simon korrigerar läraren då han säger uppenbara fel.
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Tid Musicerande
15:27 eleven spelar
trevande ton för ton

Lärarens tal
fint de där

Elevens tal

Andra handlingar
läraren gestikulerar

å sen inte för snabbt där
läraren sjunger med
15:46

ess ess

läraren pekar

läraren spelar ess
15:48
15:52

16:01

ja
eleven spelar e och
fortsätter sedan
stakande vidare
läraren sjunger med

ess är det inte
de e e

jasså e de så

läraren lutar sig bakåt och låter
armen hänga åt sidan

ja de e de
ja blandade ihop där
mm

läraren står stilla
läraren pekar tveksamt, växlar
mellan olika gester (klappar på
låret, tar grepp på trumpeten,
rör handen i luften)

Efter 18 minuter av lektionen avslutas genomgången med att David kommenterar etyderna, som Simon ska öva till nästa gång. Läraren antyder då
att de kanske inte träffas förrän om tre veckor, eftersom han ska vara frånvarande och inte vet om han hinner ta någon lektion den veckan. Ytterligare en vecka senare är det skollov.
Simon föreslår då att han kan ta en övning till, och de läser tillsammans
i boken samtidigt som David ger korta osammanhängande kommentarer.
David frågar sedan Simon om de hade ”nånting som vi skulle spela idag”.
Efter en minuts trevande kommentarer från läraren, går denne till sin
trumpetväska utanför bild. Simon börjar då spontant spela ett stycke utan
noter på sin trombon.
Tid Musicerande

Lärarens tal

18:40

hade vi nånting
som som vi skulle spela ida

Elevens tal

Andra handlingar
läraren lägger ihop bunten och tar bort
den från notstället,

som du hade med dej
18:44

18:49

nej
eller de
va ju bara dom
där
de var ju bara dom där
blir väl bra
dom där två första i alla fall
å den (ohörbart)

läraren bläddrar i bunten
läraren pekar mot bordet, eleven tittar
dit
ja

att du gör den
riktigt bra
18:58
19:00

19:03
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mm
emm
hade vi nåt
du hade inget
du vill spela för mig

läraren går iväg bakom eleven
eleven står och fingrar på notstället,
tittar i taket

Resultat
nåt
i din väska
eller nånting
du hade
näe

19:07

eleven och läraren tittar på varandra

eleven tittar framför sig, läraren tittar
på honom, båda står stilla
19:11

näe
eleven skrattar till

19:13

näe

19:18

ska vi
klara oss med det här

läraren + eleven står och avvaktar
19:19

ja tycker de
skulle ha haft nån
nån liten

19:22

avvaktan
läraren går bakom elevens rygg till sin
trumpetväska
läraren går ur bild
eleven tar upp sin trombon och gör sig
spelklar
eleven står vänd i riktning mot l,
spelar utan noter

låt
19:26

19:33

(ohörbart)
eleven
spelar

Simon spelar sedan under en och en halv minut, medan David stiger fram
mot honom och ger korta kommentarer (det går inte att urskilja vad läraren säger medan Simon spelar). När Simon avbryter börjar David ett
osammanhängande resonemang som verkar anknyta till temat notspel
kontra gehörsspel. Detta pågår under en minut.
Tid Lärarens tal

21:02

21:05

de e fint att du kan ta ut dom så där
direkt på gehör
men
ska ja säga
de kommer att underlätta
väldigt mycket sen
att du
exakt
förknippar tonerna me dragen

21:09
21:12

21:23

Andra handlingar
läraren tar ett steg framåt och börjar peka och
vifta med fingret, tar tag i det tomma notstället

läraren illustrerar dragpositioner i luften, läraren
+ eleven tittar på varandra
mm

då behöver du inte leta
för då har du
hör du melodin
å sen
där emellan

21:15

21:11

Elevens
tal

jo visst
ja
så att
skalor
de e
väldigt tråkigt
men väldigt nödvändigt
du fick ett väldigt fint skalsystem
av
som finns i den här anton hansen
skolan

eleven sätter ned trombonen på golvet
läraren understryker med handen

läraren pekar på eleven
läraren illustrerar boköppning
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21:30

den du fick förra gången
där alla skalor
där de står alla positioner

ja just de läraren tittar på eleven och gör en vertikal
rörelse, eleven fingrar på trombonen och tittar
ner i golvet

då spelar du långsamt efter den
21:33

mm
å verkligen lyssnar in

21:36

eleven tittar på läraren som tittar tillbaka
läraren sätter armarna i kors över bröstet och
tittar ned i golvet

mm
de var väl fint
läraren + eleven står avvaktande

21:41
21:44

21:49

skalorna
dom och
sen gör de ingenting
som som du gör här de e jättebra att
du står och spelar nånting utantill
att du bara liksom

läraren illustrerar dragen
läraren + eleven tittar på varandra
läraren lägger tillbaka armarna i kors över bröstet
läraren slår ut med fingrarna mot öronen, eleven
tittar mot läraren (ej ögonkontakt) och biter sig i
läppen, skruvar på sig, fingrar på trombonen
läraren vänder sig ett kvarts varv och vänder
blicken mot taket, gör en dragrörelse
läraren vänder sig åter mot e, slår ut med
händerna
läraren visar åter dragen halvt bortvänd från
eleven
dragrörelser
läraren pekar mot böckerna
läraren gör dragrörelser

tar melodin som den står
de behöver ju inte vara några snabba
grejer
de klart
21:57

22:03

grejer
som du lär dej
å kommer ihåg utantill
de e en sak va
men melodin du spelar
de e väldigt utvecklande att bara stå
å musicera
helt fritt
från notbilden

22:07

mm
mm

22:12

ja
ska vi säga att vi är klara idag då
ja
okej

22:16

dragrörelser
läraren slår ut med händerna, eleven står kvar
som tidigare, fingrar ljudligt på trombonen
läraren håller upp handflatorna i en stoppgest
slår ut med händerna så att handflatorna visar
mot notstället
läraren + eleven nickar mot varandra
läraren lägger armarna i kors över bröstet
avvaktan
läraren vänder sig bort från eleven
eleven kliar sig i ögat

mm

De fortsätter att prata om notmaterialet en stund. Simon frågar om det
bara är etyder de ska spela hela terminen och David säger något om att
han inte har så mycket med basklav, men att de nog även kan spela något
solostycke. Simon hör sig för om en improvisationsgrupp, och de för en
trevande konversation om nivå, ålder och möjligheterna för Simon att
delta. Två och en halv minut senare avbryts lektionen då David utan
kommentar lämnar rummet.
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Tid Lärarens tal
23:08

23:12
23:14

jazz

23:16

på torsdagar

Elevens tal
den där
där
eh
improvisationsgruppen

Andra handlingar
eleven står och fingrar på notbunten

läraren tar ett steg framåt och lämnar
trombonen (som han hållit) till eleven
och tittar på honom
hur e de me den
mm

är du intresserad av det
23:20

ja visst
absolut

eleven tar sin trombon

men frågan är hur
avancerade dom e

eleven går iväg mot sin trombon väska

då ska ja
eh
23:25

23:32

nae
de e på gymnasie
höjden de där
men dom är väl så avancerade
skulle ja tro

23:36
23:37

läraren sätter armarna i sidorna, rättar
till glasögonen
läraren går efter eleven
läraren står med armarna i sidorna
e de som dom i min
ålder där då

ja
de ska de va

eleven monterar isär trombonen, läraren står fortfarande i samma ställning

men vi kan(ohörbart)
23:41

dom har nog spelat
ganska länge då
va
å andra sidan har dom
spelat rätt länge
ja på instrumenten har spelat
lite längre

23:48

eftersom du känner till den här
musiken å har spelat den
mycket på piano å så
har du kanske
fördelar som dom andra inte
har

23:57
24:00

24:06

24:09

24:17

läraren går fram till eleven och tittar
på honom med armarna i sidorna,
eleven tittar på sin trombon

ja

eleven lägger ned trombonen i lådan

ja visst
men ja kanske måste
men

eleven reser sig upp, tar sig i håret

mm

läraren står med armarna i kors

mm

eleven packar trombon väskan

mm
du är klart intresserad

men du kan ju bara gå dit
å lyssna en gång
å säg om de e nånting
du vill
va med i
de e liksom inte
de vore ju kul att ha nåt
som motvikt till de här
mm

24:19

nåt
liksom
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24:21

där du kan jamma eller nåt om
man säger
mm
spela lite mer
av den sorten

24:30
24:31

mm
mm
skulle du ta och titta lite på

eleven är klar med sin väska och reser
upp
läraren vänder sig och går bort från
eleven

din lektion
(ohörbart)
läraren lämnar rummet

Analys av lektion 11
Repertoar, musicerande och musikbruk
Någon identifierbar melodi förekommer inte under lektionen. Läraren
spelar enstaka prövande och instruerande toner på trumpeten, och eleven
härmar motsvarande toner prövande på trombonen. G-mollskalan lyckas
läraren inte spela rätt, och eleven spelar prövande två olika g-mollskalor
på pianot i snabbt tempo.
Mot slutet av lektionen spelar eleven ensam en melodi prövande efter
minnet.
Översikt över musik och vem som spelar på lektion 11
Musik/repertoar
munstyckspel
naturlegato
ansatsetyd
naturlegato
g-mollskala

intervalletyd

Lärare/spelsätt
korta fraser på
trumpetmunstycket
korta legatofraser på trumpet
enstaka fraser och toner på
trumpet
enstaka fraser och toner på
trumpet
spelar och sjunger enstaka toner
som inte hör till skalan
spelar och sjunger början av en
tersintervallsövning i Bb-dur

enstämmig melodi, okänd

Elev/spelsätt
spelar samtidigt med läraren på
trombonmunstycket
spelar samtidigt med läraren på
trombon
enstaka fraser och toner
enstaka fraser och toner
stakar sig igenom skalan på
trombon, sedan flytande på
piano, och hela skalan på
trombon
spelar trevande övningen efter
läraren
spelar en melodi ur minnet

Figur 19. Musicerandet under lektion 11.

Språkbruk
Språkbruket skiljer sig från de övriga lektionernas genom att eleven här
använder flera instruerande och analyserande utsagor, förutom de beledsagande och prövande. Analysen sker i anslutning till övningen med mollskalan, då eleven resonerar om varför det blir fel och hur han ska lösa det.
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Läraren dominerar med instruktivt språkbruk, men andelen prövande
yttranden är större här än på de tidigare lektionerna. När läraren inte
lyckas spela mollskalan rätt, och verkar låst av sina svårigheter att transponera trombonnoterna, kommenterar han prövande sina egna försök att
hitta tonerna. Han ger även instruktioner om tonnamn och dragpositioner
som inte stämmer. Flera av elevens instruerande uttalanden sker då han
korrigerar lärarens felaktiga instruktioner, varefter läraren ofta svarar med
ett prövande uttalande, såsom ”jasså är det så?”. För övrigt består lärarens
prövande uttalanden av direkta frågor om vad de ska spela och när de ska
ha nästa lektion.
Tabell över antal yttranden per språkbruk under lektion 11
Språkbruk
Prövande/sökande
Instruerande
Beledsagande
Analyserande
Expressivt
Totalt antal
yttranden

Lärare
113
346
31
0
0
490

Elev
44
10
44
8
0
106

S:a
157
356
75
8
0
596

Tabell 13. Antal yttranden fördelade på språkbruk för lärare och elev under
lektion 11.

Uppmärksamhetsfokus och schematyper
Som tidigare antytts präglas lektionen av att läraren har svårigheter med
trombonnoterna och dragpositionerna. Eleven är nybörjare på trombon
men har stora kunskaper på piano. Detta leder till att de ofta fokuserar
olika saker. Läraren riktar ofta sin uppmärksamhet mot tolkningen av
trombonnoterna, och utförandet dels på trumpeten, dels mot vilka positioner han uppmanar eleven att använda. Eleven fokuserar samtidigt kognitivt förståelsen av vad uppgiften handlar om, t.ex. vad en mollskala är för
något, och använder sina kunskaper om musikteori och pianospel för att
själv lösa svårigheterna.
Elevens kroppsspråk tyder på att han ofta bara står och väntar medan
läraren pratar eller prövar sig fram på trumpeten; han står och tittar rakt ut
i luften, trummar med fingrarna mot ett bord, eller tittar i golvet och vrider
på trombonen. Läraren använder även under denna lektion ett fragmentariskt korthugget språk med mycket pauser, som han kompletterar med
kroppsspråk. Följande sekvens kan illustrera hur läraren instruerar eleven
i en sekvens där uppmärksamheten i första hand är riktad mot motoriska
och kognitiva aspekter:
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Tid Musicerande

Lärarens tal

6:02

just

6:03
6:05
6:06
6:08

att du inte liksom
ger avkall på luften
hela tiden
att de flyter

6:08
6:10

å ändå avspänt på nåt sätt
de ska va

Elevtal Andra handlingar
läraren blåser och rör handen

6:14
6:15
6:17

ja men ja tror att du fattar
precis hur de ska va
jämn klang
jämn luft
å lyssna på tonerna
de e precis som vi har pratat om
tidigare
men här har man ett koncentrat
av de
å nästa

6:18
6:19
6:21
6:23
6:25

6:27

6:34
6:35

läraren
spelar F F
Bb
EEA
där har vi de där legatot
ska vi prova

läraren gör kapande rörelse med handen
läraren illustrerar luftströmmen med
handen
läraren står tyst och tittar i noterna, eleven
står tyst och orörlig och tittar rakt ut i
rummet
läraren lägger handen på sin haka
läraren illustrerar med handrörelser
läraren vänder sig bort och blåser ur
kondensvattnet ur trumpeten
läraren pekar i noterna, eleven tittar
forfarande bort i fjärran
läraren pekar i noterna
läraren lyfter trumpeten, eleven tittar i
noterna
läraren gör en rörelse med handen vid
tonväxlingen

läraren pekar i noterna, eleven lyfter
trombonen till munnen

Lärarens tal rör sig kring luften och klangen, men utan verbal tematisering.
Han verkar inte ha planerat vad han ska gå igenom eller vad han ska säga,
utan orden kommer av situationen. Eleven verkar inte lyssna aktivt, och
visar uppmärksamhet först när det blir dags för honom att spela något.
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Figur över olika uppmärksamhetsområden under lektion 11
Tid
0
0:56
0:59
1:05
1:21
1:22
2:14
2:33
2:52
3:04
9:40
10:12
10:58
14:03
14:10
14:11
14:30
14:41
15:13
15:52
16:01
17:06
17:48
18:15
18:38
19:33
20:58
21:07
22:08
24:35

Fokus lärare
social

Fokus elev
social
motorisk

kognitiv
social
motorisk
motorisk
motorisk+kognitiv
social
motorisk+kognitiv
social
social+kognitiv
motorisk+kognitiv

motorisk+kognitiv
social
motorisk+kognitiv
social
social+kognitiv
motorisk+kognitiv
kognitiv

social
motorisk+kognitiv
social
motorisk+kognitiv
motorisk+kognitiv
social+kognitiv
motorisk+social
motorisk+kognitiv
social
social+kognitiv
social

social
social+kognitiv
social
motorisk+kognitiv
social

kogn+soci+motorisk
social
slut

Figur 20. Uppmärksamhetsfokus under lektion 11.

Uppmärksamheten för lärare och elev är endast delvis i fas med varandra.
Läraren är ofta upptagen med att själv avläsa notsymbolerna eller med att
hitta tonerna på sin trumpet, och är under tiden delvis socialt inriktad. Mot
slutet av lektionen börjar eleven spontant att spela själv, vilket kommenteras av läraren med ett osammanhängande resonemang om vikten av att
spela efter noter och gehör. Det verkar som om läraren har svårt att hantera elevens egna initiativ, och att han återtar initiativet genom att undervisande kommentera elevens initiativ.
Läraren fokuserar förståelsen av notbilden och utförandet på instrumentet, trots att han själv har uppenbara problem med just detta. Eleven
får endast delvis någon hjälp med det motoriska handhavandet av trombonen, och det musikaliska kan han sedan tidigare. Detta leder till att de
sociala aspekterna kompliceras, och lärare och elev verkar ha svårt att förhålla sig till varandra. Eleven utmanar dock inte läraren, utan underordnar
sig genom att tystna. Trots att eleven i några sekvenser visar en uppenbart
större förståelse av situationen och hur den ska hanteras, återtar läraren
initiativet och instruerar eleven.
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Den långa sekvensen på slutet handlar om elevens eventuella medverkan i en improvisationsgrupp.

Sammanfattande analys av
bleckblåslektionerna 5-11
De studerade lektionerna på bleckblåsinstrument har mycket gemensamt,
som bildar ett mönster för hur dessa lektioner framskrider. Olikheterna
mellan lektionerna framträder som avvikelser och oregelbundenheter i det
mönster som kommer fram i analysen av lektionerna. Det mönster som
framträder genom våra analysbegrepp, bekräftas av det mer övergripande
helhetsintryck som framträder vid det stora antal genomspelningar vi gjort
av de videoinspelade lektionerna.
Ett gemensamt drag är hur undervisningen är disponerad i rummet,
och över tid. Läraren placerar sig bredvid eleverna, med ett notställ framför. Denna placering medger endast sporadisk ögonkontakt, förutom i
början och slutet av lektionerna då både elever och lärare rör sig i rummet.
Fokus för den visuella uppmärksamheten är mot noterna på notstället, och
försök till ögonkontakt besvaras sällan av den andra parten. Den visuella
kontakten finns dock ändå, och tydliggörs när eleven och läraren ibland
börjar spela samtidigt utan någon observerbar signal. När den ena parten
lyfter sitt instrument och förbereder sig att spela, följer den andra ofta
nästan samtidigt. Utan inräkning eller annan tydlig signal kan de börja
spela samtidigt, vilket sannolikt beror på att de uppfattar och kan tolka
mycket små rörelser och ljud hos den andra parten, från bl.a. andningen.
Lektionerna skiljer sig åt avseende interaktionen. De lektioner där eleven ligger närmast lärarens förståelse av instrumentet och musiken framstår som mer harmoniska och konstruktiva än de där eleverna visar
mindre förståelse. Under lektioner där elev och lärare spelar samma instrument, och där eleven har en längre tid som elev bakom sig, sker färre
missförstånd och störningar i interaktionen. När elev och lärare spelar
olika instrument och där eleven inte verkar stämma in på lärarens förväntningar134 blir det fler missförstånd.
Förutom instrument och tidigare musikalisk erfarenhet, spelar förmågan till anpassning en stor roll. Vid de lektioner där elever utmanar lärarens front, eller definition av situationen (jfr Goffman 1959/1990), ändras
fokus oftare och elev och lärare är oftare ur fas gällande uppmärksamhets134

Jfr Goffman (1959/1990) som talar om hur tidigare erfarenheter styr förväntningarna i
en given social situation (sid. 13).
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fokus. Utmaningen kan ske genom att eleven föreslår alternativa lösningar,
kan mer än läraren om något moment, är mer analytisk, inte visar tillräcklig förståelse, eller misslyckas prestera förväntade resultat. Lektioner och
sekvenser där eleven underordnar sig läraren, oftare löser en låst situation
med ett skratt, eller lyckas tolka vad läraren vill och prestera förväntat resultat, visar en mer enhetlig bild av vad som fokuseras, och lektionen flyter
med färre störningar.
Flera situationer verkar falla ur ramen för vad som förväntas, och varken lärare eller elev har redskap för att föra lektionen vidare. Sådana situationer leder antingen till att läraren fortsätter att upprepa samma övning
eller förklaring för en alltmer oengagerad elev, att eleven själv gör något
annat (t.ex. spelar något, trummar med fingrarna mot bordet, eller lämnar
sin plats vid notstället), att läraren återtar initiativet genom att förklara hur
det är och sedan gå vidare med något annat, eller genom att lektionen avbryts.

Repertoar, musicerande och musikbruk
Repertoaren består av övningar, övningsstycken, visor, äldre populärmusik och blåsorkesterstämmor. Någon fullständig melodi spelas dock sällan.
Sammanhängande fraser med melodiskt och/eller rytmiskt innehåll
förekommer endast vid enstaka tillfällen. Spelandet under lektionerna
utgörs i huvudsak av enstaka toner utan referens till tonalitet, puls, klang,
dynamik, eller andra musikaliska parametrar. Så snart eleven hittat rätt
grepp går de vidare till nästa ton, och sätter sällan ihop tonerna med varandra.
Lärarna följer elevernas spel och anpassar puls och rytm efter motoriska
svårigheter i utförandet. Även då de särskilt fokuserar rytmen, anpassas
markeringen av pulsen så att det inte finns någon fast takt att bygga rytmen på. Även här fokuseras notbilden, och rytmerna reduceras till noternas längd i förhållande till varandra. Notlängderna sätts aldrig i förhållande till en puls eller betoningsmönster, och spelas sällan i sammanhängande fraser.
Musikbruken har genomgående instruerande och prövande karaktär.
Oftast står läraren för det instruerande spelsättet, och eleven för det prövande. Allt spelas enstämmigt, dock med pianoackompanjemang av läraren vid några tillfällen.
Under bleckblåslektionerna spelas varken konstmusik, eller någon nyare populärmusik som eleven kan tänkas ha tidigare erfarenheter av. Under en lektion framgår det dock att läraren utgår ifrån att de melodier som

267

Resultat

finns i läromedlet (”Trumpeten och Jag 1”) vanligen sjungs i skolan, och
därför är välkända av eleven. Detta är dock inte fallet, och eleven ser
frågande ut när läraren refererar till hur hon brukar göra i skolan.
Förutom piano, saknas redskap som skulle kunna ge en mer musikalisk
kontext genom att komplettera ljudbilden klangligt och harmoniskt. Utanför lektionen kan några av eleverna få en sådan musikalisk kontext genom
att de även deltar i orkesterspel. Tänkbara hjälpmedel som kassettspelare,
cd-spelare, midispelare,135 dator, eller annan utrustning för inspelning,
lyssning, eller spel till förinspelade eller datorgenererade ackompanjemang saknas.
Inte heller verbalt placeras melodierna i något sammanhang utanför
undervisningssituationen. Ofta nämns inte styckets namn, och det sägs
inte vad det kan ha för funktion, i vilken tidsepok det är skrivet eller vem
som komponerat stycket.

Språkbruk
Gemensamt för lektionerna är att läraren starkt dominerar den verbala
kommunikationen, med yttranden av instruerande karaktär. Eleverna gör
mycket färre yttranden än lärarna, och använder ett beledsagande och
prövande språkbruk.
Tabeller över fördelning av yttranden per språkbruk under lektion 5-11
Språkbruk

Lärare

Elever

S:a

402

227

629

Instruerande

2773

18

2791

Beledsagande

150

357

507

Analyserande

7

19

26

Expressivt

0

0

0

3332

621

3953

Prövande/sökande

Totalt antal yttranden

Tabell 14. Antal yttranden fördelade på språkbruk för lärare och elever på
samtliga bleckblåslektioner.

135

En midispelare kan spela upp standardiserade digitala filer med s.k. midi-information
(musical instruments digital interface), som medger att bl.a. tonart, tempo och instrumentering kan ändras i musiken som spelas upp.
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Språkbruk

Lärare

Elever

S:a

Prövande/sökande

10%

6%

16%

Instruerande

70%

0,5%

70,5%

Beledsagande

4%

9%

13%

Analyserande

0%

0,5%

0,5%

Expressivt
Totalt antal yttranden

0%

0%

0%

84%

16%

100%

Tabell 15. Andel yttranden fördelade på språkbruk för lärare och elever på
samtliga bleckblåslektioner uttryckt i procent av det totala antalet yttranden.
Språkbruk

Lärare

Elever

Prövande/sökande

12%

37%

Instruerande

83%

3%

Beledsagande

5%

57%

Analyserande

0%

3%

Expressivt
Totalt antal yttranden

0%

0%

100%

100%

Tabell 16. Andel yttranden fördelade på språkbruk för lärare och elever på
samtliga bleckblåslektioner uttryckt i procent av antalet yttranden för lärare
respektive elever.

Karaktäristiskt för språket under lektionerna är att talspråket är fragmentariskt och osammanhängande. Att enbart följa dialogen i transkriptionerna ger en svårtolkad bild av vad uppmärksamheten fokuseras på. Talspråket blir dock mer begripligt när det placeras i sin kontext, kompletterad av musicerande och andra handlingar. Emellertid används såväl gestik
som musicerande på ett likaledes fragmentariskt vis, och kombineras med
talandet på så olika sätt att det ofta är svårt att se någon konsekvent systematik. Även facktermer används inkonsekvent och ofta godtyckligt.
Musikstycken nämns sällan vid namn, utan refereras direkt till notbladet
som ”den”; ”ta den igen”, ”ska vi ta den där?” etc. Lärarna talar sällan om
vem som ska spela, eller när de ska börja spela.
Då sambanden mellan de olika uttryckssätten är svåra att se, förutsätts
en gemensam överenskommelse om hur situationen ska tolkas. Detta betyder att kommunikationen lyckas bättre i situationer där parterna delar en
gemensam förståelse.
När eleverna visar initiativ, genom att ge förslag eller försöka föra analytiska resonemang, blir de oftast avbrutna. Eleverna underordnar sig lärarens instruerande språk. De gånger eleverna visar egna initiativ återtar
läraren snart initiativet, varvid eleven tystnar och gör som läraren vill.
Även de gånger eleven uppenbart visar större förståelse av situationen,
intar läraren en undervisande attityd – exempelvis genom att skriva in elevens egen lösning i boken så att det ger illusionen av att det är läraren som
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ger eleven lösningen, eller genom att göra avvisande eller avbrytande
gester.

Uppmärksamhetsfokus och schematyper
Dispositionen av lektionstiden följer ett mönster med uppvärmning, uppföljning av stycke från föregående lektion, hemuppgift inför nästa lektion,
inramat av en början och en avslutning av mer social karaktär. Organisationsfrågor kring lektionen avhandlas även som avbrott i det mer motoriska och kognitiva arbetet. Dessa avbrott fungerar sannolikt även som
pauser i det fysiska arbete, som spelet på bleckblåsinstrument innebär.
Samtidigt som de primärt fokuserade schematyperna pågår ett socialt
tema. Något som kan indikera graden av socialt engagemang, är t.ex. att
lärarna inte vet vad de gjorde föregående lektion, vilka böcker de använder, eller inte kommer ihåg namnen på eleverna. Personnamn används
endast på några av lektionerna. Ett exempel som tydligt illustrerar det
sociala samspelet är när någon elev börjar trumma med fingrarna mot
bordet när läraren just återtagit initiativet från eleven, eller när en annan
elev i en motsvarande situation lämnar platsen vid notstället för att hämta
lypsyl i sin väska. Vid dessa tillfällen verkar lärarna angelägna att ändå
spela upp en föreställning av vad de tycker att de borde göra, oavsett vilket resultat det ger. Även då eleven uppenbarligen redan kan det läraren
talar om, fortsätter läraren med sina instruktioner som om eleven inte förstod. Trots att eleven som gick efter sin lypsyl befinner sig utom synhåll,
pekar läraren i noterna och ger instruktioner med hjälp av omfattande
gestik.
Eleven visar dock förståelse av sin roll genom att inte utmana läraren
även då denne inte uppmärksammar eleven, eller t.o.m. har uppenbart fel.
Eleven tystnar och drar sig undan, men visar sitt missnöje genom ansiktsuttryck och andra mer eller mindre otydliga gester. När missförstånd uppstår verkar eleven försöka förstå situationen och vad läraren vill, medan
läraren ofta bara upprepar samma sak en gång till. Läraren visar inte sitt
intresse för elevens förståelse av situationen. Detta ger interaktionen en
asymmetri, där läraren utnyttjar sin starkare maktposition.
Uppmärksamheten hos deltagarna fångas av det som är omedelbart för
handen, och fokus förflyttas utifrån händelserna under lektionen, snarare
än utifrån någon systematisk genomgång. De verbala instruktionerna och
symbolerna i noterna representerar något klingande som eleverna saknar
erfarenhet av. Läraren förklarar verbalt t.ex. att en ton är ”för låg” utan att
visa med instrumentet hur en hög respektive låg ton låter, på vilka sätt

270

Resultat

olika toner skiljer sig åt, och vilken effekt det får på melodin de försöker
spela. Det hela handlar mer om att lära sig notsymboler och verbala förklaringar, än om att spela de melodier som noterna representerar. Det
fragmentariska spelandet av enstaka toner, ett osammanhängande språk
och inkonsekvent användande av gestik, gör att det ofta är svårt att följa
något tydligt tema under lektionerna. Läraren talar om noter och om att
spela, men eleven väntas på något sätt själv kunna sätta ihop kunskapsfragmenten till en användbar helhet under hemövningen, utan att detta
behandlas. Denna frånvaro av didaktisk planering får till följd att lärarens
instruktioner ofta förutsätter kunskaper och erfarenheter som eleven ännu
inte har, något som begränsar elevens möjligheter att delta mer aktivt.
Ytterligare en följd av att uppmärksamheten riktas mot problem vartefter de uppstår, är att fokus ändras så ofta att eleven har svårt att följa vad
det är läraren talar om. När läraren t.ex. talar om legato, fokuserar eleven
all sin uppmärksamhet på detta, vilket får till följd att rytmen inte blir rätt.
Läraren väljer då att ge instruktioner om rytmen, varefter eleven misslyckas med såväl rytm och legatospel, som med greppen för tonerna.
Uppmärksamheten fokuseras mot noter och (i sjunkande skala) grepp,
tonhöjd, tonlängd, motorik, samt i någon mån musik. Noter och grepp
behandlas specifikt och ingående på ett konkret förevisande sätt. Tonernas
höjd och längd är inte lika precist specificerad utan kallas t.ex. högre, lägre,
mörkare, respektive längre, kortare eller snabbare, utan referens till rytm,
taktslag eller puls. Motoriken, med undantag av greppen, benämns och
tydliggörs i ännu mindre grad, med uttryck som slappna av, blås på, var
lös på läppen, snabb med tungan, etc. Centrala motoriska processer för
tonproduktion och tonkontroll behandlas antingen inte alls, med oavslutade satser eller med metaforer som kan ge ett kontraproduktivt resultat
som motverkar schemautvecklingen. Exempelvis ombeds en elev omväxlande att ”slappna av” och att ”ta i” för att komma åt en hög ton. Motoriken förväntas utvecklas mer eller mindre av sig själv. Så är även fallet med
musiken och musicerandet. Vid flera tillfällen upprepar en lärare att musiken är något som kommer av sig själv; genom gester, först i riktning mot
notstället, sedan mot öronen och sist uppåt mot taket, samtidigt som han
hänvisar verbalt till noterna, örat, och att det ska ”bara komma”.
Sammanfattningsvis inriktas lektionerna på att identifiera symboler i
noterna, att trycka ned rätt ventiler, att blåsa på något visst sätt (som dock
inte preciseras), och att kombinera isolerade symboler och rörelser på olika
sätt. Trots att eleverna förväntas utföra huvuddelen av lärandet på egen
hand i veckan mellan lektionstillfällena behandlas inte hur detta ska gå till.

271

Resultat

Sammantaget bekräftas resultat från tidigare forskning som visat att
lärare inte förebildar musikaliskt i någon hög utsträckning, att undervisningen inriktas på notläsning, och att undervisningen är starkt läromedelsstyrd.

Bleckblåsläromedlen
De två läromedel som är identifierbara under bleckblåslektionerna är
Trumpeten och jag 1 (Sundberg & Ekinge 1987) samt Vi spelar trumpet 1
(Agnestig & Cederberg 1967).

Inledande texter
Trumpeten och jag 1 av Ann-Marie Sundberg och Barbro Ekinge, med illustrationer av Tord Nygren, är utgiven 1987 av Thore Ehrling Musik AB.
Boken inleds med en kort förordsliknande text. Texten är en sorts programförklaring riktad till användarna, där författarna berättar att det är en
”nybörjarbok främst med tanke på undervisning i kommunala musikskolor”. Innehållet verkar vara riktat främst till lärare genom formuleringar
som ”vilket ger eleven möjlighet att”, eller genom information om
”kompmodeller”, och ”transponerad ackordanalys” utan närmare förklaring. I sista stycket vänder de sig dock direkt till eleven: ”Till sist önskar
vi Lycka till och hoppas att Du får många trevliga stunder tillsammans
med din trumpet”.
Boken sägs innehålla ”praktiska tips om blåsteknik, tonbildningsövningar, musikteori, en- och tvåstämmiga melodier med ackordanalys, gehörsspel och improvisationsövningar”. Målet har varit ”att göra ett arbetsmaterial som ger så många elever som möjligt en chans att utvecklas
på sitt instrument och uppleva glädje och gemenskap med musik”. Författarna har ”därför valt att gå långsamt fram, vilket ger eleven möjlighet
att i lugn och ro utveckla en stabil spelmässig grund att stå på”.
Vi spelar trumpet av Carl-Bertil Agnestig och Ingvar Cederberg, med illustrationer av Lena Nessle, är utgiven 1967 av Carl Gehrmans Musikförlag. Boken har ett förord med karaktär av en programförklaring, som saknar tilltal till någon specifik typ av läsare. Författarna berättar att det är
”ett försök att skapa ett stimulerande och utvecklande spelmaterial för
nybörjarundervisning på trumpet”, med en uttalat lugn ”svårighetsstegring” för att vårda ansats, tonbildning och intonation.
Innehållet i boken delas in i tre kategorier; bekanta melodier,
”etydersättningar” och ”smakprov på vad man skulle vilja kalla ’riktig’
bleckblåsarmusik”. Melodier som sägs vara bekanta för barnen har tagits
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med för att inbjuda till ”flitigt övande”, och till att ”utveckla balans och
stadga i spelet”. Etydersättningar är stycken som särskilt syftar till teknisk
utveckling. Man säger även något om vad som för övrigt ligger till grund
för val av ”spelmaterialet”, som ”valts och skrivits med tanke på en sund
utveckling i både högre och lägre register”.
Lyssnar- och skrivuppgifter ges som ”underlag för en allmänmusikalisk
fostran” för att ”fästa elevens uppmärksamhet på sådana frågor rörande
musikens teori som bör ingå i all instrumentalundervisning”. Transponeringar behandlas tidigt, då författarna ser det ”som naturligt med tanke på
att bleckblåsaren förr eller senare kommer i situationer som kräver dylikt
kunnande”.
I förordets sista stycke uttalar författarna sin förhoppning att lärarna, i
boken ska finna ”ett stimulerande arbetsmaterial med klar musikalisk målsättning”, och att den ska skänka eleven ”spelglädje och inspiration till
fortsatt vandring med Fru Musica”.

Inledande övningar
Början av Trumpeten och Jag 1 består av inledande instruktioner med tecknade illustrationer. Eftersom instruktionerna är kortfattade och ofullständiga, verkar de tänkta som ett stöd för lärarens genomgångar. Under rubriken ”Trumpeten” benämns några av trumpetens olika delar, under
”Instrumentvård” finns en schematisk genomgång av hur man tvättar och
smörjer instrumentet. Efter en sida vardera av ”Så här håller du”, ”Så här
står du” och ”Så här andas du” kommer på sidan sex ”Din första ton”, som
i några punkter sammanfattar tonproduktionen. På samma sida finns ett
notsystem med G-klav och tre helnoter, med benämningar.
Den sista sidan i den inledande delen domineras av ett notsystem med
noterna c, d, e, f och g. Vid varje not anges vilken ventilkombination som
används för att spela respektive ton på trumpeten. Nederst på sidan finns
en tecknad bild av en pojke med trumpet bakom ett notställ. Bakom pojken
sitter en banderoll med texten ”Den som inte övar varje da’ lär sig aldrig
spela riktigt bra”. Detta är den enda text i boken som behandlar övning.136
Övningarna i Vi spelar trumpet börjar på sidan tre, som har en inramad
ruta högst upp på sidan. I rutan finns två korta notsystem med G-klav. Det
ena notsystemet har en helnot på andra linjen, det andra har en helnot på
första mellanrummet. Under noterna står bokstäverna G respektive F,
ovanför står siffrorna 0 och 1. Bredvid dessa notsystem finns termer och
136

Jfr Sv. Kommunförbundet (1976) som anger att musikskoleundervisningens väsentligaste del utgörs av elevens egen övning mellan lektionstillfällena (sid. 47).

273

Resultat

symboler; överst står det ”Helnot” med notsymbolen för helnot bredvid,
under står ”Helpaus” med motsvarande notsymbol för helpausen, underst
står det ”4-takt” utan någon symbol. Under rutan finns ett notsystem med
ett antal helnoter på andra linjen, och ovanför uppmaningen ”Försök att
spela:”. Under noterna står det ”För att spela tonen G behöver du inte använda någon av trumpetens tre ventiler. Om du trycker ned den första
ventilen – den som är närmast näsan när du spelar – kan du få tonen F”.
Under texten finns en tecknad, starkt stiliserad, bild av en trumpet med
första ventilen nedtryckt. Därefter följer en ny helnotsövning liknande den
första, med skillnaden att helnoten ligger på första mellanrummet och att
bokstaven F finns under den första noten med siffran 1 ovanför. Detta är
en förenklad instruktion, men den gör inte heller anspråk på att vara uttömmande.
Den tredje övningen följer efter uppmaningen ”Växla mellan tonerna G
och F:”, och består av omväxlande helnoter på andra linjen och första
mellanrummet. Gemensamt för de tre första övningarna är att de saknar
angivelse av taktart, att takterna är av olika längd, och att det kommer en
ny G-klav efter varje taktstreck. Ibland är taktstrecket dubbelt.
På den fjärde sidan finns en ruta med tonen E, halvnot och halvpaus
enligt samma mönster som på sidan innan. Instruktioner och förklaringar i
text saknas, vilket förutsätter en lärare i någon form. Under rutan fortsätter
övningarna, först med helnoter och tonerna G, F och E, sedan med halvnoter och halvpauser. På sidan fem innehåller rutan tonerna D och C samt
fjärdedelsnot och fjärdedelspaus, innan övningar med dessa följer. Vissa
övningar har uppmaningen ”Räkna: 1 2 3 4”. Längst ned på sidan fem
kommer den första melodin som har en titel: Lilla snigel.

Instruktioner och begrepp
Varje sida i Trumpeten och Jag 1 innehåller sedan enkla noterade melodier
med ackordbeteckningar, tecknade illustrationer, samt rutor med symboler
ur notbilden och stödord, siffror och/eller andra symboler. Ett exempel är
en ruta på sidan åtta med texten ”Fjärdedelsnoter halvnot”. Under det första ordet finns två fjärdedelsnoter med ett plustecken mellan och ett likhetstecken efter. Under ordet halvnot finns en halvnot efter likhetstecknet.
Under noterna står 1+1=2.
Ungefär två tredjedelar av melodierna har sångtext. Annan text i boken
består av korta uppmaningar som ”LUNKA PÅ och LILLA SNIGEL går
bra att spela tillsammans”, ”Fyll i de noter som saknas”, eller ”SKÖT OM
DITT INSTRUMENT!”. En del textrader hänvisar till ackompanjemanget,
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och saknar kompletterande förklaringar, t.ex. ”Baston”, ”B∆ (B MAJ7) =
BDFA”. I enstaka fall finns förklaringar till melodiernas ursprung eller
textens innehåll: ”Tulu på logen användes som varningssignal för björn.
Björn = tolv man stark.”
Nya begrepp introduceras i en informationsruta med term, notationssymbol samt illustrerande text och/eller andra typer av symboler. I den
melodi som följer informationsrutan förekommer sedan symbolen i noterna. Ett exempel är en ruta med ordet ”ÅTTONDELSPAUS” (sid. 37),
som innehåller notsymbolen för en åttondelspaus, åtföljt av ett likhetstecken och en åttondelsnot, d.v.s. ”en åttondelspaus är lika med en åttondelsnot”. Strikt räknat är detta en falsk utsaga, eftersom en åttondelsnot
inte är samma sak som en åttondelspaus. Läsaren förväntas förstå att formeln endast behandlar en viss egenskap som är likadan, nämligen durationen137 i förhållande till en given puls.138
Efter rutan finns en rytmövning med såväl en åttondelspaus som en
åttondelsnot, förutom halvnoter och fjärdedelar. Sedan följer noterna till
”Byssan lull”, som innehåller ett parti med en åttondelspaus och en åttondelsnot. Rytmen i detta parti skiljer sig dock från rytmen i övningen. Ytterligare ett exempel är ”UPPTAKT” som i en ruta på sidan 17 beskrivs som
”En ofullständig takt i början av ett stycke” följt av ett förenklat notsystem
med en upptakt och en uppmaning att räkna takten i början och slutet.
Även denna beskrivning är reducerad till en av flera egenskaper som kännetecknar en upptakt. Den egenskap som tas upp är den som är mest
framträdande för att känna igen en upptakt i noterna. Den musikaliskt
mest framträdande egenskapen är en förskjutning av betoningen i rytmen.
Läsaren får alltså hjälp att hitta en upptakt i noterna, men ingen information om hur den ska utföras eller vilken funktion den har i musiken.
Sammanlagt presenteras 31 musiktermer och 14 olika toner i boken.
Nya toner presenteras oftast med bokstavsbeteckning inklusive oktavbeteckning, notsymbol, ventilkombination samt fullständigt namn, t.ex. ”C1”,
”ettstrukna C”. Oktavbeteckningarna är dock inte konsekvent genomförda. I slutet finns en grepptabell som sträcker sig från lilla F# till trestrukna C. Sju olika kombinationer av ventiler används, vilket innebär att
olika toner ofta har samma grepp. Förutom ventilkombinationen sägs ingenting om hur man ska producera olika tonhöjd.

137

Hur länge tonen klingar.
Även detta är dock en förenkling, eftersom durationen även påverkas av andra faktorer.
138
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Vi spelar trumpet följer mönstret med rutor för nya begrepp och symboler, enkla melodier med titel, men utan sångtext (tre melodier i boken har
text). Enkla skrivövningar för t.ex. noter, notnamn eller musiktermer finns
på varje sida. Text med korta uppmaningar eller förklaringar förekommer
också på varje sida, t.ex. på sidan sju: ”Upptakt är en obetonad början på ett
stycke eller en fras; känn tyngden på noten efter upptakten”. Denna förklaring kommer efter Morgonpsalm, som har en upptakt i början och fraseringstecken som anger upptakter till varje fras. Ett annat exempel är från
sidan 19, före melodin Tussilago: ”Tussilago måste spelas riktigt sångbart
för att klinga vackert. Håll därför samman tonerna väl med en tät och jämn
luftström”. Dessa förklaringar refererar inte direkt till symboler i noterna,
utan till utförande och till det klingande resultatet.
Sammanlagt presenteras 38 musiktermer och 18 olika toner i boken.
Nya toner presenteras oftast med bokstavsbeteckning utan oktavbeteckning, notsymbol eller ventilkombination. I slutet finns en grepptabell som
sträcker sig över de i boken förekommande tonerna från lilla Bb till tvåstrukna F. Sex olika kombinationer av ventiler används. Många olika toner
har samma grepp. Information om hur man producerar de olika tonhöjderna saknas.
Introduktion av nya begrepp och/eller symboler i ”Trumpeten och Jag 1”
Sid.
2
2
2
2
2
6
6
7
8
8
8
9
9
10
11
11
12
14
15
17
17
19
20

Begrepp/symbol
munstycke
ventil
bygel
vattenklaff
klockstycke
G-klav
notsystem
notnamn c1-g1
fjärdedelsnoter
halvnot
fyra fjärdedelstakt
tre fjärdedelstakt
fjärdedelspaus
fraseringstecken
halvpaus
repristecken
punkterad halvnot
helnot
lilla h
a1
upptakt
Da Capo al Fine
Bindebåge

Sid.
20
22
23
24
26
26
26
28
30
30
31
31
32
33
33
35
36
37
37
38
40
41
41

Begrepp/symbol
åttondelsnoter
två fjärdedelstakt
repriser
tenuto
fiss1
korstecken
fasta förtecken
h1
c2
fermat
stamtoner
skala
legatobåge
b1
b-tecken
punkterad fjärdedelsnot
tillfälligt förtecken
d2
åttondelspaus
helpaus
återställningstecken
lilla b
lilla a

Figur 21. Begrepp och symboler i Trumpeten och Jag 1.
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Introduktion av nya begrepp och/eller symboler i ”Vi spelar trumpet”
Sid.
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
12
12
13

Begrepp/symbol
G
F
helnot
helpaus
4-takt
E
halvnot
halvpaus
d
fjärdedelsnot
fjärdedelspaus
c
a
punkterad halvnot
tretakt
repristecken
upptakt
bindebåge
H
C
2-takt
legato
fermat
ritardando
B
tonarter
transponering
korsförtecken

Sid.
13
13
14
16
18
18
18
18
19
19
20
20
21
22
22
23
23
24
25
25
26
27
28
28
29
30
30
31

Begrepp/symbol
staccato
fiss
åttondelsnoter
D
H
nyanser
forte
piano
mezzoforte
Da Capo al Fine
återställningstecken
Dal Segno
Ess
punkterad fjärdedelsnot
C=4-takt
B
B-durs skala
åttondelspaus
ciss
d-durs skala
alla breve
E
crescendo
diminuendo
Ess
a tempo
betoningstecken
F

Figur 22. Begrepp och symboler i Vi spelar trumpet.

Båda läromedlen är inriktade i första hand mot att presentera noter. Presentation och sekvensering av nya moment och begrepp ger en bild av författarnas föreställning av kunskapsutvecklingen hos eleverna. Genom att
lära sig avläsa notbilden på ett matematiskt vis, där tonerna fogas till varandra som byggklossar i storlekar motsvarande jämna talförhållanden,
förväntas användaren tillägna sig kunskapsdelar som kan fogas samman
på olika vis. De sammanfogade tonerna bildar melodier, som fokuserar
läsarens uppmärksamhet i första hand mot kognitiva scheman som att
känna igen notsymboler, och i andra hand mot motoriskt utförande. Systematiken utgår i huvudsak från notsystemets uppbyggnad. Förutom
greppangivelser behandlas utförandefrågor i mycket liten omfattning.
Förklaringar och instruktioner förutsätter tidigare kunskaper, och framstår
därför mer som en lista över i vilken ordningsföljd termer, symboler och
begrepp lämpligen behandlas.

Gehörsspel
Begreppet gehör nämns i Trumpeten och Jag 1 enbart i den inledande texten,
men en återkommande rubrik är ”Utantill-låtar”, som alltid har två streckade rader under. Första gången rubriken förekommer står det ”Vilka visor
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kan du spela utantill?”. På sidan 18 finns en melodi som heter ”Vad ska vi
göra?” som består av två fraser med text till. Över den första frasen står det
”Fråga” och över den andra ”Svar”. Under melodin finns ett tomt notsystem med uppmaningen ”Hitta på egna frågor och svar”. En transponeringsövning finns på sidan 26, där man uppmanas att spela ”Vårens första
fluga” först från tonen C, sedan från tonen D, ”Skriv ner det du spelar”.
Improvisation benämns och tas upp i rutor med rubriken ”Improvisation”, som är inramade med stjärnmönster. Den första improvisationsrutan
finns på sidan 22 och fyller hela sidan. Den största delen av rutan upptas
av en teckning av en flicka som verkar sväva ovanför maskrosorna på
marken, iakttagen av en hare och en uggla. Flickan har långt flygande hår,
och spelar trumpet så att det kommer blommor och snirklande mönster ur
klockstycket. I teckningen finns texten ”Gör din egen musik. Låt fantasin
blomma!” och en uppslagen bok med notsystem och texten
”improvisation” och ”fritt fantiserande” på varsin sida.
Under teckningen finns text och noter: ”Gör en melodi av de här tre tonerna. Spela dem i olika ordningsföljd och…” sedan följer ett notsystem
med C, D och E som fjärdedelsnoter. Efter noterna fortsätter texten
”…använd den här rytmen. Utforma melodin som frågor och svar. Sluta
på tonen C1.” Under denna text finns ett notsystem med endast en linje,
där rytmen är angiven. Orden ”Fråga” och ”Svar” ovanför rytmen anger
hur man ska utforma melodin. Under rytmnotationen finns noterade ackord i halvnoter på två system med G-klav och basklav, med ordet
”PIANO” framför. Även ackordbeteckningar finns i dessa noter.
Improvisation associeras till fritt fantiserande, samtidigt som den till
skillnad från de noterade styckena i boken är styrd av ett antal instruktioner om utförandet. Läsaren verkar förväntas veta mer om spel efter noter
än om improvisation. Läsaren förväntas alltså behöva mer stöd och fler
uttalade regler kring improvisation än om notspel, samtidigt som budskapet är att improvisationen är något som är friare än de noterade styckena.
Notspelet lämnas alltså öppet för tolkning utifrån tidigare erfarenheter,
medan den ”fria” improvisationen är bunden av tydliga instruktioner.
Begreppet gehör nämns inte i Vi spelar trumpet, även om flera övningar
behandlar spel efter gehöret. Transponeringsövningar och ”utantillspel”
förekommer återkommande. Ett exempel är en gehörsövning på sidan 22,
som går ut på att man ska spela Alla fåglar i d-dur, men själv lyssna efter
vilka toner som ska förses med förtecken ”för att melodin skall klinga riktigt”. På sidan 25 finns två streckade rader med uppmaningen ”Skriv
namnen på två melodier som du kan spela utantill”. En rytmgehörsövning
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finns på sidan 29, där man uppmanas att läsa några texter rytmiskt och
klappa till. Sidan 31 har två melodier med fyra takter noterade och fyra
takter tomma, med uppmaningen att hitta på ett slut på melodierna. Dessa
melodier kan kanske ses som övningar även i improvisation eller komposition, beroende av hur de används.

Uppvärmningsövningar
Mittuppslaget i Trumpeten och Jag 1 har rubriken ”Uppvärmningsövningar.
Värm alltid munstycket innan du börjar spela.” Här finns illustrationer,
”rutor”, och noter, samt korta uppmaningar att andas djupt, blåsa luftpuffar, spela på enbart munstycket, ”KOM IHÅG MAGSTÖDET” eller ”Börja
tonen utan tunga (luftansats). Utöka övningen med en ton i taget. Spela
inte högre än att tonen kommer med lätthet”. Uppvärmningsövningarna
är numrerade 1 – 10, och består av enkla övningar för tonbildning, ansats,
skalor och naturlegato. Samtliga illustrationer har anknytning till idrott.
Sist finns uppmaningen ”HÖJ OCH SÄNK TUNGRYGGEN PÅ SAMMA
SÄTT SOM NÄR DU VISSLAR” och en illustration av en person som
visslar ett legato, och av en prispall med trumpeten på första plats. Detta är
den enda instruktionen som antyder hur man kan producera olika tonhöjder på trumpeten.139
Uppvärmningsövningar nämns på sidan sex i Vi spelar trumpet:
”Hädanefter tar vi som vana att börja varje övningstillfälle med långa toner för att mjuka upp läpparna. Vi använder de första tonerna i Lunka på:”
varpå det följer en notbild med tonerna E, D och C som helnoter, med
repristecken. På sidan åtta påminns man om att ”börja med långa toner”,
sedan nämns det inte mer.

Illustrationer
De flesta illustrationerna av människor i Trumpeten och Jag 1 föreställer
ungdomar av obestämd ålder och svårbestämt kön, men med olika hårlängd och klädsel. Ambitionen verkar vara att både pojkar och flickor ska
känna igen sig.
Illustrationerna i Vi spelar trumpet är fåtaliga och utgörs av enkla teckningar som anknyter till musiken. De illustrationer som är av instruktiv
karaktär är de stiliserade trumpeterna som visar vilka ventiler som ska
tryckas ned på olika toner. Det finns endast ett fåtal illustrationer av män-

139

Tungans läge i munhålan är en viktig faktor för att producera olika tonhöjd, men även
andra faktorer påverkar tonhöjden.
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niskor. De avbildade personerna är oftast barn, och dubbelt så många verkar vara pojkar eller män, som flickor eller kvinnor.

Melodier
Trumpeten och Jag 1 innehåller 76 namngivna melodier, och Vi spelar trumpet innehåller 115. Två sidor i slutet av Trumpeten och Jag 1 ägnas åt fyra
julvisor, varav tre är tvåstämmiga. Tonomfånget på dessa spänner över
minst en oktav i melodistämman och minst en sext i andrastämman, vilket
gör dem svårspelade för många elever som börjat spela under hösten
samma år.
Melodierna är i båda läromedlen systematiskt sekvenserade utifrån
notbildens komplexitet och tonomfång. I början består melodierna av fjärdedels- och halvnoter med ett omfång på en ters. Vartefter presenteras nya
symboler och noter, och notbilden blir alltmer sammansatt. Rytmerna är
genomgående mycket enkla, och i Trumpeten och Jag 1 har flera melodier en
rytm som anpassats till jämna notvärden. Detta betyder att melodierna inte
längre låter som de klingande förlagor eleverna kan ha tidigare erfarenhet
av, om de spelas strikt efter noterna; exempelvis har melodierna i Paul
Ankas ”Diana” och Jan Johanssons ”Här kommer Pippi Långstrump” noterats med rytmer som väsentligt förändrar deras karaktär. Ambitionen att
använda kända melodier från musikstilar som bygger på rytmisk variation
kommer på så sätt i konflikt med ambitionen att presentera enkla notationer.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att även läromedlen i huvudsak är inriktade på visuella och reproducerande uppgifter i notläsning.

Kompletterande läromedelsanalyser
Eftersom vi ser läromedlen som ett dokument över instrumentalundervisningens institutionella regler, kan det vara av intresse att studera ytterligare ett antal läromedel. Det finns inte något stort utbud av svenska läroböcker för bleckblåsinstrumenten, och en överblick visar stora likheter
mellan dem. Vi kommer här att ge en kortare jämförande analys av läromedlen Ture Trumpets första spelbok av Janne Lindkvist (1987), Brassa på!
Trumpetskola del 1 av Rustan Christensson och Kjell Håkansson (1992), Första hornboken av Annica Rundberg och Helena Stevensson (1989), Spela
trombone, för nybörjare av Jan Inge Hall (1981) samt Nybörjarbok för trombon
av Peter Malton (1988). 140

140

Se även West (1992) för en beskrivning av läromedlet Musse combo.
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De inledande texterna består av kortfattade förord, eller saknas helt.
Brassa på har dock en beskrivning av vad eleven kommer att lära sig, innehållet i de fyra delarna som ingår i serien, samt en beskrivning av instrumentet, dess handhavande och historik. Övningarna som inleder böckerna
består av noterade övningar av olika komplexitet och omfång, med undantag av Brassa på. Denna har en omfattande genomgång av munställning, tonproduktion och ansats, som övas utan instrumentet. Boken fortsätter med luft- och tonhöjdsövningar på munstycket, efter en grafisk förebild. Sedan har Brassa på ett stort antal melodier som ska spelas på gehör,
med sångtext som påminnelse av hur melodin klingar. Notsystemet får en
jämförelsevis stor genomgång, före de noterade melodierna. Även Första
hornboken har grafiskt representerade munstycksövningar.
Förklaringarna av begrepp och symboler är likartade i alla böckerna,
och utgörs oftast av en symbol och en term, med likhetstecken mellan.
Även här avviker Brassa på, med kortfattade förklaringar till symbolerna.
Progressionen i läromedlen utgår från komplexitetsgraden i notbilden,
samt en gradvis ökning av tonomfånget. Spela trombone avviker från detta
mönster, med en progression som utgår ifrån de olika dragpositionerna.
Gehörsspel behandlas inte alls i tre av läromedlen. I Brassa på ska hela
inledningen spelas på gehör, och Spela trombone har enstaka övningar och
uppmaningar till gehörsspel. Särskilda uppvärmningsövningar finns i
Nybörjarbok för trombon, där de beskrivs i text, i Första hornboken, där de presenteras grafiskt eller i notskrift, samt i Brassa på, där de utgörs av de grafiskt presenterade munstycksövningarna.
Illustrationerna i Ture trumpet består av en tecknad karikatyr av en
manlig lärare som följer eleven genom boken. Brassa på har tecknade bilder
som illustrerar melodierna. De som föreställer personer är jämnt fördelade
mellan könen, även när det gäller personer som spelar trumpet. I Nybörjarbok för trombon finns det enstaka foton som föreställer en pojke med
trombon, medan Spela trombone är illustrerad med streckgubbar. Teckningarna i Första hornboken illustrerar melodierna på olika sätt, och där personer eller personifierade djur förekommer, framställs figurerna med polariserade könsroller. Exempelvis illustreras melodin ”Till Paris” med en
kvinnlig figur som lyfter på kjolen och visar nätstrumporna för att få lift
med en man som rider på en gris, och stycket ”Elva dromedarer” illustreras av elva dromedarer i bikini, nätstrumpor och högklackade skor, som
dansar cancan för en kamel iklädd mansskor.
Melodierna i läromedlen består av enkla visor och övningsstycken i stigande svårighetsgrad. Spela trombone har flera originalmelodier som är
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anpassade till progressionen utifrån dragpositionerna, och Nybörjarbok för
trombon utmärks av att den innehåller många stycken hämtade från musiklivet, i flera olika stilar.

Övergripande tolkning
och diskussion
Musiksyn
I avsnittet om musikens och instrumentalundervisningens historia har vi
utifrån litteraturstudier beskrivit hur den västerländska konstmusiktraditionen har dominerat och format den formellt institutionaliserade musikundervisningen. Inom denna tradition har det utvecklats en materialistisk
kunskapssyn och en förmedlingstradition som kommer till uttryck i utformningen av läromedel och i den pedagogiska praktik vi studerat. Musiken uppfattas som objekt, som går att bevara och behandla i representerad
form. I centrum för uppmärksamheten står det musikaliska verkets struktur och analyserbara delar i form av nedtecknade noter.

Från delar till helhet
Utifrån det beskrivna förhållningssättet bryts den musik som behandlas i
undervisning ned i sina beståndsdelar. Delarna behandlas i undervisningen i en viss ordning, på ett sätt som antas leda till kunskapsutveckling
hos eleverna. Genom att sedan foga delarna till varandra antas den musikaliska helheten kunna återskapas. Denna byggnadsmetafor är en tankefigur som är påtaglig i den praktik vi studerar, och som vi även känner igen
från våra tidigare erfarenheter som elever, lärare och lärarutbildare.
I sättet att behandla musik i undervisning ingår att koncentrera fokus
kring några få aspekter i musicerandet, som anses väsentliga i vissa utvecklingsskeden. I denna reducering till vissa kvaliteter, såsom det tekniska/motoriska utförandet eller avläsningen av notsymbolerna, utelämnas andra kvaliteter, t.ex. expressiva parametrar. I instrumentalundervisning uttrycks ofta att förmågan till musikaliskt uttryck endast finns hos
vissa elever med specifik begåvning. Detta leder till att musikens expressiva aspekter sällan behandlas i läromedel och instrumentalundervisning,
förrän eleven har visat sin begåvning genom att lära sig läsa noter och
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hantera instrumentet tillräckligt bra.141 Detta synsätt är även tydligt i vårt
material. Musikens expressiva aspekter behandlas i mycket liten grad i
såväl läromedlen som under lektionerna. Vi har även slagits av att klingande förebilder förekommer i sådan liten utsträckning såväl under lektionerna som i läromedlen. Det tyder på att lyssnandet inte ses som ett redskap för instrumentalundervisningen. Istället blir notbilden det som får
representera hela musiken.
Musiken i instrumentalundervisning är alltså reducerad, och kan vara
uppdelad i mindre delar utifrån olika principer. Dessa principer kan utgå
från notrepresentationen, motorisk utveckling, kognitiv utveckling, eller
från musikaliska parametrar. Vilka principer som ligger bakom den pedagogiska anpassningen av musik är sällan uttalade, då de ligger dolda i institutionens konventioner.
I ett tidigare kapitel har vi beskrivit musik ur ett historiskt institutionsperspektiv. Där diskuterades vilka genomgripande konsekvenser synen på
musik som självständiga enheter i form av verk har haft under de senaste
200 åren, framför allt inom de musikformer som benämns västerländsk
konstmusik. Vi menar att denna musiksyn har blivit styrande för lärares
och elevers handlingsutrymme under lektionerna i instrumentalspel.
Musiksynen har även kommit att påverka hur andra musikformer och det
vi tidigare kallade alternativa diskurser, t.ex. orkesterskolor, behandlas i
undervisningen, eftersom dessa anpassas efter notsystemet som på olika
sätt begränsar vilka aspekter som kan representeras.
Synen på musikverket som en avslutad enhet som inte får förändras
och som kan representeras i en notbild, får till följd att man i undervisning
och läromedel lägger mycket stor vikt vid avkodningen av notbilden.
Notläsningen kan därmed ses som ett nålsöga som behöver passeras innan
elever får ägna sig åt egna tolkningar och expressivt musicerande. Eftersom notbilden är en stark förenkling av den klingande musiken, tenderar
lärarna att fokusera på sådana aspekter som finns i notbilden på bekostnad
av andra, t.ex. frasering. Notbilden hanteras som en bruksanvisning, som
visar hur eleverna ska trycka på sina instrument.
Noterna kan i sig endast representera vissa aspekter av musiken och
utförandet. För en erfaren musiker representerar dock notbilden en uppsättning av andra konventioner denne tillägnat sig genom deltagande i
institutionen. Dessa konventioner skiljer sig mellan olika musikstilar, och
141

Något som även beskrivits i en studie av engelsk musikundervisning på högskolenivå
av Persson (1993).
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går vanligen under beteckningen uppförandepraxis. Förmågan att tolka en
notbild, och ge en riktig interpretation, räknas som en betydelsefull förmåga
hos musikern. Dessa konventioner som inte syns i notbilden för en icke
insatt, styr i hög grad musicerandet inte bara i gehörsbaserad musik, utan
även i s.k. notbaserad musik. Förmågan att tolka notbilden är alltså något
som i stor utsträckning utvecklas och formas genom deltagande i institutionen, och innefattar en komplex väv av konventioner som inte oproblematiskt låter sig formuleras i ord.142 Genom att inte tala om uppförandeaspekter i undervisningssituationen, blir musikaliskt/estetiskt uttryck
något som förbehålls elever som kan få kompletterande erfarenheter utanför undervisningssituationen. Att utrycka sig med musik får man göra på
annat håll, kanske i rockbandet, eller tillsammans med sina föräldrar.
Denna musiksyn kan även ses i de läromedel som används under lektionerna. Dessa verkar i hög grad styrande för lärarnas undervisning. Lärarna går inte utöver stoffet i läromedlen, och behandlar det på ett bokstavtroget sätt. Genom att hänvisa till läromedlet förlägger lärarna ansvaret för sitt sätt att undervisa på en institutionsnivå; det som står i den
tryckta boken är legitimerat av institutionen. Läroboken blir som ett sorts
facit, som visar vad som är rätt eller fel. Läraren kan hänvisa till notbilen
som presenteras som en exakt avbildning av musiken. Genom att hänvisa
till denna bild verkar läraren inte själv anse sig behöva ge en klingande
representation av det som ska spelas. Därmed riskerar läraren inte heller
att förlora ansiktet, om denne skulle spela fel. Läraren blir en kontrollant
som avgör om elevernas spel överensstämmer med notbilden. Inom andra
musikaliska traditioner, som t.ex. rock, jazz och folkmusik, anses de expressiva aspekterna ofta som grundläggande för det musikaliska innehållet, och fokus läggs mer på det personliga gestaltandet än på återskapandet
av ett komponerat verk.143 Inom gehörsbaserade musikformer lär man sig i
högre grad genom att lyssna och härma, där det personliga uttrycket och
övriga utförandekonventioner är en integrerad del av utförandet.144 I de
fall där musik med ursprung från sådana stilar används i de studerade
142

Vilket sannolikt påverkat bilden av musikalitet som en nästan magisk eller överjordisk egenskap. Jfr läraren ”David” i vår studie, som med ord och gester visar hur musiken kommer från ovan, med hjälp av noterna och örat.
143
Regler för utförandet finns inom såväl som utanför notbilden, och kan spåras i det
omfattande visuella och musikaliska samspel som pågår mellan musikerna under utförandet (Reinholdsson 1998), något vi menar gäller även utförandet av noterad musik.
144
Musikalisk kunskapsutveckling inom dessa traditioner har dock sina problem, och
ska inte idealiseras i relation till mer formellt institutionaliserade musikstilar. Även här
finns sociala hierarkier som avgränsar individers möjligheter.
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lektionerna, är den antingen nedtecknad på noter och behandlas på samma
sätt som annan noterad musik, eller reducerad till en greppövning utifrån
en nedtecknad ackordanalys.
Sammanfattningsvis kan sägas att den formellt institutionaliserade
undervisningens musik- och kunskapssyn skiljer sig från andra musikaliska praktiker på flera sätt, framförallt genom den starka fokuseringen på
notbilden som den enda vägen in i musiken, och där andra utförandekonventioner än tonhöjd och tonlängd inte behandlas. Ytterligare en aspekt är
den starka inriktningen på att reproducera noterad musik. Detta får till
följd att en friare musikanvändning i form av improvisation, komposition
eller gehörsspel är mindre vanlig.145 Dessa tendenser framträder såväl i de
läromedel och de lektioner vi studerat, som i tidigare forskning.

Studiens resultat i relation till tidigare forskning
Den bild som framträder i analysen av lektionerna i studien bekräftar resultaten i tidigare forskning. Studier har visat att notbilden, och avkodningen av denna, på ett statiskt sätt står i fokus för undervisningen, samt
att de läromedel som används i hög grad är styrande för undervisningens
innehåll och form. Tidigare studier visar även att gehörsspel, improvisation och komposition inte är vanligt förekommande i instrumentalundervisning (Kolar 1975, Priest 1989, McPherson 1993, Hallam 1997a, Hultberg
2000). Studier visar även att de elever som tidigt fått undervisning i gehörsspel och improvisation utvecklar kunskaper som de sedan har användning av när de ska läsa noter (McPherson 1993).
Detta kan diskuteras mot bakgrund av begreppen schema och uppmärksamhetsfokus. När man lär sig spela ett instrument på gehör kan
uppmärksamheten i hög grad riktas mot hur man handhar instrumentet
och hur det klingar. Det ger eleven möjligheter att jämföra det klingande
resultatet mot egna mentala representationer av musik. Utförandekonventioner och expressiva aspekter av musicerandet integreras i gehörsmässiga
läroprocesser, då man inte endast härmar tonhöjder och tonlängder, utan
även frasering, betoning, agogik och dynamik. Att fokusera uppmärksamheten på färre och mer grundläggande aspekter i musicerandet ger elever
bättre möjligheter att snabbt införliva scheman. Enligt Gordon (1980/1993)
skulle uppfattningen av puls och tonalitet vara mer grundläggande än t.ex.
utförandet av de mer eller mindre isolerade tonhöjder och tonlängder som
behandlas under de studerade lektionerna.
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Jfr undervisning i bild eller svenska, där elevers eget skapande poängteras på alla
nivåer.
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Interaktion
Interaktionsmönstren under de elva studerade lektionerna är likartade.
Lektion fyra skiljer sig dock på flera sätt från de övriga. Undervisningsformen i studiecirkel har en större grupp av vuxna deltagare, vilket får
konsekvenser för interaktionen då maktrelationen är en helt annan än i
arbetsformen med en vuxen lärare och ett barn. Ett exempel på detta är att
läraren i början av lektionen presenterar sin plan över arbetet på lektionen
och i kursen som helhet. Detta ger deltagarna möjlighet att ta ställning till
uppläggningen. Under de övriga lektionerna i studien saknar eleverna
sådana möjligheter till delaktighet i mål och arbetsprocess.
Läraren i studiecirkeln saknar formell lärarutbildning och har sin huvudsakliga sysselsättning i ett annat yrke. Sättet att organisera undervisningen i cirkelform är knutet till en folkbildningstradition. Här ges deltagarna en annan och mer aktiv roll än den traditionelle elevens, vilket kan
antas få följder för maktbalansen i undervisningssituationen. Det innebär
sammantaget att lektion fyra delvis ingår i en annan institution än de övriga lektionerna i studien. Den anknyter till övriga former av instrumentalundervisning genom cirkelledarens arbetssätt och användning av läromedel, men skiljer sig beträffande interaktionsmönstren. Skillnaderna i
interaktionen mellan studiecirkeln och de övriga lektionerna tydliggör
därmed gränser inom institutionen instrumentalundervisning.

En asymmetrisk maktrelation
Interaktionen utmärks under tio av de elva lektionerna av en asymmetrisk
maktrelation. Lärarna anknyter inte arbetet till någon plan eller målsättning. Lärarna motiverar inte heller för eleverna varför de gör de olika
övningarna. Såväl lärare som elever fokuserar under lektionerna blicken
mot notstället, vilket får till följd att de har mycket lite ögonkontakt. Kommunikationen går via notstället. Under långa sekvenser är lärarna helt
fokuserade på notbilden, som de ofta pekar i med en penna, medan eleverna växelvis fokuserar på noterna och på sina händer, samtidigt som de
verkar försöka lista ut vad de ska göra. Sammantaget gör detta att det är
läraren som styr lektionen framåt genom att definiera och omdefiniera situationer.
Eleverna har mycket små möjligheter att få någon överblick över undervisningen och att placera in de olika övningarna i sin egen läroprocess,
eller att ge förslag på alternativa inriktningar. De är även hänvisade till
lärarnas ofta fragmentariska förklaringar av olika moment, eftersom lärarna mycket sällan förevisar på instrumenten. Eleverna hamnar därmed i
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en starkt underordad situation, där de endast kan förhålla sig till lärarens
initiativ i stunden. Detta gör barnen under lektionerna genom att svara på
lärarnas initiativ i spel eller i korta beledsagande eller prövande uttalanden.
Lärarna visar litet intresse för elevernas upplevelser och deras försök att
ta initiativ. I de fall eleverna försöker att uttala en egen åsikt om varför de
har problem i spelet avbryts de. Lärarna lägger ofta ord i elevens mun,
istället för att fråga dem hur de upplever situationen. Under vissa sekvenser verkar lärarna interagera i relation till en tänkt modellelev, snarare än
till den elev som finns i rummet. En sådan modellelev kan ses som lärarens
mentala representation av hur en instrumentalelev förväntas handla i en
given situation.146
I några sekvenser finns det en undertext i lärarnas handlingar som antyder att de inte till fullo respekterar elevernas integritet. Sådana handlingar kommer till uttryck i situationer där eleverna på något sätt försöker
att omdefiniera situationen. Detta gör de bl.a. genom att börja spela, eller
genom att på annat sätt uttrycka sina egna tankar på eget initiativ. Förutom under lektion fyra ifrågasätter eleverna aldrig lärarna, inte ens när
det blir uppenbart att läraren ger fel instruktioner (t.ex. under mollskalsekvensen i lektion elva), liksom när läraren blandar ihop elevers namn, eller
inte minns vad de gjorde den föregående lektionen.
Eleverna visar lojalitet, genom att de aldrig låter läraren förlora ansiktet
eller sin överordnade position. Eleverna prövar ibland situationen, t.ex.
genom frågor eller genom att avbryta lärarens tal och börja spela, men de
utmanar (förutom i lektion fyra) inte lärarens företräde till definition av
situationen.
Andra tänkbara handlingsalternativ för eleverna innebär risker för en
konfliktsituation med läraren. Eftersom undervisningen är frivillig kan
eleven påverka sin situation genom att utebli från lektioner eller helt avbryta sina studier. Detta kan vara ett sätt att undvika en öppen konflikt om
undervisningens innehåll och utformning, där deltagarna utsätter varandra för risken att förlora ansiktet. Att undvika konflikter leder dock även
till att möjligheter till utveckling av undervisningen, såväl som av elevens
kunskaper, går förlorade.
I vår studie används arbetsformer där en vuxen lärare interagerar med
ett eller några få barn. Det leder i dessa fall fram till en asymmetrisk maktrelation, där läraren genom sitt tolkningsföreträde ger eleverna mycket
146

Här kan vetskapen om att de var observerade ha påverkat deras agerande.
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små möjligheter att påverka sin situation och sin läroprocess. Detta blir
mycket tydligt i en jämförelse mellan interaktion i lektion fyra och de övriga lektionerna.
Inom institutionen har det enligt vår erfarenhet varit vanligt att idealisera den enskilda lektionen, vilken setts som en garant för hög kvalitet.
Man har ofta antagit att denna arbetsform ger läraren goda möjligheter att
uppmärksamma varje enskild elevs individuella behov. Mot bakgrund av
resultaten i denna studie, kan man diskutera vilken giltighet ett sådant
argumentet har. Det verkar som om lärarna under de tjugo minuter de
träffar sina elever snarare interagerar med sina egna och institutionens föreställningar om hur den ideale eleven borde vara, än med de verkliga elevernas behov. När elevernas problem inte sammanfaller med dem läraren
föreställer sig, får eleverna ingen eller mycket lite hjälp. I de fall där eleverna uttrycker andra förväntningar och behov än de förväntningar lärarna (och läromedlen) har, negligerar lärarna detta, bl.a. genom att avbryta eleverna eller uttrycka sig mer eller mindre nedsättande.
Maktrelationer i undervisning speglar också en, som vi uppfattar det,
allmänt spridd syn på barnet som i grunden underlägset och underställt
den vuxne. Barns erfarenheter uppfattas som mindre giltiga och mindre
väsentliga än de vuxnas. Barn är alltid i underläge i relation till den vuxne
bl.a. genom färre erfarenheter och kunskaper. Detta underläge anses ofta
ge den vuxne rätt att utöva makt och kränka barnets integritet. Det kan
vara en av orsakerna till att lärarna agerade kränkande, trots att de blev
filmade. Det var för dem ett naturligt sätt att bemöta barn och elever.
Detta synsätt, där den vuxne ses som överlägsen, gör det viktigt för läraren att i varje läge upprätthålla sin auktoritet, för att inte förlora ansiktet.
De situationer där barn och ungdomar besitter kunskaper som den vuxne
saknar, eller då läraren gör fel, uppfattas som hot mot den vuxna auktoriteten. I sådana lägen agerar lärarna under tio av undersökningens elva
lektioner, med att försöka återta initiativet och styra tillbaka situationen
mot sådana aspekter där de åter får ett övertag. Att inte ta upp eller bemöta elevers perspektiv och upplevelser i undervisningssituationer, är
också en form av maktutövning, vilket minskar elevers inflytande. Sådana
situationer kan upplevas kränkande av barnen. De leder också till att lärare och elever inte riktigt kan möta och lära känna varandra.147 En
maktutövning, där lärarens makt och kontroll står i fokus, får som vi ser
det, negativa konsekvenser för såväl elevers som lärares möjligheter till
147

Se även Aspelin (1999).
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kunskapsutveckling, bl.a. därför att elevernas behov och förväntningar
inte kommer till uttryck. Då lärarna inte lyssnar på eleverna får de inte tillräcklig och adekvat information om vad eleverna behöver hjälp med, eller
vad de kan ta till sig i en given situation; därför kan de inte heller ge dem
adekvat hjälp vid rätt tillfälle.
Kanske är barnen de sista att beröras av de demokratiseringsideal som
fått allt större fäste i samhället under slutet av 1900-talet. Barns erfarenheter och initiativ kan negligeras, och deras integritet kan fortfarande kränkas i många vardagliga situationer som vi finner naturliga. Detta kan kanske förstås mot bakgrund av att det inte är mer än några årtionden sedan
aga var ett legitimerat redskap i disciplineringen av barn i Sverige.

Kunskapsutveckling och kunskapssyn
Repertoar, spelsätt och musikbruk
Repertoaren under lektionerna är till stor del hämtad ur de läromedel som
används och kan kallas för skolmusik, då det är stycken som troligen inte
brukar spelas i sammanhang utanför undervisningen. I några fall består
den av stycken i olika stilar som valts ut inför en gemensam konsert. I huvudsak spelar man enstämmiga solistiska stycken. I några få fall ackompanjerar läraren elevens spel. Samspel mellan elever förekommer endast
under någon minut av de fem timmar film vi studerat. Under de korta
sekvenser där man spelar tillsammans, spelar man unisont.148 Lärarna förebildar i mycket liten grad genom spel eller sång. De använder inte heller
några andra hjälpmedel, t.ex. inspelningar eller midifiler för att fylla ut
klangbilden.
Under uppslagsordet ”Musik” i Nationalencyklopedins ordbok (1996)
ges definitionen ”konstnärligt ordnad mängd toner av (vanligen) olika
höjd och klang ordnad efter rytmiska, harmoniska och melodiska lagar”.
Då de endast behandlar tonhöjden under lektionerna, kan det diskuteras
om det verkligen är musik som behandlas.
Sättet att musicera under lektionerna skiljer sig från hur människor gör
när de använder musik i andra sammanhang. Under lektionerna i studien
är det notbilden som står i fokus, och det är till denna lärarna relaterar sina
kommentarer. De enheter som behandlas är enskilda noter, ackord, eller
andra symboler. Tonerna sätts sällan in i något musikaliskt sammanhang,
varken i sitt eget i form av stycket som helhet, eller i relation till den stil det
148

De spelar alltså samma stämma samtidigt.
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tillhör. Den klingade musiken kommenteras i första hand i relation till hur
väl den motsvarar notbilden, och lärarna diskuterar notbilden som liktydig
med musiken. Det får till följd att de inte skiljer mellan avläsningen av
notbilden, benämningen av tonnamnen, eller utförandet på instrumentet.
Samtliga dessa aspekter behandlas i ett och samma moment.
Lärarna verkar allmänt inte vara förberedda, då de relativt ofta spelar
fel. Dessa felspelningar får konsekvenser för eleverna, då de i flera fall
upprepar samma fel som läraren. Detta visar att eleverna är starkt fokuserade på hur musiken låter, snarare än på vad läraren säger. Detta resultat
ligger i linje med resultat från tidigare forskning (McPherson 1994). Här
finns en utvecklingspotential, där lärares sätt att ge musikaliska förebilder
kan utvecklas.
Lärarna i vår studie har lång erfarenhet som musiker och musiklärare,
och har således gått igenom institutionens urvalsprocesser. Trots detta
spelar de inte sällan fel, utan att själva uppmärksamma det. Synen på
musikalitet som en absolut egenskap som endast vissa äger, behöver därmed problematiseras, och andra faktorer som påverkar musikalisk kunskapsutveckling behöver undersökas och diskuteras ytterligare.
Flera av eleverna i vår studie var musikaliskt aktiva utanför lektionerna,
bl.a. spelade de i band och gjorde egen musik. Detta var inget som lärarna
berörde eller refererade till under lektionerna. Den musik som
behandlades var i huvudsak solistisk, vilket gör det svårt för eleverna att
spela musiken från lektionerna tillsammans med andra, utanför undervisningssituationen. Detta gör att de får svårare att delta i sådana praktiker,
där andra utförandekonventioner än de som representeras i noter kan utvecklas.
Detta får sammantaget till följd att eleverna under de undervisningssituationer vi studerat har små möjligheter att använda musik för att uttrycka sig. I en jämförelse med hur ungdomar använder musik och andra
estetiska uttrycksformer i andra kontexter (se Fornäs et. al. 1988, 1990,
Bjurström 1997, Göthlund 1997), avspeglas en klyfta mellan verksamheten
och den retorik om musikundervisning som förekommer bl.a. i målbeskrivningar och tidningsartiklar i fackpressen, där man uttrycker hur viktig estetisk verksamhet är för barns och ungdomars möjlighet att uttrycka
sig och därmed utveckla sin identitet. Resultatet i denna studie visar snarast på motsatsen, d.v.s. att elevernas uttrycksbehov inte tas till vara.149
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Här kan även tilläggas att flera av eleverna i vår studie på sin fritid var involverade
även i musikproduktion/komposition, då de hade egna band, där de gjorde och spelade
egna låtar.
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De sätt som lärarna använder musik på skiljer sig samtidigt från vad
som föreskrivs i de riktlinjer som beskrivits i Kommunförbundets dokument. Den bild som ges i riktlinjerna skiljer sig således även från musikoch kunskapssynen i läromedlen. Att läromedlen blivit så styrande kan
förstås mot bakgrund av instrumentalundervisningens organisation, där
lärarna i hög grad har arbetat ensamma och själva fått bestämma undervisningens mål och innehåll, utan möjlighet att diskutera detta inom institutionen. Det kan ha lett fram till att de mål och riktlinjer som finns aldrig har fått fäste, eftersom de inte operationaliseras, diskuteras eller utvärderas på en gemensam nivå. På samma sätt som organisationen av verksamheten har givit lärarna stor frihet, har det även givit dem ett stort ansvar. Det kan vara en av anledningarna till att de blir så beroende av läromedlen, och försöker att legitimera sin undervisning genom att ständigt
hänvisa eleverna till vad som står i notbilden.

Uppmärksamhetsfokus och kunskapsformer
Tidigare forskning visar att människors förmåga att simultant uppmärksamma flera olika saker är begränsad (MacKay 1973, Kahneman 1973,
Treisman et. al. 1973 & 1980, Allport 1980, Navon 1985). Vi har studerat
vad lärare respektive elever riktar uppmärksamheten mot under olika delar av lektionen, samt diskuterat vilka konsekvenser detta kan ha för möjligheterna till kunskapsutveckling.
Under de studerade lektionerna, är det som tidigare nämnts notbilden
som står i fokus och avkodningen av denna blir därmed såväl lärarens som
elevernas huvuduppgift. Parallellt med detta ska eleverna fokusera på helt
andra moment, t.ex. det motoriska utförandet på instrumentet. Detta får de
sällan hjälp med av lärarna, då dessa behandlar elevernas problem som
helt relaterade till avkodningen av notbilden. Under de studerade lektionerna får eleverna lära sig spela ett instrument samtidigt som de lär sig
noter. De behöver då behandla en stor mängd information kognitivt, och
samtidigt koordinera en mängd rörelser, som att läsa och benämna notsymbolerna; hitta motsvarande ventilkombination, dragposition, eller
position på greppbrädan; utföra en mängd sammansatta rörelser med stor
precision för att kunna producera rätt ton i rätt ögonblick; jämföra det man
spelar med en mental representation av musiken; åter fokusera notbilden
för att läsa vidare i notbladet. Detta är mycket komplexa momentana processer. För att kunna spela ett instrument på ett flytande och rytmiskt sätt
krävs att många olika scheman har införlivats.
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Arbetssätt som helt fokuserar elevers uppmärksamhet på notbilden
fördröjer och försvårar möjligheterna att bilda andra scheman, eftersom
uppmärksamheten splittras. Dessutom försvåras schemabildningen om
man inte får spela om samma sekvens flera gånger i rad, utan ständigt
riktar uppmärksamheten mot nya moment och toner. Notfokuserade arbetssätt kan leda till att även lärarens uppmärksamhet är upptagen med
notbilden, såväl när de själva förebildar som när eleverna spelar. Det får
till följd att de inte i tillräckligt hög grad kan uppmärksamma elevens
handlingar för att bedöma vad de har för behov av hjälp.

Språkbruk
Språkbruket under lektionerna kan ses som en konsekvens av en musiksyn, där avkodningen av notbilden ses som det primära, och där lärarens
huvuduppgift blir att se till att eleven följer noterna. Kunskapen ses som
ett antal klossar som inte relateras till någon helhet. Språkbruket kan även
ses som en del av gestaltningen av den asymmetriska maktrelationen under tio av de elva lektionerna. Ett instruerande språkbruk som fokuseras
på enskilda delar gör eleven beroende av läraren under varje moment av
lektionen. Läraren visar inte på de tankemönster som ligger bakom t.ex. en
fingersättning eller blåsteknik. Det får till följd att kunskapen förblir knuten till läraren. Eleven får då svårt att på egen hand studera in musik, göra
en fingersättning eller förstå musikaliska förlopp. På detta sätt behåller
läraren sin ämnesauktoritet och sitt tolkningsföreträde i situationen. Han
gör sig oumbärlig, samtidigt som föreställningen om musikalitetens betydelse för kunskapsutvecklingen kan underblåsas. Att lära sig spela förblir
ett mysterium, en process man inte kan förklara och som bara är förbehållen vissa begåvade individer.
Sättet att använda språket under lektionerna utmärks av sin bristande
variation. Det vi benämner expressiva språkbruk förekommer exempelvis
inte alls under lektionerna. Detta kan förklaras med att de expressiva
aspekterna av musicerandet överhuvudtaget inte fokuseras.150 Språkbruket
i undervisningssituationerna får således konsekvenser för vilken typ av
kunskaper som eleverna kan utveckla. Att man inte talar om musikens
expressiva aspekter eller använder ett expressivt språkbruk, kan förstås
mot bakgrund av den syn på musikalitet som absolut egenskap som finns
inom institutionen. Detta är även tydligt i de läromedel vi studerat, där
150

Det expressiva finns i viss mån med i en av lärarnas bruk av gestik i kombination med
språk, där han i rörelser uttrycker sin syn på hur musiken uppstår i noterna, i örat och
från högre makter.
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musikens expressiva aspekter inte benämns. Texten i läromedlen är över
lag mycket kortfattad och kan beskrivas som påståenden eller uppmaningar, som inte har syftet att förklara eller analysera det som påstås eller
föreskrivs. Den verkliga texten är notbilden, som anses rymma all den information eleven behöver.
Språkbruket i läromedel och under lektioner visar sammantaget på en
människosyn, där eleven inte anses mogen att tänka självständigt, eller gå
utanför ramen i uppgifter och instruktioner. Genom att endast använda
uppmaningar, värdeomdömen och inte förklara varför man ska göra på ett
visst sätt, minskar elevers möjligheter att förhålla sig självständigt och kritiskt till texten såväl i boken såsom under lektionerna.

Kontext
Skolmiljöer beskrivs ibland som dekontextualiserade. De kunskaper som
väljs ut och behandlas i undervisningen, är reducerade och omformade
delar av större praktiker. I skolsituationen omformas fragmenten till en ny
praktik. Undervisningsstoffet kan förstås som fragment av större sammanhang, kontexter som eleverna ännu inte är bekanta med.151
Den instrumentalundervisning vi studerat kan på motsvarande vis ses
som en reducerad praktik, där endast vissa aspekter av det omgivande
musiklivets handlingsmönster behandlas. Dekontextualiseringen är så
utpräglad, att de fragment som behandlas är enstaka toner, lösryckta även
ur det sammanhang som en musikalisk fras utgör. För att kunna tillgodogöra sig sådana kunskapsfragment behöver eleverna, som vi ser det, ha
tillgång till kompletterande erfarenheter.
Under de studerade lektionerna knyts inga samband till musikens användning utanför lektionen. Man refererar aldrig till elevernas vardag och
övriga musikanvändning. Den korta instrumentallektionen riskerar att bli
en isolerad företeelse som har mycket lite med elevernas övriga liv att
göra. Lärarna i studien visar inget intresse för elevernas musicerande utanför undervisningen. I de fall eleverna berättar något om sina erfarenheter
nedvärderas eller negligeras detta av lärarna.152
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Detta kan jämföras med det socialpsykologiska begreppet ”situated cognition” och
”situated learning” (se t.ex. Lave & Wenger 1991, Clancey 1993, Säljö 2000) som
behandlats i tidigare musikpedagogisk forskning av Folkestad (1996), Saar (1999) och
Heiling (2000).
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Exempelvis uteblir eleven i lektion 1 ofta från undervisningen. Läraren visar sitt missnöje med detta genom att nedvärdera hennes erfarenheter av musik utanför lektionssituationen. Under lektion elva negligerar läraren elevens kunskaper i musikteori och pianospel, genom att inte låtsas om att eleven använder dessa kunskaper för att spela rätt
toner i skalan.
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Sammantaget kan man säga att den undervisning vi studerat bygger på
en reduktionistisk syn på hur musikaliska kunskaper utvecklas. Genom att
utifrån den symboliska notbilden spela en ton i taget, antas eleverna kunna
sätta ihop musiken till en helhet. Detta sker dock inte under de lektioner vi
studerat. Flera av de elever vi studerat har möjlighet att söka kompletterande kunskaper på andra håll, t.ex. genom föräldrar, i skolbandet, i det
egna bandet etc. Dessa yttre erfarenheter hjälper dem under flera av de
sekvenser vi studerat, att hantera undervisningssituationen när lärarens
arbetssätt inte har varit klargörande.153 För att lyckas som instrumentalelev
i de situationer vi studerat behöver man kunna sätta in fragment och delar
i ett större sammanhang. De elever som har tillgång till institutionen på
något annat sätt, t.ex. genom föräldrar som kan spela, har andra möjligheter att tillgodogöra sig den undervisning vi studerat, än dem som saknar
sådana kompletterande erfarenheter.

Främre och bakre regioner
Vi har använt Goffmans dramaturgiska perspektiv för att kunna benämna
och förstå interaktionen i de lektionssituationer vi studerat. Vi vill här
återvända till Goffman och till hans begrepp främre och bakre regioner för
att diskutera på vilket sätt dessa kan användas för att förstå interaktionen
under lektionerna.
Goffman menar att det är ett allmänmänskligt socialt behov att få dels
framträda i en främre region (eller scen), dels att få dra sig tillbaka tillsammans med andra team-medlemmar för att gemensamt och frispråkigt
reflektera över framträdandet i den främre regionen. Man kan, menar vi,
diskutera om lärarna och eleverna på våra filmer har denna möjlighet att
dryfta sina framträdanden.
Instrumentallärare arbetar ofta ensamma. Musikaliska kunskaper och
lärarskicklighet har inom institutionen setts som personliga kunskaper
knutna till en viss individ. Kunskapen har setts som ett resultat av en medfödd begåvning. Vi tror att denna kunskapssyn har fått konsekvenser för
sättet att organisera instrumentalundervisning på olika nivåer. Detta får
även konsekvenser på ett existentialistiskt plan; lärarna har inga andra
vuxna att dela sina tankar, känslor och erfarenheter med, och ingen som
bevittnar deras gärning.
153

Vi tänker här t.ex. på lektion ett, där flickan spelar i ett skolband, lektion tre, där eleven får hjälp av sina två äldre bröder, lektion åtta, där eleven får hjälp av sin pappa eller
den elfte lektionen, där eleven får användning av sina piano- och teorikunskaper för att
kunna lösa uppgiften med mollskalan på trombonen.
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Det är först på senare år som man på vissa håll har gjort försök att organisera arbetet i form av t.ex. arbetslag (Claesson 1994). Flera av lärarna i
studien sa att de aldrig haft besök på sina lektioner av någon kollega eller
annan vuxen under sina många år i kommunen. Det betyder att många
lärare förmodligen inte har tillgång till en bakre region där de kan diskutera och bearbeta framträdandet i undervisningssituationerna. Läraren har
sällan några team-medlemmar att dela sina vardagliga erfarenheter med.
För att kunna utveckla en gemensam, verbaliserad kunskap om verksamheten behöver lärare insyn i varandras verksamhet, och möjligheter att
träffas för att diskutera och bearbeta gemensamma erfarenheter.
På motsvarande sätt kan man diskutera om elever som får enskild undervisning under kanske tjugo minuter i veckan, har någon möjlighet att
dra sig tillbaka och diskutera med andra team-medlemmar, d.v.s. barn
med erfarenheter från denna form av framträdande. I andra sammanhang
där barn och ungdomar är verksamma, t.ex. i idrottsföreningar, i skolan
etc., finns det tid och plats att tillsammans bearbeta olika situationer.
Frånvaron av en bakre region i instrumentalundervisning leder, som vi
ser det, dels till en sämre kunskapsutveckling hos elever, dels till att de kan
uppleva situationen att vara ensam med en lärare som en situation som är
svår att bearbeta och förstå. I en grupp finns det större möjligheter till social interaktion och team-bildning, där lärarens maktposition inte är lika
utpräglad.154 Därtill kan eleverna se hur andra barn gör och hjälpa varandra.155
Musik och musicerande sägs ofta vara viktiga för barns och ungdomars
identitetsskapande. Man kan fråga sig om instrumentalundervisningen, så
som den gestaltar sig under de inspelade lektionerna, kan få en sådan
funktion eftersom eleverna saknar andra att spegla sina erfarenheter hos.
Vi vill mot bakgrund av resultatet i denna studie argumentera för att
sambanden mellan sättet att organisera instrumentalundervisning och de
interaktionsstrukturer det ger möjligheter till, i hög grad påverkar kunskapsutvecklingen hos såväl lärare som elever. När man som dessa ofta
saknar en bakre region, där man gemensamt skulle kunna reflektera över
framträdanden, blir erfarenheterna inte möjliga att bearbeta språkligt i
någon större utsträckning. Man har ingen att prata med om upplevelserna
och vad dessa erfarenheter betyder. För lärarna betyder detta små möjligheter att utveckla förståelsen av elevers sociala och musikaliska behov och
154

Under lektion fyra ser vi bl.a. en interaktionsstruktur där eleverna svarar för varandra
och stödjer varandras initiativ.
155
Gruppsituationen kan dock även ge upphov till andra typer av konfliktsituationer.
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förväntningar, att utveckla ett yrkesspråk, samt att gemensamt med varandra utveckla organisationen och professionen. För eleverna betyder det
att de som saknar tidigare erfarenheter, eller kompletterande information,
har små möjligheter att förstå det som finns implicit i de kortfattade instruktionerna från läraren eller läroboken. Jämför även med det tidigare
nämnda citatet: ”The distinction between what is explicit and what is implicit in a text is of considerable importance in sociocultural analysis.
Analysis of implicit content can provide valuable insights into what is
taken as given, as common sense” (Fairclough 1995, sid. 5-6). Detta kan
gälla även för elevers förståelse av undervisningen. Möjligheten att bearbeta informationen i en bakre region, skulle sannolikt ge bättre förutsättningar för kunskapsutvecklingen.

Avslutning
Mot bakgrund av resultaten i denna studie samt i tidigare forskning
(Froseth 1973, Kolar 1975, Gordon 1980/1993, Kostka 1984, Thompson
1984, Schleuter 1984/1997, Kohut 1985, Lisk 1987, Sang 1987, Grunow
1988, Priest 1989, Pratt 1990, Tait 1992, Azzara 1993, McPherson 1993,
Gordon 1993, Persson 1993, 1994, Hallam 1997a, Bamberger 1996, 1999,
Hultberg 2000) är det rimligt att anta att gehörsspel och improvisation i
instrumentalundervisning ger elever större möjligheter att utveckla mångsidiga kunskaper i musik, än den ensidiga fokusering på notbilden, såsom
sker under lektionerna och i läromedlen. Gehörsspel och improvisation
skulle även kunna ge eleverna ökade möjligheter att självständigt uttrycka
sig genom att använda och skapa musik utanför undervisningens ramar,
t.ex. tillsammans med kamrater. Gehörsspel och improvisation skulle även
kunna ge lärarna ökade möjligheter att fokusera på vad eleverna är upptagna av, snarare än på notbilden.
På en samhällelig nivå har musikskolorna en relativt svag ställning.
Verksamheten är frivillig för kommunerna, vilket får till följd att den är
utsatt i konkurrensen med lagstadgade verksamheter. Det saknas en nationell instans, liknande den för obligatoriska skolan, eller kulturlivet, med
ansvar för innehåll, samordning och utvärdering av instrumentalundervisningen. Detta menar vi kan förstås mot bakgrund av instrumentalundervisningens institutionella traditioner och historia.
Undervisningen har inte vänt sig till alla barn, utan till barn med situerade föräldrar, eller barn som ansetts särskilt begåvade och motiverade.
Sättet att organisera undervisningen – t.ex. genom att hävda behovet av
enskilda lektioner – har utgått ifrån att endast vissa barn kan lära sig spela
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och att musikundervisning är en mycket speciell verksamhet som måste
bedrivas under helt andra villkor än övriga typer av undervisning. Därtill
har institutionen sällan problematiserat varför många barn inte söker sig
till undervisningen, eller tidigt avbryter den. Avhoppen har ofta setts som
en oproblematisk urvalsprocess, där man sållar ut individer som är begåvade, eller som kan anpassa sig till institutionen och dess regler, roller och
normer.
Genom att hävda att musik och kunskapsutveckling i musik är något
som skiljer sig från andra områden, och vars reslutat är avhängigt individernas medfödda begåvning, har verksamheten distanserat sig från andra
utbildningsområden. Kanske kan institutionens relativt svaga samhälleliga
ställning förstås mot bakgrund av att den kommit att betraktas som musiker- och musiklärarskråets egen angelägenhet. Det har varit en verksamhet
som det övriga samhället inte lägger sig i, men är med och bekostar i mån
av resurser.
I dag finns tendenser i andra riktningar, med en utveckling där musikskolor söker öka samarbetet med den obligatoriska skolan, och/eller breddar verksamheten genom att bedriva undervisning inom dans, bild och
drama etc. Dessutom söker institutionen associera sig med andra institutioner för att legitimera musikundervisning; t.ex. hjärnforskning, genom
att hävda att musik och musikundervisning är viktig för barns intellektuella, sociala och emotionella utveckling. Detta synsätt strider således mot
undervisningens tidigare inriktning. I strävan att legitimera verksamheten
poängteras idag vad man anser vara musikens positiva funktioner för alla
barns utveckling. Instrumentalundervisningens arbetsformer, arbetssätt,
normer och regler har utvecklats under perioder när den endast riktat sig
till vissa grupper av barn.
Om man vill hävda att instrumentalundervisning ska vara en värdefull
och utvecklande erfarenhet för alla barn, ställs institutionen inför stora
utmaningar.
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5 Reflektion och
avslutning
Reflektioner över
forskningsprocessen
I denna avhandling har vi ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv undersökt relationerna mellan elevers och lärares interaktion, samt hur dessa
relationer påverkar deltagarnas möjligheter till kunskapsutveckling. Undersökningens data har alstrats ur en mikrostudie av videoinspelade lektioner samt ur textanalyser av läromedel för instrumentalspel.
Vi har placerat in studien i en teoretisk referensram där kritisk diskursanalys, samt institutions- och interaktionsbegreppen blir redskap för att
kunna förstå resultaten i ett vidare sammanhang. Lärares och elevers
handlingar förstås således som gestaltningar av de ofta underförstådda
regler, normer, ideal och värden, som vuxit fram och fått sin legitimitet i
institutionen instrumentalundervisning. Genom en analys av de läromedel
som användes under de studerade lektionerna ges en kompletterande bild.
Läromedlen ses som objekt som såväl legitimerar som legitimeras av institutionen, och kan därmed ses som representationer av institutionens
kunskapssyn och didaktiska handlingsmönster.
Institutionen har därefter placerats in i ett ännu vidare samhälleligt och
historiskt perspektiv. Denna övergripande diskussion har dock inte tagit
sin utgångspunkt i vår egen empiri, utan utgått från tidigare litteratur. Här
har vi bl.a. diskuterat hur institutionen har konkurrerat om legitimitet och
status under historiens lopp, bl.a. genom att söka associera sig till andra
institutioner med hög samhällelig status. Vi har också försökt beskriva
något av det senaste decenniets förändringar i den frivilliga instrumentalundervisningens verksamhet.
Med vårt perspektiv gör vi således en koppling mellan individers och
gruppers möjligheter till kunskapsutveckling, dels i den lokala kontexten
ur vilken våra data hämtats, dels i relation till mer övergripande sociala
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strukturer på såväl institutions- som samhällsnivå. Genom att diskutera
resultaten kritiskt med de vidare perspektiven som t.ex. maktbegreppet
ger, har vi ambitionen att gå utöver beskrivningen av verksamheten och
dess villkor.

Teoriers förenlighet
För att spänna mellan den lokala nivån där vi beskriver individers handlingar över till att förstå dem ur ett institutions- och samhällsperspektiv,
har vi delat upp studien i tre olika nivåer, vilka grundar sig på skilda teoretiska ansatser. Vi ser samtliga dessa nivåer som nödvändiga för att beskriva och förstå de situationer som vi studerat. På de olika nivåerna har
skilda teoretiska ansatser använts. Vi menar att dessa teorier är förenliga
och fruktbara för att förstå det komplexa undervisningsfältet. Vår avsikt
har varit att inte blanda dem planlöst, utan förena dem för att öka förståelsen av vårt material på skilda nivåer. De analytiska begreppen, som bl.a.
hämtats ur kognitiv teoribildning, har använts som ett detaljerat raster för
att fånga in de komplexa skeendena under lektionerna. För att förstå kunskapsutveckling och interaktion i ett vidare samhällsperspektiv har vi använt samhällsvetenskapliga begrepp. Genom att dela upp studien i flera
nivåer har vi haft ambitionen att använda respektive begreppssystem på
den nivå där den har sitt förklaringsvärde. Vi menar att de olika teorier vi
använt kan komplettera varandra och att de är förenliga, då de hanterar
skilda representationer av likartade mönster på olika nivåer.

Scheman, institutioner och interaktion
Vi ser likheter mellan schemateorin, institutionsteorin och interaktionsteorin som gör att de kan bilda en konsistent förståelseram. Schemateorin är
ett sätt att beskriva kognitiva nätverk av erfarenheter. Nya erfarenheter
läggs till tidigare inom samma eller liknande områden, så att ett schema
står i ständig utveckling. Olika scheman kan också påverka varandra i
större eller mindre utsträckning, och utgör vad vi i dagligt tal kallar kunskaper. På ett motsvarande sätt kan institutionsteorin beskriva hur individer med sina tankar och handlingar står i relation till varandra i större eller
mindre grupper. Institutioner utgörs av mönster av återkommande handlingar som bildar konventioner och ritualer, d.v.s. en sorts nätverk av
handlingsmönster. Individers handlingar påverkar och påverkas av andra
individers handlingar. En gemensam yta mellan dessa teorier är att individers kognitiva scheman utvecklas genom erfarenheter. Erfarenheterna kan
sägas vara gränssnittet mellan handlingar och scheman, eftersom erfaren-

299

Reflektion och avslutning

heter görs utifrån egna och andras handlingar, och är beroende av vilka
tidigare erfarenheter varje individ har gjort. Erfarenheterna formas således
av såväl egna tidigare erfarenheter, som av andra personers handlingar. I
samspel med varandra påverkar man därmed varandras kognitiva processer genom olika handlingar. Handlings- och tankemönster som på så sätt
delas av flera individer utgör en institution.
Utifrån detta synsätt ser vi det som fruktbart att studera den mellanmänskliga interaktion som pågår i undervisningssituationer, hur interaktionen formats av institutionella strukturer, och hur den påverkar utvecklingen av kunskaper i form av olika typer av scheman. Vi ser alltså de teorier vi använt oss av som förenliga och konsistenta för att förstå undervisningssituationerna som ett resultat av tankekollektiv, handlingar, institution och interaktion.
Deltagarnas individuella ageranden förstås som såväl produkter som
beståndsdelar av en institution. För att förstå vår empiri i ett institutionsperspektiv, har vi placerat den i ett institutionellt sammanhang med hjälp
av en förhållandevis omfattande redogörelse av hur vi förstår institutionens bakgrund. Denna redogörelse har alltså ett syfte som delvis skiljer sig
från andra sätt att beskriva musik och musikpedagogik i historiskt perspektiv. De språkliga, musikaliska och kroppsliga handlingarna under
lektionerna utgör en diskurs som analyseras med ett kritiskt förhållningssätt, vilket tydliggör interaktionsmönster och maktrelationer. Den kritiska
diskursanalysen utgör på så sätt ett redskap och förhållningssätt till empirin.
Vi ser alltså institutionen som ett övergripande begrepp för att förstå de
interaktionsmönster som framträder genom vår analys, och har inte ambitionen att ge en uttömmande beskrivning av den institution vi studerar.
Detta går utöver vad som är möjligt att göra inom vår avgränsning, och
skulle kräva en betydligt bredare datainsamling.

Etik, giltighet och trovärdighet
I följande avsnitt vill vi rikta fokus mot forskningsprocessen samt mot
några etiska ställningstaganden. Detta vill vi diskutera i relation till vårt
arbetes giltighet och trovärdighet, samt till vilka kunskaper som kan utvecklas genom en sociologisk mikrostudie. Vårt perspektiv och den metod
vi valt får konsekvenser på flera olika plan, dels för vilken typ av kunskaper som kan utvecklas, dels för de enskilda informanterna.
Arbetet handlar om människors sätt att interagera i de situationer vi
benämner instrumentalundervisning. Utifrån vår synvinkel, behöver frå-

300

Reflektion och avslutning

gor om metodval i samhällsvetenskapliga studier, samt deras grad av trovärdighet och giltighet relateras till ett övergripande etiskt och kunskapsfilosofiskt resonemang. Därför vill vi problematisera kunskapsprocessen i
avhandlingsarbetet och sätta den i relation till andra sätt att utveckla kunskaper.

Mikrostudier och perspektiv ur etisk synvinkel
I fokus för vår studie står ett antal lärare och elever som tillsammans
handlar i en specifik situation, vilken är en del av en institution vi benämnt
instrumentalundervisning. Som vi ser det, ställer samhällsvetenskapliga
studier på mikronivå särskilda krav på etisk prövning av studiens metod
och genomförande samt inte minst på analys- och tolkningsprocessen.
Därmed gör vi en stark koppling mellan valet av vetenskapligt perspektiv
och metod, samt etiska ställningstaganden i vidare mening.
Mikrostudier är mindre vanligt förekommande än andra typer av studier av pedagogiska situationer. En av orsakerna till detta kan vara att närstudier uppfattas som känsliga och i värsta fall kränkande för de individer
man studerar. Studier av människors handlingar ställer särskilda krav på
forskningsprocessen och på den skriftliga representationen av skeendena,
eftersom handlingarna som studeras även är ett uttryck som reflekterar
personliga ställningstaganden.
I slutskedet av forskningsprocessen upplever vi att vårt perspektiv varit
ett viktigt redskap för att kunna skapa en fruktbar distans i vår beskrivning och förståelse av skeendena på ett mer övergripande sätt. Det är inte
de medverkande individerna i sig som är intressanta, utan individerna
sedda som bärare av ett tankekollektiv i en institution. Här återvänder vi
till Fleck:
Tillhörigheten till en gemenskap medför att tankestilen utsätts för en social
förstärkning på samma sätt som sker i alla sociala bildningar och att den
under generationer är underkastad en självständig utveckling. Den blir till
ett tvång för individerna och bestämmer ”vad som inte kan tänkas på ett
annat sätt”. Hela epoker lever under ett bestämt tanketvång, och de heretiker
med avvikande åsikter betraktas av den kollektiva stämman som förbrytare
och bränns på bål så länge som inte ett nytt stämningsläge har skapat en ny
tankestil och andra värderingar. (Fleck 1935/1997, sid. 100.)

Händelserna på de studerade lektionerna kan därmed inte enbart förstås
och tolkas som uttryck för personliga val. Genom vårt val av perspektiv
ser vi på handlingarna som en personlig gestaltning av de möjligheter som
erbjuds inom institutionen instrumentalundervisning. Detta tar sig uttryck
i rutiniserade handlings- och tankemönster. Institutionsperspektivet flyttar
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således studiens huvudfokus från de individuella handlingarna till en mer
kollektiv nivå. Som vi ser det, skapar detta perspektiv en utvecklingspotential. Det är varken ett deterministiskt eller ett utopiskt perspektiv. Det
pekar inte ut enskilda individer som hjältar eller syndabockar. Orsaker och
ansvar för handlingar som upplevs som mindre adekvata, förläggs till
sådana nivåer som är möjliga att förändra gemensamt av deltagarna i institutionen.
Ett annat problem, som vi berört tidigare, är att mikrostudier genererar
stora datamängder, som kan vara svåra att bearbeta och förhålla sig till för
den enskilde forskaren. Som forskare behöver vi problematisera dels hur
studien kommer att påverka de människor den berör direkt, dels ställa
detta i relation till vilken typ av kunskaper studien kan generera.
Ytterligare frågor att diskutera kan vara vilka eventuella konsekvenser
nyvunna kunskaper kan få för dels de deltagande individerna, dels för
verksamheten, d.v.s. instrumentalundervisning i vårt fall, samt inte minst
hur vår egna tidigare erfarenheter påverkar vårt sätt att beskriva, analysera
och tolka skeendena på videofilmerna. Att försöka språkliggöra sina tidigare erfarenheter eller sin förförståelse, samt självreflektionen under
forskningsprocessen ger också läsare ökade möjligheter att förhålla sig till
forskarnas transkriptioner, analyser och tolkningar. Här är vår bakgrund
som lärarutbildare och musiklärare omöjlig att bortse från. Vi har försökt
att hantera vår tidigare erfarenhet genom att begreppsliggöra den på olika
sätt,156 vilket har lett till att vi i alla fall i viss mån kunnat distansera oss
från den dagliga praktikens ström av skeenden, outtalade värderingar och
snabba slutsatser.157 Att skriva andra typer av texter har också varit ett
viktigt steg för att kunna skilja ut de mer normativa delarna av vårt intresse för det musikdidaktiska området från forskningsprojektet.158

Etiska överväganden i genomförandet
Cohen och Manion (1994) menar att varje forskare utifrån sin personlighet
och sina värderingar behöver göra en värdering av hur forskningsprojektets metod och genomförande kommer att påverka såväl studiens deltagare som vilken typ av kunskaper som studien kan tillföra på en samhäl156

Se vidare avsnittet om analysbegreppen, samt våra tidigare publikationer t.ex. Musikdidaktiska perspektiv (1996), Handlingsutrymme (1998) eller Verkligheten och kartan (1999)
157
I arbetet med transkriptionen av filmerna har det också blivit allt mer tydligt hur
annorlunda och komplex den dagliga praktiken ter sig, ju mer man har möjlighet att
studera den på djupet.
158
Se t.ex. Gitarrguiden (1998), PPU:s skriftserie nr 1 (Claesson, Gustafsson & West 1996),
4 (West 1998), 5 (West 1999) & 6 (West 2000), samt Kunskap och musik (West 2001).
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lelig nivå. Det gäller således för forskaren att väga de eventuellt negativa
konsekvenserna för den enskilde informanten i studien, mot samhällets
och andra individers behov av ökad kunskap inom området. En sådan
etisk bedömning är en viktig del av forskningsprocessen. Det är också
mycket viktigt att redan innan studien tar sin början noggrant informera
de berörda parterna om projektets syfte och uppläggning, samt deras egen
funktion i arbetet.
I vårt projekt har vi filmat fyra lärare och tjugoen elever från nio år och
uppåt. Vid en inledande telefonkontakt informerades lärarna av oss om
projektets syfte och uppläggning samt fick därefter fatta beslut om de ville
delta genom att bli videofilmade. Vi kom tillsammans med de vidtalade
lärarna fram till att de skulle kontakta sina elever och deras föräldrar för
att fråga om dessa ville vara med i studien. Efter denna kontakt föll en av
de från början intresserade lärarna bort, eftersom några av hans elever inte
ville delta i studien. En elev föll bort ”på plats”: När pojken kom för att ha
sin lektion och fick se oss och kamerorna valde han att inte vara med i studien, vilket vi naturligtvis respekterade.
Vi berättade att skeendena på filmerna skulle transkriberas till en skriven text där man inte kan se vem som deltagit, och att det var den texten
som skulle ligga till grund för analys och tolkning.159 Vi försökte göra klart
att det inte var dem som individer vi studerade, utan dem som delar av en
större helhet, institutionen instrumentalundervisning. Lärarna och eleverna vi kontaktade var mycket positiva till att delta i projektet. De uttryckte glädje över att det fanns några som intresserade sig för vad de
gjorde. En av lärarna uppgav att han aldrig tidigare haft besök på sina lektioner under åtskilliga års anställning.
Såväl lärare som elever har var för sig även kunnat se de filmer där de
själva medverkar, tillsammans med en av forskarna omedelbart efter inspelningen. Våra originalfilmer och arbetskopior kommer att förstöras
inom ett år efter avhandlingens godkännande. Fram till förstörandet
kommer materialet att förvaras på ett sådant sätt att ingen otillbörligen kan
få tillgång till det.

Trovärdighet och giltighet
Inspelningen av lektionerna kan ha inneburit att deltagarna agerat annorlunda än de annars skulle ha gjort. Vid de efterföljande intervjuerna frågade vi eleverna om de tyckte att deras lärare uppträtt annorlunda än
159

Vad vi inte kan skydda deltagarna ifrån, är att läsare av studien försöker läsa in eller
gissa sig till vilka personer som beskrivs.
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vanligt. På detta svarade alla elever nej. Emellertid kan detta bero på att de
vill visa sin lojalitet med lärarens och/eller forskarnas definition av situationen.
Vår bedömning utifrån vad vi kan se på filmerna är att lärarna kan ha
agerat såsom de vill framställa sig själva, med intentionen att visa fram sin
och institutionens bild av en god lärare (se Goffman 1959/1990). Vissa delar av agerandet kan ha framhållits, medan andra har hållits tillbaka.
Några direkta uttalanden och ageranden på filmerna tyder även på detta.
Eleverna kommenterade spontant efter lektionen såväl som vid intervjuerna att de snabbt glömt bort att de var filmade. Även om sådana uttalanden kan bero på andra omständigheter, stämmer detta överens med att
eleverna har mindre intresse av att upprätthålla en fasad i denna situation,
samt av våra intryck av deras agerande på filmerna.
Lärarna kan således antas ha flera institutionella normer och regler som
de kan ha intresse av att visa att de upprätthåller, än vad eleverna har, då
dessa är nybörjare i institutionen. Det är således troligt att lärarna i högre
grad än vanligt försökt styra intrycken av sig själva i relation till hur de
uppfattar institutionens normer (Goffman 1959/1990). Detta påverkar,
som vi ser det, inte studiens trovärdighet eller giltighet i negativ riktning,
eftersom vi är intresserade av att undersöka institutionens regler, ramar
och ideal, snarare än några enskilda aktörer.

Känslor, systematik och objektivitet
Under forskningsprocessen har vi använt hundratals timmar till att transkribera och analysera situationerna på videofilmerna. Därutöver har vi
fördjupat oss i litteratur och analytiska begrepp som berör vårt forskningsområde. Dessa erfarenheter har genomgripande förändrat och utvecklat vårt sätt att uppfatta och förstå kommunikativa processer – såväl
sådana didaktiska situationer som kan benämnas instrumentalundervisning som andra situationer där människor interagerar.

Från aktör till observatör
Att skifta fokus och bli observatör istället för att vara aktör i ett ständigt
kommunikativt flöde ger möjlighet att utveckla nya perspektiv och kunskaper. Den som gått från elev till lärare och vidare till forskare förändrar
således perspektiv på undervisningssituationer, samtidigt som de tidigare
erfarenheterna finns kvar. Perspektivförskjutningen öppnar för frågor om
vad som sker med sättet att uppfatta och beskriva handlingar när man
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ställer sig utanför nuets flödande strömmar av händelser och beslutsfattande.
Det är viktigt att även ur etisk synvinkel diskutera hur de tolkningar vi i
forskarrollen kan göra, skiljer sig från hur man uppfattar situationen när
man som aktör står mitt uppe i strömmen av händelser och ständigt ställs
inför en mängd snabba beslut. Det vetenskapliga arbetssättet skiljer sig på
många sätt från den informationstäta situation där studiens lärare och elever handlar. Det är alltså viktigt att poängtera att lärare och forskare har
olika syften och förutsättningar med sin verksamhet. De resultat som uppnås i en vetenskaplig studie om undervisning kan inte på något enkelt sätt
jämföras med de deltagande lärarnas och elevernas egna upplevelser i
stunden. Deltagarnas egna upplevelser kan aldrig ersättas eller anses vara
mindre giltiga än forskarens mer distanserade perspektiv.
Med detta i åtanke vill vi också framhålla att tolkningarna inte får uppfattas som ett sätt att förtrycka de lärare och/eller de elever som deltar i
studien. Vi är dock medvetna om att vårt perspektiv och den här studien
är en form av maktutövning, där endast vår syn kommer till tals.160 Analysen och tolkningarna har tillkommit på ett sätt som väsentligen skiljer sig
från de möjligheter lärare och elever har att dokumentera och reflektera
över sina handlingar. De situationer vi kritiskt lyfter fram ska alltså inte ses
som beroende av individuella tillkortakommanden, där vi som forskare
anser oss ha något riktigt svar om hur lärare och/eller elever borde ha agerat. Istället kan studiens resultat ses som ett sätt att med hjälp av vetenskaplig systematik och distans, konstruera ett nytt och mer övergripande
perspektiv på situationen, samt att representera denna kunskap i en text. I
texten kan det unika i situationen reflekteras mot andra erfarenheter, studier och teorier med det övergripande syftet att skapa en förståelse av skeendena på en mer generaliserbar nivå, som även andra än de deltagande
individerna kan dela. Forskaren kan genom sitt utanförperspektiv göra –
åtminstone något av – det unika i situationen kommunicerbart.
De kunskapsformer som konstrueras och representeras genom vetenskapliga arbetssätt kan enligt vårt synsätt inte helt jämföras eller ersättas
med de kunskaper man får genom att vara aktör inom en praktik, men de
har samtidigt klara paralleller och beröringspunkter. Den direkta erfarenheten – såväl av musicerande i olika sammanhang som av musikpedagogisk praktik – leder till att vi skapar och automatiserar handlings- och
160

Krüger (1999) diskuterar forskningsprocessen i relation till etiska frågor och maktbegreppet, med utgångspunkt i Bourdieus och Foucaults maktperspektiv.
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tolkningsmönster i form av scheman och kognitiva representationer. Dessa
scheman kan ses som integrerade delar i vars och ens handlingsutrymme.
Sådana scheman och mentala representationer är nödvändiga för att man i
en lektionssituation simultant ska kunna hantera det snabba informationsflödet, de egna handlingarna, t.ex. spelet på instrumentet, samt kommunikationen med de andra i gruppen.
Utan sådana scheman utvecklade under vår egen långa praktiska erfarenhet som musiker och musiklärare hade det troligen inte varit möjligt att
känna igen och kunna språkligt representera framförallt de musikaliska
skeendena i videosekvenserna. Dessa scheman/tolkningsmönster behöver
i den vetenskapliga arbetsprocessen samtidigt behandlas på ett kritiskt
sätt, eftersom de utifrån vårt övergripande socialkonstruktivistiska institutionsperspektiv är en del av ett av institutionen givet tankekollektiv.

Transkriptionsprocessen
För varje gång vi gått igenom våra videofilmer har vi sett dem på ett delvis
annat sätt än tidigare. Varje ny del i transkriptionsarbetet ger möjligheter
att upptäcka händelser som man vid tidigare genomgångar inte lagt märke
till, eftersom man på det medvetna planet var upptagen med andra skeenden. Efter en ny genomgång flyttar man sitt uppmärksamhetsfokus varvid
det välkända träder tillbaka och bildar en ”tyst” bakgrund till de ”nya”
skeenden som plötsligt gestaltar sig. ”Varför såg (eller hörde) vi inte det
förut?” var en vanlig fråga genom hela arbetet med filmerna. Varje fas av
transkriptionen har givit en alltmer komplex bild av de kommunikativa
skeendena i lektionssituationerna.
Transkriptionsprocessen har ingen absolut slutpunkt, vi skulle kunna
återkomma till filmerna gång på gång och ständigt upptäcka nya infallsvinklar, och fler aspekter av interaktionen att beskriva. Att bestämma när
det var dags att sätta punkt för transkriptionsarbetet och analysen, var ett
av de beslut av såväl etisk som vetenskaplig karaktär som vi brottats med
under arbetet. Transkriptionsarbetet avslutades när vi bedömde att det
nått en sådan detaljerad nivå, att ytterligare noggrannhet skulle flytta vårt
fokus för långt från de övergripande skeendena. Trots att transkriptionsarbetet betraktades som i huvudsak avslutat, höll vi möjligheten öppen att
återvända till videofilmerna om behovet skulle uppstå vid det fortsatta
tolkningsarbetet. Möjligheten att i senare skeden kunna återvända till originalmaterialet var också ett viktigt kontrollmoment.
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Självreflektion
Under genomförandet av vår studie har vi med varandra, samt med doktorandkollegor, diskuterat olika etiska dilemman som kommit i dagen.
Något som varit av intresse är att vi båda reagerat känslomässigt inför
olika sekvenser i filmerna. Vid sådana tillfällen har vi kommit att reflektera
över hur våra egna känslor inför skeendena på filmerna kommer att påverka analys och tolkning samt urvalet av de situationer som vi beskriver i
texten. Detta urval får betydelse för studiens trovärdighet och giltighet.
Det har tagit tid att bearbeta det vi spontant upplevt, och att försöka förstå
vad det är i situationerna som vi reagerat på. Vi har även diskuterat risken
för övertolkning och för att inte kunna representera situationerna på ett så
rättvisande sätt som möjligt. Samtidigt har vi känt ansvar, sprunget ur en
humanistisk grundsyn, att lyfta fram kritiska situationer där vi uppfattar
att interaktionen mellan lärare och elever är asymmetrisk, d.v.s. där den
starkare parten utnyttjar sitt övertag på ett sådant sätt att det är svårt för
den svagare parten att bemöta det.
Vi fann att det vi reagerade starkast över i filmsekvenserna inte till fullo
kunde förstås som reaktioner utifrån våra tidigare erfarenheter, kunskaper
och värderingar som musiklärare och lärarutbildare. Grunden för våra
reaktioner kunde inte hämtas från hur vi tycker att man ”bör” undervisa
på musikinstrument, eller vad som utmärker ”bra” eller ”dåliga” lärare
och elever. Reaktionerna visade sig ha mer djupt liggande rötter som
handlar om våra värderingar i form av människo-, kunskaps- och samhällssyn.
Genom att ställa oss frågor om vad det är som sker i mötet mellan lärare
och elever och varför det får oss att reagera, har vi försökt förstå grunden
för våra reaktioner samt de känslor och värderingar reaktionerna i sin tur
är bärare av. I en sådan självreflektionsprocess kunde vi se många fördelar
dels med att arbeta tillsammans, dels med att vi själva inte varit närvarande under lektionerna. Om vi själva deltagit vid lektionerna tror vi att vi
hade haft svårare att förhålla oss till videoupptagningarna, eftersom vi då
skulle ha haft känslomässiga minnen av hur vi påverkades av att vara med
på lektionen, samt minnas hur vår närvaro direkt påverkade lärare och
elever.161 Vi såg även många fördelar jämfört med mer traditionella etnografiska metoder, med fältstudier där observatören är mer eller mindre
deltagande genom sin blotta närvaro. Vi har kunnat återkomma till fil161

Att bli filmad kan naturligtvis ändå ha påverkat deltagarna på olika sätt, men att vi
själva inte hade deltagit skapade en distans som vi tror kan ha gett oss en klarare syn.

307

Reflektion och avslutning

merna och transkriptionerna gång på gång, utan att vara påverkade av
egna minnen eller ofullständiga minnesanteckningar.

Tidigare erfarenheter, systematik och distans
Att förhålla sig neutral och objektiv till skeendena i de filmer vi studerar
är, åtminstone till en början, inte möjligt. Vid de första genomgångarna av
filmerna uppfattar man – enligt vår erfarenhet – det i situationen som ligger närmast en själv och de egna kanske ännu ej formulerade erfarenheterna. Man hör och ser det man känslomässigt vill uppfatta som det väsentliga i situationen utifrån sina egna värderingar och utifrån de ramar
institutionen ger.

Mönster, ramar och förväntningar
Egna mönster av tidigare erfarenheter bildar således ett raster för hur vi
uppfattar nya skeenden och situationer där vi själva är åskådare. Andra
delar av händelserna hamnar därmed i bakgrunden och uppmärksammas
inte alls. Detta får till följd att individer kommer att uppfatta samma videoinspelade situation på olika sätt utifrån sina respektive erfarenheter,
värderingar och känslor. Skillnaderna i vad och hur vi uppfattar i en situation kan ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv inte förstås endast som
variationer på ett individuellt plan. Hur händelserna uppfattas, benämns
och kategoriseras samt inte minst värderas behöver även förstås på en
kollektiv social nivå. Institutionen instrumentalundervisning med dess
historia, skapar hos dem som har erfarenheter av den, olika typer av förväntningar på vad som är möjliga och önskvärda handlingar inom institutionens ramar. Sådana ofta icke språkliggjorda förväntningar påverkar
vårt sätt att uppfatta det som sker i filmsekvenserna. Det får också till följd
att likartade situationer som utspelar sig inom olika ramar eller institutionella kontexter kan uppfattas och kategoriseras på helt olika sätt.
Detta kanske kan tyckas vara triviala, vardagliga iakttagelser av hur
man står sig själv närmast. Inte desto mindre sätter sådana erfarenheter i
forskningsprocessen fokus på hur viktigt det är att problematisera den
förmenta objektiviteten i en transkription. En transkription är aldrig en
exakt representation av hur det verkligen gick till, den avspeglar således
också forskarens bakgrund och förståelsehorisont samt den vetenskapliga
institution där forskaren fått sin skolning.

Att lägga till och fylla ut
Ett annat fenomen är benägenheten att själv lägga till och fylla ut den ofta
fragmentariska kommunikationen. Utan att tänka på det lade vi i de första
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transkriptionerna till sådant som kompletterade ofullständiga satser etc.,
vad gällde såväl den språkliga och musikaliska kommunikationen, som
andra kommunikativa modaliteter. När vi sedan hörde och såg sekvensen
ytterligare gånger upptäckte vi att läraren i själva verket aldrig hade sagt
hela den mening, eller spelat hela den fras, vi hade skrivit ned. Vi uppfattade kommunikationen som mer fullständig är den egentligen var, genom
att vi utan att först uppmärksamma det använde oss av tidigare erfarenheter och förväntningar på troliga händelser inom ramen för institutionen
instrumentalundervisning.
I den musik – eller i de toner – vi var väl förtrogna med, kunde vi lätt
fylla i det som fattades i en sekvens, vilket i sin tur gjorde det lättare att
följa med i nästföljande handlingar. De melodier eller övningar som är
vanligt förekommande på det egna instrumentet kändes genast igen av
den ene av oss, trots att den andra ofta över huvud taget inte uppfattade
någon organisation i de ofta fragmentariska yttrandena av ord och instrumentljud.162 Återigen såg vi hur våra egna tidigare erfarenheter utgjorde
ramen för vad vi hörde och såg, och hur vårt samarbete kunde utöka vår
förståelse. När vi väl förklarat för varandra vad vi såg, och därigenom fått
en begreppslig förståelse av händelserna kunde vi båda känna igen den
mer eller mindre fullständiga strukturen i yttrandena.
Det blev allt mer uppenbart hur våra tidigare bakgrunder påverkade
oss i rollen som forskare, och att det skulle blivit en delvis annan studie om
den utförts av forskare som saknat egna erfarenheter inom det undersökta
området, även om de använt samma vetenskapliga perspektiv. Detta
skulle även gälla om studien utförts av någon som haft erfarenhet av att
vara elev i instrumentalundervisning, men inte av att vara lärare.

Interaktion, kunskapsutveckling och institution
Vår syn på maktfördelningen i undervisningssituationer kanske skiljer sig
från institutionens sätt att betrakta skeenden i undervisning. Vi försöker se
det ur den svagare partens perspektiv. Barnen befinner sig längst ned i
hierarkin, och har små möjligheter att göra sina röster hörda. Våra kritiska
analyser och tolkningar grundar sig på detta synsätt, då vi lyft fram sådana
situationer där vi upplevt att barnens integritet har kränkts eller där deras
möjligheter att lära inte tas till vara. Sådana situationer kan vara när lärarna avbryter eleverna, eller lägger orden i munnen på dem. Utifrån
andra värderingar än våra, skulle samma sekvenser kunna uppfattas som
162

En del trumpetövningar består t.ex. av spel på enbart munstycket.
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fullt naturliga. Även lärarnas sätt att agera anser vi behöver placeras i ett
större sammanhang, där deras agerande kan förstås utifrån de traditioner
och konventioner som avgränsar deras handlingsutrymme. Lärarna är utsatta i sitt ensamarbete och har ofta svårt att påverka sin arbetssituation.
Vi tycker oss dock mot bakgrund av vårt perspektiv, av systematiken i
vår undersökning och den tidigare forskning vi refererat till, kunna hävda
att denna typ av maktutövning i interaktionen har negativa konsekvenser
för möjligheterna till kunskapsutveckling, såväl för de enskilda eleverna
och lärarna som för institutionen och för samhället i stort.

Moral och diskursbegreppet
Moral kommer till uttryck i sättet att välja och utföra olika typer av handlingar- t.ex. undervisningshandlingar, men även genom språket t.ex. i
påståenden. Regler kommer till uttryck som handlingar i en specifik kontext och kan därmed ses som en del av den diskursiva praktiken. Vilka
handlingar som anses riktiga inom den kultur man tillhör kommer därmed
att bli det ”naturliga” förhållningssättet som inte benämns eller diskuteras.
Förhållningssättet naturaliseras och blir en blind fläck som inte kan ifrågasättas. Den moraliska hållningen tar ofta gestalt i konfliktsituationer där
individers skilda behov krockar.
Douglas (1986) för en omfattande argumentation om hur institutioner
har en genomgripande påverkan över individers tänkande och valmöjligheter, men även hur individer påverkar institutioner. Individen har inte ett
fullständigt fritt val, men är samtidigt inte maktlös. Douglas argumenterar
att det enda sättet att skapa bestående samhällsförändringar är att påverka
institutioner snarare än individer. Detta får långtgående konsekvenser för
synen på moral- och skuldbegreppen.
Genom att studera lektionsförloppet som en text ur ett kritiskt diskursperspektiv kan olika moraliska förhållningssätt blottläggas, beskrivas och
därmed göras ”genomskinliga” och möjliga att diskutera på ett mer objektivt sätt. De kunskaper som kan utvecklas ur en mikrostudie kan ligga till
grund för en etisk prövning av förhållningssätt i den studerade verksamheten. I ljuset av att deltagarna gemensamt, och i samspel med den institution de är delar av, formar sina handlingar, vill vi varken hylla eller
skuldbelägga enskilda personers handlingar i vår studie. Vår avsikt är att
istället fokusera analysen av de institutionella villkor som påverkar vilka
handlingar och yttranden som är möjliga inom instrumentalundervisningen.
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Fortsatt forskning
En av de mest centrala frågorna att ställa sig i denna fas av arbetet är om
de mönster vi kommit fram till är giltiga i andra sammanhang, och hur
vanligt förekommande de i så fall är. Fortsatta studier kan därför inriktas
mot att undersöka annan undervisning, för att se om och hur arbetsformer,
interaktionsmönster och kunskapsutveckling skiljer sig mellan olika typer
av verksamheter. Här kan man tänka sig att studera undervisning på
andra instrument, musikundervisning med andra traditioner, eller undervisning inom andra ämnesområden. Även interaktionsmönster inom verksamheter som inte direkt betraktas som undervisning, men som innebär
utveckling av specifika kunskaper kan vara intressant att jämföra. Dessutom kan det vara intressant att göra bredare undersökningar av ett större
antal lektioner, för att få en representativ bild av instrumental- och annan
undervisning.
Man kan även undersöka vad som händer med de elever som inte har
möjligheter att skaffa sig erfarenheter som kan komplettera den reducerade undervisning vi beskrivit. Vi tror att många av dessa inte söker sig till
frivillig musikundervisning, andra kanske avslutar sina studier efter kort
tid. Hur bemöter institutionen elever med sådana erfarenheter som inte
direkt är överförbara till den specifika undervisningssituationen? Hur
bemöts elever med erfarenheter som inte passar in i institutionens ramar,
t.ex. de som inte känner något behov av att lära sig spela efter noter?

Epilog
Härmed har vår undersökning kommit till sin slutpunkt. Vi har valt ett
perspektiv som problematiserar relationerna mellan interaktion, möjligheterna till kunskapsutveckling och till den övergripande kollektiva nivån
som benämnts institution eller tankekollektiv. För att kunna göra detta har
vi använt en analytisk begreppsapparat som gör det möjligt att benämna
och ringa in skilda kvaliteter i diskursen. I framtiden behövs andra typer
av studier för att undersöka om våra resultat är representativa för större
material och för att beskriva institutionens alternativa diskurser.
Vi har försökt att använda en sådan systematik och genomskinlighet i
forskningsprocessen att läsaren ges möjlighet att följa oss på vägen och kan
förhålla sig kritiskt till våra val och till gestaltningen i texten. Svagheterna i
begreppsanvändning, systematik, metod, argumentation och eventuella
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övertolkningar blottläggs därmed. Några av dem kan förklaras som våra
egna blinda fläckar, d.v.s. de delar av vår förståelse som blivit så införlivade att vi inte längre ser dess inkonsekvenser och svagheter. Andra svagheter kan förklaras med att det behövs mer forskning inom området och
att vi kanske därför varit något yviga i vår argumentation.
Med detta avslutar vi denna studie om relationer mellan interaktion,
kunskapsutveckling och institutioner.
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Interaction and learning
A study of music instrument teaching
In chapter 1, the background of the study is outlined. Instrumental music
lessons are explained as activities that engage hundreds of thousands of
Swedish children and thousands of music teachers. Almost every Swedish
municipality has its own music school for school age children. A large part
of the teaching is organized as private lessons. Traditionally music schools
have no written curricula. What goes on behind the classroom doors is often something that is entirely between teacher and student. Many students
drop out from music school after only a year or two. Other students are
not able to rehearse and perform music without the support of their teachers.
Music instrument teachers often work alone and have limited opportunities to meet and discuss their work with colleagues. There is little research about music instrument teaching, and very little is known about the
interaction between teachers and students or about which factors in the
interaction affect students’ possibilities to learn. One of the reasons could
be the traditionally strong view that the outcome of music teaching primarily is a consequence of students’ musical aptitude. Therefore, little effort has been made to analyze the actual situations where musical teaching
and learning takes place. The strong emphasis on musical talent as an explanatory model could also be a reason for not discussing the relatively
high rate of dropouts from music schools.
The main object of this research project was to increase our knowledge
about how different interaction patterns during instrumental music lessons
affects the students’ as well as the teachers’ opportunities to learn. The results of the analysis are discussed and interpreted from a wider historical
and sociological perspective.
Eleven brass instrument and guitar lessons, with four teachers and 21
students aged 9-35, were videotaped, transcribed and analyzed. Two were
group lessons and nine were private lessons. One of the group lessons took
place in an evening school for adults, with nine students aged 20-35. Three
out of four teachers had a college degree in music or music teaching.
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The institutional perspective served as an interpretive framework for
the study. The lessons were viewed as social encounters and performances
(Goffman 1959/1990) where the participants act to create and re-create
social orders at different institutional levels, by means of communication
routines employing speech, music and gesture (Fairclough 1995). The actions of the individuals were understood not primarily as results of individual choices, but as routinized actions with traditions and legitimization
as a part of the history of the institution (Berger & Luckmann 1966/1991,
Douglas 1986).
In chapter 2, we discuss how instrumental teaching as an institution
(Douglas 1986) has evolved in relation to different musical traditions. From
earlier research on music education and musicology we conclude that instrument teaching is very much influenced by musical traditions. Instrument teaching has a history that differs from education in the compulsory
schools, and the teacher training program for instrument teachers is separate from other teacher training programs. The teachers’ ways of apprehending music is very influential for their teaching, and teachers are
trained within the traditions of classical music (Green 1997). Within the
wide institution of music, four discernible smaller institutions are discussed; classical music, popular music, instrument teaching and research
on music and music education. In a description of music as an institution,
significant characteristics that have influenced the institution of instrument
teaching are outlined.
The concept of music construed as a specific corpus of musical works
(Goehr 1997, Cook 1998) has influenced the ways music is treated in society and in education. In education, music is treated within this tradition of
musical objects, something that affects the ways in which popular music,
music making and music as a matter of action, is treated (Elliott 1995,
Green 1997).
Swedish municipal music schools (kommunala musikskolor) developed in
the 1940s and 1950s, to provide interested children with an opportunity to
learn to play a musical instrument. During the 1960s the activities expanded due to reforms of the compulsory school system, and many teachers without formal training were employed. These teachers were more
influenced by the traditions of music and the informal ways they themselves had been taught, than by traditions from the educational system.
The tuition was shaped by the teachers’ personalities, without any written
curricula (Gustafsson 2000). The music schools, as opposed to the compul-
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sory schools, were an initiative of the municipalities that were unconstrained by governmental concern or legislation.
The federation of municipalities (Kommunförbundet) published a guide
on education in the music schools in 1984, where playing by ear, improvisation and creative activities were emphasized as a foundation for instrumental tuition. The playing of a musical instrument was suggested to be
guided by mental representations of music, rather than by the reproduction of notation symbols, with tuition taking place in small groups. The
guidelines also stressed the importance of the early establishing of an adequate musical and technical foundation in learning an instrument. There is
no research on if and how these goals and guidelines have been implemented or what effect they may have had on instrumental tuition.
Then follows a presentation of the theoretical background for the analysis and the discussion. The analytical concepts are developed out of educational genres of speech and music use. This provides an analysis of the
use of speech, music, gesture and method books according to a perspective
based on traditions and needs in the specific music-educational setting. In
combination with cognitive concepts of experiencing and learning music
by developing internal schemata (Bartlett 1932, Arbib 1995), we compare
the focusing of attention on different concrete targets and different forms
of knowledge during the music lessons, with different ways of using language, music and gesture in interaction. The use of analytical concepts
constructed out of field experience, rather than concepts drawn from the
empirical data, made it possible to also discuss what is absent from the
observed lessons as well as to compare these to other studies.
Previous research in music education have not focused on what goes on
in individual instrumental music lessons, and very little is known about
the ways in which instrumental music teachers and students interact. Earlier studies have shown how instrumental teaching focuses on written
music and motor skills, sight-reading and performing rehearsed music.
Very little attention has been given to improvising and playing by ear or
from memory, although many studies indicate that experiencing sound
before interpreting signs would benefit thinking in sound and musical
learning. Earlier work also shows how instrumental teachers tend to teach
the way they have been taught (among others Hallam 1997b, McPherson
1993).
In chapter 3, the research method and the design of the study are presented. The lessons in the study were videotaped with two cameras to
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capture both teacher and students. The researchers left the room after
starting the video recording, and were not present during the lessons.
Data were derived from micro-ethnographic transcriptions (Green &
Wallat 1979, 1981) of speech, gesture and music of a total of five hours of
videotape, supplemented by text analyses of 14 method-books. The transcripts were analyzed as text from the perspective of critical discourse
analysis (Fairclough 1995). On the first level of study, the actions of the
teacher and students in the lessons were described.
On the second level of study, the description was analyzed using the
cognitive schema concept (Bartlett 1932, Arbib 1995) of experiencing and
learning music (Dowling & Harwood 1986), as well as concepts of educational genres of speech and music use. We differentiated five educational
functions of speech and music use during the lessons; testing/inquiring;
instructional; analytical; accompanying; and expressive functions. Each
utterance from the teacher or students was coded with one of these concepts, and the frequencies of the different functions of speech and music
use were registered for each lesson, divided between teacher and student.
At the third level, the analyzed data were interpreted and discussed
from the perspectives of interaction-theory (Goffman 1959/1990) and institution-theory (Douglas 1986, Fleck 1935/1997). The lessons were viewed
as social encounters in which the action of participants creates and re-creates social orders at different institutional levels, by means of communication routines using speech, music and gesture. From a perspective of critical discourse analysis (Fairclough 1995), the patterns of interaction are discussed in relation to the opportunities for both teachers and students to
learn.
In chapter 4, the results of the study are presented on the three levels
outlined above; the first is a relatively thick description of the actions during the guitar lessons and the brass instrument lessons. The description
contains extracts from the transcriptions. The combination of different
forms of representation enables the reader to follow parallel actions in different modalities; teacher and student speech and music performance, as
well as other forms of actions like gestures and eye contact.
The analysis follows in the second section of the chapter. We used various analytical concepts to provide a picture of the actions during the lessons: five educational functions of language and music; testing/inquiring;
instructive; analytic; accompanying; and expressive functions.
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The music during the lessons and the way teachers and students play is
also analyzed. For example how, and in which manners they play a pop
song, or which genres were played during lessons.
The next part of the analysis concentrates on the focus of attention
(Treisman et. al. 1973, 1980, Allport 1972, 1980) which was differentiated in
five different types; motor, cognitive; social and expressive types of attention. The analysis shows how teachers’ and students’ focus of attention
change during different phases of the lessons and that they often have different focuses.
The interaction during the lessons and which consequences different
modes of communication have for the students’ possibilities to learn is discussed. Special emphasis is placed on the distribution of power
(Fairclough 1995, Giddens 1984) and who is controlling the definition of
the situation (Goffman 1959/1990). After a short summary follows an
analysis of 14 method books. They are analyzed with the same concepts as
the actions during the lessons.
The third section consists of the interpretation and discussion of the
data derived from the description and analysis. Here the historical background described in chapter 2 is used as a framework to show the historical development of the institutions, which have shaped and influenced the
studied activities.
The results show how music during almost all of the lessons was addressed as sight reading exercises. Music was generally broken down into
separate notes, or chords, as read from the sheet. The teachers treated the
printed score as if it was a complete representation, providing all information about all aspects of music performing.
Music was not addressed as phrases, rhythms, or melodies. Expressive
qualities of music performance were not discussed or performed. We
question whether the music played during the viewed lessons really could
be perceived as music – in its traditional meaning – in other than school
contexts. The manner of performing might be described as rehearsing single notes and putting them together without rhythm and phrasing. This
might be compared to a manner of reading a text that focused solely on
single letters, without addressing words, phrases or meaning.
The repertoire during the lessons, as well as in the method books,
mainly consisted of what we call school music. Such melodies are made for
and performed almost exclusively in school contexts. The melodies are often deprived of many musical qualities in order to focus the students’ attention on specific notes in the score. A few melodies in other music styles
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were played. Those were treated in the same manner as the school music,
with a strong focus on single notes.
The students’ manner of playing was generally described as testing/inquiring. The teachers seldom played their instruments as a means of
instruction, for accompanying or to introduce a new melody. When playing together, teachers quite often were following the students, rather than
leading or supporting them. By focusing all attention on the score, teachers
gave students few opportunities to listen and form mental representations
of the melodies they were going to learn. Rhythm was not an important
issue in verbal instructions. Teachers spent most of their time addressing
the pitch of separate notes. They used pencils to point out and follow single notes in the score.
When students played in a stumbling way, so did the teachers, without
commenting on it. The result was an often non-rhythmical manner of
playing. Their instructions generally referred to the printed sheet and not
to the music being played by students. The teachers did not seem to be
musically prepared and when playing they frequently made mistakes. As
a consequence, students often imitated the teachers and made the same
mistakes. When hearing the students play, the teachers perceived the
problem and commented on the student’s error, without mentioning that
they just had copied the teacher’s original mistake. The responsibility for
the mistake was put on the student.
The teachers’ attention was often focused on the printed score, when
playing together with students. This had negative consequences for the
teachers’ possibilities to focus on the students’ actions. Students – in a very
obvious way – had to shift their attention back and forth between a cognitive and a motor focus, as they had not internalized adequate motor schemas. Such schemas would have provided the possibility of simultaneously
reading and playing music from the score. It can also be questioned if the
students did get enough auditive experience to be able to form mental representations of the music they were learning to play, as the music was
treated as single notes and not as musical phrases. Students’ attention was
divided between the printed score and complex motor control learning.
Teachers seldom addressed the motor skills verbally. They often identified
student’s problems as deficient sight reading capacity. The manner of using the printed score instead of playing by ear or memory seemed to have
negative consequences for students’ opportunities to learn. One reason for
this could be that the students’ attention had to shift back and forth be-
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tween different aspects of musical performance, something that could
delay the process of schema internalization.
Speech during the lessons consisted predominantly of short utterances
that referred directly to the previous or upcoming actions. The teachers
were more verbally active than the students were. Their utterances had to
a great extent an instructive function. Very few had an analytic function.
We found no utterances with an expressive function. To a great extent, the
teachers were talking ad hoc about what the students should do next. A
very common utterance was “ta det en gång till” (play from there once
more). The students’ utterances were often very short and had accompanying functions, for example “mm” or “ja” (yes).
The teachers controlled the definition of the situation and they often
ignored, and sometimes ridiculed students’ verbal initiatives with sarcastic
comments, and decided what was going to happen, what was the issue
and how to address it. Teachers showed little or no interest in students’
perspectives. When teachers asked a question they often answered it themselves. In situations where students’ integrity was harmed they did not
confront the teachers verbally. Instead students tried to change the focus of
attention, for example by starting to play.
Interaction during the lessons had an asymmetric distribution of power
during 10 out of 11 lessons. The lesson in the evening school with nine
adult students seemed more equal and the teacher listened to a greater
extent to the students’ perspectives.
The asymmetric interaction was shown to have negative consequences
for the students’ opportunities to learn. When teachers ignored students’
perspectives they lost many opportunities to obtain adequate or enough
information about the students’ problems. The lack of information made
teachers unable to analyze many situations when students had problems.
As a consequence, teachers were unable to provide their students with the
help and support they needed. Students were left alone with many aspects
of their musical learning, especially motor learning and expressive aspects
of musical performance. Instead teachers focused their attention almost
exclusively on the method books and printed score. From the results of this
study, as well as earlier research (Froseth 1973, Kolar 1975, Gordon
1980/1993, Kostka 1984, Thompson 1984, Schleuter 1984/1997, Kohut 1985,
Lisk 1987, Sang 1987, Grunow 1988, Priest 1989, Pratt 1990, Tait 1992,
Azzara 1993, McPherson 1993, Gordon 1993, Persson 1993, 1994, Hallam
1997a, Bamberger 1996, 1999, Hultberg 2000), we argue that playing by ear
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and improvisation would give the students greater opportunities to develop musical knowledge.
The method books were used as guides and the teachers did not deviate
from the text in the books. The studied method books correspond to the
actions during the lessons in several ways, for example the repertoire and
the manner in which music is discussed and represented. We therefore
argue that the method books could be seen as legitimated as well as legitimizing objects of the institution. The teachers point to the book when
confronting the students with why they have not understood or fully accomplished a task that they have set for their students to learn. In this way
the content of the lesson was not music as a sounding phenomenon, but
music as symbolic objects. The method book legitimized by the institution
rather than the teacher’s playing or a recorded piece of music provides the
musical model. The conventions of performance that the symbolic notation
triggers in an experienced musician are not addressed.
These forces work to make the student dependent on other sources of
information such as parents, relatives, and school or from earlier exposure
to music. Students who do not have, or have had earlier, access to musical
experiences complementing the instrument lessons have fewer opportunities to understand the notation symbols. This also affects their ability to
understand the teachers’ fragmentary use of language and music, as well
as the notation in the method books that seldom have any explanations for
the symbols or any information on how to interpret the signs for producing the sounds on the instrument. Students that are left without additional
information or experiences, and thus fail in their tasks, are often regarded
as untalented or unmotivated. Since the tuition is not compulsory, students
who feel unsatisfied with their own accomplishments have the option to
cease tuition, perhaps blaming themselves for failing. Many students do
leave the music schools within their first year of playing an instrument
without any follow-up of the reason for this. The asymmetric interaction is
discussed as another cause for students ending their tuition, while their
other options are to accept or to challenge the teacher’s preferential right to
define the situation (Goffman 1959/1990) and thereby take the risk of getting involved in a conflict with the teacher.
The organization of the instrument teaching where one teacher often
meets one student is also discussed in relation to the concept of “region
behavior” (Goffman 1959/1990). Instrument teaching often tends to be a
lonely profession, where the teacher has little opportunity to meet with
colleagues in a back region where they can share and reflect upon common
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experiences. This is also true for the students, with no opportunity to share
with peers their experience from the short weekly lesson, like they often do
in school and sports activities. A question arises concerning the often-discussed importance of music activities as a way for young people to develop their identity if they do not have any peers to reflect their experience.
This highlights the relationship between how the tuition is organized and
the opportunities for students as well as teachers to learn and develop their
abilities.
Chapter 5 reflects on the research process of the study, and discusses
the consistency and compatibility of the different theories and perspectives
that were used on different theoretical levels. Similarities between the
theories of schema, institution and interaction are discussed, and it is argued that a common ground between the different theories is provided by
their description of networks of experiences and actions at different individual and societal levels. Ethics, reliability and validity are discussed, and
further research is proposed.
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