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”Vi behöver samtala mer om det vi gör, 
och hur vi gör det” ” Vi behöver fler sam-
tal om pedagogik”. Detta var kommentarer 
och önskemål som jag fick från flera med-
arbetare. Det kom efter en intensiv period 
av arbete med syfte, mål och visioner, för 
hela Kulturskolan, på en övergripande 
nivå. Men också utifrån en genuin längtan 
efter fördjupade samtal om den egna verk-
samheten med elever.  

I nästan samma stund fick vi ett erbju-
dande från Cecilia Frostenson, Lärkultur, 
och detta blev inledningen till vad som 
skulle bli ett tre-årigt samarbete, dialog 
och utveckling. Första åren i form av ett 
antal kompetensutvecklingsdagar där vi 
fick inblick i Kollegialt lärande som metod 
och därefter en fördjupning i reflekterande 
samtal. Läsåret 2019–2020 intensifiera-
des samarbetet med Cecilia. Hösten 2019 
användes till att arbeta med läromedlet 
Kollegialt lärande – Ett studiematerial för 
kulturskollärares reflektion och professi-
onsutveckling. Våren 2020 har använts till 
att varje pedagog genomfört ett aktions-
lärande, med någon av sina elevgrupper, 
utifrån en frågeställning. Under hela 
processen har tid avsatts för samtal, an-
tingen i grupper eller med sin kritiska vän.  
Cecilia Frostenson har funnits med som 
handledare, utbildare och samtalspartner. I 

denna dokumentation redovisas de genom-
förda aktionerna. Det som ursprungligen 
var tänkt som en övning i aktionslärande, 
blev ett större arbete hos var och en med 
frågeställningar som är viktiga på riktigt; 
det som är ”brinnande” i en kulturskollä-
rares vardag och som jag tror många fler 
pedagoger på kulturskolor kan känna igen 
sig i.  

Ett gediget arbete har genomförts, 
med frågeställningar att ta vidare. Det-
ta kommer, tillsammans med de vunna 
kompetenserna i Kollegialt lärande, att 
ligga till grund för vårt fortsatta arbete 
med kvalitetsutvecklingen av Uddevalla 
kulturskola. Stor, och ödmjuk, bugning till 
alla pedagoger för detta arbete. Ni visar 
på ett stort mod och professionalitet.  Och 
ett stort tack till Cecilia Frostenson för 
ett tryggt handledarskap som möjliggjort 
detta viktiga arbete!

Förord

Eva Persson
enhetschef

”Ett gediget arbete har 
genomförts, med fråge
ställningar att ta vidare.” 
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Denna publikation innehåller 21 lärares 
dokumenterade erfarenheter från arbetet 
med kollegialt lärande i Kulturskolan 
Uddevalla under läsåret 2019/20. Lärarna 
har under denna tid gemensamt fördjupat 
sig i pedagogiska frågeställningar och 
genom studiematerialet ”Kollegialt läran-
de – för kulturskollärares reflektion och 
professionsutveckling” fått inspiration och 
verktyg att utveckla dem.

Tidigt i processen skapade varje lärare 
en egen frågeställning utifrån upplevelser 
och erfarenheter i undervisningen. Här 
har mötet med elevernas önskemål och 
behov stått i centrum. Frågeställningarna 
har gällt sådant man funderar över, men 
som man i en hektisk undervisningsverk-
lighet sällan hinner djuploda och utveckla. 
Under vårterminen har uppgiften varit att 
genom aktionslärande utforska frågeställ-
ningen genom att testa undervisningsidéer 
i en serie lektioner som observerats och 
dokumenterats. I det arbetet har lärarna 
använt samhällsvetenskapliga metoder 
som video- och ljudinspelningar samt 
enkäter och strukturerade samtal.  

Varje lärare har både ensam och till-
sammans med kollegor reflekterat kring 
undervisningserfarenheterna och även 
prövat på rollen som ”kritisk vän”. Vi 
kallar resultatet reflekterad erfarenhet, 

Några ord om dokumentationen

ett begrepp med rötter i John Dewey’s 
teorier om tänkande och lärande. Reflek-
terad erfarenhet är en förutsättning för 
lärande men också för begreppet beprövad 
erfarenhet som, förutom att vara reflek-
terad och dokumenterad, även ska vara 
upprepad. 

Texterna är unika. De speglar tankar, fö-
reställningar, upplevelser och erfarenheter 
som kulturskollärare har kring sin under-
visningspraktik. Varje text representerar 
ett sätt att språkliggöra sin egen ”tysta 
kunskap”. Förhoppningen är att dokumen-
tationen kommer inspirera kulturskolans 
lärare och chefer att utveckla samtalet och 
kunskapen om undervisning och lärande 
inom denna speciella skolform. Det över-
gripande syftet är att stärka professionen 
kulturskollärare. 

Cecilia Frostenson 
Lööv
Handledare
LärKultur Sverige
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Bakgrund
I min egen övning och musicerande har 
teknik alltid varit en viktig del som jag 
ägnat mycket tid åt genom åren, inte minst 
under min egen studietid på Ljungskile 
Folkhögskola och på Musikhögskolan i 
Göteborg. För mig har teknikövning inte 
bara varit viktigt för mitt trumspel, utan 
också något jag upplevt som lustfyllt och 
roligt. Detta intresse och denna inställ-
ning till teknik vill jag försöka sprida till 
mina elever då jag är övertygad om att det 
både kan utveckla elevens hantverk kring 
trumspel och också vara något de kan 
finna glädje och lust för.  Syftet med ak-
tionen har därmed varit att finna undervis-
ningsmetoder för att få elever intresserade 
av teknikövning och på så sätt få eleverna 
motiverade att öva teknik regelbundet, 
metodiskt och glädjefyllt.

Perioden innan denna aktionen startade 
så var teknikövning något vi mestadels 
ägnade oss åt i ett uppvärmningssyfte. Det 
vill säga att det primära fokuset för tekni-
kövningarna riktade sig mot att få eleverna 
uppvärmda för annat spel på trumset så-
som komp, fill-ins etcetera, snarare än att 
utveckla eleverna tekniskt. Denna metod 
har varit en naturlig strategi då elevernas 
intresse i det flesta fallen brukar ligga i att 
man vill spela fort och med häftiga komp 

och fill-in direkt. I denna aktion vill jag 
bryta mönstret och ge teknikövningarna 
en större del av lektionstiden. Målet är att 
väcka ett intresse som kan få eleverna att 
öva teknik mer regelbundet och metodiskt, 
vilket jag tror är en förutsättning för att 
utvecklas på området. Förhoppningen med 
denna strategi är alltså inte att direkt se 
några resultat, då det är en utvecklings-
process som tar längre tid. Snarare är 
förhoppningen att få igång ett intresse och 
ett övande.

Frågeställning
Hur påverkas elever av att jobba med mer 
teknikövning på lektionstid?

Process
Jag valde att testa denna strategi på två 
stycken enskilda elever, båda pojkar, som 
jag frågade först och som jag tyckte var 
lämpliga under en period på fyra veckor. 
Lektionstiden var i båda fallen cirka 30 
min. Elevernas ålder var 13 och 15 år och 
de har spelat trummor i ungefär tre respek-
tive fem år.

Lektionerna inleddes med att kontroll-
era fattningen av trumstockarna,  det vill 
säga så att de hålls på rätt sätt. Att hålla 
på rätt sätt ger eleven möjlighet att spela 
kommande övningar och det blir även 

1. Trumteknik som undervisningsmoment

Tomas Hansson 

Kontakt 
thomas.hansson@uddevalla.se

Sammanfattning 
Denna aktion har utförts med 
syftet att undersöka hur elever 
påverkas av att involvera mer 
teknikövning på lektionstid. 
Tidsperioden för projektet var 
kort och det blev därmed svårt 
att se några större resultat rent 
tekniskt hos eleverna. Däremot 
identifierades en motivation hos 
eleverna som båda hade gott av 
i momenten. Inte minst den äldre 
av eleverna som fortsatte öva 
teknik utanför lektionstid.

”För mig har teknik
övning inte bara varit 
viktigt för mitt trum spel, 
utan också någon jag 
upplevt som lustfyllt och 
roligt.”

ergonomiskt hållbart för en långsiktig 
övning. Vidare fortsatte vi med anslagsöv-
ningar, följt av övningar innehållande 
enhandskontroll, enkelslag, dubbelslag, 
accenter, paradiddle, samt stavning av 
virvel. Vi gick även igenom hur övning 
med metronom kan gå till. Jag hade också 
hoppats att låta eleverna öva framför en 
spegel för att på så sätt se sin fattning 
utifrån ett annat perspektiv, men tyvärr 
fick jag stryka det momentet på grund av 
tidsbrist.  

Jag dokumenterade processen genom 
att skriva loggbok/dagbok. Det är ett 
arbetssätt som jag är van vid sen tidigare 
och som jag alltid upplevt som ett enkelt 
och tydligt sätt att dokumentera allt från 
närvaro och lektionsmoment, till elevers 
framsteg och utveckling.

6
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Litteratur jag använt är Basic (en A 
4-sida med grundövningar) och ”Slag 
i slag” av Bo Holmstrand som jag fått 
mycket inspiration av. Bo Holmstrand var 
dessutom min slagverkslärare på Musik-
högskolan.

Resultat
Aktionen pågick under lite för kort tid 
för att se några större hantverksmässi-
ga framsteg, men jag kunde ändå se att 
eleverna blev motiverade och intresserade 
av övningarna. På så sätt var det ändå 
meningsfullt, sett i ett längre perspektiv. 

”Att de fick känna sig 
utvalda och på något 
visst sätt känna sig 
speciella gjorde  
mycket för deras 
motivation”

Inspiration
Basic – en A4-sida med grundläggande 
övningar jag använt i många år

Holmstrand, Bo (1985). Slag i slag – tek-
nikövningar för liten trumma. Isabergs 
förlag/SSM ABB

1. Trumteknik som undervisningsmoment

Eleverna tyckte det var roligt att bli utval-
da till projektet och fick därav lite extra 
motivation till att genomföra momenten. 
Inte minst den äldste av eleverna som fort-
satte öva teknikövningarna på egen hand. 
Han visade även förståelse för vikten av 
teknikträning och hur det hänger ihop 
med spel på vanligt trumset. Den yngre av 
eleverna blev inte lika självständig i sitt 
övande utan gjorde majoriteten av övning-
en på lektionstid. 

Reflektion
Första tanken som slog mig när jag 
introducerade projektet för de två utvalda 
eleverna var hur glada dom blev av att just 
de fick vara med. Att de fick känna sig 
utvalda och på något visst sätt känna sig 
speciella gjorde mycket för deras moti-
vation. En tanke värd att reflektera över 
även i vanlig undervisning, det vill säga 
att forma undervisningen så övningarna 
är mer anpassade och utvalda för just den 
enskilda eleven. Att i motivationsskapande 
syfte förklara för eleven varför just du ska 
ha denna övningen, eller varför jag valt 
denna låten till just dig. 

Vidare i processen har jag uppmärksam-
mat flera positiva aspekter av den renod-
lade teknikövningen som ett komplement 
till ”vanligt” spel på trumset. Till att börja 
med så är det lättare att få eleven fokuse-
rad på själva tekniken, som till exempel 
fattning, anslag, ergonomi, när övningen 
sker vid en liten trumma/övningsplatta 
istället för vid trumsetet. Det är också 
lättare för mig som lärare att se de små 
detaljerna i spelet utan att skymmas av 

diverse hi-hatstativ, cymbaler och liknan-
de delar som vanligtvis blockerar synfältet 
vid trumsetet.

Min avslutande reflektion handlar om 
konflikten mellan intresse och hantverk. 
Med andra ord konflikten mellan att för 
elevens intresses skull alltid välja öv-
ningsmoment som eleven tycker är roliga 
kontra att jobba med övningar som är 
hantverksmässigt nyttiga men som inte 
tillfredsställer elevens intressen på samma 
sätt. Det finns såklart poänger att i elevens 
tidiga år välja mycket renodlade teknik-
moment just för att undvika att eleven 
vänjer sig att spela tekniskt ”fel” från bör-
jan. Men det måste alltid vägas emot vad 
eleven själv finner givande och glädjefyllt. 
Att hitta balansen är det centrala och jag 
tror renodlad teknikövning är viktigt att ha 
med men att det mår bra av att involveras 
successivt. Dessutom bör fokus ligga på 
att ge eleven verktyg för att skapa egna 
övningsrutiner snarare än att all tekniköv-
ning måste ske på lektionstid.
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Val av ämne och syfte
Jag vill gärna utveckla mina undervis-
ningsmetoder, ta in nya och behålla gamla 
som kan presenteras på ett annorlunda 
sätt. På så sätt kan jag bidra till alla 
elevers kunskapsutveckling och fånga de 
som är lite mer passiva under lektionen. 
Under mina studier läste jag boken ”The 
art of piano playing” av Heinrich Neu-
haus.  Här berättar författaren om hur stor 
roll lärare har när det gäller elevernas 
drivkraft. Därifrån fick jag lära att lärarens 
lust att spela avspeglas i elevens resultat.

Mitt mål med aktionen var att väcka 
nyfikenhet för en annan lärometod hos de 
elever som bara vill spela på gehör. Själv-
klart är att spelning på gehör är en viktig 
del av en inlärningsprocess när man lär sig 

2. Motivation för notläsning

Jelena Gavrilov

Kontakt
jelena.gavrilov@uddevalla.se

Sammanfattning 
Aktionens syfte har varit att un-
dersöka olika disponibla meto-
der och verktyg som motiverar 
elevernas lust att spela efter 
noter. Den har också riktats mot 
att få eleverna att undersöka var 
deras lust ligger samt att utveck-
la samspelet i grupp. Resultatet 
visade att eleverna utvecklades 
och hade jätteroligt med de nya 
metoderna jag introducerade.

”Min roll som lärare är 
att få dem att ta egna 
initiativ och känna sin 
egen drivkraft så de 
kan komma med nya 
idéer och förslag på 
hur kan vi göra något.”

spela piano, men det är också av betydelse 
att kunna behärska tonlängd och tonhöjd 
utifrån noternas plats i notsystemet.  Det 
tycker jag är viktigt därför att eleven då 
självständigt kan spela efter noter utan 
att lyssna på någon ny låt först. På så 
sätt utvecklas både elevens fantasi och 
personliga föreställning om hur ska något 
låta. Efter processen borde eleverna förstå 
sammanhanget med inlärning av olika nya 
sätt för att utveckla sina kunskaper.  

Frågeställning 
Med vilka metoder kan jag väcka elever-
nas intresse att spela efter noter?

Process
Innan processen startade hade jag fun-
derat över orsaken till varför jag ofta får 
ett bestämt svar ”Jag VILL inte läsa no-
ter, det är så TRÅKIGT!” av vissa elever 
när det kommer till notläsning. Jag har 
dragit slutsatsen att unga elever oftast 
inte kan särskilja vad de ”inte vill” från 
det som de ”inte kan”. Förenklat sagt: De 
vill inte det som de inte kan. Det är kan-
ske orsaken till att notläsning upplevs 
som ”tråkig” – att man måste titta både i 
boken och på tangenterna, tänka på var 
noterna ligger i systemet och samtidigt 
hitta dem på pianot. 

Under tre undervisningsveckor i 
början av vårterminen försökte jag testa 
nya metoder och idéer under mina lek-
tioner. Berörda elever var två flickor (9 
och 10 år) som spelar tillsammans. 

Under lektionerna prövade jag att inte 
använda alla sinnen samtidigt för att elev-
erna skulle bli uppmärksamma och enga-
gerade så mycket som möjligt på ”en sak 
i taget”. Idén fick jag när jag läste artikeln 
”En sak i taget på” som handlar om fokus 
som man kan träna på. Ett viktigt steg av 
träningen är att upptäcka vad som gör just 
dig koncentrerad. 

Först började vi sjunga låtarna som 
skulle spelas tillsammans och sedan 
använde jag ”demonstrationsklaviatur” 
som är tryckt på papper. Jag stod mellan 
två instrument så att eleverna tydligt såg 
demonstrationsklaviaturen och visade på 
den vilka tangenter man ska trycka på. In-
spiration för en sådan metodik fick jag av 
en pianobok för gruppundervisning ”Spela 
flera”. Min tanke var att de inte skulle titta 
på sina fingrar medan de spelar och syftet 
med det var att de får konkret bild av ”hur 
tangenterna ligger” på pianot.

Vid nästa tillfälle fick jag kompa låtarna 
som eleverna redan spelar. Då spelade jag 
allt som orkestern ska spela. Meningen 
med sista tillfället var att vi går igenom en 
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ny låt med hjälp av ”parlato”-notläsning 
där jag nämnde alla noter först utan att 
spela dem. Därefter lyssnade vi på låten 
tillsammans och sedan använde jag olika 
hjälpmedel från ”Music mind games”-kit. 
Sedan spelade eleverna det som de kom 
ihåg och de själva rättade det som inte lät 
bra. Det gjorde att eleverna använde be-
fintliga kunskaper och erfarenheter. Syftet 
var att de får ”push up” till det blivande 
lärandet. Jag följde processen både genom 
ljudinspelningar och dagbok. 

Resultat
Eftersom eleverna som spelar i gruppen 
har olika intressen blev jag ännu mer 
utmanad att hålla balansen under lektio-
nerna. Så jag banade väg för att spela lite 
mer avslappnat och träna på ”lyssnande-
teknik”. Efter att de fick grundkunskaper i 
hur man ska spela låten fick vi byta roller: 
de övertog lärarrollen (var och en) och 
jag spelade efter deras instruktioner. Jag 
spelade in våra lektioner och jag insåg att 
den här metoden var en av de roligaste för 
eleverna. Det var otroligt spännande för 
mig som lärare att se mina elever uppfat-
ta att de utgör en viktig del av en större 
helhet. 

Efter en stund testade vi en ny låt med 
notläsning som grund och de bad mig 
att jag skulle kompa direkt. Vid det här 
tillfället kände jag att eleven som inte ville 
läsa noter fick lust att göra just det här. Det 
var kanske avgörande att jag utnyttjade 
”lärare som förebild” för att visa betydel-
sen av notläsning (man tar en ny låt och 
börjar spela direkt genom att läsa noter). 

Eleverna lyckades inte spela vid första 
försöket men syftet var att de skulle känna 
sig trygga trots att de inte behärskar något.

Den svårmotiverade elevens intresse 
fångades när hon uppfattade att hon kan 
spela genom att läsa noter självständigt. 
Samtidigt fick den andra eleven lust att 
spela lite mer på gehör. De känner sig 
tryggare nu när de ska koppla notskrift 
mot tangenter. Både samspelet och kom-
munikationen under inlärningsprocessen 
växte när de fick kämpa tillsammans för 
ett gemensamt mål. 

Det är viktigt att påpeka att det var 
genomtänkt att kompa just under andra 
tillfället när eleverna redan har grundläg-
gande kunskaper och innan det sista tillfäl-
let när de skulle börja läsa noter själva.

Reflektion
För mig som pedagog är det särskilt 
viktigt att undersöka alla möjliga hjälp-
medel så att jag kan använda dem i min 
kommande undervisning. Under tiden har 
jag uppfattat att det är få av mina elever 
som inte är intresserade av notläsning. Det 
har dock varit svårt för mig att nå dessa 
elever så det räckte med att se det som en 
av de många utmaningar som alla lärare 
står inför.

Jag har lärt mig att eleverna minns 
bättre om vi tar en sak i taget men på va-
rierande sätt. Det är också väldigt viktigt 
att presentera alla teoretiska kunskaper i 
praktiken med hjälp av lekfull process. 
Min roll som lärare är att få dem att ta 
egna initiativ och känna sin egen drivkraft 
så de kan komma med nya idéer och för-

Inspiration
Petridis, M. (1999). Spela flera. Notfabri-
ken Music Publishing AB.

Nauhaus, H. (1998). The art of piano play-
ing. Kahn & Averil.

En sak i taget.  Artikel hämtad från   
www.motivation.se 

Music Mind Games, Michiko Yurko,  
www.musicmindgames.com

slag på hur kan vi göra något. Som resultat 
får vi nya synvinklar som kommer fram. 

En tanke/ny frågeställning som upp-
kom under aktionen var att alla pianolä-
rare skulle kunna samla pianoelever 
inom ett projekt så att de kan spela i 
pianoorkester. 

2. Motivation för notläsning

”Jag har lärt mig att 
eleverna minns bättre 
om vi tar en sak i taget 
men på varierande 
sätt.”
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3. Öka övning

Magnus Larsson

Kontakt
magnus.larsson@uddevalla.se

Sammanfattning 
Syftet med aktionen var att se 
om det blev bättre övningsrutiner 
både kvalitativt som kvantitativt. 
om ett mål, i detta fall tre inspel-
ningar med en veckas mellan-
rum, skulle öka träningslusten. Det 
jag noterade var att det blev bra 
övat till den andra inspelningen 
hos tre av de fyra eleverna men 
att den sista inspelningen inte 
tillförde så mycket.

Val av ämne och syfte
Jag ville se om tydliga mål kunde sporra 
eleverna att öva bättre då jag upplevt att 
deras egen övning kan halta betänkligt. 
Om det var så borde min undervisning 
formas av det jag ville att eleverna skulle 
bli bättre på: att lägga upp sin egen öv-
ningstid och lära sig effektivt.  Jag ville 
undersöka om det räcker med ett tydligt 
mål för att öka övningsmängden eller 
om det finns annat som jag kan påverka 
eleverna med. 

Frågeställning
Hur kan jag öka elevernas övning genom 
tydliga mål?

Process
I aktionen deltog en gitarrgrupp med fyra 
elever – två killar och två tjejer – i årskurs 
tre som alla är inne på sin andra termin i 
gitarrspel. Aktionen startade med att jag 
redogjorde för eleverna vad som skulle 
göras och sedan pratade vi om hur övning 
brukar gå till för dem där hemma. Jag 
talade om hur man effektivast kunde lägga 
upp övning med flera korta pass istället för 
få långa övningar. Vi talade om repetitio-
nens kraft och att bena isär svårigheter.

 Vecka 1 videofilmades den första 
instuderingen av ”Björnen sover”.  Vi tog 

det hela i en lugn takt så alla hängde med. 
De var medvetna om att vi skulle filma 
dem två gånger till för att se om låten 
förändrades med tid och övning. Jag läste 
uppsatsen ”Lära att öva” av Desiree Unger 
(2009) och kollade Mariestads Musiksko-
las övningsprogram Medaljkampen.

Vecka 2 videofilmades gruppen när de 
spelade upp ”Björnen sover”. 

Vecka 3 filmade jag med en laptopupp-
spelning och eftersnack hur de upplevt 
processen (en elev saknades sista veckan) 

Niklas har varit min kritiska vän och vi 
har tillsammans sett och reflekterat kring 
videofilmerna.

Resultat
Elevernas övning gick varken bättre eller 
sämre än det brukar. Elev 1 kunde redan 
låten till första instuderingen medan elev 
2 inte alls övade på grund av tidsbrist (?!). 
Elev 3 övade bra till andra veckan men 
inget särskilt till tredje då hen koncentre-
rade sig på ”Smoke on the Water” som 
inte var en läxa. Elev 4 övade mer till 
tredje veckan.

Inspelningarna blev minst sagt spretiga 
då eleven, som inte övat alls, stökade till 
samspelet med ideliga felspelningar. Dock 
inte elakt eller medvetet då eleven gjorde 
så gott den kunde på inspelningen.

Resultatet blev att tre av fyra elever 
kunde låten bra efter tre veckor medan en 
av eleverna inte kunde låten på grund av 
utebliven övning. De fyra eleverna skiljde 
sig åt på olika sätt:

Elev 1 som redan kunde låten vid 
instuderingen klagade på att hen inte var 
van att spela den så långsamt vid andra in-
spelningen och ville nog visa att den redan 
fanns på repertoaren

Elev 2 som inte övade alls har visat tidi-
gare att övning sker men något sporadiskt. 
Hen var medveten om att det inte lät bra 
och förhoppningsvis lärde sig hen att en 
höna är den enda som kan få jobbet gjort 
genom att ligga på det.

Elev 3 som jobbade till andra veckan 
tyckte kanske att hen varit duktig och lärt 
sig på en vecka och belönade sig med 
”Smoke on the Water” till tredje veckan.

Elev 4 som inte övat så mycket andra 
veckan tog sig i kragen och övade fint till 
tredje tillfället och det var kanske en taktik 
att vänta tills det var akut. 

Reflektion
Mina tankar går igenom mina trettio år 
som lärare då jag sett på olika mönster 
av övning hos alla elever som korsat min 
väg. Dessa fyra elever visade ganska olika 
beteenden som jag prövat att namnge:
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Initiativtagaren – som övar egna läxor 
(elev 3)

Planeraren – som övat innan (elev 1)
Sista stund-eleven (elev 4)
Slarvern som inte får mycket ur händer-

na (elev 2)
Med små mål kan man få kortsiktiga 

vinster men det behöver upprepas ideligen 
och då måste man ha större riktmärken 
som exempelvis konserter att sikta på. 
Jag har sett att det nästan är omöjligt att 
få 100% utdelning när man jobbar med 
människor då vi är så olika. Dock vill vi 
alla bli sedda och då känns konsertformen 
som ett givet mål för oss musikanter. In-
spelning via ljud och/eller film kan passa 
vissa elever men inte alla då man hör 
och ser väldigt tydligt vad som upplevs 
oskönt.

Det räcker ju inte med tre veckor för att 
få igång en bra övningsrutin dock med-
vetandegör detta nya saker för mig och 
förhoppningsvis för denna grupp elever.  
Jag har ännu inte funnit något universal-
recept på att få eleverna att öva. Dock fick 
jag upp ögonen för hur många hinder det 
finns för eleverna innan de når fram till en 
god övningsrutin såsom tid, notförståelse, 
lokal, instrument, bok, tålamod, plane-
ringsförmåga, trygghet, lust, mm.

Jag gör gärna gruppundervisning och 
tycker det blir en god dynamik och ut-
maning att få ihop dessa spretiga grupper 
men när jag ser dessa filmer förstår jag 
varför resultatet varierar så mycket i 
elevers utveckling på gitarr.

Inspiration
Desiree Unger (2009): Lära att öva: 
Högskolestudenter beskriver sin väg till 
övning
http://kau.diva-portal.org/
smash/record.jsf?pid=di-
va2%3A615088&dswid=-9880

Medaljkampen-Mariestad https://marie-
stad.se/Mariestads-kommun/Kultur--fritid/
Musikskola/Medaljkampen.html

”Mina tankar går 
igenom mina trettio år 
som lärare då jag sett 
på olika mönster av 
övning hos alla elever 
som korsat min väg.”

3. Öka övning
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Val av ämne och syfte
Syftet med aktionsforskningen är att 
undersöka hur jag får mina elever att 
våga delta i improvisationer och på så 
sätt utveckla sin improvisationsförmåga 
i teaterämnet. För att göra det behöver 
jag ta reda på hur eleverna upplever och 
påverkas av olika improvisationsövningar. 

Hösten 2019 började jag undervisa i en 
för mig ny grupp. Eleverna var 11 till 12 
år gamla med varierande erfarenhet, där 
majoriteten tillhört samma teatergrupp 
under en längre period. Under hösten pre-
senterade jag improvisationsleken ”Frys” 
för gruppen. Leken går ut på att två per-
soner improviserar en situation tills någon 
i publiken ropar ”frys” och byter ut en av 
personerna, för att sedan inleda en helt ny 
scen. Jag upplevde en stor osäkerhet bland 
eleverna. De som kom upp på scen hade 
sällan förslag på aktivitet och improvisa-

4. Att våga improvisera

Tilda Meissner

Kontakt
tilda.meissner@uddevalla.se

Sammanfattning 
I en teatergrupp med barn 11–12 
år gamla, tycker eleverna att det 
är jobbigt och pinsamt att impro-
visera. Under aktionen undersöker 
jag på vilket sätt improvisations-
övningar påverkar eleverna. I mitt 
resultat diskuteras nervositet, att 
driva en scen framåt och elever-
nas upplevelse av improvisation. 
Avslutningsvis sammanfattas 
mina reflektioner kring resultatet 
i relation till de inspirationstexter 
jag valt. Jag identifierar även 
frågeställningar som skulle vara 
intressanta att undersöka vidare. 

”Eleverna har vidgat 
sin förståelse för att det 
krävs att båda skåde
spelarna driver”

tionerna dog snabbt ut. Jag ville undersö-
ka hur jag kan hjälpa eleverna att känna 
trygghet och finna verktyg att genomföra 
improvisationer. 

Frågeställning
Hur påverkas eleverna av improvisations-
övningar? 

Process
Undersökningen startade med att eleverna 
vid det första lektionstillfället fick besvara 
en enkät med frågor rörande vad de vet 
om improvisation, vad de tycker om att 
improvisera och hur de upplever impro-
visationsövningar. Samma enkät besvara-
des åter av samtliga elever vid det femte 
tillfället. Utöver elevernas enkäter har jag 
fört loggboksanteckningar efter varje av-
slutad lektion. Mer utförliga anteckningar 
har förts efter lektion: ett, tre och fem. 

I mina förberedelser inför undersök-
ningen funderade jag över vad som är 
viktigt att lära eleverna i improvisation 
och vad det är som kan upplevas svårt. 
En enklare sökning bland vetenskapliga 
artiklar och examensarbeten genomför-
des. Där fann och läste jag följande två 
examensarbeten: ”Ja, men hur känns det? 
Spela – är det kul?” Scenskräck hos den 
improviserande musikstudenten – relevan-

ta faktorer” av Brynnel (2016) och ”Vad 
lär improvisation? En kvalitativ inter-
vjustudie med deltagare som gått kurs i 
improvisationsteater” av Fors (2014). 
Brynnel intervjuar sex improvisations-
pedagoger som undervisar i musik, de 
diskuterar scenskräck och vad den kan 
bero på. I arbetet lyfts att det sociala 
sammanhanget och elevernas ålder har 
stor påverkan på elevens möjlighet att 
improvisera. När eleverna kommer in i 
tonåren blir relationen till de jämnåriga 
viktigare och en större osäkerhet kring 
att göra fel uppstår. Informanterna menar 
att avslappning, beröm, arbete simultant i 
grupp och att vända bort fokus från eleven 
till omvärlden kan underlätta för eleven i 
improvisationssituationer. 

Fors examensarbete bygger på en inter-
vjustudie av sex informanter som gått en 
kurs i teaterimprovisation där de diskute-
rar vad de lärt sig av och hur de upplever 
att arbeta med improvisationsteater. För en 
fungerande improvisation lyfts vikten av 
en tillåtande och trygg miljö där skåde-
spelarna har ett fungerande samspel. En 
annan viktig del i improvisation är spon-
tanitet, båda parter måste följa och det är 
viktigt att kunna lyssna på den andres be-
rättelse. Fors betonar även lekens betydel-
se vid improvisation och hur lekfullheten 
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gör det enklare att vara kreativ. 
Efter att ha läst ovanstående texter formu-
lerade jag tre teman för mina kommande 
lektioner i improvisationsteater. Dessa blev: 
trygghet, fantasi och samspel. Trygghet – i 
rummet som helhet och tillsammans med 
sina medspelare. För att våga improvi-
sera behöver vi skapa ett klimat att våga 
misslyckas i. Fantasi – för att ge eleverna 
verktyg att utveckla sin kreativitet och 
fantasiförmåga. Samspel – för att uppnå 
en ökad förståelse för den gemensamma 
scenen och sina medspelare. Tidsplanen för 
aktionen var fem veckor med fem lektioner, 
där ungefär 30 till 40 min av lektionstiden 
användes till undersökningen.  
•  Lektion 1 användes till att introducera 

eleverna för improvisationsövningar 
där alla improviserar samtidigt. Under 
lektionen genomfördes även den första 
enkätundersökningen. 

•  Lektion 2 hade fokus trygghet. Under-
visningstiden byggdes upp av övningar 
där input till scenerna kommer ”uti-
från” – genom publiken eller förangivna 
”regler”. 

•  Lektion 3 fokuserade på fantasi. Grup-
pen genomförde övningarna: ”Presen-
ten”, ”Associationsövning i ring”, ”Tre 
saker” och ”Saga i ring”. 

•  Lektion 4 tränade eleverna på samspel, 
att ta in och hjälpa varandra i improvisa-
tionsövningarna för att uppmärksamma 
eleverna på vikten av samspel. 

•  Lektion 5 var en avslutande lektion där 
jag åter ville pröva att göra övningen: 
”Frys”. Eleverna fick därefter besvara 
samma enkät som under lektion 1.

Resultat
Resultatet bygger på enkätsvaren och 
loggboksanteckningar som gjorts under 
aktionen och försöker svara på frågeställ-
ningen: Hur påverkas eleverna av impro-
visationsövningar? Det är indelat i fyra 
underrubriker: Gillar/Gillar inte, Att våga, 
Driva scenen och Gruppen.

Gillar/Gillar inte 
När det gäller frågan: ”Tycker du om att 
improvisera?” är svarsalternativen hos de 
elever som svarat ”instämmer” oförändrat 
medan de elever som tyckte mindre om att 
improvisera tycker än mindre om att im-
provisera efter aktionen. Min tolkning är 
att det finns en längtan i gruppen att vilja 
komma igång med det stundande pjäsar-

betet inför vårens föreställning. På frågan: 
”Vad är det bästa med improvisation?” är 
den största förändringen mellan de båda 
enkättillfällena att svaren i den andra 
enkäten efter aktionen är betydligt mer 
fylliga. Svar som återfinns i båda enkäter-
na men som upprepats av fler elever vid 
enkät två är: ”Jag bestämmer vad jag ska 
säga/göra”, ”Jag lär mig nya saker” och 
”Det känns som att leka”. Dessutom har 
svar som ”Det är roligt, för att det kan bli 
tokigt” och ”Man blir tryggare på scen” 
tillkommit.

Att våga  
Inledningsvis beskriver några av eleverna 
att det är pinsamt att improvisera och en 
elev uttrycker att det är svårt att prata inför 

gruppen. Vid enkät nummer två uppger 
färre personer att de blir nervösa när vi 
improviserar och menar att de känner en 
större trygghet. Vid frågan om det är pin-
samt att improvisera är svarsalternativen 
väldigt utspridda vid den första enkäten 
men vid enkät två tycker de inte längre att 
det är särskilt pinsamt att improvisera. På 
frågan: ”Vad är viktigt när du improvise-
rar?” framhåller eleverna vid den första 
enkäten vikten av att ”våga” på scenen. 
Min upplevelse efter första lektionen är att 
det finns en generell osäkerhet i grup-
pen. Några vågar eller vill inte försöka ta 
uppgifterna på allvar, andra blir osäkra 
när resten inte hänger på och de på egen 
hand måste driva scenen. Den osäkerheten 
försvinner när de mer ambitiösa eleverna 
får möjlighet att improvisera ihop. När 
alla improviserar samtidigt (som i övning-
en ”Miljön”) funkar det bra för de flesta 
eleverna. En elev väntar alltid till sist och 
går upp efter en konversation med mig, 
jag funderar på om det är så att hen gillar 
att få uppmärksamheten. Under lektionen 
insåg jag att eleverna kan behöva stöd i 
hur de ”skickar över bollen” till någon 
som är blygare under en övning. 

En annan reflektion som jag gjorde vid 
lektion två var att problematiken också 
kan handla om min nervositet. Jag kanske 
behöver utmana mig i att låta eleverna 
fortsätta en scen trots att den går trögt eller 
saknar de kvalitéer som jag hade hoppats 
att scenen skulle innehålla. När jag avslu-
tade en övning som jag tyckte gick trögt 
efter att alla fått pröva en gång kom det 
förvånande nog protester om att eleverna 

4. Att våga improvisera
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ville fortsätta med övningen. Det fick mig 
att fundera över om det jag upplever hand-
lar om elevernas nervositet främst eller 
om det snarare beror på ”flytet” i scenerna. 
Och i så fall – vad som ger en scen flyt? 

Driva scenen 
I den första enkäten belyser flera elever en 
svårighet att snabbt komma på vad en ska 
säga eller göra i en scen. I den sista enkät-
undersökningen tillkommer kommentarer 
om att det finns svårigheter i att hjälpa 
sina medspelare i en pågående improvisa-
tion. Detta tyder på att svårigheten att dri-
va scenen framåt kvarstår men att en del 
av eleverna har vidgat sin förståelse för 
att det krävs att båda skådespelarna driver 
(och lyssnar) för en fungerande scen. 
Eleverna framhåller vikten av att ”köra 
på” i en improvisation, inte stanna upp och 
tänka. Vikten av detta uppmärksammade 
jag under lektion tre då vi genomförde öv-
ningen ”Tre saker”, en associationsövning 
som gick bättre och bättre ju högre tempo 
vi höll. Eleverna hann inte lägga fokus på 
något annat än uppgiften. 

Under lektion två, när eleverna fick 
improvisera med ”input” utifrån, upplevde 
jag att improvisationerna fungerade som 
bäst där spelreglerna hjälpte eleverna att 
driva alla samtidigt som i övningen ”Jag 
har bara en sak att säga”. Snarare än vid 
övningen ”Manusimpro” där en person 
ska driva handlingen och resten läsa från 
manus. Här blev den elev som skulle 
driva väldigt utsatt. I den sista frågan fick 
eleverna skriva ner sina favorit-improvi-
sationsövningar. Där nämns övningar som 

”Liftaren”, där flera är på scenen samtidigt 
och övningar som eleverna beskriver som 
lekfulla. I den sista enkäten tillkommer 
nya lekar som eleverna fått pröva, som 
till exempel ”Jag har bara en sak att säga” 
som överlämnar en del av handlingen till 
slumpen och därför avlastar eleverna från 
ansvaret att driva scenen. 

Gruppen 
I den sista enkäten fanns en kommentar 
från en av eleverna att det är jobbigt att 
hen måste stå upp under improvisations-
arbetet. Samma elev hade svårt att följa 
anvisningarna under samspelsövningarna. 
Under lektionen gjorde hen allt för att 
motverka mig och improvisationens ”re-
gelverk”, vilket jag upplevde som ett för-
sök att få min uppmärksamhet och kanske 
framstå som rolig inför de andra i grup-
pen. Sammanfattningsvis visar enkätsva-
ren att inställningen och upplevelsen av att 
improvisera är väldigt olika i gruppen och 
att eleverna befinner sig på olika nivåer 
kunskapsmässigt och viljemässigt. 

Reflektion
I Brynnels (2016) text diskuteras hur det 

sociala sammanhanget påverkar eleverna, 
vilket även nämns i mitt resultat. Grup-
pens storlek, att jag är ny lärare för grup-
pen och elevernas ålder är alla påverkande 
faktorer för elevernas möjlighet att ge sig 
hän i improvisationen. Brynnel menar att 
relationen till kompisarna och medveten-
heten mellan rätt och fel ökar när eleverna 
kommer in i tonåren. Eleverna i min studie 
är 11–12 år och på väg in i tonåren. Men 
intressant i sammanhanget är att en annan 
grupp som jag leder och som är 12–14 år 
inte har några problem med att improvise-
ra. Här har det kanske istället blivit en sta-
tusmarkör att våga ge sig hän i improvisa-
tioner och något som alla i gruppen strävar 
mot? De är också en större grupp på 13 
deltagare mot undersökningens grupp som 
är hälften så stor med 7 elever. Här tror jag 
att den stora skillnaden är att i den äldre 
gruppen finns ett gemensamt mål att spela 
teater och utvecklas tillsammans. 

I gruppen som medverkat i undersök-
ningen är min upplevelse att fyra elever 
strävar framåt och vill utvecklas ämnes-
mässigt medan tre elever är nöjda med att 
träffa varandra och spela enklare pjäser. 
I Brynnels arbete hänvisar informanterna 
till en ökad självmedvetenhet som försvå-
rar improvisation, något som jag upplever 
hos flera av mina elever. Både självmed-
vetenhet på grund av elevens prestation 
i en improvisation men även vilken roll 
eleven har tagit eller fått i gruppen. I mina 
loggboksanteckningar nämns en elev som 
gör tvärtemot instruktioner, för att vad jag 
tror, få uppmärksamhet från mig och grup-
pen. En annan elev vill alltid vara sist och 

har tagit rollen som den blyga i gruppen. 
Fors (2014) betonar lekens betydelse vid 
improvisation och menar att lekfullheten 
gör det enklare att vara kreativ. Kanske 
kan leken hjälpa eleverna ur sina roller 
och självmedvetenhet? I Fors arbete 
betonas vikten av den tillåtande och 
trygga miljön, vilken tar tid att bygga upp. 
Undersökningens fem lektioner har fått 
mig att fundera över vad som går att göra i 
gruppen som den är nu med så varierande 
kunskaper och viljor. Kanske vore det bäs-
ta att dela gruppen och sätta in eleverna i 
äldre och yngre grupp med fler elever som 
kan ge ny energi och en annan gruppkon-
stellation?

I vidare undersökningar vore det intres-
sant att forska kring: 

•  Vad är ett tryggt rum och hur det kan 
skapas? 

•  På vilket sätt påverkar gruppstorleken 
gruppen? 

•  Hur arbetar en med individer på olika 
nivåer i en grupprocess? 

•  Vad är det vi kallar ”flyt” i en impro-
visation? 

4. Att våga improvisera

”Vad är det vi 
kallar ”flyt” i en 
improvisation?”

Litteraturlista
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Dramaövningar som använts

•  Samspelsövningar: ”Festen”, ”Tack gode 
gud att du är här” 

•  Trygghetsövningar: ”Improvisation med 
manus”, ”Jag har bara en sak att säga”, 
”Publiken slänger in ord”  

•  Gemensam improvisation: ”Miljön”, 
”Liftaren”

•  Fantasi: ”Presenten”, ”Associationsöv-
ning i ring”, ”Tre saker”, ”Saga i ring”

•  Övriga övningar: ”Galgen”, 
”Gibrishringen” och ”Frys”

1.	 Vad är/betyder improvisation?

2.	 Jag tycker om att improvisera
 I liten grad      |________|________|________|________|________|________|   I hög grad                         

  1                    2                3                  4                 5                6            

3.	 Jag lär mig nya saker när vi improviserar
 I liten grad      |________|________|________|________|________|________|   I hög grad                        

  1                    2                3                  4                 5                6            

4.	 Jag blir nervös när vi improviserar
I liten grad      |________|________|________|________|________|________|   I hög grad                       

  1                     2                3                  4                 5                6            

5.	 Jag känner mig otrygg när vi improviserar
 I liten grad      |________|________|________|________|________|________|   I hög grad                        

  1                    2                3                  4                 5                6            

6.	 Jag tycker det är pinsamt att improvisera
 I liten grad      |________|________|________|________|________|________|   I hög grad                        
  1                    2                3                  4                 5                6            

7.	 Vad är viktigt när man improviserar?

Bilaga 

4. Att våga improvisera

Elevenkät (samma enkät användes vid båda tillfällena)
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5. Det trygga rummet att våga uttrycka sig i 

Agnes Nordin 

Kontakt
agnes.nordin@uddevalla.se

Sammanfattning 
Tillsammans med grupperna jag 
valde att utöva aktionen med har 
ett tryggt rum skapats för elever-
na att själva våga/vilja improvi-
sera i. Jag har stöttat eleverna, 
gett dem verktyg och guidat 
dem i deras tankar kring vad som 
behövs för att känna sig trygga i 
en improvisationsövning. 

Val av ämne/syfte
Mina egna erfarenheter och upplevelser 
gällande improvisation visar att det kan ta 
långt tid innan man finner det intressanta 
men också friheten i att improvisera. Att 
våga släppa rummet och ge fokus till sig 
själv under improvisationen är både svårt 
och jobbigt. Jag har därför valt att arbeta 
fram verktyg som eleverna kan ha stött 
på tidigare och som kan ge en naturligare 
ingång till övningen. Arbetet bygger också 
på diskussion om vad vi får för tankar och 
reflektioner efter vi improviserat för att 
skapa en medvetenhet om vad vi upplevt. 

Tillsammans med grupperna jag valde 
att utöva aktionen med har vi skapat ett 
tryggt rum för eleverna att själva våga/vil-
ja improvisera i. Jag har stöttat eleverna, 
gett dem verktyg och guidat dem i deras 
tankar kring vad som behövs för att känna 
sig trygg i en improvisationsövning. 

Frågeställning 
Hur skapar jag ett tryggt rum för eleverna 
att vilja/våga improvisera i? 

Process
Jag valde att genomföra aktionen i två av 
mina grupper: Street 10–12 år och Jazz 
10–12 år. De båda grupperna är nybör-
jare och jag planerade tre lektioner där 

vi arbetade med aktionen. Jag startade 
aktionen med att berätta vad vi skulle göra 
och förklarade att vi ska röra oss fysiskt 
men också att eleverna får varsitt papper 
där de skall skriva ner egna tankar och 
reflektioner från lektionen. Den första 
lektionen valde jag att inte improvisera 
med eleverna då jag ville först starta med 
”förarbetet”, alltså skrivandet.  Där hopp-
ades jag få se vad som behövs när vi väl 
ska improvisera för att de skall känna sig 
trygga. Målet med aktionen var också att 
de skulle bli medvetna om vad improvisa-
tion kan vara och att det inte finns något 
rätt eller fel.  

På pappret gjorde vi två mindmaps med 
huvudfrågan i mitten och bubblor runt 
om med ens tankar. Frågorna jag valde att 
grunda mitt arbete i var: 

• Vad är improvisation? 
• Vad är ett tryggt rum? 
Eleverna fick börja med att skriva ner 

sina tankar om vad de tror att improvi-
sation är. Det uppmärksammade vad de 
själva tänkte vilket sedan utvecklades när 
vi diskuterade i helgrupp. När de skrivit 
klart gick vi över till den andra frågan 
där de skulle svara på vad de behöver för 
att känna sig bekväma med att improvi-
sera i danssalen. Efter att eleverna hade 
svarat på båda frågorna satt vi en stund 
och diskuterade i gruppen. Jag samlade in 
mindmapsen efteråt och noterade för mig 
själv elevernas tankar.  

Veckan därefter var det dags för 
eleverna att få testa att improvisera och 
med mindmapsen från veckan innan som 
grund kunde jag förbereda upplägget i 
dansklassen efter deras behov av att skapa 
ett tryggt rum. Under improvisationen 
hade jag dragit för speglarna med hjälp av 
gardinerna. Ljuset var halvsläckt och till 
övningen fick de musik med olika stilar 
och tempon. Eleverna fick av mig rikt-
ningar och verktyg (se Bilaga). 

Jag valde att starta med rörelser som vi 
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redan kan och ligger oss nära till hands, 
nr: 1, 2 och 3. Jag hade med i tanken om 
hur jag kan avdramatisera improvisatio-
nen, då en start ofta sätter grunden till 
vad som senare ska komma och därför 
ville jag att eleverna skulle få börja med 
”vardagsbaserade” rörelser som de inte 
behöver fundera över utan kan kasta sig in 
i med en gång. 

Vid nästa steg i ordningen fick de 
utforska rörelser mer och då valde jag 
motsatser som de fick gestalta. Så små-
ningom hamnade de på övningen med 
cirklar och här fick eleverna chans att testa 
att dansa större. I slutet utav aktionen ville 
jag också ge eleverna en utmaning där de 
skulle få skaka på olika sätt.  

Vid sidan av allt det fysiska utforsk-
andet var skrivandet en stor del av arbetet. 
Eleverna fick skriva ner sina tankar och 
upplevelser efter varje tillfälle vi impro-
viserade och därefter diskuterade vi det i 
gruppen. När lektionen var slut plockade 
jag in varje mindmap där jag senare kunde 
läsa vad de skrivit.  

Resultat
Jag har upplevt att det blir tydligt för 
eleverna hur de kan byta och skifta i sin 
rörelse/dans när de får använda motsatsen 
till vad de precis gjort. Det gick bra även 
här och det var inga konstigheter från 
eleverna. Genom att jag gav eleverna ett 
tydligt mål med uppgiften att ta sig över 
golvet till den andra sidan och att undvika 
ett tomt dansgolv under övningen, upplev-
de jag att de inte kände sig lika uttittade 
som de tidigare gjort. Det skapade även 

”Jag valde att se  
arbetet som ett utbyte 
mellan eleverna och 
mig.”

en lekfullhet i övningen då rörelsen fick 
fortsätta hela vägen tillbaka till start igen. 

I övningen med cirklarna visade det sig 
att de involverade sina armar på ett annat 
sätt än tidigare genom att de tog en större 
plats och blev en helhet med hur resten 
av kroppen rörde sig. Vid detta stadium 
hade eleverna hunnit bli varma och jag 
upplevde även att de inte var lika spända 
som de tidigare varit när vi improviserat 
i dansklassen. Skaket tyckte de var svårt 
men också kul. Jag hoppade in i övningen 
och gjorde den tillsammans med dem i 
slutet. Just skaket gjorde vi fyra gånger 
över golvet, och för varje gång såg jag en 
utveckling och att de mer och mer vågade 
ta ut svängarna. 

Några utav orden som dök upp vid den 
första mindmapen var: 

Vad är improvisation?
 ”Röra sig till musiken”, ”läskigt”, 
”roligt”, inga bestämda steg”, ”dansa 
tillsammans”
Vad är ett tryggt rum?
  ”Att speglarna är fördragna”, ”släckt”, 
”att inte se de andra i rummet”, ”att 
inte dansa ensam”, ”att ingen skrattar 
åt mig”. 
Jag såg, i takt med det skrivande arbe-

tet, hur eleverna fick en fortsatt upplevelse 
av improvisation där de beskrev vad de 
upplevt och nya tankar som de skapade 
sig. Det var väldigt intressant för mig som 
pedagog att få läsa fortsättningen på deras 
arbete med improvisation. Nya ord som 
tillkommit på deras mindmaps när de fått 
improviserat under resterande lektioner 
med aktionen var:

Vad är improvisation?
 ”Dansa fritt”, ”dansa över hela rum-
met”, ”man kan vara sig själv”, ”ut-
trycka känslor”, ”improvisation är allt”
Vad är ett tryggt rum?
 ”Skönt med att röra sig över golvet 
för då kändes det inte som att de andra 
stirrade på mig”, ”tryggt med uppgifter 
vi fick från läraren om hur vi skulle röra 
oss”

 
Reflektion
Kombinationen av att improvisera med 
hjälp av verktygen som jag hade plock-
at fram (se Bilaga) och att dansgolvet 
aldrig fick vara tomt gjorde övningen mer 
lekfull för eleverna och de kunde se målet 
framför sig. På så sätt blev improvisatio-
nen mer avdramatiserad. Detta är en viktig 
insikt för mig som pedagog att jobba 
vidare med för att utveckla övningen så 
att gruppen får nya upplevelser när de 
improviserar.  De kommer så småningom 
vara mer självgående när de känner sig be-
kväma och trygga i rummet. Arbetet blev 

spännande och har fungerat bra genom att 
utgå från gruppen gällande rörelser som de 
tidigare stött på men också genom att ge 
dem utmaningar.

Jag valde att se arbetet som ett utbyte 
mellan eleverna och mig. Det gjorde att 
vi kunde skapa ett tryggt rum tillsammans 
där de fick uttrycka sig kring vad som 
krävdes av mig som lärare. När jag sedan 
utformade detta rum gav de mig deras 
upplevelser från improvisationen. 

Genom aktionen har jag dragit några 
slutsatser:

Vid introduktion av improvisation på 
lektionen bör fokus vara på gruppen du 
har framför dig. Att göra dem medvet-
na om vad improvisation är, och att ge 
utrymme för att eleverna ska kunna säga 
vad som behövs för att tillsammans skapa 
ett tryggt rum, ser jag som nyckeln i det 
hela arbetet. 

Det är viktigt att involvera eleverna i 
planeringen och tillsammans bygga vidare 
för nya upplevelser och uttryck. 

Inspiration
Min främsta inspiration till upplägget av 
arbetet har varit ifrån min utbildning på 
Balettakademin Göteborg 2015–2018, där 
vi fick arbeta i block med improvisation 
och testa olika verktyg och övningar. 
Jag har också arbetet med ”mindmaps” 
tidigare i olika projektformer och tyckt att 
det varit ett kreativt sätt att få uttrycka 
tankar och idéer med enkla ord som 
senare kan utvecklas.

5. Det trygga rummet att våga uttrycka sig i 
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Riktningar
Eleverna fick röra sig över golvet, på långsidan. När de nått andra sidan av rummet 
skulle de snabbt ta sig tillbaka längs sidorna och hamna där de startade. En viktig 
uppgift med övningen var att dansgolvet aldrig fick vara tomt. Det blev en ständig 
rörelse i rummet. 

Verktyg  
Jag skrev upp på tavlan i rummet de olika verktygen som de skulle röra sig på över 
golvet.  
1. Gå över golvet  
2. Gå baklänges över golvet  
3. Spring  
4. Röra sig mjukt  
5. Röra sig hårt  
6. Röra sig som cirklar i kroppen  
7. Fågel= Dansa med nivåer, detta fall högt upp. Exempel: Ståendes eller sträcka 
på sig.  
8. Fisk= Dansa med nivåer, detta fall lågt. Exempel: Sittandes eller liggandes.  
9. Skak, testa skaka kroppen på olika sätt över golvet. 

Varje verktyg fick de göra två gånger över golvet. 

Bilaga 
Upplägg av improvisation i aktionen

5. Det trygga rummet att våga uttrycka sig i 
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Anders Malmsköld 

Kontakt
anders.malmskold@uddevalla.se

Sammanfattning 
Denna aktion handlar om hur 
visuellt stöd kan användas som 
metod för att nå bättre anpassa-
de lärmiljöer i musikundervisning 
för elever med funktionsvariatio-
ner. Aktionen är genomförd på 
en grundsärskola år 1–9. Resul-
tatet visar inte helt oväntat på 
vikten av bildstöd och betydelsen 
av det för att skapa goda och 
anpassade förutsättningar för 
lärande.

Val av ämne/Syfte  
Jag vill utveckla min lärarpraktik för att 
bättre kunna möta elevernas behov samt 
att nå bättre anpassade lärmiljöer. Bak-
grunden till min frågeställning är alltså 
nyfikenhet kring hur utformningen av 
material kan ha betydelse för elevens 
inlärning.

Jag har valt att använda aktiviteten ge-
mensam sång i min aktion. Att genomföra 
aktiviteter med sång och musik i elevgrup-
per med funktionsvariationer ställer krav 
på mig som pedagog genom vikten av ett 
väl genomtänkt upplägg och tydlig arbets-
struktur. TAKK (Tecken som alternativ 
kompletterande kommunikation) är ett av 
två viktiga stöd för att skapa anpassningar 
i undervisningssituationen där lärare och 
personal är mycket behjälpliga under mu-
siklektionerna. I aktionen har jag valt att 
titta närmare på betydelsen av det andra 
stödet – AKK (Alternativ och komplette-
rande kommunikation) – som handlar om 
att använda visuell förstärkning i form av 
bildstöd till sångtexter.  

Aktionen har genomförts på en 
grundsärskola med tre grupper elever i år 
1–9. I grupperna har det varit 8–14 elever. 
Elevernas funktionsvariationer är av olika 
grad och så även språk- och kommunika-
tionsförmågan. De flesta av eleverna har 

6. Bildens betydelse som stöd för inlärning 
och ökad delaktighet i särskolan

Det blev ett större 
gensvar när bildstödet 
fanns.
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svårigheter att på egen hand ta till sig en 
text.  Bildstöd och TAKK används i hög 
grad av personal i kommunikationen med 
eleven för instruktion och lärande. 

När en ny sång ska presenteras och 
läras in i grupperna krävs inledande arbete 
med förtydligande och förklaring av tex-
ten. Ibland finns även behov av att i viss 
mån dramatisera textinnehållet om det är 
komplext. Genom detta skapar man nyfi-
kenhet och behåller fokus. När jag sedan 
i nästa steg sätter mig bakom pianot och 
endast en sångtext finns kvar som stöd på 
tavlan är det lätt att tappa gruppens fokus 
och närvaro. Personalens TAKK betyder 
förstås mycket i denna del av arbetet, och 
att få pianokompet med höjer förstås, men 
avsaknaden av att bli tydligt ledd i texten 
är märkbar hos de flesta av eleverna.  Min 
undran är då om det skulle göra skillnad 
om sångtexten fanns att se, nästan som 
en bildserie ur en serietidning, istället för 
bara en text.                                                                   

Frågeställning
Hur kan jag utveckla visuellt stöd som 
metod för att nå bättre anpassade lärmil-
jöer i min undervisning för elever med 
funktionsvariationer?

Process
Jag valde att fokusera på två saker i min 
frågeställning:

1.  Undersöka vad skillnaderna blev 
i elevernas delaktighet om jag når 
bättre anpassning för alla

2.  Undersöka elevernas respons och 
reaktioner på de olika arbetsmetoder-

na och vilken betydelse det visuella 
stödet i form av bilder har

Vid två lektionstillfällen undersökte jag 
skillnaden mellan att använda bildstöd 
eller inte vid inlärning av en sång med en 
grupp elever. Jag använde en sång med två 
verser. I en vers genomfördes inlärning-
en med bara text och i den andra versen 
användes bilder till texten.

Första veckan sjöng vi bara första 
versen och refrängen. Texten var helt utan 
bilder. Vid genomgång och förklaring 
användes ord för ord. Andra veckan lades 
vers 2 till med ett påtagligt stöd av bilder 
till texten. Vid båda veckorna lät vi de tre 
olika grupperna få sjunga sången. Kolle-
gaobservation med loggbok användes som 
metod vilket innebär att observationen och 
dokumentationen i loggboken utfördes av 
en kollega.

Resultat 
Elevernas respons på de två olika upp-
läggen var inte helt oväntad. Det blev 
ett större gensvar när bildstödet fanns. 
Summerat i korthet var det lättare att hålla 
fokus och bilderna visade sig bli tydliga 
minnesmarkörer med snabbare inlärning 
som följd. Framförallt – och det viktigas-
te – så ökade delaktigheten och därmed 
glädjen i att delta.

Citat ur loggboken:

Utan bildstöd
” Ingen har någon förväntan och försö-
ker hänga med och delta utefter sina 
egna förmågor. Vi upplever och leker 
tillsammans, en fin stund med musik.”

Med bildstöd
” För mig var det märkbart och tyd-
ligt att det blev en skillnad först när 
bilderna visades och därför svårt att 
säga något om det föregående (utan). 
I min observation av de tre grupperna 
blev det en annan upplevelse att se att 
framförallt den första gruppen koppla-
de på synen för att förstå.”

Reflektion
Mycket forskning har gjorts i ämnet 
och användandet av bildstöd är veder-
taget i samhället när man vill förtydliga 
ett budskap eller en instruktion. Det är 
också ett självklart verktyg för elever 
med funktionsvariationer i lärande och 
vardagssituationer. Så svaret att positiva 
effekter skulle visa sig kan tyckas ha varit 
givet i min aktion.  Men aktionen blev 
ändå som ett kvitto för mig på att bildstöd 
medverkar till rättvisare villkor och större 
gemensam upplevelse.

Inspiration
AKK, TAKK:  https://spsm.se/stod/special-
pedagogiskt-stod/ 

Att undervisa elever med särskilda behov 
www.mrmusik.nu      

6. Bildens betydelse som stöd för inlärning och ökad delaktighet i särskolan

”Framförallt – och det 
viktigaste – så ökade 
delaktigheten och 
därmed glädjen i att 
delta.”
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Val av ämne/Syfte
Jag valde att titta mer på hur man kan 
skapa större lugn och fokus under lektio-
nerna av flera anledningar. Sedan några år 
tillbaka undervisar jag många barn i för-
skoleklass och i lågstadiet i grupp. Under 
lektionerna använder jag ofta mycket tid 
till att få med mig alla medan jag, samti-
digt som jag undervisar, funderar på ”Hur 
gör jag nu?” och ”Vad är nästa steg?” när 
eleven där gör si eller så. Jag vill lära mig 
att skapa fokus på det vi tillsammans ska 
göra under lektionen och att vi ska lyssna 
på varandra, både eleverna och jag. Frågan 
är också hur mycket tid ska läggas på att 
vara öppen för elevernas tankar som inte 
alls handlar om cellolektionen utan till 
exempel om vad som hände på skolan 
idag. Och ska det pratas om det, så är det 
där fokus ska vara en stund. 
Samtidigt ska jag då diskutera med mig 
själv om när ska det avbrytas. I aktionen 
ville jag sålunda titta mer på hur en kan 
skapa större lugn och fokus under lektio-
nerna av flera anledningar.

Frågeställning
Med vilka metoder kan jag skapa större 
koncentration och lyssnande i gruppen?

Process
Jag valde att filma mig och eleverna i en 
grupp med tre stycken elever i 6–7-årsål-
dern under en lektion. Jag riggade upp min 
Iphone så att jag skulle se de tre eleverna 
och mig själv. De fick innan lektionen frå-
gan om det var OK att jag filmade och jag 
berättade att det är bara jag som ska se på 
det för att lära mig själv och bli en bättre 

lärare. Jag tyckte att eleverna sträckte upp 
sig extra för det här tillfället och koncen-
trerade sig. Lektionen varade 30 minuter 
och jag lät spela in hela lektionen.

Efter detta har jag läst en avhandling 
som är skriven av Cecilia Jeppson (2020) 
”Rörlig och stabil, bred och spetsig 
– Kulturell reproduktion för breddat 
deltagande i den svenska Kulturskolan” 

Anna Boesen 

Kontakt
anna.boesen@uddevalla.se

Sammanfattning 
Jag vill skapa större fokus och koncen-
tration under mina lektioner. Sedan 
några år tillbaka undervisar jag mer i 
grupp än enskilt och då är det viktigt 
att fånga hela gruppens uppmärk-
samhet. Det är också viktigt att skapa 
en tydlighet så att alla vet vad de ska 
göra när jag av olika anledningar be-
höver fokusera på en elev eller en sak 
i taget. Då kan lätt oro och otålighet 
uppstå. Genom att videoinspela en 
lektion med tre elever 6–7 år gamla fick 
jag en bra koll på allt som händer. När 
jag tittade på filmen efteråt upptäckte 
jag att det som jag upplevde som stress 
inte blev så oroligt utåt. 

7. Koncentration och fokus
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och fått mycket tankar allmänt kring 
Kulturskolors sätt att jobba för att få en 
bredd. Vad jag fastnade för där, i samband 
med mina tankar om att skapa mer fokus, 
är den delen som handlar om att många 
av oss kulturskollärare undervisar mycket 
på intuition och sådant vi fått med oss 
sedan många år. Därför sitter kunskapen 
i benmärgen på oss. Om vi kan förtydliga 
vad vi gör för våra elever och föräldrar så 
tror jag vi blir mer förstådda och dessutom 
nå fler elever.

Resultat
Mitt resultat redovisas i form av en nog-
grann beskrivning av videoinspelningen. 
Jag har valt att kalla den ”En cellolärares 
vardag”:

Vi börjar lektionen med att alla tre cel-
loelever lägger ner sina cellon på vänster 
sida om sig och vi gör uppvärmning utan 
instrument. En cello välter. Jag är i ett 
stort rum så föräldrar får plats vilket jag 
tycker är bra när eleverna är små. Samti-
digt kan det vara störande om syskon ock-
så ska vara med. Men jag väljer att ha det 
så. Ett syskon gnäller i bakgrunden. Jag 
hör på inspelningen att pianomusik hörs 
från rummet intill vilket jag inte tänkte på 
under lektionen. 

Eleverna sätter sig och tar upp instru-
menten. Alla tar stråken för vi ska stämma 
och jag påminner dem om hur stråken 
ska hållas. Någon elev gäspar uttråkat (?) 
och sträcker på sig när en cello välter och 
jag får rigga upp stallet. Jag går fram till 
en elev och har med mig min cello och 
stämmer på finstämmarna men det räcker 

inte så jag lägger ned min cello för att 
stämma på grovstämskruvarna. De andra 
eleverna är än så länge lugna och en tittar 
ner i golvet. Jag låter tålmodig, men i mitt 
inre är jag stressad för det blir inte bra 
med stämningen, så det gäller att ha koll 
var jag går så att cellon inte ramlar. 

Vi gör härmövningar där jag spelar 
först och de härmar efter. De har svårt att 
spela på rätt sträng och jag låter en i taget 
härma mig så de hör sig själva. Jag hör att 
det inte stämmer så jag stämmer en elevs 
sträng. Vi tränar på att också använda vän-
sterhanden vilket en av eleverna inte var 
med på veckan innan, så det tar lite tid att 
visa henne hur hon ska göra. Under tiden 
ber jag de andra eleverna spela sin ton och 
träna på det. Det låter ganska illa… När 
jag ska fånga deras uppmärksamhet igen 
sätter jag stråken på huvudet och alla här-
mar och det blir tyst. Ett gammalt stråk-

lärartrix. Sedan låter jag en i taget spela 
sin ton. Något plingar till kanske från en 
mobiltelefon och jag ser att en elev tittar 
dit. En elev får jag gå fram till och hjälpa. 
Lite bökigt med cello upp och ner för mig 
eller ska jag ta med den? Men då har jag 
ingen hand fri. 

Vi byter ton och en elev behöver mer 
hjälp, eleven som inte var med veckan 
innan. När jag går fram till henne ser jag 
hur de andra eleverna tittar bort antagligen 
på sina föräldrar/syskon. Det tar mer tid 
för den eleven på fler moment så de andra 
får vänta lite. Eleverna får sedan en i taget 
bestämma vilken siffra 0, 1, 3 eller 4 som 
vi alla ska spela. De härmar mig och jag 
lär ut Cykelnyckel (från ”Små Låtar För 
Små Stråkar – cello”). Den är bra för det 
är så fin musik till som eleverna kan spela 
till. De hänger med fint i rytmen.

Nu får de ta fram sina böcker. Välbe-

hövligt avbrott men en cello ramlar när 
en elev går på den och jag måste ta tid att 
stämma den. De tittar på låten i boken. 
En elev blir otålig som redan klarat tonen 
bra. Jag spelar låten för dem. En förälders 
telefon ringer och hen går ut. Alla spelar 
låten. Det går bra! De får välja att spela en 
gång själv var med mig, om de vill. 

Reflektion
Jag och Kulturskolan riskerar bli otydliga 
då vi ska både vara en fritidsaktivitet och 
skola. Vi ska både nå bredd och behålla 
spets och när gör en det ena eller det an-
dra? Ständiga överväganden och beslut att 
ta. I en grupp vill någon nå spets, en annan 
leka och den tredje är bara där.

Om jag skulle avbryta med att stämma 
under lektionen eller låta det passera? Nej, 
tänker jag, nu måste de få gehör med sig! 
Det blir mycket teknik under lektionen 

”Jag ska komma ihåg 
att leka lite mer med 
att de kan bestämma 
vissa saker.”

7. Koncentration och fokus
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och jag tänker att jag skulle lagt in mer 
musik, till exempel kompat på piano när 
de bara spelade en ton.

Jag ska komma ihåg att leka lite mer 
med att de kan bestämma vissa saker.  
Som till exempel: Vilket finger ska vi ta 
nu? 

Jag tänker att när en och en spelar 
skulle jag behövt ge dem som inte spelar 
en uppgift, till exempel att räkna till fyra 
i pauserna.  På den här lektionen var de 
otroligt fokuserade länge kan jag ändå 
konstatera. På en lektion som jag avsatt 
30 minuter för så höll vi igång 20 minu-
ter. Det var de första 10 minuterna som 
användes till att packa upp (vilket jag bett 
de göra innan lektionen men så blir det 
inte alltid), ta fram stolar, stackelbräda 
med mera.

Jag upptäckte när jag tittade på filmen 
efteråt att det som jag upplevde som stress 
inte blev så oroligt utåt. Avslutningsvis 
vill jag redogöra för mina tankar om vad 
bristande fokus kan bero på och vad jag 
skulle kunna göra:

Elever är trötta
Byt aktivitet eller låt en eller flera elever 
som inte är trötta spela för de andra. Väd-
ra. Rörelse om det varit stilla aktivitet

Elever har tråkigt
OK att ha tråkigt en liten stund men sedan 
måste något intressant hända. Om en elevs 
cello måste stämmas kan de andra komma 
fram och titta på stämapparaten och se hur 
det går.

Om stallet välter och tid behövs för att 
fixa det 
Låt eleverna komma fram och titta och 
förklara vad jag gör. Lätt där annars att 
en försöker ruscha på och stressas för att 
snabbt hinna börja spela. 

En elev som snabbt klarar något bra och 
väntar  
Kanske kan vi prata om vad som kan vara 
svårt och hur vi löser det så kan eleven 
som har svårt för det få hjälp. Skoja med 
dem.

Elever förstår inte eller kan inte göra det 
jag önskar
Om vissa elever blir stökiga har jag 
märkt att det kan vara ett sätt att dölja 
att de inte kan. Kolla att de förstår och ta 
det mycket grundläggande. Lyssna på dem 
så kanske det dyker upp en förklaring vad 
de inte förstår.

Jag håller inte tråden kanske för att jag 
inte själv vet vad jag ska välja att göra.
 Även om jag bestämt innan så kan nå-
got hända som gör att jag behöver hitta 
på något annat och valen vad som ska 
göras kan vara många. Bestämma och 
vara tydlig, säg eller skriva upp om det lätt 
kan göras av mig utan bök att jag tar upp 
och ner cellon för mycket.

 

Inspiration
Bogren, E. (2011). Små låtar för små 
stråkar: cello. Musikförlaget Lutfisken.

Jeppson, C. (2020). Rörlig och stabil, 
bred och spetsig – Kulturell reproduk-
tion för breddat deltagande i den 
svenska Kulturskolan.  (Doktorsavhand-
ling.) Göteborgs universitet.

”Jag och Kulturskolan 
riskerar bli otydliga då 
vi ska både vara en fri
tidsaktivitet och skola.”

7. Koncentration och fokus
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Bakgrund och syfte
Syftet med detta ”aktionslärande” är att 
få en inblick i elevens förståelse av den 
spelade musiken. Med strukturerade 
samtal under ett antal lektioner får eleven 
möjlighet att skapa fördjupad förståelse 
för musiken och kan därigenom variera sin 
tolkning av det utvalda stycket. Avsikten 
är att ”lyfta blicken” från själva notbilden 
till det osynliga – till musikens innehåll – 
varigenom eleven ges en djupare kunskap 
om målet med tonerna. Målet är att på 
så sätt erbjuda flera verktyg, baserade på 
elevens egna erfarenheter, för att förstå 
nödvändigheten av kommunikation via 
musiken och musicerandet.

Frågeställning
Vad är det som leder till ett uttrycksfullt 
framförande av musik hos elever?

Process  
I aktionen deltar fem elever i åldrarna 
9 – 16 år, varav fyra flickor och en pojke. 
Antal spelår har varierat mellan två till sex 
år.  Genom strukturerade samtal följda av 
öppna frågor (Vad? Hur?) får de möjlighet 
att berätta om sitt spel. Under lektionerna 
arbetar vi med varje elevs aktuella stycke.  
Kommunikationen sker enskilt, i en trygg 
och respektfull miljö, där de har möjlighet 

att ostört och utifrån egna associationer 
resonera över hur de framför det valda 
stycket. Förutsättningen för samtalens ut-
veckling sker visserligen under tidspress, 
men under flera lektioner i följd. Däri-
genom ges eleven möjlighet till fortsatta 
funderingar inför nästa lektion.

Anna Simon 

Kontakt
anna.simon@uddevalla.se

Sammanfattning 
När styckets alla toner är ”rätt” men spelas 
utan förståelse och tolkning blir det fel 
ändå!  Hur kommer det sig att eleverna så 
ofta saknar inlevelse i sitt spel? Jag blev 
nyfiken på anledningen till detta och ge-
nom att intervjua och samtala med några 
elever om sitt spel hoppas jag finna några 
förklaringar.  Under samtalen ville jag 
väcka elevens nyfikenhet för tolkning av 
musiken. Genom att spela samma stycke, 
men med olika tonkvalitet – karaktär – för-
söker jag att få eleven intresserad av ett 
mer aktivt och målmedvetet musiceran-
de. Enligt svaren, tycker alla elever att det 
blir roligare att ”forma” sitt spel medvetet 
och komma fram till en egen tolkning!

8. Musiktolkning: Förståelse och musicerande

Under lektionerna går vi igenom det 
medvetna lyssnandets betydelse under 
övningen samt musik teoretiska begrepp 
knutna till det aktuella stycket.  Efter det 
fokuserar vi mer på musikupplevelse än 
notläsning genom att visa, härma, hitta 
melodi och rytmmönster. 

Ibland härmar elever virala källor, som 
YouTubes musikklipp. Det leder inte alltid 
till den önskade djupa musikförståelsen, 
men till en nöjd, glad och spelande indi-
vid. Här har jag, som lärare, ett svårknäckt 
problem: Att överväga balansen mellan 
”serverad” och ”inhämtad” inlärning vid 
pianot. Med serverad inlärningsstrategi 
menar jag att eleven härmar ”exakt”, efter 
förmåga musiken från nätet (t ex YouTu-
be) utan eftertanke. Inhämtad inlärning 

”De blir intresserade av 
teknik: Hur kan en viss 
tonkvalitet skapas?”
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sker när dom funderar och avväger musi-
kens innehåll och lär sig om tolkning som 
inhämtas från tonsättarens anvisningar och 
elevens egna funderingar.

Under lektionen går vi igenom alla mu-
sikaliska anvisningar i stycket som titel, 
tempo, agogik, nyanser och dess betydelse 
och mening. Eleven spelar som den ”bru-
kar” varpå vi fokuserar på anvisningarna i 
texten och analyserar skillnader. Därefter 
spelar jag elevens stycke på olika sätt: 
Vad står i noterna och vad har jag ”lagt” 
till som min tolkning? Vi avslutar varje 
lektion med att eleven blir ombedd att 
fundera över sitt spel till nästa lektion.
Jag noterar elevernas svar (inklusive egna 
funderingar) i en loggbok under lektioner-
na och reflekterar efteråt över deras svar.  

Resultat
När jag spelar elevens stycke på olika 
sätt blir de medvetna om olika tolkningar 
och varför de väljer den ena framför den 
andra.  Genom det väcks elevens intresse 
för tolkning, bättre fokus på sitt spel och 
ökad skaparglädje vid pianot. 

Dom äldre eleverna (13, 15, 16 år 
gamla) har mer insikt om musiken som 
kommunikations möjlighet, som ett extra 
språk, medan dom yngre (9, 11 år gamla) 
inte har nått den personliga mog naden till 
att självmant tolka musiken dom spelar.

De yngre tycker att kvaliteten i spelet 
ligger i att kunna spela snabbast möjligt, 
utan någon tanke på musikens innehåll. 
Ett exempel är när ”Faded”, en omtyckt låt 
av Alan Walker som handlar om saknad, 
spelas i racerfart av en elev.  När vi läser 

8. Musiktolkning: Förståelse och musicerande

Inspiration
Emmoth, Anna-Karin. (2017/18) Fördjupad 
musikalisk lärande. Aktionslärande vid Kalix 
Kulturskola läsåret 2017/18.  Rapporten kan 
hämtas från webbsidan https://larkultur.se/
kollegialt%20lärande%20.html

Ladåker, E. & Lennartsson, A. (2008). Musi-
kaliskt uttryck i pianoundervisning – när och 
hur? – En studie utifrån ett instrumentallä-
rarperspektiv. Examensarbete. Göteborgs 
universitet. Hämtad från https://gupea.
ub.gu.se/bitstream/2077/20020/1/gu-
pea_2077_20020_1.pdf

”När vi läser igenom 
lyriken och provar oss 
fram med olika tempon 
ändras spelsätt och 
tolkning”

igenom lyriken och provar oss fram med 
olika tempon ändras spelsätt och tolkning. 
Efter några försök väljer eleven ett lång-
sammare tempo och ett mer känslosamt 
framförande som hon till slut blir nöjd och 
glad med!

Eleverna har svårt att beskriva sin före-
ställning om det spelade stycket. På frågan 
om varför de väljer ett visst stycke svarar 
de att de gärna vill spela något de känner 
igen och att det skall påminna dem om 
något. Jag tolkar det som att de har någon 
fantasibild som de knyter an till i musiken, 
men att de saknar verktygen att nå denna. 
Under lektionerna lyckas vi få en ökad 
förståelse för musiktolkning genom att 
eleven får möjlighet att uppleva och skapa 
olika tonkvaliteter. Hur låter det? Varför? 
och Vilken av dessa föredrar du?  

Enligt svaren, tycker alla elever att det 
blir roligare att ”forma” sitt spel medvetet 
och komma fram till en egen tolkning! De 
blir intresserade av teknik: Hur kan en viss 
tonkvalitet skapas? De förstår även vikten 

av medvetet lyssnande. Genom lyssnandet 
kan de avgöra om och vad de blir bättre 
på från gång till gång. De växer i sitt spel, 
får mod till nya försök och får därigenom 
bättre självförtroende i sitt musicerande.

Reflektion
Det verkar enligt svaren, förutom från 
den äldsta eleven, att eleverna inte lyssnar 
medvetet på sitt spel och förändrar det inte 
heller självmant om jag inte ber om det. 
Jag förstår det som att de inte är medvetna 
om sina tolkningsmöjligheter. Att de sak-
nar förståelse för musicerandet. Förmod-
ligen på grund av ovanan att fördjupa sig i 
den spelade musiken och formulera sig om 
den, eller av ämnets abstrakta natur. Vid 
nedteckning av lektionsobservationerna 
och efter mina reflektioner över elever-
nas svar, får både jag och eleven bättre 
förståelse för samtalens och det medvetna 
lyssnandets och övningens betydelse. Som 
lärare blir jag medveten om vikten av att 
förstå hur och vad eleven tänker.

Med egen och gemensam analys av ”ak-
tionen”, får vi en ”reflekterad erfarenhet”. 
Den dokumenteras och blir till ett under-
lag för ”beprövad erfarenhet”. Denna kan 
i sin tur bli en inspirationskälla för våra 
kollegors yrkespraktik. Våra reflektioner 
väcker nya frågeställningar med många 
hur-, vad- och varför-frågor om elevers 
inlärning och musicerande, som genom 
nya samtal och reflektioner får vårt eget 
lärande till förändring, prövning och för-
hoppningsvis förändring till det bättre.

Jag vill gärna, som någon uttryckt det, 
vara 
… elevens ”Drömfångare”, det vill säga 
förvalta de oslipade diamanternas förmå-
gor… !
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Frågor om övning

Notbild
1.  Hur övar du? En liten bit i taget eller alltid från början? Varför en liten bit i stället för 

hel stycket (om det är så)? Jämnar det ut flytet mellan lättare och svårare fraser? 

2.  Hur känns det när du övar långsamt: Mindre osäkerhet och mer fokus på övningsmo-
menten?

Förståelse
1.  Försöker du spela på olika sätt?

2.  Händer det att du letar upp musiktermer (du inte förstår)?

Frågor om tolkning
1.  Vad upplever du när du spelar det aktuella stycket? Tankar om titel, karaktär, stäm-

ning? Härmar du eller försöker du ha en egen förståelse, tolkning?

2.  Hur får du fram stämningen i stycket (tekniska färdigheter)?

3.  Varför skall man tolka ett stycke? Paralleller mellan entonig högläsning och uttrycks-
full sådan?

4.  Påverkas du själv av en lyckad tolkning (förmågan att variera ditt spel)?

Bilaga 
Frågor som var basen i de strukturerade samtalen med eleverna

8. Musiktolkning: Förståelse och musicerande
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Val av ämne/Syfte 
Jag ville inspirera mina sångelever att ut-
trycka alla sina känslor genom det instru-
ment som de själva har valt: sången. Jag 
upplever att många barn och framför allt 
ungdomar känner sig stressade och stän-
digt bedömda i en värld där de upplever 
att de måste prestera större delen av sin 
vakna tid. Det gäller i skolan, på sociala 
medier och i aktiviteter som till exempel 
olika idrotter som de deltar i på fritiden. 

Eftersom jag själv alltid har haft min 
sång som ett uttrycksmedel, så ville jag 
förmedla att det kan vara ett sätt att känna 
och uttrycka alla sina känslor. Jag tror att 
alla människor behöver hitta sitt eget sätt 
att uttrycka sig för att må bra. Jag ville ge 
eleverna möjlighet att leva sig in i sin sång 
på ett djupare, konstnärligt sätt. Den som 
vill kan i ett senare skede förmedla det 
vidare till en publik men först och främst 
är det ett sätt att få fatt i sina egna känslor 
och få känna exempelvis glädje, tröst eller 
avslappning. Jag vill att de ska känna sig 
trygga i att jag inte bedömer dem utan 
vill medverka till att de får utvecklas i sin 
egen takt efter sin mognad och förmåga 
och att det är bra nog!

Frågeställning
Hur kan jag inspirera mina elever att använ-
da sin sång som ett uttryck för känslor?

Process
Jag bad två av mina sångelever, båda 14 
år, att delta i mitt aktionslärande. Båda 
ville att jag skulle välja en sång och det 
blev ”Guldet blev till sand” ur musikalen 
Kristina från Duvemåla, skriven av Björn 
Ulvaeus och Benny Andersson. Jag valde 
den därför att den har en tydlig roll att gå 
in i och en text som uttrycker många olika 
känslor. Som inspiration inför mitt arbete 

läste jag aktionsdokumentationen ”Moti-
vation och engagemang hos sångelever” 
av Johanna Lindgren, Kalix Kultursko-
la. Jag dokumenterade lektionerna och 
intervjuerna med hjälp av loggbok och 
dagboksanteckningar.  

Lektion 1
Jag började med att ge eleverna tonbild-
ningsövningar utan ord och bad dem 

Beatrice Olsson

Kontakt
beatrice.olsson@uddevalla.se

Sammanfattning 
Med aktionen ville jag medverka till att 
två av mina sångelever kunde uttrycka 
sina känslor mer i sin sång, både som 
ett sätt att må bra men också för att 
utvecklas musikaliskt. Resultatet visade 
att de båda tyckte att det var roligt att 
tolka texten och leva sig in i musiken på 
ett djupare sätt men att de upplever 
att de inte hinner öva så mycket som 
de skulle vilja.

9. Att uttrycka känslor genom sång
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försöka uttrycka olika känslor som t.ex. 
glädje, sorg, vemod och ilska. Sedan lyss-
nade vi på en inspelning av sången med 
Peter Jöback och gick igenom melodi och 
text tillsammans. 

Lektion 2
Vi fortsatte öva på att uttrycka känslor 
i uppsjungningen. Sedan pratade vi om 
texten och jag ställde frågor som de fick 
fundera över: Vem är personen i sången? 
Vilka olika känslor uttrycker karaktären? 
Vilka ord är viktiga att betona? Vilka olika 
nyanser kan du använda för att göra sång-
en levande? Till nästa lektion bad jag dem 
att lära sig texten utantill för att kunna 
uttrycka sig fritt.

Lektion 3
Den sista lektionen blev först två veckor 
senare för båda eleverna, i det ena fallet 
på grund av sjukdom och i det andra fallet 
på grund av mycket skolarbete. Det var 
inte bra för vårt arbete men kanske gav det 
något ändå, verkligheten ser ju ut så i vår 
verksamhet. Ingen av eleverna hade lärt 
sig hela sången utantill så vi jobbade med 
en del av den under lektionen och avsluta-
de med en intervju kring deras upplevelser 
av hur vi hade jobbat under aktionen. 

Resultat
Min utgångspunkt i det här arbetet var att 
jag ville ge eleverna möjlighet att använda 
sin sång som ett uttryck för känslor, på ett 
djupare konstnärligt plan.  Jag försöker 
alltid jobba på det viset men det är svårt 
att hinna arbeta ingående med sångteknik, 

textanalys, nyanser, inlevelse med mera på 
den korta lektionstid som vi har.  

Mina två sångelever är väldigt olika. 
Den ena är van att uttrycka sig och känner 
sig trygg med det. Hon tyckte att det var 
bra att fokusera extra på känsla och det 
kändes naturligt för henne. Min andra sån-
gelev är väldigt blyg och har svårare att 
uttrycka sig men säger själv att hon mår 
bra av att sjunga. Hon tyckte att det var 
svårt men roligt. För henne tror jag att det 
hade krävts många fler tillfällen än de tre 
lektioner som nu fanns till förfogande för 
att märka något resultat och vi fortsätter 
jobba med detta i undervisningen. 

Ingen av sångeleverna övar särskilt 
mycket hemma, bara två gånger/vecka 
och ca 10 minuter varje gång. Båda sa att 
det beror på mycket skolarbete och andra 
aktiviteter och att de skulle vilja sjunga 
mer hemma om de hade möjlighet. Jag 
försökte uppmuntra dem till att ta vara på 
de små stunderna man ju ofta har emellan 
alla sina måsten. Jag tycker att resultatet 
visade att eleverna tyckte om och mådde 
bra av att fokusera på känsla och inlevelse 
men att de inte riktigt lägger ner den tid 
som behövs för att gå in i sin sång på ett 
djupare sätt.

Reflektion
I mitt arbete på Kulturskolan vill jag inspi-
rera eleverna att utvecklas men jag känner 
ofta att sången kommer långt ner på deras 
prioriteringslista. Först kommer förstås 
skolarbetet. Efter det kommer, för många 
barn och ungdomar, olika idrotter som de 
ägnar sig åt på fritiden och som ofta tar 

fyra–fem eller fler kvällar i anspråk. En 
del har flera sådana aktiviteter och är inte 
lediga en enda kväll på hela veckan. Då är 
det inte konstigt att det är svårt för elever-
na att hinna öva hemma! 

Inför mitt aktionslärande läste jag ett 
arbete skrivet av en sånglärare i Kalix. 
Hon jobbade på Estetiska gymnasiet och 
även hon kände av att sången hamnade 
långt ner på listan till förmån för ”viktiga-
re ämnen” i skolan trots att eleverna själva 
hade valt att studera på musikgymnasium. 
Så att Kulturskolans ämnen hamnar gan-
ska långt ner på elevernas ”att göra-lista” 
är ju inte alls konstigt men det kan göra 
att jag ibland känner frustration och brist 
på motivation. Jag vill ge så mycket mer 
till mina elever. Samtidigt vet jag att den 
lilla stunden vi sjunger tillsammans varje 
vecka kan betyda väldigt mycket. Det 
blir en stunds avkoppling och glädje mitt 
i alla måsten och kanske är det gott nog? 
Kanske är det så att eleverna är fullt nöjda 
med detta och att önskan att ge dem mer 
bara ligger hos mig? 

En ny frågeställning som kommit till 
mig handlar mer om mig själv och är: Hur 
kan jag känna att mitt arbete är menings-
fullt trots att mitt ämne ibland ligger långt 
ner på elevernas prioriteringslista?

Inspiration
Johanna Lindgren: Motivation och en-
gagemang hos sångelever. Dokumen-
tation av aktionslärande vid Kultursko-
lan i Kalix läsåret 2017/18. Rapporten 
kan hämtas från webbsidan https://lar-
kultur.se/kollegialt%20lärande%20.html

”Jag ville ge eleverna 
möjlighet att använda 
sin sång som ett uttryck 
för känslor, på ett dju
pare konstnärligt plan.”

9. Att uttrycka sig genom sång

Bilaga
Intervjufrågor
1.  Hur mycket övade du under veckan? 

Mer/ mindre eller lika mycket som 
vanligt?

2.  Hur kändes det att gå djupare in och 
jobba mer konstnärligt med sången?

3.  Kommer du att öva på ett annorlunda 
sätt i fortsättningen p g a vårt aktions-
lärande?
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Val av ämne/Syfte
En fråga som ofta kommer upp till dis-
kussion bland oss lärare är: ”Det händer 
ingenting med eleverna, de övar inte 
hemma”. Jag undrar om det är möjligt 
att lära sig spela fiol utan att öva hemma. 
Syftet med aktionen är att se om jag som 
pedagog kan lägga upp lektionerna på ett 
sätt som gör att eleverna kan lära sig spela 
fiol genom att bara spela på lektionen och 
inte öva hemma. 

Frågeställning
Vad krävs av mig som pedagog för att få 
eleverna att lära sig spela fiol utan att öva 
hemma?

Process
Med utgångspunkt från frågeställningen 
har jag lagt upp min aktionsplan så här: En 
grupp med fyra elever i högstadieåldern 
och jag träffas varje vecka 30 min tillsam-
mans och en stund enskilt med var och 
en var fjärde vecka. Målet för oss är att få 
upp fingerfärdigheten och spela en låt i ett 
snabbt tempo. Aktionen pågick under fem 
veckor mellan start i vecka 3.

Vi börjar varje lektion med att spela nå-
got som de kan, på gehör. Sedan fortsätter 
vi med fingerövningar i alla möjliga for-
mer och kombinationer. Jag lägger också 

Eva Danielsson

Kontakt
eva.danielsson@uddevalla.se

Sammanfattning 
Öva – övning. En ständig fråga bland 
elever och lärare är: Måste man öva 
hemma för att lära sig spela fiol?!  Är 
det så? För vem är det så? Beror det på 
vem man frågar och vart den vill nå, 
vilket mål den har? Jag ville i min aktion 
pröva om det är möjligt att lära sig spela 
fiol utan hemövning. Aktionens resultat 
visar att det till en viss gräns/nivå går att 
lära sig spela utan att öva hemma. Jag 
är nöjd med resultatet: Eleverna kan nu 
spela halva låten i ett snabbt tempo. 
Men jag undrar fortfarande över om det 
går att komma så långt i sitt fiolspel att 
en kan stå på ”egna ben” utan att öva 
hemma.

10. Övandets vara eller icke vara 

in korta enkla småstycken att spela snabbt. 
Sedan övar vi låten ”Devil’s dream” som 
är målet för aktionen. Vi övar på gehör 
och med noter och att spela noterna/toner-
na i låten i olika kombinationer, långsamt, 
snabbt och rytmiserat etc. Eftersom lek-
tionstiden inte är så lång gäller det för mig 
att vara mycket strukturerad och effektiv 
för att hinna med alla övningar.

Förutom dessa 30 min tillsammans 
varje vecka får varje elev en stunds, ca 
10 min, enskilt spel var fjärde vecka med 
samma upplägg som på lektionen.  Under 
aktionen har jag fört dagbok över vad som 
hände på lektionerna.

”Räcker det att kunna 
spela ”Blinka lilla”  
eller att dra stråken 
fram och tillbaka på 
strängen?”
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Resultat
Med tanke på att lektionstiden är ganska 
kort (30 min/vecka), att vi träffas en gång/
vecka och att processen har fortgått under 
en kort tid är jag nöjd med resultatet. Den-
na grupp elever har fått igång fingrarna 
och kan spela halva låten snabbt.

Mina lektioner brukar innehålla fler 
moment samt att vi brukar spela/musi-
cera mera. Denna period har fokus varit 
på att få igång fingrarna och att spela en 
låt snabbt. Elevernas fokus har varit på 
topp! Deras reaktion på processen är att, 
eftersom vi stött och blött dessa fingeröv-
ningar, de har lärt sig utan att öva hemma. 
Vilket har varit bra och kul under en be-
gränsad period, men i längden lite tråkigt. 
De vill ha variation…

10. Övandets vara eller icke vara 

”Vad krävs av mig 
som pedagog för att 
få eleverna att lära sig 
spela fiol utan att öva 
hemma?”

Reflektion
Det jag tar med mig av denna aktion är att 
den metodik jag vanligtvis använder är jag 
nöjd med och den fungerar bra, men att 
ibland göra en djupdykning typ detta att 
öva på lektionen och inte hemma i något 
moment är ett bra sätt att komma lite 
”längre”.

Nya frågeställningar som väckts hos 
mig är: Hur tänker eleverna? Är de nöjda 
med att komma och spela med mig en 
gång/vecka? Räcker det att kunna spela 
”Blinka lilla” eller att dra stråken fram och 
tillbaka på strängen? Det är något att ta 
med sig till en eventuellt ny aktion.
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Val av ämne/Syfte  
Jag upplever att de av mina elever som 
säger sig ha övat på det vi jobbar med, gör 
det för MIN skull och inte för sin egen. 
Jag brukar be eleverna leka med tanken 
var de ser sig själva med sitt instrument 
om 10 år. Dröm fritt, svaret blir målet!

Jag behöver bli tydligare i min roll 
som pedagog men också som förebild. 
Att blanda upp undervisningen mer. Kolla 
inspirerande klipp på Youtube, visa på 
framgångsexempel! Förhoppningen var att 

Kalle Ed

Kontakt
karl.ed@uddevalla.se

Sammanfattning 
Eleverna behöver hitta lusten och drivet 
själv att spela eftersom den mesta av 
speltiden görs utan lärare.  Jag har i min 
aktionsforskning arbetat med att försöka 
motivera eleven att spela på ett lustfyllt 
sätt mellan lektionerna. Mitt planerade 
aktionsupplägg kunde inte genomföras 
på grund av att Studyplan, som skulle 
vara ett viktigt verktyg för aktionen, inte 
gick att använda på det sätt jag hopp-
ats på. Jag fick tänka om och utföra 
aktionen på annat vis.

11. Gitarrspelandets möjligheter

”Jag upplever att de av 
mina elever som säger 
sig ha övat på det vi 
jobbar med, gör det för 
MIN skull och inte för 
sin egen.”

fånga elevens intresse för gitarrspelet och 
väcka lusten i dem själva så att de på egen 
hand utforskar och upptäcker nya spelsätt. 

Frågeställning 
Hur motiverar jag eleven att spela mer 
lustfyllt mellan lektionerna?

Process 
Bland mina elever valde jag ut två pojkar 
som är båda är 12 år och som spelat i två 
år. Gemensamt för båda är att de inte är 
så övningsflitiga. Lektionernas upplägg 
utgjorde ingen skillnad mot andra lektio-
ner. Skillnaden däremot var att jag mer 
riktat arbetade mot att utmana eleven i 
större utsträckning, att ”pusha” lagom hårt 
så att eleven fann ett nöje i att åtminstone 
anta utmaningen och prova. Och därige-
nom förhoppningsvis väcka en spellust. 
Parallellt med detta var tanken att använda 
”Studyplan”.

”Studyplan” är en funktion på 
”Speedadmin”, en plattform vi använ-
der för schemaläggning, närvaro, mail/
sms-kontakt med hemmen etc. ”Stu-
dyplan” är en kanal där man som lärare 
kan ha direktkontakt med eleven i form 
av chat. Man kan göra en veckoplane-
ring samt dela länkar. Vid aktionens start 
visade det sig att chat-funktionen inte var 
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tillgänglig då den inte var färdigutvecklad 
från grundarens sida. Min idé var att an-
vända ”Studyplan” och dess chat-funktion 
som en smidig och snabb kanal till eleven 
där länkar av olika slag skulle funge-
ra som en morot till ökad spellust. Då 
funktionen inte gick att använda fick jag 
tänka om och istället prova att ge eleverna 
spelmässiga utmaningar där eleven fick 
testa sina gränser.

Under processens gång har jag fört 
loggbok över vad som gjorts. Eleverna 
själva visste inte om aktionen. Jag valde 

veckan vilket resulterade ett steg bakåt i 
processen. Mycket i skolan och tidsbrist 
var elevens förklaring. 

Elev 2 ville oftast bara prata om ditten 
och datten, vilket i och för sig alltid är 
trevligt. Jag såg en utmaning att väcka 
lustspelandet hos denne elev och gjorde 
ett försök. Efter ett samtal (bland många 
andra) landade vi i en låt av Larz-Kris-
terz som han gärna ville spela. Vid andra 
lektionstillfället gick vi igenom låten. Han 
kunde redan ackordsgreppen, vilket var 
överraskande eftersom han inte visat det 

förut. Med pepp och uppmuntran hopp-
ades jag på ett rejält kliv framåt vid 3:e 
lektionen men gitarren hade legat i sitt 
fodral hela veckan så det hade inte blivit 
något spelande alls.  

Reflektion
Jag tycker det här var en spännande 
utmaning eftersom man lätt bara ”kör på” 
utan att reflektera så djupgående över sin 
undervisning. Just att väcka elevers lust att 
spela är en viktig del i en elevs utveck-
lingsbana. Att valet föll på dessa två herrar 
berodde att jag såg en utmaning i just detta 
hos dem. Jag gav mig själv tre veckor för 
aktionen vilket var för kort för att en sådan 
här tanke skulle kunna ge resultat. En ter-
min hade varit mer användbart. Eftersom 
”Studyplan” med dess chat-funktion inte 
fungerade valde jag ett annat genomför-
ande. Uppgiften hade kunnat lösas med 
samma upplägg fast genom mail eller 
sms men eftersom aktionen utgick från 
”Studyplan” och för att testa dess funktion 
valde jag att istället tänka om helt, åtmins-
tone under aktionens tre veckor. Idag hade 
jag valt mail eller liknande.

Det jag lärt mig själv är att tydliggöra 
processen och målet mer effektivt. Jag ut-
går oftast från eleven och nivån och deras 
inlärningstakt. Jag för ett ständigt samtal 
med mina elever om vad de vill och vill 
få ut av gitarrundervisningen men det är 
inte alltid de själva kan sätta ord på det. 
Av detta lär jag mig att jag som pedagog 
har en viktig uppgift i att hjälpa dem att 
hitta de orden vilket gör det här yrket så 
spännande och utmanande.

”Jag tycker det här var 
en spännande utmaning 
eftersom man lätt bara 
”kör på” utan att reflek
tera så djupgående över 
sin undervisning.”

att inte berätta eftersom det då kanske 
skulle påverka studien.

Resultat 
Elev 1 började ganska lovande när jag gav 
honom en utmaning att lära sig ett stycke 
utantill. Vilket han också nästan gjorde. 
Fuskade lite grann med fingersättningen 
som vi noggrant gått igenom. Vi kikade 
på låten igen med den korrekta fingersätt-
ningen och samma utmaning gavs. Vid 
tredje och sista lektionen för aktionen 
hade eleven knappt spelat något under 

11. Gitarrspelandets möjligheter
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AnnaCharlotta Gustafsson

Kontakt 
anna-charlotta.gustafsson@uddevalla.se

Sammanfattning 
På Kulturskolan Uddevalla ska vi ef-
tersträva att ha grupplektioner i alla 
ämnen. Därför ville jag undersöka hur 
eleverna uppfattar grupplektion kontra 
enskild lektion i sångundervisningen. 
De flesta av mina sångelever vill sjunga 
enskilt eller två och två men det finns 
naturligtvis undantag. Efter att ha ge-
nomfört aktionen med fyra elever, som 
alla går på högstadiet, så fick jag fram 
ett resultat som kanske inte var helt för-
vånande men ändå intressant. Nu fick 
jag höra eleverna uttrycka med egna 
ord hur de ser på fördelar och nackde-
lar med de båda lektionsformerna.

12. Grupplektion eller enskild lektion – det är frågan

Val av ämne/Syfte
Jag valde denna fråga för att få fram vad 
som eleverna egentligen finner är värde-
fullt med att sjunga i grupp och vad man 
då saknar i det individuella och omvänt. 
Frågan kommer upp då och då i möten 
med kollegor och arbetsgivare. Utifrån 
den erfarenhet jag har av att arbeta som 
sånglärare, med både enskilda lektioner 
och grupp, kanske det kan verka ganska 
självklart vad svaren skulle kunna bli. 
Men nu var det elevernas egna ord jag 
ville åt och för att se om de skilde sig från 
mina. Jag ville också ha detta som under-
lag för diskussioner när vi i lärargruppen 
diskuterar att arbeta med musikelever i 
grupper eftersom det traditionellt mest har 
varit enskild undervisning på instrumen-
ten. Några tycker inte att grupp är den op-
timala undervisningsformen och vill ändå 
ge enskilda lektioner på sitt instrument 
trots att det är en uppmaning från arbetsgi-
varen att vi ska eftersträva grupp. 

Frågeställning 
Vad tycker sångelever om grupplektion 
kontra enskild lektion?

Process
 Jag lade upp aktionen över fem veckor 
med en grupp bestående av fyra elever, 

alla tjejer, som är 15–16 år gamla och 
ganska jämna i kunskapsnivå. Vid fyra 
tillfällen hade vi 30 min grupplektion som 
följdes av enskild lektion i 15 min med 
rullande schema för de fyra eleverna som 
deltog i aktionen. Vid grupplektioner-
na förde jag loggbok. Just under de här 
veckorna jobbade vi med temat jazz. Jag 
frågade vilken deras ingång till jazz var, 
vilka erfarenheter de hade av att lyssna på 
jazz och vad de tänker på när de hör ordet 
”jazz”. Vi gick igen om vad som är typiskt 
för just jazzmusik: improvisationen, de 
fria tolkningar och samspelet mellan 
musikerna. Mina tonbildningsövningar 
och uppvärmning var mer präglade av jazz 
under de här veckorna och jag gav öv-
ningar som man kan koppla till jazzmusik 

vad gäller rytm och tonalitet. Jag lät också 
eleverna först improvisera tillsammans på 
ett enkelt sätt över en ackordföljd. Däref-
ter en och en. 

Eleverna tyckte det var ganska svårt 
och ovant men alla gjorde sina försök 
och mognade mer och mer i uppgiften.  
De fick låten ”Body and soul” av Johnny 
Green, att jobba med. Vi lyssnade på flera 
versioner av ”Body and soul” och note-
rade vilka variationer de olika musikerna 
gjorde på melodin. När de lärt sig låten 
enligt notbilden fick var och en göra sin 
variation på minst ett ställe i låten och 
redovisa nästa vecka. Det här momentet 
upplevde de som lite pirrigt och utma-
nande att inför de andra sjunga fritt och 
använda sin intuition eller fantasi. 

I de individuella lektionerna, som följde 
efter grupplektionen, fick eleverna själva 
välja en låt som de ville jobba med. Jag 
fick i förväg veta vilken och jag letade 
passande övningar och metoder för att 
hitta en teknik som går ihop med deras 
tolkning. Vi gick mer noga igenom om 
tonarten passade just den elevens röst-
läge, hur rösten kan förändras i olika 
lägen och när det passar bättre att sjunga 
med bröströst eller inte.  Det innebar en 
mer detaljerad form av undervisning just 
lämpad efter varje individs förutsättningar. 

”På frågan om fördelar 
med grupplektion  
svarade eleverna att  
det sociala är viktigt.”
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Vi lade också en hel del tid på interpreta-
tion och uttryck. Men så klart, det dröjer 
ju fyra veckor till nästa enskilda lektion 
så det bygger ju på att de verkligen provar 
och tränar hemma på tekniken och tolk-
ningen. 

Femte lektionen var en samtalslektion 
med en och en. Jag hade förberett fråge-
ställningar som jag ställde muntligt och 
gjorde anteckningar under tiden. Se Bilaga 
1 och 2.

Resultat 
Här nedan visas hur eleverna svarade på 
frågorna jag ställde vid samtalet under 
aktionens femte lektion. För detaljerade 
svar, se Bilaga 2.

Fördelar med grupplektion 
På frågan om fördelar med grupplektion 
svarade eleverna att det sociala är viktigt. 
De träffas som inte annars brukar träffas 
och det är trevligt att mötas i samman-
hanget. Vid grupplektionen tycker elever-
na att man utvecklas mer och lär sig hålla 
en stämma. Det går snabbare att lära sig 
en låt då man backar upp varandra och alla 
tar tag i olika delar. 

Nackdelar med grupplektion
Nackdelar däremot kan vara att man inte 
utvecklar sig själv lika mycket. Man kan-
ske inte hör sig själv riktigt och tar därmed 
mindre ansvar. Det kan vara lite känsligt 
och utelämnande i vissa moment och kän-
nas en smula begränsande, till exempel då 
vi jobbade med improvisation. Dessutom 
kan det bli krångligt att få ihop ett schema 

som passar allas tider. Vissa upplevde att 
de fick ”offra” sig lite för gruppen.

Fördelar med individuell lektion 
Fördelar med individuell lektion kan vara 
att man utvecklar sin egen röst bättre, man 
kan få tonarter och låtar som passar just en 
själv. Det kan kännas lättare att uttrycka 
sig. Det upplevs inte så pinsamt att sjunga 
fel till exempel. Man kan lägga mer fokus 
på sig själv.

Nackdelar med individuell lektion
Nackdelar med individuell lektion är till 
exempel att det är lite mer isolerat, att man 
inte kan lära sig av varandra och att man 
blir ovan att sjunga med andra och missar 
stämsången. 

De övriga svaren i samtalet visade 
på att eleverna som helhet är nöjda med 
upplägget i undervisningen och det vi gör 
på lektionerna både i grupp och enskilt. På 
frågan vad som är mindre bra med under-
visningen svarade eleverna att de vill ha 
mer eftersom tiden är för kort, lektionerna 
för sällan och att de får för lite individuell 
träning. Sammanfattningsvis kan jag se att 
elevernas egna önskningar och mål verkar 
bli uppfyllda i undervisningen men att de 
vill ha förutsättningar att utvecklas mer. 

Reflektion
Mina tankar kring aktionens resultat är att 
jag blev inte så överraskad av svaren. Men 
jag blev förvånad i höstas då vi skulle 
lägga schema att de alla fyra vill sjunga 
tillsammans fast de skulle gå årskurs nio 
allihop. Upplägget med grupplektion följt 

av enskild lektion har jag uppskattat och 
det har tjejerna också tydligen. Det känns 
inspirerande att jobba med dem i det här 
arbetssättet. Nu hör det till saken att de är 
pigga på och gillar utmaningen att sjunga 
stämsång och för mig har det varit roligt 
att hitta ”rätt” låtar till dem. Att de är gan-
ska jämna i kunskapsnivå har underlättat 
inlärningen. 

På elevernas önskan om att utvecklas 
mer skulle jag vilja påstå att de övar/trä-
nar alldeles för lite hemma. Det vi gör på 
lektionerna känns som det är det tillfälle 
då de jobbar med sångteknik även om de 
kanske varje dag sjunger sånger som de 
gillar hemma med sina digitala kanaler.

Det är svårt att sätta ihop grupper med 
tanke på schemaläggning, ålder, kun-
skapsnivå och personlighet. Dessutom 
menar jag att sången är så pass mycket 

ett instrument som du gör själv. Du är 
instrumentet och det blir ganska stor 
skillnad att just sjunga tillsammans med 
andra än själv med din lärare. Det kräver 
mod och självförtroende. Visst kan man 
bygga upp det också men vissa individer 
har svårt att lämna ut sig så pass mycket 
som man behöver när man har rösten som 
sitt instrument. Vi försöker så gott det går 
att göra undervisning för grupper om två 
till fyra elever i sångundervisningen men 
det lyckas inte alltid trots att kön är ganska 
lång i ämnet sång. 

Nästa läsår kanske några i gruppen 
som jag gjorde aktionen med, ändå väljer 
enskild sånglektion då de alla ska börja i 
gymnasiet inne i stan. Då blir det svårare 
att få ihop ett fungerande schema och jag 
tror att det skulle vara bra för dem att dela 
upp sig och sjunga enskilt.

”Dessutom menar jag 
att sången är så pass 
mycket ett instrument 
som du gör själv.”

12. Grupplektion eller enskild lektion – det är frågan
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Intervjuguide

1 a. Vilka fördelar finns med grupplektion?

1 b. Vilka nackdelar finns med grupplektion?

2 a. Vilka fördelar finns med enskild lektion?

2 b. Vilka nackdelar finns med enskild lektion?

3 a. Vad är bra med vårt upplägg?

3 b. Vad är dåligt med vårt upplägg?

4 a. Är du nöjd med det vi gör på lektionerna?

4 b. Vad är det som är bra?

4 c. Vad är det som är mindre bra?

5. Uppnår vi dina önskningar?

6 a. Får du tillräckligt med individuell träning?

6 b. Får du dina individuella val av låtar tillfredsställt?

7. Får du tillräcklig chans att sjunga stämmor/ensemblemusik?

8. Övrigt?

Bilaga 1

12. Grupplektion eller enskild lektion – det är frågan
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Elev Fördelar Nackdelar

1 ”Kul att sjunga i stämmor ”
 ” Man lär sig mycket på att hålla en 
egen stämma”

”Det går snabbare att lära sig en låt” 
”Alla tar tag i olika delar” 
”Lär sig sjunga med andra” 
”Bra rent socialt”

”Inte riktigt får utvecklas själv” 
”Min egen röst får inte samma träning”
”Mindre chans att bestämma låt”

2 ”Köra flerstämmigt”
”Det blir mer styrka” 
”Härligt att sjunga med andra”
”Inspirerad av andra”

”Utvecklas inte mycket själv”
”Svårt att själv reflektera om det är så” 
”Det kan vara svårt att höra” 
”Ta eget ansvar”

3 Man stöder varandra i sångerna. 
” ’Hjälp’ liksom” 
” Trevligt att träffa andra som man inte 
ser annars alls” 

”Tiden, så att det passar alla”
 ” Jag får vänta efter skolan och busstider att 
passa” 

”Inte perfekt just nu” 
”Fokus på hela gruppen”

4 ”Roligare med fler stämmor”
”Man utvecklas mera i det” 
”Kul att träffas” 
”Ta stämmor utvecklas man i”
 ” Man blir van att sjunga med andra 
för varandra”

 ” Lite rädd för att bli ’dömd’ med blickar 
och så” 

 ” Improvisationen var känsligt- att ”lätt göra 
bort sig”

”En smula begränsande” 
”Ställer lite större ’krav’”

Bilaga 2
Sammanställning av svar elevsamtal på frågorna 1a–2b

Vilka fördelar/nackdelar finns med grupplektion?

Elev Fördelar Nackdelar

1 ”Utvecklar sin röst bättre” 

” Kan bestämma låtar och lägga upp 
vad man ska träna på”

”Lite isolerat” 

”Enskilt = förbättra min röst”

 ”Lite för sällan”

2 ”Utvecklas mer på sin röst-kraft” ”Man kan inte lära sig av varandra”

”Lite för lite” 

”Längtar lite efter mindre grupp eller själv” 

”Våga ta ljusa toner mer om man är med andra”

3 ”Mer individuellt” 

”Anpassat efter just mig. Tonart t ex”

”Man är mer ensam om man gör fel”

”Svårare att komma tillbaka i låten”

 ” Jag har inte tänkt på att jag saknar individuell 
lektion (20 min) förut”

4 ”Lättare att uttrycka sig mer” 

”Inte så farligt att få en falsk ton” 

”Fokus på mig själv” 

”Utvecklas inte, mindre i gruppen”

”Ovan med att sjunga med andra” 

”Missar stämsång”

”Inte helheten” 

”Skulle vilja ha mer”

Vilka fördelar/nackdelar finns med individuell lektion?

12. Grupplektion eller enskild lektion – det är frågan
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Val av ämne/Syfte  
En bra lärare är viktigt, men den mesta av 
tiden spenderar eleven på egen hand, utan 
sin lärare. Ett viktigt, långsiktigt mål för 
mig är att eleven så småningom ska kunna 
ta så mycket kontroll som möjligt över sin 
lärandeprocess, och att läraren därmed på 
sikt blir ”överflödig” när eleven är kapabel 
att föra sitt eget lärande framåt. Att öka 
elevernas delaktighet i sin egen lärande-
process är ett viktigt steg för att möjliggöra 
detta.

Så kallad formativ bedömning har haft 
stor inverkan på aktionen. Dylan Wiliam, 
professor emeritus och författare, har 
bidragit till att sprida användningen av 
formativ bedömning inom skolor över 
hela världen. Wiliam (2015) menar att 
undervisningen blir bäst om läraren först 
och främst börjar med att ta reda på vad 
eleven kan, innan hen börjar lära eleven 
något nytt. Formativ bedömning innebär 
också att både elev och lärare behöver 
förstå målen med undervisningen. Detta 
så att eleven ska få ett tydligare fokus för 
sina studier, men också för att hjälpa lära-
ren anpassa sin undervisning. Hur läraren 
återkopplar till elevens prestationer har 
stor roll i detta och därmed är det också 
viktigt att både lärare och elev förstår var 
eleven befinner sig i förhållande till dessa 

Martin Andréasson

Kontakt 
martin.andreasson@uddevalla.se

Sammanfattning 
Syftet med mitt aktionslärande är att ge 
eleverna förutsättningar att bedöma 
och reflektera kring sina egna läran-
deprocesser för att fortsätta utvecklas, 
även i de stunder då de inte har läraren 
tillhands. Videoobservation och loggbok 
har använts som dokumentationsmeto-
der. Resultatet visar att eleverna fick en 
större roll i att utforma sin lärandepro-
cess och blev bättre på att sätta ord på 
denna. De lärde sig också nya tekniska 
färdigheter som var del av de gemen-
samma mål jag satte upp tillsammans 
med eleverna för aktionsperioden. 
Aktionen har fört med sig lärdomar och 
medvetandegjort olika aspekter kring 
mitt undervisande, men också väckt 
nya frågor och funderingar.
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mål samt hur eleven ska gå vidare för att 
uppnå målen. En dialog kan också föras 
för att gemensamt komma fram till vad 
nästa steg är för att eleven ska fortsätta 
utvecklas (Skolverket, 2019).

Jag hoppas aktionen ska resultera i 
att eleverna får med sig de verktyg som 
behövs för att på sikt bli självständiga nog 
att bedöma sina egna prestationer och hitta 
sätt att ta sig ännu längre, även utan en 
närvarande lärare. En förhoppning är även 
att detta så småningom kan öka motivatio-
nen att öva mer mellan lektionerna, när de 
faktiskt känner att deras egen delaktighet 
är det som gör den stora skillnaden i deras 
lärande och utveckling. 

Frågeställning 
Hur ökar jag mina elevers delaktighet i sin 
egen lärandeprocess?

Process
Aktionen genomfördes under en period 
om tre veckor med två gitarrelever som 
har enskilda lektioner. De är båda flickor, 
den ena är 10 år, den andra är 14 år. Båda 
har haft mig som lärare i lite mer än en 
termin, men har inte haft någon lärare i 
gitarr tidigare. Dock har de lite olika för-
kunskaper. Den yngre eleven hade aldrig 
spelat tidigare, medan den äldre hade 

spelat lite ackord hemma. 
Det som var aktuellt för båda eleverna 

under perioden för aktionen var att bygga 
upp en repertoar med låtar och att bli 
bättre på att byta mellan olika ackord. I 
samråd med varje elev satte vi tillsam-
mans upp målet att lära oss en ny låt under 
denna period, och att alla ackordbyten 
skulle ”flyta på” med så lite avbrott som 
möjligt. Det var olika låtar för elever-
na, då de är på lite olika nivåer. Under 
lektionerna som följde var jag noga med 
att återkoppla till elevens prestationer på 
ett så konkret sätt som möjligt och alltid 
hänvisa dem till vårt gemensamma mål. 
På så sätt ville jag medverka till att både 
jag och eleverna var införstådda med vad 
vi jobbade mot och var vi befann oss i 
förhållandet till målet. Jag försökte ge gott 
om utrymme för eleverna att spela upp sin 
läxa, och försökte också uppmuntra dem 
att själva sätta ord på och beskriva vad de 
upplevde för eventuella svårigheter eller 
utmaningar. Utifrån våra mål formulerade 
jag sedan vad nästa steg skulle kunna vara, 
och hur eleverna skulle kunna jobba för 
att ta sig dit. Allting skedde i samråd med 
dem så att de skulle känna sig delaktiga i 
processen.

Metoder för observation och dokumen-
tation som användes var videofilmning 
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och loggbok. Jag filmade med min mobil-
telefon. Videoinspelningarna dokumente-
rade förvisso det mesta som hände under 
lektionerna, men ens egna inre tankar och 
känslor är inte alltid så lätta att utläsa av 
en videoinspelning. Därmed användes 
loggboken som ett komplement.

Resultat 
Formativ bedömning har påverkat hur 
jag kommunicerat med eleverna under 
aktionen, både verbalt och spelmässigt. I 
videoinspelningarna har jag till exempel 
sett att jag varit ännu mer konkret i mina 
beskrivningar, och även saktat ner och för-
tydligat mitt tal. Spelmässigt har jag tyckt 
mig kunna se att jag lämnat mer utrymme 
till eleven att spela utan mig, för att jag 
skulle få en bättre bild av vad eleven kun-
nat och förstått just i stunden. 

Gemensamt för båda eleverna är att de 
under perioden för aktionen fick bestäm-
ma över sin läroprocess mer tillsammans 
med mig. Till exempel genom att bestäm-
ma vilka ackordbyten de behövde öva 
extra på, hur länge de skulle försöka öva 
varje dag och så vidare. Därmed upple-
ver jag att båda lärde sig titta på sin egen 
läroprocess och aktivt reflektera kring vad 
de behöver för att utvecklas ännu längre. 
I början var det svårt för båda att sätta ord 
på dessa saker, men jag upplever att de 
under sista veckan vågade ”tänka högt” 
kring sitt lärande på ett sätt de inte gjort 
tidigare. 

Eleverna lärde sig sina respektive låtar 
som vi satte upp som mål i början på 
perioden. De utvecklade förmågan att byta 

mellan olika ackord och blev säkrare på 
ackordgrepp som de tidigare upplevt som 
svåra. Den äldre eleven lärde sig dessutom 
sin låt utantill, vilket inte ingick i de mål 
vi satt upp. Jag upplever också att de blev 
bättre på att hålla ett stadigt tempo på egen 
hand. Ibland har det varit svårt för dem 
att hålla tempot på egen hand, men efter 
aktionsperioden där de fick mer utrymme 
att spela själva, upplever jag också att de 
blivit mer självständiga i att hålla tempot 
själva.

 I samband med ovanstående upplever 
jag att de så småningom vågade spela ut 
mer än tidigare. Periodvis har de spelat 
väldigt svagt och tyst, vilken troligen 

också har att göra med blyghet och ner-
vositet kring hela situationen i sig då de 
inte haft mig som lärare så länge. Att de 
började våga spela ut mer skulle därmed 
också kunna ha att göra med att de känner 
sig tryggare med mig som lärare och hela 
situationen överlag. Deras känsla av ”jag 
kan” kan också ha stärkts i takt med att de 
faktiskt blev säkrare på hantverket. 

Reflektion
Jag upplever att jag genom aktionen 
blivit mer medveten om mina handlingar, 
inte minst mitt tal. Exempel är hur jag 
uttrycker mig, tempot i mitt tal samt hur 
konkret eller målande språk jag använder. 
Aktionen har utmanat mig att formulera 
mig mer konkret, även när det kommer 
till aspekter i musik som kan upplevas lite 
mer abstrakta, såsom musikaliskt uttryck. 
I mina videoobservationer har jag också 
upptäckt att jag börjat ge mer utrymme för 
eleven att spela upp sin läxa för mig på 
egen hand, innan vi spelar tillsammans. 

I samband med det aktionen visat mig 
och lärt mig har jag också börjat reflektera 
kring om jag överlag ”lotsar” eleverna för 
mycket ibland, genom att ge dem svaren 
på mina frågor innan de hunnit besvara 
dem själva. Genom att hjälpa eleven ”för 
mycket” skulle det i längden kunna brom-
sa deras lärande eftersom det gör att de 
själva inte aktivt behöver reflektera kring 
sitt eget lärande och vad de behöver göra 
för att fortsätta utvecklas.

Tidsramar är en viktig aspekt som jag 
tänkt på i samband med aktionen. Det är 
lite svårt att efter endast tre veckor avgöra 

exakt hur stor effekt mina handlingar 
haft under aktionen, jämfört med innan 
aktionen. Visserligen nådde eleverna de 
mål vi satte upp rörande ackordspel för 
de tre veckorna, men de har å andra sidan 
uppnått liknande mål tidigare också under 
ungefär samma tidsspann. Under ett längre 
tidsspann hade det möjligen gått att se i 
större perspektiv hur elevernas lärande 
påverkas av effekterna som aktionen hade 
på min undervisning. Det hade därmed 
varit intressant att göra en uppföljning av 
aktionen fast under ett längre tidsspann. 

En annan sak jag börjat fundera på är i 
vilken grad det är gynnsamt att spela med 
eleverna och hur mycket utrymme de bör 
ha att få spela helt själva under lektionen. 
Detta är förstås något som varierar beroen-
de på eleven och vad det är för material 
eleven jobbar med. Personligen har jag 
alltid varit mer för att eleven ska få spela 
med läraren än för läraren, så att eleven 
får en större helhetskänsla och får träna 
på samspel. Under aktionen har jag blivit 
mer medveten om att det också kan vara 
gynnsamt att ge eleven utrymme att ”stå 
på egna ben” för att bli mer självständig. 

”Genom att hjälpa elev
en ”för mycket” skulle 
det i längden kunna 
bromsa deras lärande.”

Inspiration
Willam, D., & Leathy, S. (2015). Hand-
bok i formativ bedömning – strategier 
och praktiska tekniker. Natur & Kultur: 
Stockholm.

Skolverket (2019). ”Formativ bedöm-
ning”.  
https://www.skolverket.se/undervis-
ning/kallsidor/formativ-bedomning

13. Elevens väg till kontroll över sin egen utveckling



39

Val av ämne/Syfte  
Bakgrunden till min frågeställning (se 
nedan) är att jag upplever att merparten 
av mina elever inte övar något hemma 
överhuvudtaget. Frågeställningen är även 
kopplad till mina funderingar kring krav. 
Vilka krav ställer jag på mina elever? 
Kräver jag att dom ska träna hemma? Är 
det otydligt för mina elever? 

I ett försök att höja övningstiden 
hemma för eleverna valde jag att ta hjälp 
av en app. Appen heter Practice buddy 
och laddas ner till elevens telefon. Syftet 
med aktionen var att försöka få till en mer 
kontinuerlig övning för eleverna där dom 
i slutändan själva ska upptäcka sin egen 
utveckling genom hur deras spel förändras 
och förbättras.

Frågeställning 
Hur kan jag motivera mina elever att träna 
(öva) mer hemma?

Process
Jag valde ut två elever att delta i aktionen. 
Eleverna, som jag valt att kalla Elev 1 och 
Elev 2, är båda pojkar i 13–14 årsåldern 
som har spelat i 4–5 år. Anledningarna till 
att jag valde ut dessa två elever är att dom 
har enskild lektion, dom är ganska drivna 
och motiverade samt att jag har en tät 

Martin Frennberg

Kontakt 
martin.frennberg@udddevalla.se

Sammanfattning 
 I min aktionslära har jag undersökt möj-
ligheterna att öka elevers eget övande 
hemma med hjälp av appen Practice 
buddy. Eleverna fick tydliga övningsmål 
kring tid för övning som dom förvänta-
des uppfylla. Resultatet har varit övervä-
gande positivt. Bara vetskapen om att 
jag via appen kan se hur mycket elev-
erna har övat under veckan, tror jag har 
bidragit till att öka deras övningstid.

14. Applära

kontakt med vårdnadshavarna då dom ofta 
lämnar och hämtar eleverna på Kultur-
skolan. Från början hade jag tänkt ha tre 
elever med men en föll bort på grund av 
att hen inte har iPhone, vilket är ett krav 
för appen. 

I samspråk med eleverna har vi satt upp 
individuella övningsmål för veckorna som 
projektet pågått. Eleverna själva har fått 

vara med och bestämma rimliga tidsmål 
för egen övning. Det vanligaste målet har 
varit att eleverna ska öva 3 x 15 min per 
vecka. När eleverna ska starta sin övning 
öppnar dom appen och klickar på start. 
Då går en timer igång och räknar ner till 
det uppsatta målet. När övningspasset är 
avslutat skickas det en notis till mig, via 
appen, så att jag informeras om att elever-
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na har övat. Eleverna kan också välja att 
spela in en minut av övningspasset. Jag 
kan som lärare lyssna och kommentera 
inspelningen. Själva innehållet i övning-
en, det vill säga det dom ska öva på, har 
varierat under veckorna men tidsmålet har 
varit samma.

Under aktionen har jag vid flera tillfäl-
len videofilmat eleverna när dom har spe-
lat upp sin läxa för att kunna jämföra hur 
det låter innan övning samt efter övning. 
Vi har tittat på videofilmerna tillsammans 
under lektionstid och jag har låtit dom 
själva tycka till och kommentera innan 
jag har gett dom feedback. Det har hänt 
ett flertal gånger att eleverna nämnt precis 
samma saker som jag hade tänkt ge dom 
feedback kring. Detta har varit väldigt po-
sitivt eftersom det betyder att dom själva 
reflekterar över sitt musicerande och sin 
utveckling. Jag har fört minnesanteckning-
ar över processen samt diskuterat med min 
kritiska vän.

Resultat 
Har jag lyckats med att få eleverna att öva 
mer hemma?  Svaret på den frågan är ja. 
Elev 1 sa till mig när jag presenterade pro-
jektet att ”detta är precis vad jag behöver”.  
Han har verkligen tagit till sig detta pro-
jekt och varit flitig med att använda appen. 
Både han och jag blev nästan chockade 
när vi jämförde videoinspelningarna från 
v. 1 och v. 2.  Vi arbetade med ett specifikt 
trumkomp och målet var väldigt tydligt i 
detta fallet, men för att ge lite bakgrund 
till målet så behöver vi backa lite. 

Elev 1 har haft som ett stort mål för 

terminen att lära sig spela låten ”Ball-
room blitz” av gruppen Sweet. Det är ett 
ganska svårt och avancerat trumkomp i 
låten så för att nå det stora målet har vi 
lagt in mindre delmål på vägen. Ett delmål 
har varit att arbeta med ett trumkomp 
som kallas för ”country train” eller ”train 
beat”. 

Eleven visste precis vad han skulle 
arbeta med och hur. Kompet hackade lite 
och hade inget bra flyt. Jag hade satt upp 
väldigt tydliga mål och med hjälp av ap-
pen blev resultatet slående. Det var ett fan-
tastiskt ögonblick när eleven också insåg 
vilken skillnad det var på bara en vecka. 
Det var väldigt roligt att eleven också 
var medveten om vad han skulle fortsätta 
arbeta med i kompet efter att vi lyssnat på 
inspelningen. Han insåg vad det var som 
inte riktigt stämde.

När det gäller Elev 2 så har det varit 
lite svårare att få med appen i övningen. 
Han har ofta glömt att sätta på appen, men 
säger att han har övat den avtalade tiden. 
Här har jag inte kunnat se riktigt samma 

positiva resultat som för Elev 1. Jag tror 
att detta kan bero på att jag inte varit lika 
exakt och precis i mina instruktioner kring 
vad eleven ska öva på samt hur han ska 
öva och med vilka metoder etc. 

I fallet med elev 2 så har vi jobbat med 
en låt som heter ”Knights of Cydonia” av 
gruppen Muse, närmare bestämt introt till 
låten som innehåller en del fill-in som ska 
spelas på pukorna och det är främst dessa 
vi har lagt fokus på. Jag misstänker att 
Elev 2 har spelat en del till låten men inte 
stannat upp och reflekterat hur det gick, 
kändes eller lät när han spelade introt. 
Kom alla slag på rätt ställe och så vidare? 
Jag upplever att Elev 2 spelar en hel del 
trummor hemma men att det inte alltid är 
de uppgifter han har fått i läxa. Detta kan-
ske beror på att mina uppgifter inte varit 
tillräckligt precisa. Enligt vårdnadsha-
varen till Elev 2 så har spelandet hemma 
ökat sen vi började aktionsläran. Detta är 
roligt att höra så jag tror att det kan vara 
en metod att bygga vidare på. 

Reflektion
Har jag specificerat att Elev 2 ska stan-
na upp och reflektera efter att ha spelat 
introt? Förmodligen inte tillräckligt 
tydligt. Jag har pratat om det men jag har 
inte gett honom en tydlig metod för detta 
och jag tror att detta är avgörande för att 
Elev 2 inte har haft riktigt samma positiva 
utvecklingskurva under aktionsläran. 

Ibland är det svårt att sätta upp exakta 
och precisa mål. Detta är beroende på var 
eleven befinner sig i utvecklingskurvan 
samt vad vi för tillfället arbetar med på 

lektionstid. Det kan vara svårare att sätta 
upp konstnärliga mål än exakta mål. Som 
exempel är det lättare och tydligare för 
en elev om jag ger uppgiften ”spela det 
här trumkompet i 120 bpm” än ”spela det 
här trumkompet med sväng, rätt attityd 
och bra tajming”.  Självklart kan jag inte 
ge den senare uppgiften utan att först ha 
pratat om och visat vad som menas med 
begreppen, men dom konstnärliga målen 
är mer subjektiva och då är det svårare för 
eleverna att ta till sig målen och öva på 
dom. 

En viktig reflektion som jag tar med 
mig är att jag behöver bli tydligare, både 
när det gäller vad jag förväntar mig av 
eleverna men även i uppgifterna som jag 
ger. Om en elev får i uppgift att träna till 
en låt så tror jag att det kan vara bra att 
precisera en viss del av låten som eleven 
ska träna på, t ex intro och vers 1.  Om jag 
bara säger att eleven ska träna hela låten 
hemma så kanske uppgiften blir för stor. 
Jag tror att det är lättare att arbeta med 
mer subjektiva mål när eleverna är något 
äldre och har uppnått en högre musikalisk 
nivå. Om uppgiften blir för stor och otyd-
lig kan detta också försvåra egen övning. 

Jag har också kommit fram till att det 
är bra att, i samråd med eleven, bestämma 
vilka dagar som eleven ska träna hemma. 
Första steget är att bestämma hur myck-
et tid eleven ska lägga på uppgiften och 
steg två är att bestämma veckodagar som 
eleven tränar på. Det är bra att koppla 
övningen till fasta rutiner har jag märkt. 
Samtidigt är det viktigt att inte underskatta 
glädjen i att bara spela det som för stunden 

”Jag behöver prata mer 
om hur elever ska gå till 
väga när dom ska öva 
hemma.”

14. Applära
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faller en in. Detta kan också utveckla och 
inspirera eleverna.

Det har varit väldigt bra för både mig 
och eleverna i aktionsläran att jag har 
dokumenterat framstegen med hjälp av 
videoinspelningar. Det är lätt att glömma 
av hur det lät veckan innan och då blir 
känslan att eleven inte har gjort några 
framsteg. Det är också positivt för elever-
na att höra sig själva spela. Då kan dom 
lyssna till sig själva på ett mer analytiskt 
sätt som är svårt att göra samtidigt som 
dom spelar, men även att dom kan höra 
hur dom har utvecklats. Jag tror att det är 
en viktig aspekt av egen övning, att man 
faktiskt märker skillnad före och efter 
övning. Ibland är det långa processer och 
då kan det upplevas som att man står och 
stampar och inte utvecklas något, men ge-
nom att dokumentera kan man gå tillbaka 
och lyssna och faktiskt upptäcka sin egen 
utveckling från vecka till vecka. 

En annan viktig reflektion som jag gjort 
är att jag behöver prata mer om hur elever 
ska gå till väga när dom ska öva hem-
ma. Hur gör man när man övar? Vad är 
övning? Räcker det att sitta på trumpallen 
med trumstockar i händerna för att kalla 
det övning? Jag behöver definiera ordet 
övning tillsammans med eleverna. Vad 
betyder övning och hur gör man?  För vem 
övar man? För mig är den frågan självklar 
men jag kanske har tagit för givet att mina 
elever förstår att det är för deras egen skull 
dom ska öva. 

Jag har också reflekterat kring mina 
frågeställningar angående krav. Kräver 
jag att mina elever ska öva/träna hemma?  

Appen Practice buddy kan hämtas till 
mobiltelefoner (iPhone) via Appstore. Det 
finns många appar med samma funktio-
nalitet, men anledningen till att jag valde 
just Practice buddy var att den var väldigt 
enkel att komma igång med, både för mig 
som lärare men framför allt för eleverna. En 
annan viktig aspekt var att appen var gratis.  
Insteget för att börja använda appen var 
väldigt lågt vilket är viktigt för ett projekt av 
detta slag.

Svaret på frågar är nej. Jag kräver inte att 
mina elever ska öva hemma men jag tror 
att jag faktiskt kan öka många elevers öv-
ningstid genom att uttala meningen ” jag 
kräver inte att du ska öva hemma men du 
kommer att utvecklas mer om du gör det 
och du kommer att märka det själv.” 

En annan aspekt att ta hänsyn till är min 
tid. Om alla mina elever skulle använda 
sig av appen skulle jag behöva lägga 
mycket mer tid på att kommentera och ge 
feedback på elevernas övning. Det skulle 
förmodligen ge ett positivt resultat men 
jag skulle behöva se över min arbetstid 
något.

Om jag ska fortsätta med detta projektet 
så kommer jag nog trots allt att titta på 
andra alternativa appar då jag saknar en 
hel del funktioner i Practice buddy. Inför 
projektet tittade jag tittade på några andra 
appar där det finns betydligt fler funktio-
ner och möjligheter men där är insteget för 
eleverna mycket högre. Jag tror dock att 
det är värt mödan med en längre inkör-
ningsperiod för att få till en högre funk-
tionalitet. Det jag saknade med Practice 
buddy var t ex att kunna skicka filer så 
som noter, inspelade filmer, YouTubeklipp 
etc, men även metronom och chat-funk-
tion samt att eleverna ska kunna spela in 
mer än en minut av sitt övningspass.

Utvecklingen går snabbt framåt och 
det gäller att hänga med tror jag. Det 
går att hitta många nya vägar till att 
motivera elever i deras musiceran-
de och egna övning.  Jag tycker att 
det är spännande med ny teknik och 

utveckling, men jag tror att min egen 
självrannsakan i förhållande till min 
undervisning har varit detta projektets 
största vinst och utveckling.”Det kan vara svårare 

att sätta upp konstnärli
ga mål än exakta mål.”

14. Applära
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Val av ämne/Syfte
Valet av ämne är pianoundervisning i 
grupp. Syftet med aktionen är att med 
olika verktyg få en grupp elever att sam-
arbeta och känna sig trygga. Jag valde en 
grupp utifrån att det fanns ett problem i 
hur eleverna agerade mot varandra under 
lektionen.  Det blev tal om att splittra 
gruppen men jag ville i stället försöka 
förbättra stämningen och samarbetet.

Frågeställning
Hur får jag eleverna att samarbeta i en 
grupp? 

Process
Aktionen ägde rum vecka 5–8. Den 
utvalda gruppen bestod av sammanlagt tre 
pojkar och en flicka. De är alla i samma 
ålder och går i mellanstadiet. Undervis-
ningstiden är 50 minuter och sker i en 
pianostudio. Eleverna har spelat piano i 
snart två år och närvaron är bra. Gruppen 
hade tidigare haft en annan lärare så de 
kände varandra innan.

Pianostudion är utformad så att varje 
elev har sitt eget piano och headset och 
jag kan kommunicera med 1–4 elever 
samtidigt. Jag kan även koppla ihop elever 
så att de kan kommunicera inbördes. För 
att presentera undervisningsmaterialet har 

Mikael Landberg

Kontakt 
mikael.landberg@uddevalla.se

Sammanfattning 
Aktionen har riktats mot att hitta verktyg 
för det sociala samspelet i en grupp pia-
noelever där kommunikationen mellan 
mig och eleverna har försvårats genom 
konflikter och kränkande utsagor mellan 
eleverna. Genom aktionen fann jag 
olika verktyg i form av förhållningssätt 
som bidrog till lugn och en förbättrad 
samtalston i gruppen.  

15. Socialt samspel och konfliktlösning i elevgrupp

jag en projektor och en ljudanläggning. 
Materialet är digitaliserat och kan vid 
behov även skickas hem till eleven. Oftast 
är det instruktiva videoklipp som sam-
manfattar aktuell lektion. Studion har jag 
utvecklat sedan 2014 då min chef gav mig 
möjlighet att skapa den.

Det första jag prövade under aktionen 
var att ha ögonkontakt och att inte höja 
rösten och tonläget utan tala med lugn 
röst. Samtidigt försökte jag skapa regler 
som gruppen klara att följa och som hand-
lar om uppförande.

För dokumentationen har jag använt 
videofilmning och mina egna iakttagelser 
samt diskussioner tillsammans med min 
kritiska vän. Vi har tillsammans reflek-
terat kring inspelningen och jag har fått 
värdefulla tips på verktyg, vilka jag använt 
i min undervisning under aktionen. 

Resultat
I början av höstterminen bestod den mesta 
av tiden till att hålla ordning men efter 
aktionens genomförande har den fung-
erat allt bättre. Inget ovårdat språk eller 
kränkande beteende förekommer längre 
och eleverna kan i större utsträckning följa 
med i undervisningen. Vi klarar nu 30 mi-
nuter utan att det urartar vilket jag tycker 
är en framgång jämfört med 10 minuter i 
början höstterminen. Att elever pratar med 
varann är en del i lärandet och behöver 
inte vara negativt.

Reglerna vi kom fram till finns i 
uppställningen nedan. Genom uppmärk-
samhet, ögonkontakt och lugn tillsägelse 
samt genom att byta plats på eleverna (bra 
tips från teaterkollega) kunde jag se till 
att de följdes och den dåliga stämningen 
motverkades. 

A. Ingen mobiltelefon vid pianot
 De första lektionerna fick jag inrikta 
mig på att lära dem lägga mobiltelefo-
nerna på ett bord efter som det störde 
undervisningen.

B. Inga fula ord
 Ögonkontakt och en vänlig men be-
stämd tillsägelse som upprepas tills det 
har uppnådd effekt.
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C. Inget prat när jag instruerar
 Samma verktyg som ovan men här är 
det viktigt att vara dynamisk och att 
göra momentet mer spännande genom 
utmaningar.

 D. Inte vara kränkande eller hotfull mot 
sina kamrater
 Här måste man vara vaksam på vad 
som triggar igång beteendet. Ibland kan 
sådant vara svårt att sätta fingret på det 
vilket följande exempel visar: 

Eleverna är placerade på följande sätt:    
1      2
3      4

Elev 2 blir arg vänder sig om och hotar 
elev 4:  ”Jag skall slå dig”. Det hände ett 
antal gånger och varje gång sa jag till elev 
1 ett att sluta upp. Det hjälpte inte! Jag 
beslöt mig att undersöka vad som triggade 
igång beteende och fann två möjliga orsa-
ker till att elev 1 blev så upprörd: 

1. Förväntan av att bli retad
2. Avsikt att uppröra

Elev 4 gör två saker under lektionen: 
Plötsliga ljud/visslingar eller säger ord 
som ”gris”, ”idiot” eller ”tjockis” vilket 
elev 1 tar åt sig av. Jag hör inte detta först 
men efter hand lägger jag märke till det. 
Det som från början kanske var ett oskyl-
digt beteende blev när Elev 4 upptäckte 
det ett effektivt verktyg för att trigga igång 
beteende hos elev 1 vilket gjorde hen hel-
spänd på grund av förväntan att bli retad.

Ytterligare iakttagelser som gjordes 
under aktionen är att det finns risker med 
digitala verktyg. ”Teknikstress” kan skapa 
oönskade luckor i undervisandet som 
bidrar till oro och otålighet i gruppen. Att 
läraren är uppkopplad betyder inte att man 
skall bli frånkopplad från eleverna. Jag 
älskar digitala verktyg men tekniken 
stör ibland undervisningen. Här följer 
en rad exempel på vad som kan stressa 
undervisningssituationen: 

Jag hittar inte rätt material på datorn 
vilket gör att lektionsmomentet stannar 
upp. Eller att oväntade signaler eller 
aviseringar från olika program samt 
uppdateringar poppar upp på skärmen. Jag 
kan ha svårighet att hitta dokument och 
lektionsplaneringar eller att spela upp nå-
got musikstycke. Många program kräver 
också resurser som inte alltid är anpassade 
till den dator man har fått till förfogande. 
Videor med mera kan också ha dålig upp 
koppling.

Återigen fick jag tips från min teater-
kollega för att hitta vägar att lösa ovanstå-
ende:

•  Minimera användningen av digitala 
moment 

•  Använd mer gammal hederlig analog 
undervisning i form av papperskopior 
eller whiteboardtavla samt Music 
Mindgames 

Reflektion
Det första jag lärde mig genom aktionen 
var hur viktigt det är med ögonkontakt och 
att inte höja rösten och tonläget utan tala 
med lugn röst. Samtidigt försökte vi till-

sammans skapa regler som gruppen skulle 
klara att följa. Sammantaget upplever jag 
att jag genom aktionen fått ökad insikt i de 
faktorer som samverkar för att gruppun-
dervisning i pianostudio skall fungera. 

Mänsklig interaktion är en komplicerad 
process när man börjar studera det och 
det gör naturligtvis att man får många 
frågeställningar. Ibland ställs man inför ut-
maningar och även fast det är jobbigt med 
grupper som inte fungerar är det mödan 
värt att lägga ner lite tid på det sociala. 
Man kan ställa hur många frågor som helst 
till en elev och förvänta sig att lära känna 
dem som till exempel: ”Vad gillar du att 
göra?” ”Vilken musik lyssnar du på?” men 
det är många gånger i samspel med andra 
som du märker elevernas speciella person-
lighet och sätt att kommunicera med dig 
och andra.

Några nya frågeställningar som dykt 
upp är: 

•  Vilka undervisningsmetoder behöver 
jag lära mig mer av? 

•  Hur skapar jag en bra undervisning 
utifrån mig som lärare? Vilka resurser 
har jag?

Litteratur/Inspiration
https://www.musicmindgames.com
Frostenson Lööv, C. (2019). Kollegialt 
lärande – för kulturskollärares reflektion 
och professionsutveckling. LärKultur 
Sverige

”’Teknikstress’ kan  
skapa oönskade luckor  
i undervisandet som  
bidrar till oro och  
otålighet i gruppen.”

15. Socialt samspel och konfliktlösning i elevgrupp
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Niklas Robertsson

Kontakt 
niklas.robertsson@uddevalla.se 

Denna fråga kom till mig då jag vid mina 
drygt 50 års ålder åter tog plats i skolbän-
ken och blev lidande av bristande ordning 
och förberedelser hos lärare och adminis-
tration. Det påverkade mig så starkt att 
jag slutade lära mig. Därav antog jag att 
vi människor, oavsett ålder, behöver vissa 
grundförutsättningar för att ett lärande 
skall ske. 

Så… alla är vi barn i början – eller hur 
är det? Först kan jag konstatera att detta 
talesätt för mig som lärare också gäller 
för mig som människa, ty det går inte 
att helt skilja på läraren och människan i 
mig. Detta gäller så klart också för eleven. 
Eleven är barn men också människa. Det 
är alltså nödvändigt att erkänna människan 
i varje människa för att kunna erkänna 
barnet – och barnet i varje människa för 
att ha möjlighet att erkänna människan. 

Så, vad är då ett barn? Han eller hon är 
som ett barn, brukar man säga. Vad menar 
man då? Ett barn är en ung människa. Hon 
är beroende av vuxna för sin utveckling 
och överlevnad. Hon är fri från vuxenans-
var. Att vara fri från vuxenansvar erbjuder 
en frihet att förundras – att se för att lära. 
Då jag som lärare möter en elev förefaller 
det mig vara nödvändigt att erkänna barnet 
i henne oavsett vilken ålder hon har. Jag 
tror att jag tidigare misstagit mig både i 

relation till mig själv som vuxen och till 
de vuxna elever jag haft i det att jag und-
vikit eller bortsett från barnets perspektiv. 
Detta perspektiv är möjligen en grund-
förutsättning för ett riktigt djupt lärande. 
Vad jag i detta arbete vill synliggöra är 
vilken betydelse denna grundförutsättning 
har för lärande, både ur barnets, elevens 
synvinkel, och för mig som pedagog. Eller 
eventuellt om den visar sig inte vara en 
grundförutsättning, som jag tidigare trott. 

Även om jag har med mig den här 
frågan i mötet med alla mina elever under 
en tid framöver kommer jag särskilt att 
använda två av mina grupper i studien. 
Den ena gruppen består av två tonårs-
pojkar som spelar saxofon och som jag 

känt i drygt två år. De spelar varje vecka, 
förutom på sin halvtimmas lektion också 
i en ensemble tillsammans med en vuxen 
man i min egen ålder som också spelar 
saxofon. Den andra gruppen är en kvartett 
med flickor som går i andra klass och 
som jag känt i drygt ett halvt år. De spelar 
blockflöjt. 

Under arbetet med att följa eleverna 
kommer jag skriva en slags dagbok som 
består av minnesanteckningar och reflek-
tioner före och efter mina möten med 
eleverna. Emellanåt upptäcker jag centrala 
ord och skeenden som jag sedan kan sam-
la och skapa en redovisning av.

* * *

Ofta ställer vi oss själva i vägen för barnet 
i oss i vår strävan att nå berömmelse eller 
vad det nu är för mål vi satt upp. Att bli 
sedd, accepterad, älskad – komma först, 
bli störst osv. Som pedagog måste jag han-
tera denna kamp för att skapa en atmosfär 
där man kommer bortom det vardagliga 
spelet för att ta utgångspunkt i det barn 
som kan och innerst inne vill förundras 
och lära sig nya saker och färdigheter. I 
någon mening finns det en andlig aspekt i 
denna atmosfär och det kan jag som vuxen 
kanske bjuda in till. I denna atmosfär kan 

16. Alla är vi barn i början  
Vad betyder det för mig som lärare?

”Kärlek är medlet i all 
pedagogik – om man 
vill att människan skall 
växa.”
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vi sedan upptäcka en värld som är större 
än den vi visste om. 

Jag blir inspirerad av Chick Corea, en 
av våra amerikanska jazzlegender, som 
lägger ut en timmas långa videoklipp på 
Internet nu under virustider där han spelar, 
övar och kommenterar sin övning. Han 
har också skrivit några nyckelord och 
visar dem på ett papper för kameran:

Kreativitet
 Fantasi
              Improvisation
   ”Motgiftet”
Corea menar att detta är motgift i en 

tid då vi på grund av virussmitta tvingas 
stänga oss inne och hålla oss borta från 
andra människor. Det är väldigt fint att 
höra honom värma upp på trumset, vidare 
på marimba för att sedan slå sig ner vid 
pianot och ta sig an ett antal låtar han 
förberett. Han växlar mellan sådant han 
behöver studera in och rentav öva på, hör 
och häpna, och sådant han med en gång 
kan göra musik utav. Genom sina förbere-
delser och sitt tillvägagångssätt i övningen 
låter han sig själv vara barn i början – trots 
den enorma rutin och förkunskap han 
besitter. Ett väldigt fint exempel på lekfullt 
allvar och kreativitet. 

Så om jag överför det jag ser Chick 
Corea göra i övningsrummet till min tanke 
om lärarroll i fråga om att låta barnen vara 
barn i början så är det följande jag tänker 
på: 

•  Skapa ordning och förberedelse som 
gruppen och individen behöver för att 
känna sig trygg 

•  Utifrån denna ordning öppna för 

spontanitet, fantasi, kreativitet, indivi-
duell variation och skaparglädje 

•  Är det kanske särskilt viktigt med en 
ordnad ram i de konstnärliga ämne-
na?!

Efter att ha varit hemma p.g.a. förkyl-
ningssymtom reflekterar jag över min roll 
i barnens liv: 

•  Är jag en förutsättning för att de över 
huvud taget skall spela?

•  Är jag den som förutsätts servera 
aktiviteter och uppgifter?

•  Stoppar världen utan mig?
Om barnen har en inneboende önskan 

att få veta vad de skall göra så de slipper 

tänka själva – då måste min roll som vux-
en vara att spegla dem i detta och vända 
denna önskan tillbaka till dem som en 
uppgift att lösa själv. 

”Vad skall jag göra?” – ”Ja, vad skall 
du göra? Har du några förslag?” 

Så erbjuder jag tonårspojkarna att repa 
själva då jag är hemma och är sjuk, men 
de väljer att avstå både detta och att få 
undervisning på distans. Det är inte så jag 
önskar att det skall vara – jag vill att de 
är så självgående och motiverade att de 
väljer att arbeta själva under vår planerade 
tid. 

Flickorna har endast varit alla fyra vid 

ett tillfälle på senaste tiden. De två som 
började först är de som varit mest trägna 
och de två andra söker distrahera sig och 
mig då de dyker upp. Jag har kanske låtit 
dem få för stor frihet, så stor att de kanske 
blivit oroliga. De två gånger jag haft de 
första två flickorna själva den senaste 
tiden har vi kommit nära varandra. Vi har 
både utmanat oss spelmässigt och varit 
lekfulla. Det är så jag vill ha det. Basen 
i samvaron skall vara lek, inte konkur-
rens om ledarskap eller makt och inte ett 
kretsande kring frågan om jag kan eller 
om jag duger. 

***

Ja, då var vi framme vid sista månaden 
av vårterminen. Ämnet ”alla är vi barn i 
början” har varit med mig i väl ett halvår 
och det är dags att summera. 

Längtan och lusten att lära finns hos alla 
barn. Sårbarhet är något som de jag talat 
med om lärande lyfter som en central fak-
tor – för ett barn är det extra viktigt att bli 
sedd och respekterad i detta. Varje männ-
iska känner sig osäker inför nya saker, ny 
mark, nya områden inom sig själv. Kan 
jag? Törs jag? Vad skall mamma säga? 
Vad händer om jag lyckas? Vad händer om 
jag misslyckas? 

Gruppen med två tonårspojkar: ”Det 
här var roligt”, sade en av pojkarna efter 
senaste repet. Då hade jag varit ganska tuff 
och sagt att jag vill att det skall låta bra 
om vi skall spela för publik. Min farhåga 
att de skulle låta bli att öva själva hem-
ma, då jag ställt in p.g.a. sjukdom, kom 

16. Alla är vi barn i början Vad betyder det för mig som lärare?
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på skam. Däremot hade en av eleverna 
övat på en stämma han inte skulle spela 
i ensemblen och detta hade han stora be-
kymmer med. ” Kan jag inte få spela den 
jag har övat på”? – Nej, det går ju inte för 
då saknas en stämma, det är samma rytm 
men andra toner så din övning har inte 
varit förgäves! Efter ett tag fann han sig i 
situationen och började ta sig an sin nya 
uppgift: rätt stämma. 

Han som idrottar på hög nivå ägnar nu 
det mesta av sin lediga tid åt sin idrott. 
Detta är väl i sin ordning, även ur mitt 
perspektiv. Han kommer till spellektionen 
och repetitionen med gott humör och mod. 
Vad annat kan man önska? Utvecklingen 
går inte så raskt som man kanske vill och 
frågan är om det kommer räcka för att 
spela för publik, men det får bli väl med 
det. Eleverna har sina liv och skall så ha, 
tänker jag. 

Flickorna i blockflöjtsgruppen är nu 
ofta bara två till antalet, de andra verkar 
ha droppat av, förhoppningsvis bara tillfäl-
ligt. Idag fick de en rejäl utmaning då jag 
lärde ut två nya toner och Idas sommarvi-
sa, den första delen, på gehör. De är unga, 
jag vet inte hur mycket jag törs utmana 
dem. Men ofta visar det sig om uppgiften 
är för svår. Då låter de mig förstå det – om 
atmosfären är trygg för dem. 

***

Alla är vi barn i början – alla är vi nybör-
jare. Inför varje nytt livsögonblick är vi 
på sätt och vis nybörjare – om vi är med 
vårt inre barn. Jag behöver ta in barnens 

universum och vara en del i detta. Åstad-
komma en linje för vårt ämne och dess 
progression med utgångspunkt i den värld 
vi befinner oss i. Vara en trygg punkt i 
deras tillvaro och en öppen själ för dem 
att spegla sig i. I lugn och ro annonsera 
nyheter och repetera sådant vi redan kan 
och tidigare har gjort. Allt för att de skall 
känna ett band till det som varit, veta 
varifrån de kommer samtidigt som vi har 
blicken riktad framåt tillräckligt ofta för 
att det skall kännas levande och spännan-
de. Här och nu kommunicerar vi och ger 
utrymme för spontana infall och tokerier. 
Livet är till för att levas. 

Man lär hela livet. Det är gränser som 
leder oss tillbaka till oss själva. Vi stöter 
på patrull och då det inte finns någon 
annan väg att gå kan vi vända tillbaka och 
upptäcka den inre världen. Det är från den 
platsen vi sedan är kreativa. Vi upptäcker i 
den inre världen det vi ville nå i den yttre 
men hindrades ifrån. Men – det går inte 
att lära sig spela ett instrument i den inre 
världen enbart. Vi lär oss då vi handlar i 
världen, gör erfarenheter och blir spegla-
de.

Kärlek är medlet i all pedagogik – om 
man vill att människan skall växa. Älskar 
man inte barnen så infinner sig inte tilliten. 
Tilliten är nödvändig för att kunna vara 
med det inre barnet inför ny kunskap och 
färdighet. Konstnären har en ram – duken 
har en ytterkant. Detsamma behöver vi 
skapa i rummet för lärandet. Då gränsen är 
tydlig och bibehålls med en energi som är 
kärleksfull kommer vi att vilja och, ja först 
då, kunna delta och skapa med. Tillblivel-

sen av något nytt, det ger en upplevelse av 
mening som går utöver det mesta i livet. 
Det är få saker som kan gå fel då barnen är 
trygga och vågar uttrycka sig. 

Alla är vi barn i början, ja – men inte 
sedan. Barnet skall upptäcka sig själv i 
skapandet och våga stanna ett slag i sin 
fantasi och upptäckarlust, länge nog för 
att våga lita på det – och förstå att det är 
verkligt. En rik mylla med värme och 
näring åt varje själ att hänge sig åt livet i 
och skapandet av det nya. Tack!

”Barnet skall upptäcka 
sig själv i skapandet och 
våga stanna ett slag i sin 
fantasi.”

16. Alla är vi barn i början Vad betyder det för mig som lärare?
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Val av ämne/Syfte  
I alla kurser som jag undervisar i på 
kulturskolan arbetar vi med improvisation 
i olika utsträckning och med olika fokus.  
Det innebär att alla elever möter impro-
visation någon gång under en termin, och 
några under nästan varje lektion. Utifrån 
min erfarenhet spelar elevernas ålder 
och mognad roll när vi ska improvisera. 
Exempelvis när eleverna är mellan 5–9 
år vågar de i regel improvisera fritt. Det 
krävs ramar för improvisationen men elev-
erna vågar nästan alltid testa att improvi-
sera själva. Men från ca 10 år, när elev-
erna börjar närma sig tonåren, upplever 
jag att de känner en större osäkerhet kring 
att improvisera eller har svårt att göra 
improvisatoriska val med en intention. Det 
sker ytterligare en förändring i tonåren vid 
14–15 årsåldern, då osäkerheten växer och 
eleverna blir mer medvetna om sig själva 
i gruppen. 

På Uddevalla Kulturskola finns en 
viktig skillnad i dansundervisningen för de 
yngre gentemot de äldre eleverna genom 
att vi har genreundervisning från 10 år. 
Det medför att eleverna dansar en dansstil 
som exempelvis: jazz, street, balett, com-
mercial, contemporary/lyrical.  Improvisa-
tionen i varje dansinriktning påverkas till 
en viss grad av genrestilen. Exempelvis 

Olivia Eriksson 

Kontakt 
olivia.eriksson@uddevalla.se 

Sammanfattning 
Aktionen syftade till att undersöka ton-
årselevers upplevelse av dansimprovisa-
tion. Genom en enkät lyftes elevernas 
dansimprovisatoriska upplevelser fram. 
Ett tydligt resultat var att dansimprovisa-
tion väcker mycket tankar och känslor 
hos eleverna.  De flesta eleverna i båda 
grupperna har upplevt att det varit 
”roligt”, ”utmanande” och ”klurigt” att 
jobba med improvisationsövningarna.

17. ”Det finns inget rätt eller fel!” 
Om tonårselevers upplevelse av dansimprovisation

har vi en viss estetik och dansteknik i stre-
et som även återspeglas i dansimprovisa-
tionen och en annan estetik och dansteknik 
i jazz eller balett. 

Utifrån denna bakgrund skulle jag där-
för vilja undersöka tonårselevernas upp-
levelse av dansimprovisation i två olika 
dansstilar. Syftet med detta är att fördjupa 
min förståelse för elevernas upplevelse av 
dansimprovisation. 

Frågeställning 
Hur upplever elever i tonårsåldern dan-
simprovisation i streetdance respektive 
jazzdans?

Process
I detta arbete har jag valt att fokusera 
på två grupper för att påvisa eventuella 

skillnader i upplevelsen av dansimprovi-
sation mellan olika dansstilar. Grupp 1 är 
en streetdansgrupp där eleverna är mellan 
13–18 år gamla. Eleverna är nyligen sam-
mansatta i en större grupp vilket gör att 
alla inte känner alla. Men alla eleverna har 
dansat flera terminer i streetdance.  Några 
av eleverna har mött dansimprovisation 
med mig som lärare tidigare. 

Grupp 2 är en jazzdansgrupp där elever-
na är mellan 13–15 år gamla. Eleverna 
har varit i samma grupp under en längre 
tid och känner därför varandra väl. De 
har dansat flera terminer i jazzdans. Alla 
eleverna har mött dansimprovisation på 
lektion med mig som lärare tidigare. 

Med båda grupperna har jag genomfört 
två anonyma enkäter vid två olika tillfäl-
len, en i början av aktionen och en i slutet. 
Den första syftar till att ställa frågor om 
elevernas generella upplevelse av dansim-
provisation samt några frågor om elever-
nas generella danserfarenhet. Den andra 
enkäten syftar till fånga upp elevernas spe-
cifika upplevelse av lektionsinnehållet och 
de övningar vi gjort. Enkäterna gjordes 
analogt men har efteråt förts in i Google 
Forms för statistisk bearbetning.  Innan 
eleverna har fått fylla i enkäten har jag 
betonat deras anonymitet samt min önskan 
om att de tar sig tid att fylla i enkäten. 

”Som lärare kan jag 
göra val för att göra  
situationen tryggare.”
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Nedan beskriver jag kort lektionsinne-
hållet under aktionen, för mer detaljerat 
lektionsinnehåll, se Bilaga.

Lektion 1
 Några improvisatoriska övningar i 
helgrupp samt i par. Eleverna fick fylla i 
enkät 1. 

Lektion 2 
 Fler improvisatoriska övningar i helgrupp. 

Lektion 3
Se på filmklipp med dansimprovisation i 
den specifika genren. Eleverna fick fylla i 
enkät 2. 

Under hela processen förde jag kon-
tinuerligt loggboksanteckningar där jag 
reflekterade kring vad som hände på 
lektionerna.

Resultat
Resultaten från första enkäten visar de 
flesta eleverna har en kunskap om vad 
dansimprovisation innebär och kan för-
klara kort med egna ord. Fler än hälften 
eleverna improviserar eller skapar egen 
dans på sin fritid utöver danslektionerna. 
De allra flesta elever svarar att de blir ner-
vösa när de ska improvisera och har också 
blandade känslor kring dansimprovisa-
tion generellt. De flesta känner sig glada, 
stressade, nervösa, inspirerade och osäkra. 
I graderingsfrågor med olika improvisa-
tionssituationer uppgav eleverna att de 
känner sig bekvämast om improvisationen 
sker ”i helgrupp där alla rör sig huller om 

buller”, ”i par med någon jag känner”, 
”ensam utan att någon ser på”, ”när ramar-
na är tydliga och jag vet vad jag ska göra” 
samt ”med musik som gör mig glad”. 

Nästan alla elever upplever att improvi-
sationen påverkas av deras dansstil. Några 
citat från deras upplevelse är: 

 ”Musiken är olika och inspirerar på 
olika sätt”
 ”Jag tar hjälp av stilen och steg den 
innehåller för att kunna skapa något”
Över hälften av eleverna i grupp 2 

känner sig begränsade av sin dansstil i sin 
improvisation, vilket till exempel uttrycks 
på följande sätt: 

 ”Till viss del, jag känner mig på sätt 
och vis begränsad till den dansstilen 
och känner kanske inte riktigt att jag 
kan använda mig av andra dansstilar.” 
Ungefär två tredjedelar av eleverna i 

båda dansgrupperna vill lära sig mer om 
dansimprovisation. Några kommentarer 
var:

”Jag vill kunna känna mig trygg med att 
improvisera, och vill därför öva på det.”

”Jag tycker det är jobbigt men skulle 
vilja bli mer bekväm.” 

Jag märkte också en skillnad efterhand 
på individernas energi i danssalen samt på 
tankeprocesserna som visas i deras enkät-
svar mellan början och slutet av aktionen. 
Enkät 2 genomfördes efter tredje lektionen 
då alla eleverna hade sett filmklipp med 
dansimprovisation. Några kommentarer 
från deras upplevelse var: 

 ”Jag tyckte det var intressant och tog 
min uppmärksamhet. Det kändes som 
att jag levde mig in i dansen, glömde 
allt annat.” 
 ”Det var inspirerande och häftigt. Vill 
gärna se fler och skapa dans själv.” 

Sammanfattningsvis har de flesta elev-
erna i båda grupperna upplevt att improvi-
sationsövningarna som genomförts under 
aktionen har varit ”roligt”, ”utmanande” 
och ”klurigt”. De flesta tycker att impro-
visationen i mörkret och huller om buller 
kändes trygg. Spegelövningen kändes mitt 
emellan på en skala 1–5. Men att tolka 
musiken i rörelser tycker eleverna väldigt 
olika kring. Några kommentarer på denna 
övning var: 

 ”Musik kan tolkas på så många olika 
sätt, och att få ut rörelser genom känsla 
och musik kan då vara komplicerat” 
 ”Det är roligt att liksom känna med i 
låten och bara göra det som känns rätt 
för en själv”
Kommentarer i enkäten kring improvi-

sation var bland annat:

 ”Jag tycker det vore kul att improvisera 
mer”
 ”Improvisation är läskigt och jag är 
inget stort fan av det”
 ”Vill gärna fortsätta mer med improvi-
sation” 

Reflektion 
Att göra denna aktion har fördjupat min 
förståelse för elevernas upplevelse av dan-
simprovisation. Resultatet visar tydligt att 
eleverna har olika upplevelser av impro-
visation vilket till stor del är beroende på 
situationen där dansimprovisationen sker. 
Upplevelsen skiljer sig mycket mellan 
individer. En del finner situationen obe-
haglig och otrygg medan andra tycker det 
är inspirerande men utmanande.  

Som lärare kan jag göra val för att göra 
situationen tryggare. Exempelvis upplevde 
nästan alla att improvisationen blev tryg-
gare i mörker samt då man inte ser någon 
annan. En del finner situationen rolig och 
lite utmanade medan någon annan tycker 
det är hemskt och nervöst. Vikten av att 
eleverna är trygga i sin dansgrupp och får 
möjlighet att lära känna varandra kan inte 
överskattas.  

Att ha flera elever i samma grupp, som 
känner olika kring denna del av dansun-
dervisningen, är utmanande på många sätt. 
Min upplevelse är att många av eleverna 
är oroliga för att göra fel när de improvi-
serar, trots att jag som lärare ofta säger: 
”det finns inget rätt eller fel”. Utifrån min 
loggbok och enkätsvaren går det att se 
att eleverna själva har idéer om vad som 
är rätt eller fel trots att detta ej är uttalat. 

”Jag känner att denna 
aktion visar på att elev
ernas upplevelse kan 
förändras över tid.”

17. ”Det finns inget rätt eller fel!” Om tonårselevers upplevelse av dansimprovisation



49

Lektion Grupp 1 och Grupp 2 

1 1.	 Gå huller om buller 1 x 8, stanna och  

-	  groova på stället 1 x  8 (street)

-	  gör anslag på 2, 4, 6 och 8 (jazz)

2.	 Samma som ovan men möt en kompis (med ögonkontakt eller rörelse 
tillsammans) någon gång under din improvisation. Hitta en slutstaty. 

3.	 Spegeln – dansa i par, en leder den andra följer. 

4.	 Enkät 1 

2 1.	 Tolka musiken i rörelse. Alla elever står i en cirkel med blicken ut så att man 
inte ser någon annan inkl. mig som lärare. Ljuset är nedsläckt och jag spelar 
olika typer av musik. 

3 1. Se dansimprovisationsklipp på Youtube. 

2. Enkät 2 

Inspiration
Lundmark, K (2010) Improvisation som 
didaktiskt och konstnärligt verktyg i 
jazzdans. Volume 2, Nordic journal of 
dance. 

Blom, L & Chaplin, L.T. (2008). The 
moment of movement: dance impro-
visation Dance Books 

Franklin, E. (2013). Dance imagery for 
technique and performance Human 
Kinetics

Bilaga 

Lektionsupplägg

Till exempel att ett steg som vi gjort på 
lektionen är mer rätt än en armrörelse de 
hittar på i stunden. 

Jag tror därför att det är bra att visa 
filmklipp för att just påvisa att improvisa-
tion kan se olika ut. Det var roligt att se i 
enkätsvaren att eleverna upplevt detta som 
inspirerande och att det har breddat deras 
syn på dansstilen.  Eftersom eleverna 
själva ser filmklipp med dans på sociala 
plattformar, är det bra att vi lärare ger dem 
andra filmklipp att se som gynnar deras 
dansprocess. 

Jag känner att denna aktion visar på att 
elevernas upplevelse kan förändras över 
tid. Att eleverna får möta dansimprovisa-
tion flera gånger under terminen verkar 
dämpa otryggheten då de blir vana vid 
situationen.  Om en liknande aktion skulle 
genomföras i framtiden under en längre 
tidsperiod av exempelvis en termin, så tror 
jag det skulle visa tydligare resultat i en 
förändrad upplevelse av improvisation hos 
eleverna. 

17. ”Det finns inget rätt eller fel!” Om tonårselevers upplevelse av dansimprovisation



50

Val av ämne/Syfte  
Jag har en grupp på 14 st elever från 13 år 
och uppåt där jag har förstått att flera inte 
mår så bra utanför danssalen.  Men jag 
upplever att dom för de mesta kan släppa 
det jobbiga dom går igenom när de är hos 
mig i danssalen.  Jag gjorde en enkät för 
att ta reda på om min känsla stämde och 
fick fina svar om att eleverna känner att 
det ställs rimliga krav och att de får en bra 
upplevelse i danssalen. 

Trots det kan jag ändå känna att det 
finns press och prestationsångest i grup-
pen. Ett tydligt exempel på detta är när 
de ska skapa eget. De gör bra grejer men 
ändå nöjer de sig inte och ”slänger” bort 
det. När de ska göra val av rörelser så har 
de svårt att känna att något är tillräckligt 
bra, vilket skapar ångest hos dom. Därav 
kom min frågeställning fram. 

Det jag ville uppnå med aktionen var 
att eleverna skulle känna sig trygga i att 
skapa och att våga tro på det dom gör. Det 
viktiga för mig var att de gjorde val och 
inte att de lade fokus på vad det blev för 
rörelser.  

Frågeställning 
Hur kan jag hjälpa elever att minska press-
sen vid eget skapande?

Pernilla Lindlöf

Kontakt 
pernilla.lindlof@uddevalla.se

Sammanfattning 
I aktionen har jag genom ett enkelt upp-
lägg provat att se om jag kan hjälpa 
eleverna att minska pressen dom känner 
vid att skapa eget dansmaterial. Elev-
erna fick enkla övningar där dom skulle 
göra snabba val utan att dom visste 
vad det kommer att leda till. Det var ett 
bra upplägg för denna grupp. Dom tog 
snabbare beslut och jag upplevde att 
de kunde känna sig nöjda efteråt. 

18. Att våga göra egna val

Process
Under tre lektioner jobbade vi med enkla 
diagonalövningar och koreografiövningar 
där jag lade in moment som gjorde att 
eleverna skulle göra egna små val.  Vid 
varje lektion upprepade vi övningen från 
gången innan samt lade på en utveckling.   

Vid aktionens första lektion fick elev-
erna utforska och testa att snabbt välja 
riktningar med bara huvudet ena gången. 
Sedan välja riktning med hela kroppen, 
olika riktningar vid varje stopp. Första 
omgången upplevde jag att dom tyckte var 
lite jobbigt men blev bättre redan andra 
omgången. I koreografidelen på första lek-
tionen jobbade vi med en koreografi från 
förra terminen som de kunde och kände 

sig trygga med. De skulle någonstans i 
denna koreografi lägga in ett valfritt huvud 
och en valfri riktning som de tidigare 
testat på diagonalen.  

Vid andra lektion upprepade vi di-
agonalövningarna från veckan innan, 
samt la till att de skulle lägga på valfria 
armrörelser. Olika armrörelser vid varje 
stopp.  Denna vecka lärde jag ut en ny 
kort koreografi som vi skulle jobba med 
veckan därpå. 

Vid tredje lektionen bad jag eleverna att 
stå huller om buller i salen och sedan fick 
de välja ut och sätta ihop rörelser från det 
som dom tidigare gjort på diagonalövning-
arna. Vi gjorde alla detta huller och buller 
för att det inte ska kännas som om alla 
tittar på en och att de inte skulle välja som 
kompisen framför, utan faktiskt våga välja 
en egen rörelse. Denna veckas koreografi-
övning delade jag in dom två och två, och 
de fick sedan lära ut sina valda rörelser till 
varandra. De satte sedan ihop sina rörelser. 
När de satt ihop och lärt sig vandras fraser 
så fick de lägga på dessa på den koreografi 
jag lärde ut veckan innan. Som avslut-
ning fick de bestämma tillsammans med 
sin kompis ett ställe i koreografin där de 
skulle byta riktning. 

Aktionen dokumenterades i en loggbok 
där jag efter varje lektion skrev ned vad 

”Eleverna fick inte alltid 
så mycket tid att tänka 
efter, vilket jag tror var 
bra för dom.”
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jag uppfattat och mina reflektioner kring 
vad som skett. Under aktionen har samtal 
med min kritiska vän givit mig feedback 
och inspiration. Jag valde att inte berätta 
om aktionen för eleverna innan eftersom 
det då troligen skapats prestationsångest 
och låst sig för flera av dem. Däremot pra-
tade vi om det efter att aktionen var klar. 

Resultat 
Jag har genom aktionens upplägg fått min 
känsla bekräftad om att många i gruppen 
tycker det är jobbigt att skapa eget dans-
material.  Genom att bryta ner övningarna 
i små portioner blev eleverna tryggare och 
kunde behärska de olika valen.  Eleverna 
fick inte alltid så mycket tid att tänka efter, 
vilket jag tror var bra för dom. Dom tog 
snabbare beslut och jag upplevde att de 
kunde känna sig nöjda efteråt. Vid vårt 
samtal efter att aktionen avslutats var det 
mycket stolta elever jag hade i salen.  De 
kunde nu se att de själva skapat små fraser 
med väldigt enkla medel. Elevernas egna 
ord som kom vid detta samtal var ”kul”, 
”man övertänker inte”, ” fick ett bra stöd”, 
”vågade mer”, ” man tittade inte på alla 
andra”, ”tryggt”, ”enklare när man får det 
i små portioner”. 

Reflektion
Under aktionen har jag sett att denna 
grupp behöver enkelheten och tydliga 
riktlinjer eftersom det snabbt låser sig när 
de ska skapa eget. De behöver upprep-
ning och att känna sig trygga innan vi går 
vidare. Det viktigt att ta det i små steg och 
få dem att klara av att göra val och också 

hålla fast vid det.  Men jag får samtidigt 
inte ge dom för mycket tid till att tänka 
efter.

Något som blev min egen utmaning 
var att jag skulle ge dom enkla uppgifter 
och då hålla mig till mitt upplägg. Jag vill 
oftast utmana mina elever när jag ser att 
de klarar av uppgiften, men här var det 
viktigt att inte ge dom för mycket samti-
digt. Detta är en grupp elever som behöver 
öva sig på att skapa eget men i väldigt små 
doser åt gången. 

18. Att våga göra egna val
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Renée Niklasson 

Kontakt 
renee.niklasson@uddevalla.se

Sammanfattning 
Syftet med aktionen var att förenkla ge-
nom att bena upp den komplexitet som 
det innebär att börja på ett helt nytt 
instrument och undvika att fastna i svår-
igheten med att lära sig noter samtidigt. 
Nu efter aktionen är min elev mer säker 
i sitt spel och har skaffat sig en trygghet 
och säkerhet i att spela olika melodier 
med tonerna C B A G E D.

19. En sak i taget

Bakgrund/Syfte 
Jag har jobbat med instrumentalunder-
visning sedan 80-talet och under denna 
tid har det kommit och gått en hel del 
blockflöjtskolor. En av böckerna var 
”Blockflöjten och jag 1”, en skola som 
använder ett trappstegssystem med toner-
nas bokstavsnamn, tills eleven lärt sig att 
spela de första fem tonerna som i just den 
boken är B, A, G, E, D. Modellen med att 
använda trappstegsnoter fyller funktioner 
som gagnar senare notläsning: Att träna på 
att reagera på tonens bokstavsnamn och 
sedan ta de grepp som ger den specifika 
tonen. Eleven kan även se att tonen som 
kommer efter, är ett högre eller lägre steg i 
trappan i förhållande till den nyss spelade 
tonen. Först därefter introduceras melodi-
erna med ”vanlig” notläsning.

 Till denna bok ingår inte någon ljudfil 
eller CD vilket är skälet till att jag på se-
nare tid valt att använda ”Blåsbus 1”. Till 
Blåsbusboken ingår CD/ljudfil på Spotify 
och melodierna har inspirerande komp.  
När eleverna har en inspelning att spela 
till, så motiverar det i hög grad till eget 
spel hemma. Syftet med aktionen var att 
förenkla och bena upp i den komplexitet 
som det innebär för en elev att börja på ett 
helt nytt instrument samt att undvika att 
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fastna i svårigheten med att lära sig noter 
samtidigt. 

Frågeställning 
Hur underlättar jag för eleven så att 
notskrift blir ett hjälpmedel och inte ett 
hinder?

Process
Jag har gjort aktionen med en elev. Eleven 
går i åk 3. Vid aktionstillfället så hade 
hen spelat blockflöjt endast sedan någ-
ra månader tillbaka. Vid det allra första 
lektionstillfället delgav mamman mig att 
eleven har ett antal diagnoser och av den 
anledningen har det kämpigt i skolan. I 
samråd med förälder och kulturskolans 
chef bestämdes att eleven skulle erbjudas 
individuell undervisning. Jag vet i nuläget 
inte vilka diagnoser eleven har, men jag 
har valt att utgå från och analysera det 
jag ser och upplever av eleven på lektion-
en. Till saken hör att hen är öppen och 
frispråkig och lätt att kommunicera med. 
Jag har förstått att det finns vissa läs- och 
skrivsvårigheter, men även problem med 
att fokusera.

Det finns en musikalisk potential hos 
eleven, men på senare tid har jag insett att 
jag måste hitta en ”genväg” för att kring-
gå de svårigheter som eleven har med 
notskriften i spelboken ”Blåsbus 1”. Jag 
insåg att eleven hade svårigheter att ”läsa” 
tonerna på notsystemet. Elevens förmåga 
att utläsa notvärdet – tidsvärdet, fungerade 
bra, men att utläsa vilken ton som skulle 
spelas, genom tonernas placering på linjer/
mellanrum kontra olika grepp på flöjten, 

andning och tungansats, innebar en för 
stor svårighet.

Tanken i aktionen var att fokusera på 
elevens gehörsförmåga, men även att hitta 
enklare sätt att notera övningsmaterialet. 
Detta som ett stöd för minnet, för att kom-
ma ihåg vilka toner som ska spelas. Dels 
för att underlätta vid repetition hemma, 
dels som ett sätt att på omvägar, närma sig 
noterad musik. Jag ville också ge eleven 
möjlighet att spela mycket på lektion-
en under aktionen. Jag önskade att hen 
skulle få en upplevelse av att behärska sitt 
instrument och även kunna njuta av sitt 
spel, ensam eller i samspel med mig. Jag 
ville hitta vägar till detta, utan att tappa 
kontakten med bokens progression.     

 När vi var uppe i fyra olika toner (B A 
G C) märkte jag att det inte flöt på själv-
klart med att läsa ut de olika tonerna från 
notsystemet och vid stycke nr 8 så blev det 
stopp. Här ligger tonerna tätt och växlar 
hela tiden. Även om det bara rör sig om 
tre toner, så blev det svårt för eleven att 
se skillnad på dem. Ett led i att underlätta 
notläsning, är att eleven kan höra skillnad 
på om tonen går upp eller ned. Om en 
håller tonen A och tonen på notsystemet 
ligger på linjen ovanför, så kan en utesluta 
att det är tonen G och tonerna nedanför 
som ska spelas. 

Aktionen var tänkt att ske under tre på 
varandra följande lektioner. Som det är 
här i världen kom det sjukdom och annat i 
vägen ett par av veckorna men jag tyckte 
att det gick rätt väl att hålla ihop aktionen 
ändå. Jag hade planerat att eleven skulle 
svara på enkätfrågor men det fick utgå 

då veckorna till förfogande blev färre än 
jag tänkt. Vi tog istället en frågestund när 
aktionen avslutades. Så här gick aktionen 
till:

•  En strukturerad lektionsplanering 
gjordes inför varje tillfälle.  Jag gjor-
de korta reflekterande anteckningar 
direkt efter lektionen.

•  Varje tillfälle med eleven dokumen-
terades med ljudupptagning. (Hela 
lektionsförloppet.) 

•  Därefter lyssnade jag i lugn och ro 
igenom hela inspelningen och förde 
anteckningar på vad, hur och vem 
som gjorde vad på lektionen. Lju-
danteckningarna tillsammans med 
reflektioner, bildade underlag och gav 
idéer till nästa lektionsplanering.

•  Jag har även haft möjlighet att vid 
ett par tillfällen resonera med min 
kritiska vän Jelena

Vid första lektionstillfället i aktionen 
presenterade jag några sidor med trapp-
stegsnoter. Först några enklare exempel ur 
den gamla boken, men även låtar ur hens 
egen bok som hen haft svårt att spela efter 
noter.

Vid följande lektionstillfällen inom 
aktionen har jag introducerat ett flertal av 
de nya låtarna i hens bok på gehör och 
sedan med stöd av trappstegsnoter. Det 
krävdes en del skrivjobb av mig, men det 
är det värt. Vi gjorde därför gehörsöv-
ningar där eleven skulle avgöra om en ton 
som spelades var högre eller lägre. T ex: 
”Blunda! Jag kommer att spela två toner. 
Den första tonen jag spelar är A. Är den 
andra tonen jag spelar högre eller lägre?” 

”Var exakt ligger  
svårigheten att läsa  
av notsystemet?”

19. En sak i taget
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Och ”Den första tonen är A, vad heter den 
andra tonen jag spelar?” (B eller G?) 

Resultat 
Elevens spel har utvecklats och de olika 
greppen för tonerna har automatiserats 
mer och mer och så även tungansatsen. 
Som en avslutning på aktionen och för att 
vi har haft fokus på att spela så ska vi nu 
spela in tre låtar. Det är roligt för oss båda 
att kunna visa hemma, vad hen presterar 
på lektionen. Förmåga att läsa noter och 
förmåga att spela ett instrument är inte 
samma sak. För elevens självkänsla har 
det varit viktigt att peka på detta. En sak i 
taget! 

När vi tog en pratstund om hur eleven 
upplever undervisningen, så bad jag hen 
att nämna tre bra och tre mindre bra saker. 
Det kom fram att eleven tycker att det är 
kul att spela, att det är spännande att se 
vad som kommer (låtar) och att det är bra 
för hjärnan att spela ett instrument!  Det 
var svårare att komma på dåliga saker, 
men en sak var dåligt och det var ”dåliga 
låtar”!  Exempel på en ”dålig” låt är nr 
8 (se ovan), där tonerna ligger tätt och 
växlar hela tiden, dvs låten som eleven 
fastnade på. Kanske man kan sätta likhets-
tecken mellan en svår låt att spela och en 
dålig låt?

Reflektion
Jag var lite ”rädd” att lyssna på inspel-
ningen av den första lektionen, typ 
känslan av ”sanningens minut”.  Jag hade 
upplevelsen att jag kanske pratar för 
mycket. När jag lyssnade och skrev ner de 

Inspiration
Pehrsson, Y. & Stjärneback, B. Blockflöj-
ten och jag. Thore Erlings Förlag
Utbult, J. Blåsbus 1. Notposten förlag.

Gårdare, S. & Sandh, H. (2011). Funk-
tionsnedsättning/Funktionsuppsättning 
– boken om hur vi får en kulturskola för 
alla. Kulturskolerådet. Går att hämta 
från https://www.kulturskoleradet.se/
sites/default/files/atoms/files/kultursko-
la_for_alla_110318.pdf

Cederquist, S. (2009). Jag kan inte tänka 
platt, hur påverkar det musicerandet? 
Dyslexi, musik och musikpedagogik. 
(Examensarbete.) KMH.

Kellerman, J. (2015). Nöta, stödja och 
hitta genvägar. (Examensarbete.) KMH 

Rosenius, P. (2010). Läser man långsamt 
så tar det längre tid. En studie om notläs-
ningssvårigheter och dyslexi. (Examens-
arbete.) SMI.

olika moment som vi faktiskt gjorde under 
lektionen blev jag positivt överraskad. Vi 
hann med mycket trots en del utsvävning-
ar. Däremellan lyckades vi hålla fokus och 
ha en progression under lektionen. En sak 
jag märkte när vi gjorde gehörsövningen 
ovan med ombytta roller (med mig som 
”elev”) var att jag själv svarade på frågan 
vilken ton som var rätt, fast det var eleven 
som hade ”facit”.

När vi ska gå vidare med tonernas pla-
cering på notsystemet så har jag en del frå-
gor att förhålla mig till som till exempel: 
Var exakt ligger svårigheten att läsa av 
notsystemet? Att tolka grepptabeller har 
visat sig vara en enkel sak för eleven! Hur 
kan jag underlätta lärandet när vi jobbar 
med notsymbolerna? Hur kan jag bygga 
upp strategier för att eleven ska kunna 
tillägna sig notläsningen metodiskt? Hur 
kan vi använda ramsor och musik-memo-
ry? Nu kan eleven ett flertal låtar både på 
gehör och med hjälp av trappstegsnoterna. 
Nästa mål blir att erövra tonernas place-
ring på det traditionella notsystemet!

19. En sak i taget
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Sandra Vega 

Kontakt 
sandra.vega@uddevalla.se

Sammanfattning 
Syftet med aktionen var att ta reda på 
om danselevernas intresse för ämnet 
dans har svalnat med åren. Eller rättare 
sagt: Nöjer de sig med en danslektion 
rakt upp och ner – eller har de en öns-
kan om att fördjupa sig i sitt ämne? För 
att ta reda på detta gjorde jag en en-
kätundersökning. Resultatet av enkäten 
visade att de var väldigt intresserade av 
dansämnet vilket gav upphov till många 
följdfrågor för mig att reflektera över.

20. Har intresset svalnat?

Val av ämne/Syfte  
Jag har under mina år som lärare på Kul-
turskolan märkt av ett svalnande intresse 
för dansämnet och även en växande 
”jag”-känsla i ”vi-et”. Är det något jag 
upplever själv eller är det något som andra 
också märker av? Är det faktiskt så – eller 
är det något jag har hittat på? Har det med 
yttre påverkan att göra – eller är det på 
grund av mig? Kanske är det eleven själv 
som ger uttryck för det tappade intresset? 
Jag ville i alla fall ta reda på detta, med en 
önskan om att bli motbevisad. 

Min ambition är att hitta tillbaka till 
en annan kultur på lektionen. Jag vill att 
eleverna ska känna glädje och upprymdhet 
när de är på en dansklass men även när de 
lämnar klassen. De ska vilja lära sig mer 
och känna att dansen berikar deras liv. Att 
för en stund släppa alla krav och måsten 
och bara hänge sig åt dansen. Mobilen får 
så mycket kärlek ändå under dagarna så 
den kan få ligga i sin ensamhet i väskan, 
tänker jag. Dans kan vara en hobby för 
eleverna men de kan fortfarande känna 
en stark passion för den och vilja lära sig 
mer än det som jag lär ut på lektionen. 
Detta har jag funderat över i många år då 
jag upplever att intresset har förändrats 
hos mina elever. Åter igen, varför har det 
blivit så? Kan jag ha påverkat det? Är det 

mycket i skolan som sätter stopp? Är det 
tiden vi lever i? 

Jag såg ett klipp på Facebook med 
författaren Simon Sinek när han talar 
om 00-barnen. Han var inne lite på det 
jag själv tänkt om omvärlden och dess 
påverkan. Ungdomarna är barn av sin tid, 
men hur kommer jag in i den tiden? Trivs 
jag där, eller vill jag få dem att hoppa på 
min linje? Även i samtalet med kollegor 
har ämnet kommit upp flera gånger. Flera 
vittnar om samma upplevelser och känslor 
och var och en hittar egna metoder för att 
nå fram. Men vad är det vi vill nå fram 

till? När är vi/jag i mål? Vi hade på jobbet 
rätt nyligen gått igenom hur vi kan skapa 
egna digitala enkäter och jag blev intres-
serad av att använda enkätverktyget i min 
aktion.

Frågeställning  
Hur får jag mina elever mer motiverade i 
dansämnet?

Process
Jag har använt mig av en enkätundersök-
ning i de grupper jag valt ut. (Se exempel 
på frågor i Bilagan.) Den var ganska 
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omfattande och tog upp allt från privatliv 
till skolmiljö och självklart dansträningen. 
Detta för att få en helhetsbild av hur elev-
erna mår och hur deras liv ser ut utanför 
danssalen vilket i sin tur kanske kunde ge 
en bild av hur de tillgodogör sig det som 
lärs ut på en dansklass.

Jag gjorde undersökningen tidigt på 
vårterminen med grupper som jag haft 
länge. Vårterminen har en tendens att 
trigga eleverna då de oftast har större 
föreställningar med mera. Att just dessa 
grupper valdes var för att jag har sett 
förändring i dem. De är trygga med mig 
och jag förväntade mig att de svarar ärligt. 
Eleverna fick tid på lektionen att fylla 
i enkäten och det tog en stund. Det var 
full koncentration och jag kände när jag 
satt där och väntade att detta skulle bli så 
intressant att läsa. Jag kunde se att många 
skrev på de tomma raderna som jag hade 
lagt till vid vissa frågor för att kunna fylla 
i det som inte gick att kryssa. Vi gör en del 
undersökningar redan från dansarbetslaget 
för våra danselever så jag var lite nervös 
att de inte skulle orka med denna då den 
var flera sidor lång, men pennorna glödde. 
Tanken var att samla information som vi 
sedan skulle kunna diskutera tillsammans 
på lektionen.

Resultat 
Eleverna svarade mycket utförligt på 
enkäterna och det gav ett väldigt fint 
resultat. Åldersgrupperna var ganska lika 
men jag upplever att mina elever i de olika 
grupperna skiljer sig väldigt åt i sitt sätt att 
vara och umgås. Trots detta fick jag väl-

digt lika svar vilket jag inte hade trott från 
början. Eleverna hade inte svarat som jag 
tidigare trott! De vill lära sig mer och de 
är väldigt intresserade av ämnet dans. Jag 
har antagit något som inte var fallet. Dom 
vill massor men jag har inte förstått. 

Då jag från början hade förberett mig 
på att tillsammans med eleverna diskutera 
flera av svaren i enkäten föll jag lite platt. 
Att ha ett samtal med dem där jag utgår 
från min ”grundtanke” att de ”inte vill lära 
sig mer” kändes inte rätt. Det kändes som 
att det kunde tolkas som att jag inte trodde 
på dem och att enkäten skulle få ett bak-
slag. Jag hade ju fått reda på det jag ville 
och det var dessutom ett positivt svar och 
inte det jag innan taget för givet. 

Reflektion
När jag står öga mot öga med mina elever 
så känner jag fortfarande att jag inte kan 
fånga deras intresse trots att enkäten 
visade ett annat resultat. Fyller de i det jag 
vill höra eller är det sant? Om det är sant 
har jag ett stort jobb framför mig att ta 
reda på hur detta ska ske. Hur ska jag få ut 
ur eleverna vad de vill lära sig när det för 

tillfället verkar ske genom telepati…?
Nu vill jag snarare ha ett samtal om hur 

vi ska kunna kommunicera med varandra 
så jag förstår vad de vill få ut av tiden med 
mig. Jag upplever ju fortfarande denna 
förändring men det kanske är jag som 
inte har hängt med i tiden. Jag är än mer 
konfunderad över den fråga jag ställde än 
innan jag började. Eleverna vill lära sig 
mer och de är väldigt intresserade av dan-
sämnet. Varför visar de inte detta då? Vad 
är det som gör att de håller inne med all 
entusiasm och glädje som dansen (oftast) 
ger? Enligt enkäten borde de aldrig vilja 
lämna danssalen och de borde överösa mig 
med frågor för att dämpa deras hunger att 
lära. Så är ju inte fallet.

I dagens skola drillas eleverna att leta 
upp saker själva, bli självständiga indi-
vider, och det verkar ju uppenbarligen 
funka. Det berömda internet är väldigt bra 
i många lägen men när alla blir så fokuse-
rade på att lösa allt själva så får läraren en 
mindre betydande roll. I mitt ämne händer 
det mesta av utvecklingen på lektionen 
där du blir sedd av någon utifrån och som 
ordagrant kan ”ta” på det som du behöver 
hjälp med. Eleverna kanske inte frågar 
mig på lektionen för att de inte vill verka 
okunniga. De kanske tänker att de ändå 
kan leta upp något liknande svar på nätet.

Är det samhället som format de robotlik-
nande varelser som jag träffar på lektionen? 
Får en inte sticka ut från mängden? Anses 
det konstigt att inte sitta inne med alla svar, 
är det därför en inte frågar? Allt händer 
inte över en natt och det är svårt för dagens 
ungdomar att ta in. Det som visas upp på 

sociala medier är ett färdigt resultat och inte 
vägen dit. De behöver se någon ”verklig” 
person (förebild) som gått den långa, verkli-
ga vägen och kommit ut på andra sidan med 
sitt resultat. Det är egentligen det intressanta 
men hur håller jag kvar mina elever hela 
den vägen?! 

Tekniska prylar i all ära men en mänsk-
lig kontakt kan inte slås. Via en skärm kan 
du aldrig uppleva känslan som uppstår i 
din kropp när det blir ett grymt flow på en 
lektion eller hur det känns att få uppleva 
framsteg som du gör tillsammans med 
andra. Gruppen som finns i med- och 
motgång och som stöttar och peppar inför 
en föreställning, till exempel. Många 
saker som händer på en dansklass kanske 
inte är något en reflekterar över när det 
händer men det hjälper till att forma olika 
individer och stärker upp eleven både 
fysiskt och psykiskt. Den interaktionen på 
lektionen kan inte bytas ut mot en skärm. 

För mig har nu nya frågor dykt upp som 
jag är väldigt nyfiken på att få svar på. Hur 
kan jag som pedagog och vuxen få mina 
elever att öppna sig mer och att faktiskt 
vara stolta över de val de gör i livet, varav 
dans är ett?  Hur ska jag få reda på vad de 
faktiskt vill med dansen? Ja, frågan är nu 
omformulerad från ”Hur får jag mina elev-
er mer motiverade i dansämnet?” till ”Hur 
får jag reda på vad som motiverar mina 
elever i dansämnet?”

”Det var full koncentra
tion och jag kände när 
jag satt där och väntade 
att detta skulle bli så 
intressant att läsa.”

Inspiration
Facebook med Simon Sinek: 
millennials

20. Har intresset svalnat?
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Val av ämne/Syfte
Eleven förväntar att läraren ska lära eleven 
att spela och läraren förväntar att eleven 
övar hemma. Ibland blir det missförstånd 
från båda håll vad gäller förväntningarna. 
Att eleven har för vana att lägga tid på 
det som lärare och elev arbetat med under 
lektionen hjälper eleven att bli bättre på 
sitt instrument. Målmedveten övning kan 
innebära att eleven repeterar sin fiolläxa 
med specifika fokuspunkter. Det kan 
också innebära att eleven går på konsert 
och får del av en upplevelse som inspire-
rar samt ger en målbild att sikta mot. Med 
handledning underlättas elevens insats på 
hemmaplan.

En av anledningarna till denna aktion är 
att jag önskar ge elever förståelse för att 
deras skicklighet på fiol hör ihop med hur 
mycket tid de lägger ner på sitt instrument. 
Att enbart spela på sin fiollektion en gång 
i veckan räcker inte för att en elev ska lära 
sig spela. Precis som det tar tid att lära 
sig spela tennis, golf eller någon annan 
idrottsutövning så krävs det tid att utveck-
la en talang på fiol genom målmedveten 
övning. Malcolm Gladwell har skrivit en 
bok om 10 000-timmarsregeln baserat på 
forskning bland annat av K. Anders Erics-
son. Enligt Gladwell innebär den att vem 
som helst kan bli expert på vad som helst 

Sara Freij Hummerdahl

Kontakt 
sara.freij-hummerdahl@uddevalla.se

Sammanfattning 
Ibland glömmer eleverna bort hur de 
ska öva hemma även när man gått 
igenom det vid lektionstillfället. De 
kan ha en oklar bild över hur ”bra” ett 
musikstycke ska låta innan man är klar 
med det. Tanken med aktionen var att 
ge eleven verktyg som hjälper dem att 
utveckla sina spelstunder när de är hem-
ma. Jag skapade materialet På egen 
hand och prövade det med sju elever. 
Resultatet av aktionen visar att detta 
övningsredskap medfört att eleverna 
spelat fiol längre stunder hemma. Sam-
tidigt har föräldrar kunnat få handle-
dande förslag på vad som kan ingå i en 
spelstund. 

21. På egen hand

med 10 000 timmars övning. Även om 
timantalet för övning är något godtyckligt, 
har Ericsson i sin forskning funnit belägg 
för att medfödd talang har en försumbar 
påverkan på en utövares skicklighet inom 
alla tänkbara områden. Det enda som 
spelar roll i sammanhanget är att öva på 
rätt sätt.

Jag skapade övningsmaterialet På egen 
hand (se Bilaga) som är ett komplement 

till fiolläxan. Materialet ger förslag på 
hur man övar kortare delar av fiolläxan 
och hur man kommer vidare när det låst 
sig. På egen hand ger praktiska tips som 
förenklar spelstunden som att ha ordning 
på sina noter och att använda sig av ett 
notställ. Små enkla förändringar som gör 
spelstunderna hållbara på sikt. Föräldrar 
kan också göra mycket för att bidra till en 
positiv inlärningsmiljö i hemmet. 
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Frågeställning
Hur kan jag hjälpa eleverna att veta hur de 
ska öva hemma? 

Process
Jag startade aktionslärandet vid termins-
starten i januari och avslutade det veckan 
innan påsklovet. Eleverna, fem flickor 
och två pojkar, har deltagit i aktionen. De 
är i åldern 10 till 13 år och har spelat fiol 
mellan 3–7 år.

Innan jag startade aktionen frågade jag 
om vi skulle kunna jobba lite på ett nytt 
sätt. När jag fick ett positivt svar gick jag 
vidare och förklarade vad jag tänkt mig. 
Eleverna skulle helt enkelt koppla en eller 
ett par fokuspunkter från På egen hand 
till den aktuella fiolläxan. Alla elever jag 

frågade ville delta och var positiva till 
förslaget.

Inledningsvis fick eleverna en kort 
beskrivning av hur man använder öv-
ningsverktygen i På egen hand. Sedan 
har vi gemensamt valt ett eller två förslag 
från listan att användas tillsammans med 
veckans fiolläxa. Om de har Gubben 

Noak i läxa kompletterar vi med tips från 
materialet, tex ”Vilken tonart spelar du 
i” och ”Spela en takt långsamt” Det gör 
att det blir ett par fokuspunkter som de 
jobbar lite extra med. Vissa veckor har vi 
inte använt oss av materialet på grund av 
sjukdom, tidsbrist eller oplanerade inslag 
i lektionen. Under den tid som aktionen 
pågått, har jag bytt ut några av förslagen 
i På egen hand. För att de ska vara lätta 
att förstå har jag också ändrat till kortare 
handledande instruktioner. 

Under aktionen användes 24 av de totalt 
60 olika handledande uppgifterna i På 
egen hand. De uppgifter som använts mest 
är under aktionen var: 

• Spela en takt långsamt
• Spela en takt snabbt
De därutöver mest vanliga var (i fallan-

de frekvensordning):
• En takt i taget långsamt
• En takt i taget snabbt
• Spela lite varje dag
• Finns låten på Spotify?
• Vilken tonart går låten i?
• Spela vid ett notställ
• Spela utan noter
• Spela rätt rytm på lös sträng
Jag valde ofta dessa uppgifter eftersom 

tempot som eleverna övar i hemma för det 
mesta inte är anpassat efter kunskapsni-
vån. När de får fokus på att öva fiolläxan i 
mindre delar och i ett anpassat tempo blir 
den lättare att fullfölja. Ökar man sedan 
tempot till att spela fiolläxan snabbt får 
man direkt en indikation på om man gjort 
någon progress eller om man behöver 
fortsätta övningen på något annat sätt.

Några av de handledande uppgifter som 
jag gav handlar om att hitta en spelrutin i 
musicerandet hemma. Förslagen att lyssna 
är också en viktig del av musikinlärning. 
Att ha ett speciellt övningsställe med not-
ställ där det är lätt att ta fram fiolen liten 
stund varje dag kan ge eleven en bättre 
upplevelse av fiolspelet.

Några elever spelar ofta utan noter och 
behöver påminnas om att öva notläsning-
en. Andra elever behöver något annat, som 
att lyssna på hur fioltonen låter när man 
drar med stråken på fiolsträngarna. Övriga 
handledande uppgifter som gavs blev mer 
individuellt anpassade efter elevernas 
olika behov.

Jag har dokumenterat varje veckas 
lektionsinnehåll på samma sätt som jag 
brukar. Det sker i en loggboksliknande 
mapp i datorn som jag kallar ”Elevan-
teckningar”. Där har jag skriver jag vad 
fiolläxan är och även fokuspunkter från På 
egen hand som ska användas tillsammans 
med hemuppgifterna. Om eleven inte 
hade hunnit spela läxan med fokuspunkter 
under veckan som gått, repeterades läxan 
under den följande veckan.

För att få del av elevernas reflektioner 
lade jag till en intervjudel med öppna 
frågor. Intervjun innehöll tre frågor (se 
Bilaga).  

Resultat 
Resultatet av aktionen var att eleverna 
blev medvetna om att det finns olika sätt 
att utveckla sitt fiolspel på. Innan aktionen 
fick flera elever i fiolläxa att leta rätt på 
en låt på Spotify eller på YouTube. Ofta 

”Eleverna blev medvet
na om att det finns olika 
sätt att utveckla sitt 
fiolspel på.”

21. På egen hand
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kom de tillbaka och hade glömt bort det 
att göra det.  Men när det nu fanns med 
som en handledande uppgift i övnings-
verktyget På egen hand så blev fiolläxan 
gjord i större utsträckning. Det var som 
att uppgiften blev viktigare att göra när 
den var uppställd på ett snyggt arrangerat 
dokument.

När jag ställde första frågan i intervjun 
kom det fram att en av eleverna spelade 
längre stunder och att övningsverktyget 
förklarade vad man skulle göra. En annan 
elev tyckte det var bra att hens föräld-
rar blev medvetna om hur man kunde 
utveckla spelstunderna hemma. Den andra 
intervjufrågan visade att eleverna skaffade 
sig några favoriter som de återkom till. 
De hade använt ett handledande tips och 
upptäckt att det gav positiva resultat för 
att öva hemma. Detta gör att eleven kan 
utveckla en spelrutin för sin övning. Sättet 
att öva upprepas med nya fiolläxor och 
blir en del av övningsprocessen.

Den tredje frågan i intervjun visar på 
att de kan fortsätta öva lite till, bara de 
får tips på hur de kan fortsätta. Försla-
gen finns redan på övningsverktyget och 
det går att välja något som känns lagom 
utmanande för stunden. Sammanfattnings-
vis visar svaren att På egen hand fungerar 
som en lista på förslag för målmedveten 
övning som eleverna har kunnat använda 
och även att föräldrar har fått verktyg att 
hjälpa sina barn med övningen hemma.

Reflektion
Jag upplever att vissa elever behöver ha 
facit på att de övar rätt. De blir mer bekvä-

Inspiration
Gladwell, M. (2014). Outliers – 10 000-tim-
marsregeln och andra framgångsfakto-
rer. Volante förlag.  
https://sv.wikipedia.org/wiki/10_000-tim-
marsregeln

Intervjufrågor 

1.  På vilket sätt har informationen på 
lappen ”På egen hand” påverkat dina 
spelstunder hemma?

2.  Är det något av förslagen som du kom-
mer använda igen?

3.  Om du någon gång inte vet hur du ska 
träna på en fiolläxa – kan du ta hjälp av 
lappen och hitta ett sätt att arbeta på?

Bilaga 1

ma med sin egen övningsinsats när de vet 
att de gör ”rätt”. Eleven behöver samtidigt 
vara medveten om att det finns många fler 
sätt att öva på. Förslagen i På egen hand 
är bara några sätt att göra det på. De får 
gärna fylla på med egna tips.

På egen hand har engagerat mig och jag 
kommer kunna använda materialet i min 
undervisning framöver. Det är ett hjälpme-
del som kan utvecklas genom att man kan 
specificera handledande uppgifter utifrån 
elevens behov. Aktionen har hjälpt mig att 
kunna ge mina elever och deras föräldrar 
information om hur de mer fokuserat kan 
skapa kreativa spelstunder hemma. 

”Att lyssna är också 
en viktig del av  
musikinlärning.”

21. På egen hand
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Bilder kommer från pixabay.com 
och Kulturskolan i Uddevalla.



KULTUR 
SKOLAN

UDDEVALLA



64


