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Abstract
Title and subtitle: Feedback and instrument lesson – The usage of feedback in individual instrument lesson in a Swedish high school.
Feedback is a well-researched subject in many academical areas such as psychology,
pedagogy and music education. Generally it is perceived as information about performance. Depending on how it is given, feedback can create different types of behavior.
The aim of this study is to analyze how feedback is used in individual violin, electronic
bass, cello and percussion instrument lessons. The study is based on the qualitative
research tradition. Accordingly, video observation and thematic analysis are used for
gathering and analyzing the empirical data. The participants are four instrument teachers
and their four high school students. The observations are made in two different
occasions per each teacher and student at several different locations in a middle-sized
Swedish city in November, 2017. The results are presented in two chapters; results and
discussion. All instrument lessons have shown aspects of the use of effective feedback
but in different ways. In other words, they present feedback about goals, current
prestation and strategies. However, the type and the method used, for instance quantity,
of feedback are different between these lessons. For example, the violin teacher uses
praise more frequently and explicitly compared to the other teachers.

Nyckelord
Feedback, Instrumentundervisning, Användning av feedback, Enskild instrumentundervisning

Tack
Först och främst tack till min lilla familj! Tack till alla nära och kära! Tack till alla
deltagande pedagoger och elever! Tack till min handledare, Märtha, och min lärare, Pia!
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1 Inledning
Natur och kultur uppfattas vanligtvis som motsatser. Med andra ord är naturen ”beteckning för det som är medfött” (SAOB, 2017b) och kulturen är ”bildning och förfining”
(SAOB, 2017a). Mitt intresse för skillnader i musik- och instrumentundevisning mellan
länder har växt fram eftersom jag ursprungligen kommer från Sydkorea men har varit
bosatt i Sverige i cirka 8 år. I Sverige verkar musiklektionen vanligtvis fokuseras på
popmusik och lärande på gehör. Konstmusik och notläsning nämns i enbart en till två
punkter i centralt innehåll för ämnet Musik (Skolverket, 2011a). I Sydkorea ligger
huvudfokus på konstmusik inklusive notläsning och traditionell musik (Choi, Choi,
Jang, Jeong, Kim, Kim, Kwon & Lee, 2015). Den här fokusskillnaden kan förmodligen
upptäckas, till exempel genom att undersöka olika världskända tävlingar och scener
inom konstmusik där ett antal sydkoreanska artister, till exempel Myung-Whun Chung,
har varit framgångsrika.

Utifrån dessa musikgenre- och musikkulturskillnader inom skolan mellan Sverige och
Sydkorea dyker en mängd funderingar upp. Hur påverkas musikundervisningen av
denna genreskillnad? Vanligtvis baseras popmusik på gehör medan notläsningen är ett
av de väsentliga momenten inom konstmusik. Därmed kan det uppfattas som att en
popmusiker kan vara mer eller mindre självlärd medan en konstmusiker på hög nivå
oftast behöver en kunnig och högutbildad pedagog. Eller finns det några likheter
och/eller skillnader i instrumentundervisningen inom olika genrer i ett och samma land?
På det personliga planet har jag själv som pianist upplevt en stor skillnad i mitt spelande
beroende på hur mina lärare i Sydkorea och Sverige har gett mig feedback. Därifrån har
feedback blivit ett stort forskningsintresse och det valda forskningsämnet för denna
studie.

Sverige är, till exempel, ett av de första länderna som förbjöd barnaga både i skolan och
i hemmet. Det kan konstateras att barnet betraktas mer eller mindre som egen person.

Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas
för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. (Föräldrabalk,

SFS1949:381)
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Däremot är den koreanska kulturen fortfarande starkt präglad av konfucianism där
barnet betraktas som en underordnad person i förhållandet till äldre vuxna, till exempel,
sina föräldrar och/eller lärare.

Om föräldern ger befallning måste barnet lyda till denna befallning omedelbart
utan tvekan och motsättning. (Zhu, 1187/1995, s. 15)

Den här skillnaden gällande grundläggande värderingar i samhället mellan Sverige och
Sydkorea kan visserligen påverka olika typer av kommunikation, i synnerhet feedback,
som pedagoger använder sig av i undervisningen.

Feedback är antagligen ett av de mest förekommande ämnena inom psykologi,
pedagogik och musikpedagogik. Med andra ord är det vanligtvis ett accepterat faktum
att effekter av feedback påverkar ens lärande. Till exempel kategoriserar Daniels och
Daniels (2009) olika typer av feedback. De presenterar därefter den bästa metoden att
använda feedback på för att få ett önskat resultat. Inom konstmusikens värld finns det
olika typer av ledare, till exempel dirigenten. Synen på en god dirigent har förändrats
mycket genom åren och det kan förmodligen bero på både ändringar inom musikkulturen och i samhället, till exempel ett ännu mera demokratiskt samhälle. En modern dirigent ska därmed vara den som ger ut feedback på ett effektivt, humanistiskt och etiskt
sätt.
Panula talar om ”den gröna linjen” som föredöme för dirigenten, och att den
diktatoriska attityd som företräddes av bl.a. Karajan och Solti är föråldrad. Den
gröna linjen handlar om att dirigenten är en musiker mellan andra musiker och
feedback är viktigt och team work Bäst absolut! (Du Quercy Ahrén, 2002, s. 208)

Sammanfattningsvis är feedback ett relevant ämne att forska vidare inom med tanke på
dess viktiga påverkan på individers lärande.

Denna studie ligger på grundnivå och därmed väljs enbart en av dessa ovanstående
frågor som forskningsfokus. Den frågan är hur enskild instrumentundervisning angående feedback ser ut i en lokal kulturell kontext i Sverige.
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1.1 Bakgrund
I detta avsnitt redovisas gymnasiekurser inom instrumentundervisning, dvs. ämnet Instrument eller Sång. Denna bakgrundsbeskrivning är relevant för studien eftersom alla
fyra deltagande elever går på ett estetiskt program i en gymnasieskola i en mellanstor
svensk stad. Därefter presenteras instrumentlärarutbildningar i Sverige eftersom alla
deltagande pedagoger är utbildade instrumental- och ensemblelärare. Sist men inte
minst redogörs synen på feedback inom musikpedagogik.

1.1.1 Instrumentundervisning och instrumentlärarutbildning

På gymnasienivå erbjuds det tre kurser för instrumentundervisning inom ämnet Musik:
Instrument eller Sång 1, 2 och 3. Varje kurs omfattar 100 poäng. Dessa tre kurser består
av följande innehåll: spelteknik, spel efter noter eller på gehör, tolkning och musikalitet
enligt genre, stil, epoker samt form, repertoar, instudering, kunskap om instrument,
framträdande, arbetsmiljö och musikalisk kommunikation (Skolverket, 2011b). Utanför
skolans ram finns det utbud för instrumentundervisning genom kulturskolor, flera
studieförbund och privata instrumentpedagoger.

Enligt Universitets- och högskolerådet (2017), finns det ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan som instrumental- och ensemblelärare på 300 poäng
på Örebro universitet och Lunds universitet. Göteborgs universitet och Karlstads
universitet erbjuder också liknande program på 300 poäng. Enligt Kungliga musikhögskolan (2017) och Linnéuniversitetet (2017) finns det ytterligare liknande program på
300 poäng där ämne 1, musik, och ämne 2, musik, kan kombineras. Till exempel på
Linnéuniversitetet riktas ämne 1, musik, mot musikundervisning på grundskolan och
ämne 2, musik, omfattar fördjupningsstudie med ett huvud- och biinstrument för
behörighet som instrumentlärare på gymnasieskola.

1.1.2 Feedback inom musikpedagogik

Feedback är ett högst aktuellt begrepp för många musikaliska ledare, till exempel
dirigenter och instrumentpedagoger.
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Förr i tiden utövades ofta ett auktoritärt förhållningssätt av dirigenter medan moderna
dirigenter använder sig av paternalism som ”går ut på att utöva makt genom att framhålla det moraliska i samarbetet och att tala om ömsesidigt beroende” (Aram, 2005, s.
40). Du Quercy Ahrén (2002) beskriver också dessa olika typer av dirigenter.

Rydinger Alins arbetar då mycket med att söka skapa goda och personliga
relationer till orkestermusikerna och Metters intar en undervisande attityd medan
det i Almilas och Hager fall handlar om en betydligt mer auktoritär och
övervakande attityd. (Du Quercy Ahrén, 2002, s. 215)

Däremot påstår Ulrich (2009) att studenter och dirigenter alltid ska sträva efter ett
positivt tillvägagångssätt där konstruktiv feedback läggs fram mellan dessa två parter.
Loel Boonshaft (2002) förespråkar också en liknande idé om dirigentens ledarskap och
kommunikation och talar dessutom om feedback och förstärkning.

By that I mean inspire them, give them corrections that truly make things better,
and give them enormous amounts of positive reinforcement. (Loel Boonshaft, 2002,
s. 111-112)

Gällande feedback resonerar han att studenter behöver veta om de motsvarar förväntningar från lärare/dirigent. Utan tvivel vill lärare/dirigent att studenter ska bli självständiga, självgranskande och självmotiverade. Därmed behöver lärare/dirigent hjälpa
studenter med denna process.

En typ av feedback, självreglering, som presenteras mer utförligt av Hattie och Timperley (2007) senare i avsnittet 2. 2 Feedback inom pedagogik spelar en viktig roll i instrumentundervisningen. Enligt Jørgensen (2011) och Graabræk Nielsen (2005) är självreglering eller självständig övning en av de väsentligaste aspekterna i instrumentlärande.
Självreglering är med andra ord ett ämne som skall undervisas där eleven själv
utvecklas till sin egen lärare. Det vill säga att vetskap om resultat är nödvändigt för
lärande och utan feedback från sig själv eller pedagogen sker ingen utveckling
(Lehmann & Jørgensen, 2012). Pedagogen måste till exempel tydliggöra bland annat
mål, strategier och uppgifter i sin undervisning. Att sätta ett tydligt mål skapar en större
chans för eleven att lägga energi på rätt uppgift och att få bättre tålamod vid motgångar.
Dessutom får eleven med ett klart mål vanligtvis en bättre inställning. Således visar en
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elev med realistiska arbetsmål bättre motivation och större grad av framgångsrikt
genomförande än de andra eleverna.

1.2 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med denna studie är att undersöka hur feedback används i enskild instrumentundervisning vid ett par lektionstillfällen i en gymnasieskola i en mellanstor svensk stad.

Följande forskningsfrågor har formulerats:
-

Vilka typer av feedback ges från läraren till eleven i enskild instrumentundervisning vid ett par lektionstillfällen?

-

Vilken typ av feedback uppfattas generellt som effektiv av deltagande pedagoger
i den studerade praktiken?

1.3 Disposition
Kapitel 1 beskriver bakgrund till forskningsämnet, feedback och instrumentundervisning, både på det akademiska och personliga planet samt syfte och forskningsfrågor till
denna studie.

I kapitel 2 introduceras tidigare forskning inom relevanta områden angående feedback
och instrumentundervisning: psykologi och pedagogik.

Kapitel 3 presenterar de valda metoderna i studien: kvalitativ forskning, videoobservation som datainsamlingsmetod och tematisk analys som analysmetod. Dessutom
beskrivs hela tillvägagångssättet under datainsamlingsprocessen.

Kapitel 4 innehåller fyra avsnitt med respektive namn från varje instrument där alla
observationer beskrivs och kategoriseras med utgångspunkt från teoretisk fakta beskriven i kapitel 2.

I Kapitel 5 diskuteras alla observationer ytterligare angående feedback med utgångspunkt från den tidigare forskningen beskriven i kapitel 2.
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I kapitlet 6 presenteras sammanfattning av studien och möjlig fortsatt forskning efter
studien. Den tänkbara framtida forskningen är en jämförelsestudie där både den svenska
och sydkoreanska kontexten gällande feedback i enskild instrumentundervisning undersöks.
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2 Tidigare forskning
I detta kapitel introduceras tidigare forskning angående feedback inom psykologi och
pedagogik. Denna tidigare forskning kommer att användas för analysarbetet i kapitel 4
Resultat och kapitlel 5 Diskussion.

2.1 Feedback inom psykologi
I detta avsnitt presenteras en kort historik om feedback som forskningsämne inom
psykologi för att få en heltäckande inblick gällande feedback.
2.1.1 Effektiv feedback och förstärkning
Feedback som är nära förknippat med lärande är ett väl beforskat ämne inom psykologi
(Myers, 2008). En av de mest kända pionjärerna inom detta forskningsområde är Ivan
Pavlov som levde mellan år 1849 och år 1936. I hans betydelsefulla experiment, så
kallat Pavlovs hundar, blev hundarna inlärda att reagera på neutrala och meningslösa
stimuli genom en inlärningsprocess. En annan viktig forskare är B. F. Skinner som är
den främste upphovsmannen till behaviorismen och han levde mellan år 1904 och år
1990. Han och hans kollegor påstod att deras forskningsresultat skulle förbättra elevers
prestation om det tillämpades i utbildningssystemet.

Daniels och Daniels (2009) som följer behaviorismens tradition definierar feedback
som ”information om prestation som kan förändra beteende hos en individ” (s. 353).
Därmed måste information från feedback fylla minst två funktioner: den ska berätta
vilka framsteg som hittills har uppnåtts i förhållande till målet och informationen måste
innehålla hur och vad som skall förbättras i fortsättningen.

I samband med feedback diskuterar Daniels och Daniels (2009) olika typer av reinforcement (förstärkning): positiv förstärkning och negativ förstärkning. Det vill säga att feedback erbjuder en chans till förbättring avseende prestation och förstärkningar som ges i
samband med feedback skapar förändring i beteendet.
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På så sätt ska effektiv feedback omfatta följande innehåll: konkret, kontrollerbar, direkt
och individuell information (Daniels & Daniels, 2009). Självobservation om möjligt
eller observation från överordnade. Andra egenskaper gällande effektiv feedback är att
det bör vara lättförståeligt och att det används i samband med förstärkning.

Daniels och Daniels (2009) poängterar att enbart positiv förstärkning kan implementera
önskade resultat på ett långsiktigt sätt. Negativ förstärkning lägger däremot vikt vid att
undvika oönskade resultat istället för att skapa önskade utfall. Negativ förstärkning
resulterar, till exempel, enbart i ett minimalt beteende och skapar ingen motivation. Med
andra ord även om negativ förstärkning skapar någon form av förbättring är effekten
liten jämfört med positiv förstärkning.
2.1.2 Självmotiverad
Daniels och Daniels (2009) samt Myers (2008) presenterar också ett annat begrepp som
kan vara relevant för feedback och förstärkning: självmotiverad, självdriven eller självstartare. Självmotiverade personer har en inlärd flitighet inom sig. Med andra ord
presterar de här självmotiverade individerna på en hög nivå även med väldigt ringa yttre
förstärkning.

2.2 Feedback inom pedagogik
I detta avsnitt presenteras de olika typerna av effektiv feedback inklusive beröm inom
pedagogik för en vidgad synvinkel angående feedback.
2.2.1 Effektiv feedback
Hattie och Timperley (2007) belyser däremot feedback från en annan pedagogisk synvinkel i jämförelse med input-output-modellen från behaviorismen. Författarna definierar feedback på nedanstående sätt:

Feedback is conceptualized as information provided by an agent regarding aspects
of one’s performance or understanding. (Hattie & Timperley, 2007, s. 81)
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Det vill säga att feedback är en konsekvens av ens prestation. Enligt Sadler (1989) ska
feedback ge specifik information som är relaterad till uppgiften och/eller process i
lärande. Följaktligen ska denna specifika information ska förklara skillnaden mellan vad
som är förstått, dvs. nuvarande prestation, och vad som är menat att förstås, dvs. målet.

Hattie och Timperley (2007) talar därefter om tre huvudfrågor angående effektiv feedback: ”What are the goals? What progress is being made toward the goal? What
activities need to be undertaken to make better progress?” (s. 86). Ett tydligt mål är
viktigt på så sätt att det kan uppmuntra målorienterade handlingar och att det kan främja
uthållighet vid uppkomst av hinder samt återupptagande av avbrutna uppgifter även
med mera attraktiva presenterade alternativ (Bargh, Gollwitzer, Lee-Chai, Barndollar &
Trötschel, 2001). Nästa fråga handlar om att ge relevant information angående en
uppgift eller ett mål (Hattie & Timperley, 2007). Det kan alltså gälla förväntad kvalitet,
tidigare prestationer och/eller framgång eller misslyckande angående en specifik del av
uppgiften. Sista frågan ska innehålla information som leder till större möjligheter för
lärande, till exempel, ökade utmaningar, mera självreglering angående inlärningsprocess,
bättre flyt och automatik, mera strategier och processer, fördjupade förståelser samt
mera information omkring vad som är förstått och vad som inte är förstått. Alla
ovanstående tre huvudfrågor samverkar istället för att fungera separat.
I samband med de tre huvudfrågorna presenteras fyra olika typer av feedback: ”feedback about the task (FT, feedback om uppgiften), feedback about processing of the task
(FP, feedback om processen), feedback about self-regulation (FR, feedback om
självreglering) och feedback about the self as a person (FS, feedback om sig själv som
person)” (Hattie & Timperley, 2007, s. 90). Den första typen av feedback, FT, beskriver
uppgiften, till exempel, om något är korrekt eller inte. FT kan omfatta anvisningar för
att få mer, annorlunda eller korrekt information. FP ska innehålla information om
process eller inlärningsprocess som krävs för att förstå eller färdigställa uppgiften. FR
betyder skickliga förmågor att utvärdera sig själv eller självförtroende för att engagera
sig i uppgiften i fortsättningen. Den sista typen av feedback, FS, riktar sig direkt mot sig
själv som person, till exempel ’’Du är en duktig elev’’ (Hattie & Timperley, 2007, s. 90).
FS har en väldigt vag effekt eftersom det inte ger någon information relaterat till
uppgiften.

9

2.2.2 Beröm som feedback
Beröm som kategoriseras i FS har därmed sällan någon korrelation till de tre huvudfrågorna och är ineffektiv för att förstärka lärande (Hattie & Timperley, 2007). Däremot
är det viktigt att ha förståelse för skillnaden mellan beröm som uppmärksammar person
istället för uppgiften och beröm som hänvisas till ansträngning, självreglering, engagemang eller process som är förknippad med uppgiften och prestationen.

Watkins (2010) beskriver feedback och beröm från ännu ett annat perspektiv genom att
använda begrepp som learning orientation och learner-centred samt performance orientation och teacher-centred. Han påstår att många studier har visat att elever som
använder learning orientation väljer och använder djupgående inlärningsstrategier
jämfört med elever med performance orientation. Det learner-centred klassrummet
med learning orientation har följande egenskaper: beröm är informativt och trovärdigt.
Information handlar om fokus på att elevens kompetens ska förbättras. Prestation
angående prov är inte relaterat till andra faktorer som förmåga eller status. Däremot i
det teacher-centred klassrummet med performance orientation förekommer en annan
typ av information: beröm används för att påpeka beteende eller prydlighet. Prov och
dess betydelse talas det mycket om i detta klassrummet och eleverna frågar efter om
uppgiften ska betygsättas.

2.3 Sammanfattning
Inom alla forskningstraditioner som nämns i denna studie, dvs. psykologi och pedagogik, diskuteras feedback kontinuerligt och de väsentliga och gemensamma aspekterna
gällande feedback från dessa forskningstraditioner sammanfattas på följande sätt:
feedback handlar om information angående prestation. Effektiv feedback ska innehålla
tydliga mål, klar information om nuvarande prestation och sist men inte minst
begripliga strategier för att uppnå målet, till exempel självreglering. I detta sammanhang
benämns också ett annat begrepp, positiv förstärkning. Positiv förstärkning som ges ut i
samband med feedback kan vara beröm, belöning och uppmuntran. Dessa typer av
positiv förstärkning eller feedback kan dock ha gynnsamma effekter enbart när det
handlar om uppgiften och prestationen, till exempel ansträngning, självreglering,
engagemang och/eller process. Ett annat ytterligare begrepp är självmotiverad. Individer
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som är självmotiverade uppvisar en hög prestationsnivå och har inget större behov av
yttre förstärkning.
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3 Metod
I detta kapitel presenteras kvalitativ forskning och de valda vetenskapliga forskningsmetoderna som används i studien: videoobservation som datainsamlingsmetod och
tematisk analys som analysmetod. Därefter beskriver kapitlet urval och avgränsning
samt procedur, genomförande av datainsamling och etiska aspekter.

3.1 Kvalitativ forskning
Denna studie bygger på den kvalitativa forskningstraditionen. Här nedan redovisas betydelsen av kvalitativ forskning.

Enligt Bryman (2011) kan kvalitativ forskning anses som en forskningsstrategi som generellt sett fokuserar sig på tolkning istället för att betona kvantifiering under insamlingen och analysen av data. Kvalitativ forskning utgår därmed från ett induktivt synsätt.
Det vill säga att den lägger vikt vid generering av teorier jämfört med ett deduktivt synsätt där fokus ligger på att pröva teorier. En annan skillnad mellan kvantitativ och
kvalitativ forskning är att den senare tar avstånd från positivismen och fokuserar sig på
individernas uppfattningar om sin sociala verklighet. Den sociala verkligheten är med
andra ord under en ständig förändring utifrån individernas utformande förmåga.

En kvalitativ forskningsmetod, en öppen och icke-deltagande videoobservation, har
valts ut för denna studie för att kunna undersöka hur feedback ges främst genom ord och
sedan i handling vid ett par undervisningstillfällen.

Ett begrepp gällande videoobservation som nämns ovan är dold respektive öppen och
delaktighet repektive passivitet (Lalander, 2015, s. 100-101). De inplanerade videoobservationerna sker helt öppet utan forskarens deltagande i de observerade enskilda
instrumentlektionerna. Det vill säga att forskaren befinner sig i rummet medan lektionen
pågår men enbart i syftet videoobservation.
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3.2 Datainsamlingsmetod: Videoobservation
Detta avsnitt beskriver videoobservation som datainsamlingsmetod. Metoden har valts
ut eftersom den har flera passande fördelar för denna studie jämfört med ordinär observation.

Videoobservationer liknar enligt Eidevald (2015) på många sätt att observera på plats
men det finns skillnader mellan dessa två metoder.

Samtidigt som inspelade sekvenser möjliggör mer djupgående analyser av
interaktioner mellan individer, grupper och miljöer än en observation med papper
och penna. (Eidevald, 2015, s. 114)

Med andra ord genom att analysera inspelningar är det möjligt att uppmärksamma
moment som inte framträder så tydligt under en intervju eller andra observationer. En
annan fördel med videoobservation är att det icke-verbala, till exempel omedvetna
interaktioner mellan deltagare eller delar av interaktioner med den fysiska omgivningen,
kan fångas. Exempelvis kan det vara användning av material eller teknik eller det
språkliga och kroppsliga uttrycket mellan deltagare. En ytterligare positiv aspekt med
videoobservation är att samma sekvenser kan studeras upprepade gånger. Det vill säga
att det är möjligt att göra olika analyser av samma material, till exempel genom slow
motion, eftersom inspelningar förblir oförändrade (Eidevald, 2015).

Sammanfattningsvis används kvalitativ forskning och videoobservation eftersom fokus i
denna studie ligger på att undersöka samtliga deltagares sociala verklighet istället för att
tillämpa teorier till verkligheten. Således är videoobservation en passande metod för
datainsamling för att kunna återgå till materialet vid upprepande tillfällen för analysarbetet.

3.3 Urval och avgränsning samt procedur
I detta avsnitt presenteras studiens urval och avgränsning samt procedur. För att
genomföra denna studie med metoden, videoobservation, kontaktades sju instrument-
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pedagoger genom email och mobiltelefon i slutet av oktober 2017 med kort information
om studien: forskarens bakgrund, syfte, antal observationstillfällen, forskningsmetoder
och önskad ålder på elever. Dessa pedagogers kontaktuppgifter fanns på en kulturskolas
hemsida.

Samtliga deltagande fyra pedagoger är anställda på en kulturskola i en medelstor stad i
södra delen av Sverige men undervisar också på andra verksamheter, i detta fall, på en
gymnasieskola med estetiskt program genom sin anställning på kulturskolan.

Alla pedagoger har en instrumental- och ensemblelärarutbildning på sitt respektive
instrument och en gedigen undervisningserfarenhet i många år från 16 år och upp till 37
år.

Samtliga elever går på ett estetiskt program på en och samma gymnasieskola. Deras
instrument är antingen huvud- eller biinstrument inom sitt estetiska program.

Urval av elever gjordes av pedagogerna utifrån elevers ålder med tanke på
vårdnadshavares samtycke. Med andra ord var alla deltagande elever, förutom en elev,
myndiga när denna studie genomfördes. Den enda minderåriga eleven fick både muntlig
och skriftlig redovisning av samtyckesblanketten precis som alla andra elever och
pedagoger. Skillnaden var att den minderåriga eleven och dess vårdnadshavare fick en
vecka på sig att bestämma sig angående deltagande i studien genom email och telefon
eller på plats vid nästa lektionstillfälle.

Val av instrument, dvs. slagverk, elbas, fiol och cello, var både något slumpmässigt och
bestämt eftersom det dels bestämdes utifrån svar från de kontaktade pedagogerna.
Tanken från början var dock att några instrument skulle vara inriktade mot popmusik
och andra mot konstmusik i samband med förväntning på likheter oavsett instrument
och genrer. Eftersom fokus i denna studie ligger på feedback var det viktigaste därmed
att det skulle vara enskild instrumentundervisning. Denna variation på olika instrument
och genrer kan således ge en bred jämförelsebar uppfattning kring instrumentundervisning ifall det finns likheter mellan dessa lektioner.
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Kortfattat gjordes avgränsning av skola, instrument, deltagande pedagoger och elever
gjordes med tanke på denna studies syfte och forskningsfrågor.

Observationer skedde vid ett par enskilda lektionstillfällen för elever från varje lärare
mellan vecka 44 och 48 på vardagar. Detaljerade datum och tid redogörs i avsnitt 3.4,
Genomförande av datainsamling. Observationsplatser varierade beroende på den verksamhet som pedagogerna befann sig för sin lektion.

3.4 Genomförande av datainsamling
Datainsamlingen skedde under dessa tider och datum på olika platser (Se Tabel 1 nedan)
beroende på de bestämda undervisningslokalerna i den centrala delen i staden.

Instrument

Datum 1

Datum 2

Klockslag

Fiol

20171107

20171114

Kl 1515-1600

Elbas

20171109

20171116

Kl 0940-1010

Cello

20171109

20171116

Kl 1200-1230

Slagverk

20171120

20171127

Kl 1000-1030

(Tabel 1)

Datainsamlingsverktyg var två stycken surfplattor som användes för videoobservation.
Forskaren befann sig i ett hörn i rummet under alla lektionstillfällen utan deltagande.

3.5 Analysmetod: Tematisk analys
Analys betyder det arbete som sker efter den empiriska datainsamlingen. Att analysera
kvalitativt material innebär tre olika steg: att sortera, att reducera och att argumentera
(Rennstam & Wästerfors, 2011). Alla dessa tre steg är nära förbundna med teorier
och/eller tidigare forskning som en studie fokuserar sig på för att underlätta det
kommande analysarbetet. Att sortera och reducera betyder med andra ord att forskaren
organiserar och väljer ut material för att lägga vikt vid studiens valda ämne. Att
argumentera innebär att analysen formar ett inlägg om teorier och/eller tidigare
forskning som är annorlunda jämfört med andra inlägg.
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I denna studie pågår arbetet med att sortera, att reducera och att argumentera alla
insamlade datamaterial löpandes för att på ett välgrundat sätt knyta an dessa material till
tidigare forskning för analysarbetet i kapitel 4 Resultat och kapitel 5 Diskussion.

Tematisk analys är enligt Bryman (2011) ett av de mest använda angreppssätten inom
kvalitativ forskning. Däremot har den varken någon klar bakgrund eller skriven beskrivning av tydliga tekniker. Sökandet efter teman kan därmed ses som en aktivitet i andra
tillvägagångssätt, till exempel kvalitativ innehållsanalys. Identifiering av teman kommer
antagligen från analytikerns medvetenhet om upprepande idéer i data.

Ryan och Bernard (2003) rekommenderar att uppmärksamma dessa följande punkter vid
tematisk analys: repetitioner, lokala typologier eller kategorier, metaforer och analogier,
övergångar, likheter och skillnader, språkliga kopplingar, saknade data och teorirelaterat
material.

Till denna studie är tematisk analys en passande metod för att besvara de valda forskningsfrågorna. Det vill säga att kategorisering av använd feedback i den studerade
praktiken kommer att bekräfta vilka typer av feedback framträder och anses som
effektiv.

3.6 Etiska aspekter
Samtliga deltagande pedagoger och elever var informerade både muntligt och skriftligt
om forskningsetiska principer gällande informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och
nyttjandeskravet från Vetenskapsrådet (2002) som denna studie följer.
Informationskravet betyder att ”forskaren skall informera de av forskningen berörda om
den aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Samtyckeskravet innebär att ”deltagre i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Konfidentialitetskravet handlar om att ”uppgifter
om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet
och personuppfiterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av
dem” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Nyttjandekravet tyder på att ”uppgifter insamlade
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om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet,
2002, s. 14).

Först och främst fick samtliga deltagare information om studien i förväg innan de gav
sitt samtycke. För det andra fick de förklaringar om att de bestämmer själva över sin
medverkan. Dessutom blev alla deltagare informerade om att deras identitet är skyddad
och ej igenkännbar. Sist men inte minst fick de också information om att alla samlade
data inte får användas till något annat syfte.

En samtyckesblankett (Se Bilaga B) som innehåller alla dessa fyra kraven undertecknades av alla medverkande inklusive vårdnadshavare för den minderåriga eleven innan det
första observationstillfället. Alla deltagare fick kontaktuppgifter till forskaren på sin
samtyckesblankett vid frågor och/eller begäran av hela studien.

Samtyckesblanketter (Se Bilaga B) skickades ut till alla fyra pedagoger i förväg även
om den förklarades på plats både muntligt och skriftligt för att kunna erbjuda mer tid för
deltagare att granska blanketten. Enkäten (Se Bilaga A) skickades ut i efterhand med
hänsyn till brist på paus mellan lektioner för pedagoger. Enkäten användes enbart för att
undersöka alla pedagogers utbildnings- och undervisningsbakgrund.

Alla pedagoger fick information om denna studie genom email och telefonsamtal samt
på plats innan den första observationen genomfördes. Alla elever informerades först av
sina respektive pedagoger och av forskaren innan den första observationen inleddes.

Slagverkseleven var under 18 år och både eleven och elevens vårdnadshavare fick
därför en vecka för att svara ja eller nej till deltagande genom email och mobiltelefon
eller vid nästa lektionstillfälle.

Alla empiriska data samlas på en dator som forskaren använder sig av privat med
lösenord på. Andra blanketter som samtyckesblanktter och enkäter förvaras privat både
på datorn och i en pärm där enbart forskaren har åtkomst till och kännedom om.
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3.7 Sammanfattning
Sammanfattningsvis använder denna studie sig av kvalitativa forskningsmetoder: videoobservation och tematisk analys. Kvalitativ forskning lägger vikt vid individernas
förståelser om sin sociala verklighet. Videoobservation har valts ut eftersom den
möjliggör en djupgående observation genom att spela upp inspelningar vid upprepande
gånger. Tematisk analys har valts ut eftersom metoden är passande till denna studie: att
kategorisera och identifiera vilka typer av feedback används i den studerade praktiken.
Fyra pedagoger och deras fyra gymnasieelever deltar i studien. Samtliga pedagoger är
anställda på en kulturskola och arbetar på en gymnasiesola genom denna anställning.
Alla elever läser ett estetiskt program i denna gymnasieskola. Observationerna skedde
under vecka 44 och 48. Samtliga deltagare skrev under samtyckesblankett (Se Bilaga B)
som innehåller informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandeskravet från
Vetenskapsrådet (2002). I denna studie bortses genusfrågan och elevperspektiv.
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4 Resultat
I detta kapitel presenteras resultatet av videoobservationerna på fältet. All empiriska
data sorterades och reducerades med ett särskilt fokus på upprepande mönster. Alla
instrument, dvs. fiol, elbas, cello och slagverk, observerades vid två olika tillfällen och
respektive observationer sammanfattas till ett resultatavsnitt per instrument.

4.1 Fiol
Fiollektionen observerades den 7:e och den 14:e november mellan kl. 1515 och kl. 1600
i ett rum i en kulturskola. Fiolpedagogen besitter instrumental- och ensemblelärarexamen och har en gedigen undervisningserfarenhet. Fioleleven läser ett estetiskt program
med fiol som huvudinstrument och går på sista året i en gymnasiekskola.

Den första lektionen inleds mjukt med ett samtal om elevens skolarbete. Sedan
diskuterar pedagogen och eleven ett eventuellt datum för en uppspelning av ett stycke.
Lektionen börjar med att stämma instrumentet och sedan till skalövningar.

Kan du det i huvudet? Bara en på varje gång. Vi kör utan vibrato eller någonting.
Kommer du upp med armen? Bra! Och sen går du ner direkt. Bra, visst! Så när du
värmer upp, bara dra stråken utan massa toner eller något.
(Fiolobservation, 07 november 2017)

Pedagogen börjar övningen med instruktion om hur skalan ska spelas. Efter en liten
stund ger pedagogen en kommentar angående stråktekniken. Pedagogen fortsätter med
olika instruktioner under övningen och därefter kommer också bekräftande kommentarer som ’Bra!’. I slutet avrundar pedagogen övningen med en till beskrivning om hur
denna skalövning ska spelas vid uppvärmning.

Lektionen går vidare med att spela olika stycken med blandade genrer, till exempel
folkmusik och klassik musik.

Sen ska vi gå lite snabbare. Kan du bara loopa den första där? En gång till. Bra!
Det där betyder att där ska du lyfta stråken, va? Så du kör liksom (Pedagogen själv
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spelar och visar.) Såja! En gång till! Det betyder, tung, lätt, tung. En gång till! Såja.
Så det viktigaste är att få in den där rytmen, sicillianorytm.
(Fiolobservation, 07 november 2017)

Pedagogen säger till eleven att spela samma stycke en gång till som eleven precis spelat
färdigt fastän med ett snabbare tempo. Pedagogen själv spelar och visar vilket tempo
som menas. Därefter fortsätter både pedagogen och eleven att spela stycket medan
pedagogen ger kommentarer och bekräftelser angående tolkning av olika begrepp i
noter och stråktekniken. Pedagogen avslutar spelet av stycket med att förklara ett
begrepp, nämligen sicillianorytm, och påpekar att det är det viktigaste.

Lektionen fortsätter med ett annat stycke från svensk folkmusik.

A, men jag tror att du börjar känna säkert på det. Det kommer inte höras så mycket
om du missar heller när jag inte spelar med.

Alltså, egentligen kan vibrato störa lite här. Vibrera inte. Det är folkmusik. Du
behöver inte tänka att det ska vibreras till varje pris. Sen är det piano egentligen,
va? Så vibrato gör att toner blir starkare.
(Fiolobservation, 07 november 2017)

Pedagogen uttrycker sig angående elevens säkerhet på detta stycke. Dock svarar eleven,
”Så där”. Pedagogen verkar då sätta en rimlig gräns att det inte har någon stor betydelse
att missa något. Därefter förklarar pedagogen också begrepp och/eller teknik som
vibrato och piano i samma stycke. Pedagogen poängterar med andra ord att både genreoch dynamikmässigt passar det inte att använda för mycket vibrato till detta stycke.

Vid ännu flera moment föreslår pedagogen ett realistiskt mål och/eller strategier på
olika punkter i något stycke eftersom eleven både direkt och indirekt uttryckte svårighet
med att spela dessa partier.

D-et är inte viktigt. Strunt i det. Bra! Det du blir störd på är att D-et inte är riktigt
rent där, Eller hur?
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Vi fuskar lite. Men du, kom du ner där? Det är det du gör, va? Du kommer ner,
upp, ner. Så tror jag, va? Så testar vi! Accent! Ja! Yes! Det viktigaste är det
översta. (Fiolobservation, 07 november 2017)

Vid upprepande tillfällen frågar pedagogen också om elevens egna åsikter angående val
av stycke att spela upp och stråkteknik, till exempel ”Du får bestämma.”, ”Hur vill du
spela här?” (Fiolobservation, 07 november 2017).

Den andra lektionen har ett snarlikt mönster i jämförelse med den förra lektionen. Det
vill säga att pedagogen engagerar sig mycket i spel själv medan pedagogen observerar
och kommenterar elevens spel.
Javisst! Mycket bättre. Tänk liksom… Den är högre än trea, va? Så det är ganska
stort avstånd. Bra! Nu tar vi lite med D-strängen här. Vänder du där, eller?
(Fiolobservation, 14 november 2017)

Pedagogen förklarar likt förra lektionen utförligt om olika aspekter som läge,
stråkteknik och dynamik både innan, under och efter spel. Det framkommer också
bekräftelser i form av uttryck som ”Javisst!” och ”Mycket bättre”.

Däremot är denna lektion lite mer inriktad på spel och förberedelse inför den kommande
uppspelningen med ett stycke som eleven har jobbat på från förra lektionen. Lektionen
startas med samtal om tidspress och schema för genrep innan det inplanerade
framförandet nästa vecka. Lektionen består därmed enbart av ett stycke vid uppvärmning och det stycke som ska spelas upp.

Vad tyckte du? Jag tyckte att det gick riktigt bra. Här. De blev riktigt bra. Men den
hade vi inte övat på nu. Men det vi hade övat på gick ju bra, eller hur? Det vi har
fokuserat på. Det tycker jag. Det kändes kul, eller hur? Det väsentligaste är inte att
du sätter den, tycker jag. Utan att du får den här karaktären. Det är det viktigaste.
(Fiolobservation, 14 november 2017)

Efter eleven har spelat upp hela stycket sammanfattar pedagogen sina åsikter både på ett
övergripande och detaljerat sätt. När eleven påpekar något parti där det inte fungerar bra
förklarar pedagogen anledning till detta och ger förslag till det tänkta målet, nämligen
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karaktären. Under denna lektion talar pedagogen också om framträdande på scenen, till
exempel, ”Var mer som showartist!” (Fiolobservation, 14 november 2017).

4.2 Elbas
Baslektionen observerades den 9:e och den 16:e november mellan kl 0940 och kl 1010 i
en lokal på en gymnasieskola. Baspedagogen har en lång undervisningserfarenhet sedan
examen som instrumental- och ensemblelärare. Baseleven läser ett estetiskt program
med bas som bi-instrument och går sista året på en gymnasieskola.

Den första lektionen handlar mycket om avancerad ackordlära eftersom eleven har ett
uppspel om två veckor. Uppgiften är att spela toner soloistiskt över fyra takter med
ackord som utgångspunkt. Pedagogen ställer frågor till eleven i större delen av lektionen
så eleven själv kommer med rätt svar. Pedagogen både bekräftar och utvecklar elevens
svar samt verbala och fysiska ideér.

Vi testar då. Lyssna. Där satte du, eller hur? OK. Så det funkade. Kan vi flytta det
en gång till?

Nej, nu tänker du fel. Sen är det frågan om du hinner. Att göra bägge två. Nej. Som
jag sa innan gör inte bägge. Utan gör på samma sätt som här innan. Ta bara
Kanske. Markera bara ett G. (Eleven formulerar sin uppfattning.) Precis. (Eleven
spelar.) Ja! (Eleven spelar.) Vi kan ta det långsammare.
(Elbasobservation 1, 09 november 2017)

Eleven improviserar och pedagogen bekräftar att det fungerade. Därefter vill pedagogen
utveckla denna kunskap på så sätt att eleven ska applicera den till ett annat ackord.
Pedagogen förklarar utförligt hur eleven ska kunna spela det här ackordet eftersom
eleven inte kommer på det själv. Pedagogen påpekar också att eleven måste ta hänsyn
till den tid som ackordet har i den takten. Till slut lyckas eleven att spela det en gång
men har fortfarande svårt att spela det med flyt. Pedagogen föreslår då att spela det
långsamt tillsammans.

Nu är vi på C maj. (Pedagogen spelar tonerna, C E B A D C, och lär ut detta till
eleven). Precis. Vi behöver inte tänka på att ornamentera eller slide i början.
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(Eleven spelar.) Swing. Ok. Det funkar med C maj. Samma ställe funkar över
Am7. Då börjar du med vilken ton? Ja, C-et är molltersen. Du kan spela samma sak
över D7. Du kan spela samma sak över ett f#m7(-5). Vad är C i f#m7(-5)? Ja,
minus femman. (Elbasobservation 1, 09 november 2017)

Pedagogen förklarar hur samma toner kan användas över flera olika ackord. Först
berättar pedagogen hur eleven ska spela de här tonerna just nu. Sedan påpekar
pedagogen också vilken stil eller rytm, dvs. swing, eleven ska spela i fortsättningen
efter att eleven har spelat rätt. Därefter fortsätter pedagogen att fråga eleven vilken
funktion de olika tonerna har beroende på typen av ackord. Denna dialog utvecklas till
ett mer övergripande sätt.
Ett toniskt ackord. Maj eller sexa eller add 9 sånt tar licket från grundton. Ett
mollackord. Kommer du ihåg det? (Eleven svarar.) Ja, molltersen. Ett dominantackord som inte är altererat? (Eleven svarar.) Ja, precis, det är från sjuan. Är det
minus nia eller plus nia så funkar det inte. Ok. Moll7(-5). (Eleven svarar.) Rätt.
Och det sista, vad var det? Durtersen. Vilken typ av ackord blir det då?
(Elbasobservation 1, 09 november 2017)

Pedagogen repeterar med andra ord de fem ackordreglerna angående spel av licket.
Även här fortsätter diskussionen med att pedagogen ställer frågor och eleven svarar
därefter.

Vad säger du? En del av de här tonerna blev lite skumma så, eller hur? (Eleven
svarar.) Det är det som är meningen ibland. Alla toner har du inte prickat, tror jag.
Den handlar om vilken färg man vill ge till låten. Då vet du vad du kan testa i alla
fall. (Elbasobservation 1, 09 november 2017)

Till slut spelar eleven flera rundor utifrån alla dessa principer som pedagogen och
eleven har gått igenom tillsammans. Pedagogen pekar ut att vissa toner låter konstiga
och då svarar eleven att det ändå var kul att spela på det sättet. Pedagogen instämmer att
det är meningen med denna övning men påpekar samtidigt också att eleven inte har
spelat alla toner utifrån dessa principer. Pedagogen avslutar lektionen med att eleven
kan testa sig fram med åtanke om vilken stil en låt ska ha.

23

Den andra lektionen är lik den första lektionen men består av lite mer spel. Lektionen
börjar med att eleven spelar stycket men går över till uppvärmning efter att eleven
uttrycker att eleven inte känner sig tillräckligt uppvärmd.

Vi spelar F-dur penta i kvintläge. Nästan. Där har du. Ok, försök att spela rent och
ta det långsamt. Nu dubblar vi med samma tempo. Trioler. Sextondelar. Vi behåller
sextondelar och sen gör vi (Pedagogen visar). Ok. Där har du lite svårare att spela
än kvinten. (Eleven spelar.) Det är lite lättare om du gör (Pedagogen visar). Om vi
struntar i (Pedagogen visar). Det blir lite lättare, va? Det vill vi inte ha. Du ska vara
mer medveten i handen. Känner du dig uppvärmd?
(Elbasobservation 2, 16 november 2017)

Pedagogen utvecklar en F-dur pentatonisk skala med olika notvärden från en enkel
uppvärmning till en tekniskt krävande övning. Eleven får spela ett kvartavstånd mellan
tonerna istället för linjala uppgångar vilket försvårar spelet. Då spelar och visar
pedagogen detaljerat hur fingrarna sitter på greppbrädan och till och med byter ut toner
till några andra. Därefter poängterar pedagogen vilket slags ljud som ska komma fram.
Uppvärmningen avslutas med att pedagogen förklarar poängen med det hela.

Det som jag tänkte jobba med idag är såna molltoner. Man ska hitta på nåt att sikta
på. Här är det en linje. Har vi flera linjer här? (Eleven får en relativt lång tid att
tänka själv.) Uppåt? Då gör man uppåt. Det är inte lika starkt som man spelar neråt
eller kromatiskt. Det kan funka. Slå på det så ska jag spela nånting över det.
(Pedagogen spelar.) Jag gjorde en grej mer. Om man börjar på C-et och går neråt
då? Vad händer då?

Det var snyggt! Ska du spela längre fraser eller snarare. Försök få det i ett
sammanhang då. (Pedagogen visar.) Såna grejer. Så det blir naturligt. Och träna på
skalorna. Du kommer att höra vad som låter bra i sammanhanget. Försök att tänka
mer på att sikta på nåt i slutet. (Eleven förklarar och spelar.) Det hörde jag. (Eleven
förklarar.) Det tycker jag inte. Varför skulle det vara det? Använd gärna det. Du får
gärna vara tydlig. Men om du bara gör det då blir det kanske tråkigt.
(Elbasobservation 2, 16 november 2017)

Pedagogen tydliggör målet med dagens lektion. Därefter får eleven en fråga och får sitta
en bra stund tills eleven kommer på ett svar självmant. Pedagogen förklarar hur elevens
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svar kan fungera i praktiken även om svaret inte verkar vara vad pedagogen har tänkt
från början. Pedagogen fortsätter då på samma spår och försöker uppmana eleven att
utveckla mera idéer genom att ge en startton, C, och riktningen, neråtgående. I den
andra dialogen visar pedagogen också hänsyn till elevens nuvarande spel och idéer.
Pedagogen förklarar hur eleven ska utveckla och använda sina egna idéer på ett bra sätt.
Mer pauser. Om man inte har pauser, kan man inte vila. Det är inte meningen att du
ska spela så mycket som möjligt här.

Har du fått lite hjälp idag? (Eleven svarar.) Det viktigaste du ska komma ihåg är att
glömma inte ta pauserna. Spela inte för mycket då blir alla toner oviktiga till slut
(Elbasobservation 2, 16 november 2017).

Lektionen fortsätter med att eleven spelar och improviserar utifrån ackord. Dock vid
flera tillfällen belyser läraren att pauser är väldigt viktiga. I slutet av lektionen berättar
eleven att till rätt tempo har eleven inte spelat så mycket. Då tillägger pedagogen att det
är pauser som är det viktigaste för att kunna förmedla något.

4.3 Cello
Cellolektionen observerades den 9:e och den 16:e november mellan kl 1200 och kl 1230
i ett rum i en kulturskola. Cellopedagogen har undervisat i snart 40 års tid som instrumental- och ensemblelärare. Celloeleven läser ett estetiskt program med cello som
huvudinstrument och går sista året på en gymnasieskola.

Den första lektionen inleds med samtal om en inplanerad konsert om 4 veckor där
eleven ska spela ett stycke som varar i ungefär 13 till 14 minuter. Pedagogen konstaterar
att det är en ganska kort period men det gäller att jobba på. Lektionen går sedan över till
stämningen av instrumentet.

Kan du ta direkt på Ess? En gång till. Ja! Jag sa att det ska vara bättre toner men
samtidigt ska du mitt i det här va avspänd och känna att det bara flyter. Det är som
en berg-och-dalbana hela tiden som går. Här är det typiskt Corelli också.
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Vad händer sen? Vet du vad som händer nu? Det vill säga att det är ett på varje.
Det blir fyra gånger så snabbt eller någonting. Det går över till ett helt annat tempo.
Så här får du göra staccato. (Celloobservation 1, 09 november 2017)

Pedagogen påminner eleven om målet med stycket, dvs. tonkvalitet. Pedagogen
förklarar därefter detta i en större helhet med kunskap om kompositören och tolkning. I
den andra paragrafen talar pedagogen om just detta parti innan eleven börjar spela. Först
frågar pedagogen om elevens tankar och sedan pratar pedagogen om tempoförändring
och den avsedda tekniken, staccato.

Bra! Jättefint! Du klättrade bra, tycker jag! Kändes det tryggt, nu? Det känns
tryggare nu, va? Det här är småläskigt att hitta också. Det får man också öva att
hitta den där. Det känns inte naturligt att hitta riktigt. Du trivs med det då ska du
fortsätta med det. (Celloobservation 1, 09 november 2017)

Efter elevens spel ger pedagogen beröm och förklarar både väl genomförda och
förbättringsbara punkter. Det vill säga att eleven hittar alla toner på rätt plats med
säkerhet jämfört med förut och därefter poängterar pedagogen vilken ton som är
svårhittad och anledningen till problemet. Dessutom ger pedagogen en bekräftelse
angående elevens val av spelteknik.

Den andra lektionen skiljer sig från den förra lektionen på så sätt att pedagogen och
eleven jobbar på olika verk. Under den första lektionen spelar pedagogen och eleven
enbart ett stycke som ska spelas upp vid den inplanerade konserten om 4 veckor medan
under den andra lektionen fokuserar sig pedagogen och eleven på andra stycken som
också ska framföras inklusive ett solostycke.

Du är väldigt glad att springa till första läget men här är ingen bra grej. (Eleven
spelar.) Precis. (Pedagogen och eleven spelar tillsammans.) Eller hur? Det är
mycket smartare för att annars blir det en ful betoning. Så det är bara fortsätta och
sen lägger du ettan där. Så lär dig att älska andra lägen än första.

Lyssna! Det är livsfarligt om det är lite högre, va? Om det börjar lite snett, då drar
det ännu mer snett. Det gäller att ligga på precis rätt gräns där. (Eleven spelar.)
Såja! Mycket bättre!
(Celloobservation 2, 16 november 2017)
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Pedagogen berättar för eleven att första läget inte fungerar i detta parti eftersom det
förstör tonen genom att generera en onödig betoning. Pedagogen antyder också att
eleven brukar tycka om just detta läge och därför måste eleven öva på andra lägen. Med
andra ord handlar det om olika lägen och tonkvalitet. En annan teknisk faktor som
pedagogen påpekar är rätt ton och/eller rätt placering i halsen på instrumentet. Först
förklarar pedagogen varför det ska spelas rätt från början och sedan avslutar pedagogen
detta samtal med beröm när eleven visar sin förståelse genom spel.

Ta det lugnt! Just det! Och slutet är faktiskt (Pedagogen spelar.). Det står Lento
där. Det betyder mycket långsammare helt enkelt än annan. Det är ett nytt tempo.
Du hittar mycket bättre här överlagt. Sen är det bara ibland att du inte väntar ut
stycket så mycket som du ska göra. (Pedagogen spelar.) Så är det, va? Känn inte att
du vill bli klar med stycket. Känn att du aldrig vill bli klar med stycket.

Det är inte så lätt att göra allting vackert hela tiden, minsann. Ibland är det lättare
att spela fram och tillbaka, snabba låtar. Här måste man jobba en hel del med
vibratot också, va? Jag misstänker att du har vissa ställen där det känns kul att
vibrera och vissa känns inte lika roligt. Det är svårare med vissa fingrar och så, va?
Det här är en chans att jobba med det.
(Celloobservation 2, 16 november 2017)

Efter elevens spel påpekar pedagogen att det är ett långsammare tempo i slutet och
pedagogen spelar själv upp hur det är tänkt enligt noter. Pedagogen berömmer samtidigt
eleven att det ändå är förbättring i sin helhet och sedan belyser en förbättringspunkt. I
fortsättningen talar pedagogen om ett viktigt mål med stycket. Det vill säga att spela
vackert under hela låtens gång. Pedagogen förklarar hur vibratot kan komma till uttryck
på olika sätt: dels handlar det om hastighet och dels om andra tekniker som placering
och fingrar. Pedagogen demonstrerar detta genom sitt spel och poängterar att eleven ska
jobba på det.

4.4 Slagverk
Slagverkslektionerna observerades den 20:e och den 27:e november mellan kl 1000 och
kl 1030 i ett rum i en kommunal byggnad för musicerande och andra aktiviteter. Den
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observerades senare jämfört med andra observationer på grund av elevens ålder och
därmed den längre väntetiden för samtycke. Slagverkspedagogen är också en utbildad
instrumental- ensemblelärare med bred genrekunskap och har snart 20-årig undervisningserfarenhet. Slagverkseleven läser ett estetiskt program med slagverk som huvudinstrument och går första året i samma gymnasieskola som de andra eleverna i studien.

Den första slagverkslektionen handlar om ett stycke på instrumentet, marimba. Det
präglas mycket av notläsning, till exempel toner och rytmer samt också handsättning.
Lektionen börjar med diskussion kring vad eleven har jobbat med hittills. Pedagogen
förtydligar lektionens innehåll genom att säga, ”Vi jobbar med vad du har jobbat på”
(Observation 1, 20 November 2017).

Det blir mycket sänkningar. (Pedagogen läser upp alla toner utförligt.) Vad är det
för ton? Vad heter det? (Eleven svarar.) Det heter så för att Be-et redan är upptaget.
Det är egentligen 6:e tonen i skalan som är sänkt. Just den här tonen måste därför
heta Cess. (Observation 1, 20 november 2017)

Pedagogen hjälper eleven med notläsning genom att förklara och ställa frågor. Därefter
diskuteras en ton vidare med sin namnbeteckning och sitt sammanhang. Med andra ord
förklarar pedagogen den skala som används i stycket och visar ännu en gång skalan
genom att spela och berätta en annan namnbeteckning på skalan.

Sen är det en omöjlig grej att ta. Den här var inte skrivet för Marimba från början.
Då måste du ha en klubba till i så fall. Då tänker jag att det är onödigt att ta en
klubba till bara för att ta dem. Så vi struntar i dem.

Jag måste bara säga en sak. Det här stycket. Det står väldigt exakt noterat men när
man lyssnar på en inspelning så är det lite flytande. Den går ju i ett så snabbt tempo.
(Eleven kommer med egna förståelser.) Exakt! Man kan nästan spela likadant. Hur
blir det egentligen?
(Observation 1, 20 november 2017)

Vid dessa två tillfällen förklarar pedagogen hur dessa olika notationer/beteckningar kan
tolkas i detta stycke. Den första tekniska ’grejen’ tas bort helt enkelt för att undvika
användning av tre klubbor på just detta ställe. En annan teknisk förklaring angår

28

rytmisering. Pedagogen talar om att det inte spelar någon stor roll om det är trioler eller
åttondelsdelar eftersom tempot är så snabbt och det inte går att uppfatta skillnaden
mellan dessa två. Därefter frågar pedagogen eleven hur denna kunskap kan tillämpas på
själva spelet.

Den här biten. Skulle du kunna titta på det själv? Det är egentligen åtta takter.
(Eleven spelar.) Just det. (Observation 1, 20 november 2017)

Notläsning fortsätter med att pedagogen frågar om eleven själv ska fortsätta läsa. Eleven
spelar en liten bit och därefter bekräftar pedagogen att det är rätt spelat.

Vid den andra slagverkslektionen fokuseras lektionen mestadels på trummor och en
vald låt av eleven. Eleven förklarar att han vill kunna förenkla kompet eftersom det är
ett svårt jazzkomp i ett högt tempo som kräver behärskning av avancerad teknik.
Lektionen handlar då om olika kompmodeller och teknik som kan uttnytjas i detta
sammanhang.

Vad skulle du själv säga? Har du någon idé själv? (Eleven svarar.) Exakt. Ganska
eneklt så. Det svåra är ju två täta slag i rad. Den tekniken egentligen närmar sig när
man spelar dubbelslag.

Det här är superbra övning att göra. Just den Paradiddlen är liksom om man övar
det så automatiskt övar man ett jazz-komp. […] Snabbhet handlar också om att
öva teknik.
(Observation 2, 27 november 2017)

Först får eleven en chans att komma med sina egna idéer. Pedagogen bekräftar att
elevens tanke är på rätt riktning. Därefter förklarar pedagogen anledningen till
svårigheterna att genomföra tekniken. Förklaringen fortsätter med att presentera en
teknik, nämligen Paradiddle som kan användas som en av övningarna till detta jazzkomp, både verbalt och spelmässigt.
Är du med? Man får fokusera på själva tekniken för att kunna upp i det tempot. Så
lägg ingenting i kroppen. Fokusera dig på den här tekniken.
(Observation 2, 27 november 2017)
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Pedagogen påpekar att eleven använder styrka för att spela snabbt och förklarar hur
eleven ska kunna gå upp i detta höga tempo genom avslappningstekniken.

4.5 Sammanfattning
Sammantaget innehåller alla observerade instrumentlektioner olika typer av kommentarer och feedback. Likheten mellan dessa lektioner kan vara tydlighet gällande mål,
nuvarande prestation och strategier. Skillnaden kan komma från de olika instrumentens
uppbyggnad. Med andra ord har fiol och cello mycket gemensamt gällande ljud och
teknik eftersom de båda är stråkinstrument. Dessutom skiljer mängden av de olika typer
av feedback sig mellan lektionerna. Till exempel förekommer betydligt mer explicita
beröm i fiollektionen jämfört med de andra lektionerna.

30

5 Diskussion
I detta kapitlet diskuteras samtliga empiriska data från videoobservationerna med hjälp
av tidigare forskning som presenteras i kapitel 2. Fokus i analysarbetet ligger på egenskaper av effektiv feedback, dvs. feedback som angår mål, nuvarande prestation och
strategier samt andra faktorer som positiv förstärkning i form av beröm och självmotiverad. Dessutom kommer likheter och/eller skillnader mellan tidigare forskning och
samtliga empiriska data att belysas för att bidra till någon form av ny kunskap.

5.1 Mål
Angående användning av feedback är ett tydligt mål viktigt eftersom det kan leda till
målorienterade handlingar (Sadler, 1989; Bargh, Gollwitzer, Lee-Chai, Barndollar &
Trötschel, 2001). Under samtliga fiollektioner förekommer olika typer av mål både på
ett övergripande och detaljerat samt specifikt plan. Fioleleven uppvisar förbättring
genom sitt spel av samma stycke vid den andra fiollektionen vilket fiolpedagogen också
bekräftar genom ord. Detta kan tolkas som att tydliga mål har möjliggjort målorienterade handlingar. Under den första och andra cellolektionen spelas helt olika verk. Dock är
målet tydligt, att celloeleven ska spela upp alla dessa verk både med andra musiker och
soloistiskt. Förbättring gällande att hitta rätt ton bekräftas omgående på plats när
celloeleven under den andra lektionen spelar upp samma stycke en gång till med bättre
tonsäkerhet. Detta kan också visa på målorienterade handlingar som uppvisas direkt på
plats geom elevens spel. Även om slagverkspedagogen inte alltid verbaliserar målet helt
tydligt till de två lektionerna är dessa mål lätta att uppfatta genom att följa struktur och
innehållet av lektionerna. Under de två slagverkslektionerna visar slagverkseleven en
god förmåga att kunna spela enligt pedagogens instruktioner. Detta kan antyda att
eleven är väl medveten om alla mål som presenteras. Ett tydligt mål gynnar också
elevens uthållighet och/eller tålamod vid uppkomst av svårigheter (Bargh, Gollwitzer,
Lee-Chai, Barndollar & Trötschel, 2001). De två observerade elbaslektionerna har ett
klart mål: att jobba på att improvisera utifrån ackordkännedom inför en inplanerad
uppspelning. Därefter presenteras också andra mindre mål. Med de här två baslektionerna visar baseleven uthållighet och/eller tålamod när någon uppgift är svår. Kortfattat
verkar alla instrumentlektioner ha mindre och större tydliga mål som gynnar elevernas
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förmåga att spela bättre på så sätt som Sadler (1989) samt Bargh, Gollwitzer, Lee-Chai,
Barndollar och Trötschel (2001) talar om effekter av tydliga mål angående feedback.

Det intressanta med samtliga observationer angående feedback och ett tydligt mål
verkar vara att alla instrumentlektioner har olika struktur. Med andra ord presenteras
alla mål helt enkelt på olika sätt. Vissa mål verbaliseras tydligt från början och andra
mål tycks att komma mer i stunden utifrån elevernas prestation. Dessutom verkar all
denna feedback ges vid olika tidpunkter. En annan fundering är om tydliga mål påverkar
lärande enbart positivt. Även om alla elever i denna studie verkar ha nått presenterade
mål kan detta också bero på att dessa elever är motiverade och spelar sitt instrument på
en hög nivå. Även om målet är tydligt men eleven inte är motiverad och/eller inte har
bra spelförmåga kan tydliga mål kanske till och med fungera negativt på så sätt att
eleven känner negativa känslor som att hon/han är uttråkad och/eller otillräcklig för att
uppnå målet. Hattie och Timperley (2007) konstaterar att effektiv feedback innehåller
information om mål, nuvarande prestation samt strategier och dessa tre typer av
information samverkar. Det här påståendet kan visserligen tolkas som att enbart ett
tydligt presenterat mål inte kan gynna lärande utan att åtföljas av vetskap om nuvarande
prestation och strategier.

5.2 Nuvarande prestation och strategier
Att ge ut information om aktuell prestation är en av de väsentligaste komponenterna i
användning av feedback (Daniels & Daniels, 2009; Sadler, 1989; Hattie & Timperley,
2007). Det vill säga att feedback i detta sammanhang ska innehålla information om
process eller inlärningsprocess som krävs för att förstå eller färdigställa uppgiften
(Hattie & Timperley, 2007). Fiolpedagogen bekräftar till exempel elevens prestation
genom att kommentera elevens bättre säkerhet vid spel. Särskilt i slutet av den andra
lektionen diskuterar pedagogen elevens spel på ett detaljerat sätt. Utifrån aktuell
prestation ska strategier för nästa steg till måluppfyllelse presenteras i form av feedback
(Daniels & Daniels, 2009; Hattie & Timperley, 2007). Med de mindre lyckade genomförda uppspelningarna anpassar fiolpedagogen uppgiften till elevens fördel. När
fioleleven uttrycker svårighet med att spela två strängar samtidigt på ett bra sätt råder
pedagogen till att fokusera sig på den ena strängen. När fioleleven spelar med en annan
stråkriktning jämfört med det nedskrivna stycket accepterar pedagogen elevens val. Vid
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ett tillfälle under den andra lektionen säger elbaspedagogen till eleven att det var snyggt
spelat och därefter pratar pedagogen om olika strategier för att förbättra elevens spel på
en ännu högre nivå. Vid ett tillfälle under den första cellolektionen bekräftar pedagogen
elevens nuvarande prestation genom att ge beröm gällande elevens förbättring jämfört
med tidigare och också strategier för nästa steg. Under de två slagverkslektionerna
bekräftas elevens nuvarande prestation genom beröm från pedagogen men också från
den successivt försvårade uppgiften under den andra lektionen där pedagogen presenterar olika teknik och komp. Med Marimba-stycket föreslår slagverkspedagogen olika
strategier vid vissa partier.

Sammantaget ger samtliga pedagoger ut information om nuvarande prestation och
strategier för förbättring. Däremot verkar all feedback ske på olika sätt. Viss feedback
visas genom beröm och förklaringar medan andra kan vara mindre tydliga genom att
bakas in i det pågående och föränderliga undervisningsinnehållet utifrån elevernas
prestation. En annan tydlig aspekt som också diskuteras i avsnittet 5.1 Mål är att samtlig
information om tydliga mål, nuvarande prestation och strategier samverkar (Hattie &
Timperley, 2007). Samtliga pedagoger presenterar tydliga mål men samtidigt anpassar
de dessa mål utifrån elevernas prestation och/eller de presenterar olika strategier för att
uppnå målet.

En intressant tänkbara fråga i detta sammanhang är hur mycket uppfattningen angående
nuvarande prestation skiljer sig mellan pedagogen och eleven samt om/hur denna
uppfattningskillnad påverkar elevens lärande. Då uttrycker vissa elever en annan
förståelse angående sitt spel och pedagogen verkar kunna hjälpa dem på ett och annat
sätt. Däremot är det svårt att bedöma hur mycket medvetenhet eleven har över sitt spel
och varför pedagogen och eleven inte alltid uppfattar elevens spel på samma sätt
eftersom elevens perspektiv inte undersöks i denna studie. Det kan finnas olika
anledningar, till exempel höga krav och/eller förväntning på sig själv.

5.3 Positiv förstärkning och beröm
Positiv förstärkning är viktig på så sätt att det skapar förändring i beteende hos en
individ när det ges i samband med feedback (Daniels & Daniels, 2009; Hattie &
Timperley, 2007). Vid upprepade gånger använder fiolpedagogen mycket av ord som
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Bra! Ja! Visst! och/eller såja!. Samtlig beröm som pedagogen ger ut används dessutom
alltid i ett sammanhang med andra typer av feedback. Bas-, cello- och slagverkslektioner innehåller mindre explicit beröm avseende mängd jämfört med fiollektionen. Alla tre
pedagoger använder ändå givetvis ord som ”snyggt!”, ”jättefint!”, ”bra”, ”precis”
och ”exakt”. Sammantaget kan det konstateras att samtliga pedagoger antingen
medvetet eller omedvetet använder feedback i samband med positiv förstärkning i form
av beröm och/eller uppmuntran.

Dessutom använder samtliga pedagoger beröm på ett effektivt sätt som Hattie och
Timperely (2007) presenterar. Det vill säga att beröm som relateras till olika aspekter i
lärande och uppgiften, till exempel ansträngning, självreglering, engagemang eller
process, har en positiv effekt på lärande. Alla deltagande pedagoger uttnyttjar med
andra ord beröm enbart i samband med att informera kring olika synpunkter angående
uppgiften.

Utifrån denna synvinkel kan det också konstateras att samtliga lektioner verkar vara ett
learner-centred klassrum (Watkins, 2010). Alla givna beröm framstår som informativa
och trovärdiga och de används aldrig för att beskriva elevernas beteende eller prydlighet.
Fokus under samtliga lektioner ligger på att elevernas förmåga att spela valda stycken
ska förbättras även om ett av de tydliga målen handlar om en kommande spelning
och/eller konsert.

Daniels och Daniels (2009) poängterar att enbart positiv förstärkning kan implementera
önskade resultat på ett långsiktigt sätt i jämförelse med negativ förstärkning som
fokuserar sig på att undvika oönskade resultat. En mild form av negativ förstärkning, till
exempel ”Nej”, förekommer i en liten utsträckning i nästan alla observerade lektioner.
Däremot kan detta tolkas mer som den första typen av feedback, feedback om uppgiften,
som Hattie och Timperley (2007) presenterar. Således informerar samtliga pedagoger
sin elev om uppgiften har genomförts rätt eller fel.

En fråga som uppstår är om beröm alltid är bra så länge det relateras till uppgiften.
Även om beröm ges i samband med uppgiften kan eventuellt för mycket användning av
beröm hämma dess trovärdighet. En annan fråga är hur elever i denna studie uppfattar
positiv förstärkning i form av beröm och dess påverkan på lärande. Det vill säga att det
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kan finnas en risk att elever med lågt självförtroende och/eller självkänsla kan tolka
beröm på ett negativt sätt eller helt enkelt bortser från beröm.

5.4 Självmotiverad och självreglering
Att alla elever uppvisar förbättring i sitt spel kan bero på och tyda på att samtliga elever
är kunniga men också självmotiverade (Myers, 2008; Daniels & Daniels, 2009). Alltså,
de deltagande eleverna är flitiga inombords och presterar på en utmärkt nivå även utan
yttre förstärkning i hög grad.

Ett exempel på feedback angående självreglering (Hattie & Timperley, 2007) är att vid
uppvärmning med skalövningar ska fioleleven tänka på att enbart dra stråken.
Baspedagogen berättar för eleven att pauser måste tas i åtanke vid övning och därmed
kräver självmedvetenhet. Cellopedagogen tydliggör vad eleven måste vara självmedveten om, till exempel att öva på och tycka om andra lägen än det första läget. Eftersom
slagverkseleven har försökt att spela med styrka istället för avslappning utan
medvetenhet kan det också betraktas som en aspekt där eleven måste lära sig att
självreglera vid övning. Alla dessa tydligt uttalade punkter blir till grund för elevernas
fortsatta självstyrda övning.

Förhållandet mellan självmotiverad, självreglering och effektiv feedback vore ett
spännande ämne att forska i. Det kanske kan förmodas att dessa självmotiverade
individer har goda uppfattningar om självreglering eftersom de kan presterar på en hög
nivå med väldigt ringa yttre förstärkning enligt Daniels och Daniels (2009). Då är det
också frågan i vilken utsträckning dessa individer får nytta av nämnda effektiv feedback
som Daniels och Daniels (2009) samt Hattie och Timperley (2007) talar om.

5.5 Sammanfattning – effektiv feedback
Sammanfattningsvis kan det konstateras att under samtliga enskilda instrumentlektioner
används feedback på ett effektivt vis (Daniels & Daniels, 2009; Hattie & Timperley,
2007) då den feedback som förekommer under alla observerade lektioner tycks
innehålla information som är konkret, kontrollebar, direkt och individuell. Själv-
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reglering är också en viktig aspekt som påpekas av samtliga pedagoger. Alla elever
uppfattas ha lätt att förstå dessa givna feedback som ges i samband med positiv
förstärkning (Daniels & Daniels, 2009). Såledesvis kan feedback angående tydliga mål,
nuvarande prestation och strategier uppfattas generellt som effektiva av deltagande
pedagoger. Följaktligen bekräftas de fyra olika typer av feedback angående uppgiften,
processen, självreglering och sig själv som person (Hattie & Timperley, 2007).

Samtliga observerade lektioner visar på både likheter och skillnader. En gemensam
nämnare mellan alla observerade lektioner kan vara att samtliga elever verkar vara mer
eller mindre självmotiverade (Myers, 2008; Daniels & Daniels, 2009). Det vill säga att
alla elever uppvisar förbättring i sitt spel både direkt på plats och vid nästa
lektionstillfälle vilket kan antyda att de får effektiv feedback men även att de har bra
spelförmåga och god inställning till att genomföra de givna uppgifterna. Däremot har
fiol- och cellolektioner mer likheter med varandra jämfört med de övriga instrumenten.
Detta resulterar i att olika lägen, tonkvalitet, dynamik och andra tekniker som vibrato
poängteras betydligt mer under fiol- och cellolektioner. Kortfattat innehåll av feedback
angående uppgiften och processen kan skilja sig mellan instrument på grund av instrumentens uppbyggnad.
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6 Metoddiskussion och fortsatt forskning
Resultatet från denna studie går inte att generaliseras och appliceras till ett större
sammanhang, till exempel enskild instrumentundervisning i Sverige, med tanke på att
observationerna skedde enbart med fyra elever som läser ett estetiskt program i en och
samma gymnasieskola. Däremot kan den ge någon form av överblick av de observerade
undervisningstillfällena som kommer att kunna användas till den fortsatta studien på
avancerad nivå.

En av de begränsande aspekterna kan vara att jag personligen inte behärskar dessa
instrument, dvs. fiol, cello, elbas och slagverk, på hög nivå. Däremot har jag grundläggande spelkunskaper i samtliga instrument förutom cello och marimba. Dessutom
har jag mångårig erfarenhet och kunskap från både pianospel och musikteori. Således
kan det sammanfattningsvis vara tillräckligt för att observera och analysera en
musikverksamhet på en någorlunda bra nivå särskilt när fokus ligger på feedback.
Genusfrågan har inte varit i fokus i denna studie. Det vill säga att alla data som berör
genusfrågan och dess normativitet inte har uppmärksammats. Elevens perspektiv
utelämnas också av samma anledning som genusfrågan.

En tänkbar fortsatt forskning kan vara en jämförelsestudie mellan Sverige och Sydkorea
där mer utförliga och komplexa metoder kan användas, till exempel samverkan mellan
effektiv feedback och motivation, de möjliga och olika uppfattningarna angående
feedback och lärande mellan pedagogen och eleven samt de bästa metoderna vid
användning av feedback som Hattie och Timperley (2007) samt Daniels och Daniels
(2009) presenterar, till exempel mängd och tidpunkter för olika sorters feedback.
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