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Abstrakt 
Titel: Ska vi spela eller prata? – en studie av nybörjarelevers utveckling på 
malletinstrument. 
 
Engelsk titel: Should We Play or Talk? – A Study of Beginner Students’ Progression on 
Mallet Instruments 
 
Författare: Kjell Sköldborn 
Termin: HT2013 
Ämne: Musikpedagogik 
Nivå: Grundnivå 
Kurskod: 2MG150 
 
Denna studies syfte är att ta reda på om man kan se några skillnader i musikalisk 
utveckling hos nybörjarelever som får prata och resonera muntligt om lektionsmaterialet 
till skillnad från att enbart spela på instrumentet under lektionerna. Studien 
genomfördes under 6 veckor höstterminen 2013 vid en kulturskola i södra Sverige. Åtta 
nybörjarelever på slagverk deltog och de undervisades enskilt 20 minuter per vecka. 
Hälften av eleverna fick lära sig låtmaterialet utantill och efter gehör. Verbala 
instruktioner hölls till ett minimum och fokus låg på att musicera och spela så mycket 
som möjligt under lektionen. Den andra hälften fick lära sig på samma sätt men här 
lades även tid från lektionen på att diskutera och resonera om musikmaterialet och 
övningarna. Eleverna bedömdes vid början och slutet av studien med hjälp av ett 
bedömningsformulär och resultaten jämfördes mot varandra. Resultatet pekar mot att 
eleverna som fick resonera och diskutera lektionsmaterialet med läraren lärde sig lika 
mycket eller mer än de elever som enbart fick spela utantill och på gehör. 
 
Nyckelord: Malletinstrument, slagverk, lektionsstudie, utveckling, nybörjare. 
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1 Introduktion, syfte och forskningsfrågor 
 
1.1 Inledning 
Som slagverkspedagog upplever jag att min undervisning blir mer och mer fokuserad på 
traditionellt trumsetsspel och att allt färre elever är intresserade av att spela exempelvis 
marimba, congas, tamburin, timpani och andra slagverksinstrument. Jag har genom 
samtal med slagverkskollegor de senaste åren hört att många har samma upplevelser och 
att det blir allt svårare att motivera våra elever till att vilja lägga ner tid på annat än just 
trumsetet. Detta är tråkigt eftersom slagverk är en stor och varierande instrumentgrupp 
med många olika möjligheter till musicerande.  
 
För mig har alltid de så kallade malletinstrumenten (marimba, xylofon, klockspel och 
vibrafon) varit viktiga i undervisningen eftersom vi med dem tillför den melodiska 
aspekten i musicerandet. Därför reflekterar och funderar jag mycket på hur jag ska 
kunna introducera dessa instrument för mina elever på ett så positivt sätt som möjligt 
och därigenom hjälpa till att skapa ett intresse för denna instrumentkategori. Mitt val av 
undervisningsmetod är således mycket viktigt och därför vill jag forska kring hur två 
olika metoder kan påverka resultatet för eleverna.  
 
Mitt tidigare metodval när malletinstrumenten introducerats har alltid varit helt och 
hållet gehörs- och utantillbaserat. Jag har spelat och visat olika stycken för eleverna och 
de har tittat, lyssnat och härmat. Målet har vid varje lektion varit att låta eleverna spela 
så mycket som möjligt och minimera muntlig instruktion. Förutom melodi- och 
ackordspel på malletinstrumenten har eleverna även fått lära sig låtarna på trumset och 
olika handinstrument som till exempel tamburin, claves och congas. På det viset har vi 
kunnat använda låtarna som ett ensemblematerial där eleverna fått lära sig samtliga 
stämmor.  
 
Mina musikpedagogiska studier i Växjö höstterminen 2013 har fått mig att vilja 
utveckla min undervisning och få eleverna mer delaktiga och involverade i lärprocessen. 
Intressanta funderingar har dykt upp, som till exempel ”Hur kan jag öka mina elevers 
förståelse av musicerande? Kanske om jag ställer kontrollfrågor för att försöka få reda 
på vad de förstått av lektionerna?” Detta har lett fram till syftet med denna studie som är 
att försöka ta reda på vilka effekter resonerande samtal om musicerandet kan få på det 
musikaliska lärandet vid nybörjarundervisning i malletspel. 
 
Min fråga är hur elevers tekniska och musikaliska utveckling på malletinstrument 
påverkas av i vilken utsträckning de under lektionerna får resonera om sitt musicerande? 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning. Huvudvikten har lagts vid forskning om 
lektionssituationen samt om interaktion mellan lärare och elev. Sedan följer en 
presentation av malletinstrumenten för att kunna förklara mina metoder och resultat på 
ett tydligt vis. 
 
 
2.1 Forskningsöversikt 
Musikpedagogen Michael P Hewitt är forskare vid University of Arizona och har i en 
artikel beskrivit en studie han gjort på lite över 200 elever som under fem veckor fick 
jobba med samma musik men på olika sätt (Hewitt, 2011). Han hade delat upp dem i tre 
olika grupper där han ville se om han kunde mäta några skillnader i resultatet för 
eleverna beroende på hur mycket eleverna fick arbeta med självbedömning. Förutom de 
ordinarie lärarna vid skolan hade han även en extern kontrollgrupp bestående av erfarna 
lärare som fick granska materialet och bedöma eleverna utifrån samma system som 
eleverna gjort. Det är intressant att se att han kom fram till att de elever som tog tid från 
spelande till att självbedöma ändå uppnådde samma resultat. Detta tyder på att deras 
musicerande blev mer effektivt. Jag kommer använda mig av samma 
bedömningsformulär som användes i Hewitts studie för mina elever (se bilaga B). Det 
är hämtat från en artikel skriven av en forskare vid University of Hartford, T. Clark 
Saunders. Artikeln handlar om standardiserad bedömning av musikuppspel och han 
skrev den tillsammans med John M Holahan vid Yale University (Saunders & Holahan, 
1997). Där undersökte de om ett standardiserat formulär kunde fungera som underlag 
för att bedöma musiknivån hos 926 elever som provspelade till en ensemble. Dessa 
bedömdes av 36 lärare som fick använda sig av formuläret som Saunders & Holahan 
konstruerat. De kom fram till att underlaget fungerar mycket bra eftersom det bedömer 
många olika delar av elevens kunskap och förmåga på sitt instrument. Delarna det 
täcker in är ton, intonation, teknik, melodisk korrekthet, rytmisk korrekthet, tempo och 
konstnärlig tolkning. Dessa delar fungerar bra för att mäta teknisk och musikalisk 
utveckling som denna studie har som syfte och därför har jag valt att använda samma 
formulär till att bedöma mina elevers musicerande. 
 
Den nyzeeländska forskaren i utbildningsvetenskap John Hattie har sammanställt en 
stor metastudie som är baserad på mer än 800 metaanalyser som i sin tur är baserade på 
över 50 000 studier (Hattie, 2010). Där har han tagit fram olika medelvärden på vilka 
effekter olika förutsättningar och arbetssätt har på lärande. Dessa har han sedan 
rangordnat i en lång lista där de viktigaste faktorerna och de med den högsta positiva 
effekten hamnar överst och de med den lägsta effekten hamnar underst. Han kommer 
bland annat fram till att de faktorer som är mycket viktiga för att elever ska kunna öka 
sina möjligheter till lärande är en bra relation mellan elever och lärare och att eleverna 
får beskriva och reflektera över sitt eget sätt att tänka och arbeta. 2007 publicerade han 
en artikel tillsammans med Helen Timperley vid University of Auckland där de 
undersöker hur effektiva olika typer av feedback blir på lärande beroende på vilken typ 
av feedback det är samt hur den ges (Hattie & Timperley, 2007). De presenterar en 
modell för hur man kan använda feedback för att öka lärandet i en lektionssituation. De 
menar att effektiv och bra feedback måste svara på tre frågor: Vart är vi på väg? (Vad är 
målet?). Hur ska vi ta oss dit?, samt Vad är nästa steg för att föra oss närmre målet? 
Detta blir intressant för denna studie eftersom jag kommer använda mig av feedback 
och diskussioner för att försöka öka elevers utveckling inom malletspel. 
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Cecilia Wallerstedt vid Göteborgs universitet har i sin doktorsavhandling undersökt om 
vad det innebär att kunna urskilja taktart i musik ur den lärandes perspektiv 
(Wallerstedt, 2010). Studien är gjord på 3 lärare och 27 elever, från förskola och årskurs 
ett till två, där tre lektioner om taktart har analyserats. Hon kommer fram till att fyra 
punkter är kritiska för att den lärande ska kunna förstå och urskilja taktart i musik. 
Exempelvis måste den lärande förstå vad det innebär att hålla takten till musik och att 
förstå pulsens roll i musik för att kunna lära sig urskilja vilken taktart det är. 
(Wallerstedt, 2010: 161-174) Wallerstedt analyserar och diskuterar ingående hur 
eleverna har förstått begreppet taktart och för mig var detta en mycket intressant 
läsning. Hennes upplägg med lektionsbeskrivningarna och diskussionen om analysen 
har hjälpt mig att förstå hur ett material kan presenteras för att vara tydligt och 
lättförståeligt. Ämnet i sig, att förstå taktart, har väckt många tankar kring mitt arbete 
som pedagog eftersom takt, puls, musikaliska fraser och former är viktiga i musik och 
oftast är en väsentlig del av innehållet på slagverkslektioner eftersom slagverkarens roll 
i en ensemblesituation ofta är just att hålla takten och pulsen. Wallerstedts resonemang 
kring puls och känsla för takter kommer vara till nytta för denna studie eftersom när 
man lär sig en melodi räcker det inte med att bara lära sig rätt toner utan man måste 
också lära sig sätta samman dem i sekvenser och fraser för att få det att låta bra. En 
viktig aspekt i att kunna känna längre fraser är att även kunna urskilja intervaller om 
exempelvis åtta takter. Detta kommer jag använda mig av i kompen på trumset till 
låtmaterialet (se bilaga A) då eleverna var åttonde takt kommer få improvisera fram 
egna fill in som passar med musiken. 
 
Filosofen Bengt Molander (Molander, 1993: 17) skriver om kunskap i handling, vilket 
musicerande är. I sin bok tar han upp kunskap som är kopplat till handlingar och 
göranden, till exempel en musiker som har kunskap om hur han eller hon ska spela 
vilket sedan omsätts i handling i själva musicerandet. En mästares kunskap inom 
gestaltning av ett musikstycke är svår att beskriva i ord för en nybörjare som vill lära sig 
spela. Det kan bara läras ut genom att eleven får lyssna, titta och härma och långsamt 
bygga upp sin kunskapsbank för att sedan kunna använda sig av den. Då blir läraren och 
pedagogen en viktig förebild som kan hjälpa och ledsaga eleven i lärandet. Med en bra 
och situationsanpassad utlärningsstil kan pedagogen välja den metod som lämpar sig 
bäst för att angripa olika problem under lektionen. Detta kommer beaktas i denna studie 
då några av eleverna kommer få använda sig av ord såväl som spel för att tillgodogöra 
sig olika sorters kunskap om ett för dem nytt instrument. 
 
Forskaren Randall Everett Allsup vid Columbia University vill tillsammans med 
Marsha Baxter vid The State University of New York at Potsdam inspirera och hjälpa 
lärare att tala om musik med sina elever (Allsup & Baxter, 2004). De argumenterar för 
att med rätt ställda frågor får man eleverna att utveckla sitt musikaliska språk vilket 
hjälper dem att kunna prata om och beskriva musik på ett mer ingående sätt. Med rätt 
frågor menar de frågor som gör att eleverna utmanas att tänka och att utveckla sina svar 
och funderingar kring musik och musicerande. Detta är mycket viktigt för hur jag 
planerar mina lektioner med min experimentgrupp som ska få prata och resonera kring 
lektionsmaterialet. 
 
 
2.2 Malletinstrument 
Ordet ”mallet” kommer från engelskan och betyder ”klubba” på svenska. Det är genom 
slag med en klubba på instrumentet som tonen frambringas. För att förändra karaktären 
och klangen på tonen använder man inte bara varierade spelsätt utan även olika sorters 
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klubbor. Det kan vara hårda klubbor i plast, trä eller metall som då skapar ett markant 
ljud med ett tydligt och distinkt anslag vid det ögonblick då klubban träffar 
instrumentet. Det finns även mjuka klubbor där toppen är lindad med garn för att skapa 
ett mjukare ljud där anslaget inte är lika distinkt som med en hård klubba (se bild 1 för 
exempel på olika sorters klubbor). En teknik med klubborna är att man håller två 
klubbor i varje hand och kan då spela upp till fyra toner samtidigt. I föreliggande studie 
har låtmaterialet bestått av låtar där endast en klubba per hand har behövts. Undantaget 
är låten Gospelblues (se bilaga A:3) där några av eleverna spelat med en klubba i 
vänster hand och två klubbor i höger hand och har då kunnat spela ackordstämman till 
melodin. 
 
Bild 1: Olika sorters klubbor för spel på malletinstrument. 

 
 
De malletinstrument eleverna i studien fick spela var xylofon och marimba.  
Instrumenten är uppbyggda på en ramkonstruktion där tonplattorna ligger utlagda 
ovanpå. De är stämda kromatiskt, precis som ett piano. Det som skiljer en xylofon och 
marimba åt är att marimban är stämd en oktav lägre och har oftast en lite mörkare klang. 
Just på dessa båda instrument är tonplattorna gjorda av trä men på exempelvis ett 
klockspel eller en vibrafon är plattorna gjorda av metall. Under plattorna hänger det 
resonansrör som ökar klangen och tonens styrka vid anslaget (se bild 2 för en överblick 
av instrumentet). Den musicerande står upp vid instrumentet när han eller hon spelar på 
det. Eftersom både marimban och xylofonen är breda behöver man även flytta sig i 
sidled utmed instrumentet när man behöver använda plattorna längts bort till höger, 
respektive vänster. Detta kräver då koordination och motorik för att kunna fortsätta 
spela medan kroppen rör sig i sidled. 
 
Bild 2: Marimba 
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs vilken metod som använts för att genomföra studien. Eleverna 
presenteras tillsammans med hur de delats in i två olika grupper med två olika 
undervisningsmetoder. Varje elevs förmåga att spela malletinstrument har bedömts i ett 
förtest som sedan ställts mot ett likadant test vid studiens slut. Därigenom har 
utvecklingen hos var och en av dem kunnat mätas, samt skillnader i utveckling dem 
emellan. 
 
3.1 Eleverna 
I studien ingår kulturskolans samtliga åtta nybörjare på slagverk. Sedan starten på 
höstterminen har de hunnit få 7-8 lektioner där vi främst använt trumset för att 
musicera. Eleverna har fått lära sig enkla trumkomp som vi sedan använt i olika 
musikgenrer och tempi. Spelandet har skett både till förinspelad musik och tillsammans 
med mig där jag spelat piano eller marimba. Eleverna är i varierande åldrar från 7 till 14 
år. Några av dem har spelat ett annat instrument tidigare medan andra är helt nya i 
musicerandets värld. Alla eleverna undervisas enskilt på sina lektioner, 20 minuter per 
vecka. För att i möjligaste mån skapa två grupperingar med så lika förutsättningar som 
möjligt har eleverna matchats två och två efter följande förutsättningar: 

• Elevens ålder. 
• Om eleven spelat något annat instrument innan de började på slagverk. 
• Hur långt de har kommit i sitt spelande sedan de började ta lektioner i slagverk. 

Därefter har lottning avgjort vilken av de två matchade eleverna som ska tillhöra 
experimentgruppen och undervisas enligt den resonerande metoden och vilken som ska 
tillhöra kontrollgruppen. Totalt har det alltså varit fyra elever inom respektive 
gruppering som kommer jämföras med varandra, både parvis och gruppvis, i 
resultatkapitlet. 
 
Här nedan presenteras de åtta eleverna som ingår i studien. Jag har valt att namnge 
samtliga elever i kontrollgruppen med namn som börjar på bokstaven K och de elever 
som ingår i experimentgruppen får således namn som börjar på bokstaven E. 
 
3.1.1 Elevpar 1 
Dessa två elever är lika gamla och båda har tagit lektioner på ett annat instrument 
tidigare. De känner till exempel redan till tonnamn och har viss vana av att spela 
melodier och ackord från den undervisningen.  
 
Kontrollgruppen: Karolina är fjorton år. Slagverk är hennes första instrument hon 
studerar på kulturskolan men har tidigare tagit lektioner privat på piano ett par år men 
slutade eftersom hon tyckte det var svårt och inte ville lära sig noter. Hon har ett stort 
intresse för att spela och en mycket stark vilja att göra rätt. Hon reflekterar ofta kring 
vad och hur vi spelar och tar många egna initiativ till musicerandet, på gränsen till att 
hon emellanåt vill ta över lektionen. Hon har inte tillgång till något instrument hemma 
men spelar trummor i grundskolans musiksal. 
 
Experimentgruppen: Elisabet är fjorton år. Hon har tidigare spelat fiol på kulturskolan 
under tre år och har redan en viss musikalisk baskunskap. Hon ställer höga krav på sig 
själv att alltid spela korrekt men tar mycket få egna initiativ på lektionerna och kan 
upplevas som lite tystlåten. Jag upplever att hon har bra stöttning från familjen där även 
syskon spelar på kulturskolan och de har tillgång till flera instrument, bland annat 
trummor, piano och keyboard. 
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Jag bedömer att dessa två elever har ungefär samma förutsättningar. De har kommit 
ungefär lika långt under de inledande lektionerna på terminen och känns som en 
självklar matchning då de även är de två äldsta eleverna i studien.  
 
3.1.2 Elevpar 2 
Dessa två elever har, utifrån vad jag sett under åtta inledande lektioner, ungefär 
likvärdiga förutsättningar vad gäller motorik och rytmkänsla. Bägge två har dessutom 
engagerade och intresserade föräldrar som är med vid i stort sett varje lektion och spelar 
in eller för anteckningar kring vad vi gör så att deras barn ska kunna öva och träna 
hemma. 
 
Kontrollgruppen: Kalle är sju år och min i särklass mest positiva och entusiastiska elev 
på skolan, i alla fall vad han visar på lektionerna. På grund av sin ålder och korta längd 
har han vissa motoriska problem och svårt att nå exempelvis pedalerna på trumsetet 
men det väger han upp med sin entusiasm. Han älskar det mesta vi spelar på 
instrumenten och känns endast missnöjd och rastlös vid de tillfällen då jag måste prata 
eller berätta något. Kalle har tillgång till en keyboard hemma men inga trummor. 
 
Experimentgruppen: Emma är tio år. Hon går även på körsång på kulturskolan och är 
mycket glad och positiv varje gång hon kommer. Det finns vissa svårigheter motoriskt 
vid instrumentet och hon spelar oftast med en form av matematiskt och systematiskt 
upplägg och exempelvis lyssnar hon inte mycket efter vad eller hur jag spelar. Däremot 
tittar hon på mina händer och trumpinnar och sätter tempot efter vad hon ser. Ibland 
sätter hon inte tempot alls utan kan spela korrekt i sitt eget tempo även om det ligger en 
sextondel före eller efter musiken. Hon har tillgång till en keyboard hemma och efter att 
tre av studiens sex lektioner var genomförda fick hon även ett trumset. 
 
Dessa lämpar sig bäst att matchas trots att det skiljer så mycket som tre år dem emellan. 
Förutsättningarna känns likvärdiga och de har inte kommit speciellt långt under de 
inledande lektionerna. Båda kämpar med vissa motoriska svårigheter och ojämn 
pulsuppfattning vilket leder till svårigheter att spela tillsammans med andra. 
 
3.1.3 Elevpar 3 
Dessa två är lika gamla och jag upplever att de har ungefär likvärdiga förutsättningar 
och förkunskaper.  
 
Kontrollgruppen: Kerstin är tio år och en av mina tystaste elever. Hon pratar väldigt lite 
och ställer få egna frågor. När jag frågar henne något får jag korta och trevliga svar och 
hon känns mycket positiv över att spela slagverk. Hon har inte tillgång till några 
trummor hemma men familjen har ett piano. 
 
Experimentgruppen: Erik är tio år. Jag upplever att han har lite motoriska svårigheter 
vid trumsetet men inget som sticker ut på något sätt. Han tänker mycket över sitt spel 
och vill gärna strukturera upp det så att det blir tydligt för honom. Han har inte tillgång 
till några trummor hemma men familjen har en keyboard. 
 
Dessa elever har kommit lika långt under de inledande lektionerna och har vad jag kan 
bedöma ungefär samma svårigheter att hålla pulsen i musiken. 
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3.1.4 Elevpar 4 
Dessa två hade jag många funderingar kring hur de skulle placeras eftersom jag 
upplever att de har få likheter med övriga elever. Den ena är kille med starkt intresse av 
att spela rocktrummor medan den andra är tjej med en betydligt mer försiktig 
framtoning.  
 
Kontrollgruppen: Kurt är tolv år och har ett stort intresse för trummor. Han spelade en 
termin slagverk vid en annan kulturskola för tre år sedan men slutade eftersom han inte 
tyckte det var roligt med upplägget. Han spelar mycket trumset hemma till musik, 
ibland upp till två timmar om dagen och har en mycket bra känsla för takt, puls och 
form, främst inom pop och rock. Kurt är min klart enklaste elev att undervisa 
gehörsbaserat, och han visar tydligt med missnöjda blickar och uttryck när han tycker 
att jag pratar för mycket. Han har tillgång till trummor och piano hemma. 
 
Experimentgruppen: Ester är nio år och spelar även blockflöjt på kulturskolan. Hon 
ställer höga krav på sig själv och vill alltid spela korrekt och kan vara rätt så bestämd 
och tydlig med hur hon vill spela. Hon har tillgång till trummor och piano hemma och 
en bra stöttning från sina föräldrar som aldrig missar att följa med på lektionen där de 
för anteckningar och spelar in övningarna för att kunna hjälpa Ester med spelandet 
hemma. 
 
Eftersom dessa båda elever inte har någon självklar matchning med någon annan av 
eleverna i studien får de helt enkelt matchas med varandra.  
 
Redan här kan man göra en liten granskning av de båda grupperingarna och försöka se 
hur jämna de har blivit med varandra. Eftersom paren blev matchade efter min förmåga 
att bedöma deras förutsättningar, medan lottning avgjorde vilken grupp var och en 
skulle tillhöra, infinner sig ett visst mått av slump. Vid en snabb granskning baserad på 
de inledande åtta lektionerna som föregick studien skulle jag hävda att kontrollgruppen 
är något mer kunniga i att spela slagverk än experimentgruppen eftersom Kurt och 
Karolina drar upp gruppens nivå med sin tidigare erfarenhet av att musicera men 
experimentgruppen är inte långt efter. Därför tycker jag att grupperna känns tillräckligt 
jämbördiga inför studien. 
 
 
3.2 Undervisningsmetoder och tidsplan 
Studien genomfördes mellan vecka 37 och vecka 48 år 2013 med uppehåll för höstlov 
vecka 44. Samtliga elever fick sin ordinarie slagverkslektion enskilt 20 minuter per 
vecka vid totalt sex tillfällen. Karolina, Kalle, Emma och Erik var frånvarande vid ett 
tillfälle under studien och fick sin sista lektion under vecka 48. Övriga elever avslutade 
studien vecka 47. Jag har använt mig av samma låtar och övningar som lektionsmaterial 
för samtliga elever (se bilaga A där musikmaterialet presenteras) och all undervisning 
har varit gehörsbaserad, det vill säga inga noter har figurerat under lektionerna. Den 
första och sista lektionen filmades med en Sony DV-videokamera för att kunna 
användas vid bedömningarna av elevernas spelande. Övriga lektioner spelades in med 
en Apogee One-mikrofon kopplad till datorprogrammet GarageBand för att kunna 
lyssna på och kontrollera vad som sagts och gjorts under lektionerna.   
 
Under studien användes två olika undervisningsmetoder där strävan hela tiden varit att 
låta eleverna i experimentgruppen få resonera och diskutera lektionsmaterialet mer än 
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de som ingick i kontrollgruppen. Här följer en beskrivning av de båda metoderna utifrån 
respektive grupp:  
 
3.2.1 Kontrollgruppen 
Dessa elever fick spela och lära sig låtarna genom att i så stor utsträckning som möjligt 
endast lyssna, titta och härma. Allt muntligt resonerande minimerades och istället 
fokuserades på praktiskt musicerande med eleverna. När tekniska problem eller fel hos 
eleverna upptäcktes försökte jag först korrigera det genom att visa dem hur de skulle gå 
vidare genom att spela för dem. De gånger eleven inte korrigerade sitt spel, eller inte 
lade märke till vad som behövde ändras, fick jag istället förklara för dem muntligt och 
visa på nytt hur de skulle göra. I dessa situationer undvek jag att ställa frågor till 
eleverna utan berättade i stället för dem hur de skulle göra. Emellanåt var detta mycket 
svårt eftersom anledningen till den verbala återkopplingen oftast var att de hade 
missförstått vad vi skulle göra och i sådana lägen är frågor ofta det mest effektiva 
verktyget. 
 
3.2.2 Experimentgruppen 
Eleverna som ingick i Experimentgruppen fick genom mina frågor till dem analysera 
och diskutera musiken och de olika momenten i lektionen. När problem eller fel 
upptäcktes i dessa elevers spelande ställdes frågor till dem för att få dem att själva 
resonera och prova sig fram till olika lösningar. Jag har varit noga med att utforma 
frågorna så att eleverna tvingats tänka till och utveckla sina svar. Allsup & Baxter 
(2004: 29-30) skriver om att frågor generellt sett kan delas in i tre kategorier: öppna, 
riktade och stängda. En öppen fråga är öppen på det viset att personen som ställer den 
inte vet säkert vilken väg svaret tar. En öppen fråga kring malletspel är till exempel 
”Hur tycker du att detta musikstycke låter?” Efter en stunds resonerande och 
diskuterande kring det följer man upp med mer riktade frågor och försöker styra in 
eleverna mot exempelvis ett tekniskt problem som behövs angripas. Till exempel ”Låter 
tonerna annorlunda? Är de lika starka eller svaga? Hur skulle vi kunna förenkla den här 
delen i musiken?” Oftast har vi då kommit fram till förbättringar av musiken men ibland 
har det inte räckt till och då har jag behövt använda mig även av så kallade stängda 
frågor. Detta kan vara ja- eller nejfrågor eller, till exempel vid diskussioner om 
handsättning, frågor som besvaras med vilken hand vi ska spela med, höger eller 
vänster. 
 
3.2.3 Lektionsupplägg 
En lektion i slagverk inleds normalt med några minuters uppvärmning där eleven får 
spela någonting enkelt tillsammans med mig, till exempel en låt de har lärt sig tidigare 
under terminen. Det kan vara både på trumset och på ett malletinstrument. Det gör att 
eleven kommer igång och börjar fokusera på instrumentet och musiken. Efter det går vi 
igenom förra veckans lektion och ser om eleven har lyckats förbättra sitt spel och tränat 
på de övningar och melodier som vi lärde oss vid det tillfället. När ungefär halva 
lektionen återstår brukar jag försöka fortsätta med något nytt material eller nya övningar 
för att eleven ska känna en progression och få en ny utmaning att börja studera in. 
Lektionen avslutas med att vi går igenom vad vi lärt oss som är nytt och vad eleven ska 
tänka på och öva på inför nästa gång vi ses.  
 
3.2.4 Sammanställning av skillnaden i undervisningsmetoden 
Lektionerna spelades som sagt in och efter varje lektion analyserades ljudinspelningen 
för att se i vilken mån de två metoderna följts. Analysen bestod av en klassificering av 
dialogen med avseende på frågornas och svarens karaktär. Frågorna till eleverna 
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kategoriserades utefter vilken typ av svar de genererade från eleverna. Jag har då valt att 
dela in dessa frågor och svar i två kategorier. Vid de tillfällen eleverna har svarat genom 
att börja resonera och använt sig av frågan till att komma vidare i diskussionen kallas 
den typen av resonemang för ”Framåtledande dialog” i studien. När eleven inte har 
svarat alls, eller endast kort och gott ”Jag vet inte”, kallas det för ”Avstannande dialog”. 
Eleverna har också under lektionerna visat olika nivåer av engagemang genom att ställa 
egna frågor till mig, samt ibland även ta över lektionsutvecklingen genom att ta egna 
initiativ till nya inriktningar att diskutera. Även dessa tillfällen har ställts samman och 
kallas då för Elevfråga, samt Elevinitiativ. Tabell 1 visar en uppställning över de 
sammanräknade dialogerna, frågorna och initiativen för respektive elev, samt för 
grupperna som helhet.  
 
Tabell 1: Kategorisering av lektionssamtalen 

Lektion(1*6( Elevpar(1( Elevpar(2( Elevpar(3( Elevpar(4( Totalt(alla(elever(

(( Karolina( Elisabet( Kalle( Emma( Kerstin( Erik( Kurt( Ester( Kontrollgrupp( Experimentgrupp(

Avstannande(dialog( 6( 19( 5( 31( 9( 21( 7( 27( 27( 98(

(
Framåtledande(dialog( 19( 39( 19( 52( 16( 46( 22( 44( 76( 181(

(
Elevfråga(( 34( 6( 3( 3( 0( 5( 12( 17( 49( 31(

Elevinitiativ( 43( 23( 6( 6( 0( 9( 8( 9( 57( 47(

 
Av tabellen framgår att eleverna i experimentgruppen har fått svara på mer än dubbelt 
så många frågor som de i kontrollgruppen. De totala siffrorna blir 279 mot 103 (170 % 
fler). Man kan dock reflektera över att siffrorna över antalet avstannande och 
framåtledande dialoger i kontrollgruppen är något höga eftersom den intenderade 
undervisningsmetoden för dessa elever var att minimera just verbala dialoger och 
resonemang. I samtliga fyra fall är fler än hälften av dessa resonemang med eleverna 
gjorda under den första lektionen då de för första gången fick spela på instrumenten. 
Det föll sig naturligt för mig under den lektionen att försöka få grepp om elevernas 
förkunskaper genom dessa resonemang, även om jag nu i efterhand skulle önska att jag 
varit bättre på att följa den intenderade undervisningsmetoden även vid det första 
lektionstillfället. Det är intressant att se Karolina i elevpar 1 som sticker ut markant 
jämfört med alla övriga elever. Hennes antal frågor och initiativ överstiger så gott som 
alla de frågor som jag ställt till de övriga eleverna individuellt. Följaktligen har det varit 
en stor del av hennes lektioner som ägnats åt resonemang och diskussioner trots att hon 
tillhört kontrollgruppen. Det framgår dock tydligt av tabellen att det har varit en stor 
skillnad av i vilken utsträckning eleverna i de båda grupperna har fått diskutera och 
resonera verbalt om lektionsinnehållet vilket är en viktig faktor för studiens resultat. 
 
 
3.3 Elevernas ingångsvärde och slutvärde 
För att försöka mäta om kunskapsutvecklingen varierar mellan de två grupperna ska jag 
jämföra elevernas prestationer på den första lektionen med vad de presterar under den 
sista.  
 
Den första lektionen hade som mål att eleverna skulle lära sig att spela Fisslåten på 
xylofon (se bilaga A:1). Låten är enkel med endast fem toner som är lätta att skilja ut 
och hitta från de övriga tonerna. Bild nr 3 visar en bild av instrumentet där jag märkt ut 
vilka plattor det är. Tonerna heter Ciss, Diss, Fiss, Giss och Aiss men eftersom detta var 
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första gången som eleverna fick spela på instrumentet var det inte viktigt att lära sig 
tonnamnen vid detta tillfälle utan fokus låg istället på att låta dem spela melodin. 
Samtliga elever lyckades lära sig tillräckligt mycket så att vi kunde spela låten 
tillsammans till ett förinspelat komp. Kompet var skapat på en iPad i programmet 
GarageBand och bestod av trumset, bas och piano.  
 

 
(Bild 3. Tonerna till Fisslåten utmärkta med röd färg) 
 
 
Hela den första lektionen filmades med en videokamera och i datorprogrammet iMovie 
klipptes den del av lektionen ut där eleverna spelar melodin. Denna filmsekvens har 
sedan använts för bedömning och analys av elevernas ingångvärde. För att göra 
bedömningen har Saunders & Holahans (1997) ”Solo Evaluation Form” (se bilaga B) 
använts där följande aspekter på elevernas musicerande granskats (min översättning): 
 

• Ton 
• Intonation 
• Teknik/Artikulation 
• Melodisk korrekthet 
• Rytmisk korrekthet 
• Tempo 
• Interpretation 

(Saunders & Holahan, 1997: 264-265) 
 
Vid bedömningen av de olika områdena har jag tittat på följande saker: 

• Ton – Här har bedömningen gjorts utifrån var på tonplattan eleven träffar med 
klubban och hur det påverkar tonen. Om man inte slår i centrum av tonplattan, 
ovanför resonansrören, minskar klangen av tonen och det musikaliska resultatet 
kan låta ojämnt, ungefär som att man lyssnar på musik och hela tiden ändrar 
volymen upp och ner. Det är också viktigt för tonen att man inte låter klubban 
ligga kvar på plattan efter anslaget eftersom man då dämpar tonen och tar bort 
efterklangen.  
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• Intonation – Detta område har jag valt att stryka från formuläret eftersom 
uttrycket inte kan appliceras på malletinstrumenten där själva tonhöjden inte kan 
förändras på en enskild platta. 

• Melodisk korrekthet – Spelar eleven rätt toner? 
• Rytmisk korrekthet – Spelar eleven rätt rytm? 
• Tempo – Kan eleven hålla rätt tempo för låten och är det konstant? 
• Interpretation – Hur låter det? Fraserar eleven på ett för musikstilen korrekt sätt? 

 
Punkten Teknik/Artikulation har jag skrivit om från Saunders & Holahans 
ursprungsformulär. Eftersom deras studie gjordes på elever som spelar 
träblåsinstrument behöver bedömningen av spelteknisk kunskap skrivas om för att passa 
malletspel. Deras punkter var följande (min översättning): 

• korrekt och tydlig tungteknik 
• korrekta bindebågar 
• korrekta accenter  
• korrekta utsmyckningar 
• korrekt längd på tonerna (till exempel legato, staccato). 

(Saunders & Holahan, 1997: 264) 
 
Dessa har jag skrivit om till: 

• korrekt handsättning  
• korrekt anslag 
• korrekt position vid instrumentet 
• kroppslig timing. Med detta menar jag hur eleven förflyttar sig längs med 

instrumentet och förbereder sig för nästa del i musikstycket med hjälp av 
armarnas rörelse och position. 

 
Varje del har bedömts med en skala där eleven fått poäng beroende på hur bra han eller 
hon presterat i respektive område. Poängen som getts har varit inom spännvidden två, 
fyra, sex, åtta eller tio poäng enligt bedömningsformuläret. Undantaget från detta är 
området ”teknik” där eleven kunnat få två poäng för varje moment som är utfört 
korrekt. När samtliga delar bedömts har poängen summerats till ett värde för respektive 
elev som jag valt att kalla ingångsvärdet. Vid den sista lektionen har jag sedan filmat 
eleverna igen och låtit dem spela upp de låtar som de lärt sig under studien. Detta 
material har bedömts utifrån samma kriterier och på samma sätt som vid mätningen av 
ingångsvärdet. På så vis har ännu ett värde tagits fram, slutvärdet. Dessa bägge värden 
har sedan använts till att jämföra utvecklingen hos varje elev, elevpar och grupp och fått 
fram det resultat som presenteras i nästa kapitel. 
 
För att kontrollera min bedömning lät jag en slagverkspedagog vid en annan kulturskola 
bedöma elevernas spelande. Han fick tillgång till videoinspelningarna samt Saunders & 
Holahans (1997) bedömningsformulär med de ändringar och tillägg som gjorts (se 
ovan). Hans bedömning har enbart använts som en kontroll av min bedömning och är 
inte medtagen i resultatet. 
 
 
3.4 Etiska överväganden 
Vid forskning där barn och ungdomar deltar är det viktigt att ge information till både 
elever och föräldrar om syftet med studien och hur den kommer genomföras. I denna 
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studie är samtliga elever omyndiga och därför har även målsmans tillstånd behövts för 
att kunna genomföra den. Vetenskapsrådet ställer fyra forskningsetiska huvudkrav:  
 

• Informationskravet – att samtliga berörda blivit informerade om syftet med 
forskningen de deltar i. 

• Samtyckeskravet – att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin 
medverkan. 

• Konfidentialitetskravet – att deltagarna ges största möjliga konfidentialitet och 
att obehöriga inte kan ta del av några personuppgifter. 

• Nyttjandekravet – att den insamlade datan endast får användas till 
forskningsändamål. 

(Vetenskapsrådet, 2009) 
 
För att uppfylla dem har elevernas målsmän fått ett brev med information om studiens 
syfte, upplägg och förutsättningar. De blev även uppringda för att få möjlighet att ställa 
eventuella frågor innan de skrev under det bifogade tillståndet och returnerade det (se 
informationsbrevet och tillståndet i bilaga C). Samtliga tillfrågade gav sitt tillstånd till 
att delta i studien.  
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4 Resultat 
Här presenteras resultatet av min bedömning av elevernas utveckling från den första 
lektionen till den sista. De olika värdena presenteras som poäng och har ställts samman i 
tabeller för att kunna jämföras. Det är enbart min bedömning som är med i 
sammanställningen eftersom min slagverkskollegas bedömning har samma resultat 
förutom ett par mindre avvikelser. Han anser att Elisabet, som av oss båda bedöms som 
den elev som får mest poäng tillsammans med Kurt, ska ha ett något högre värde än det 
jag satt. Även i den andra riktningen, där Emma och Erik får lägst poäng, anser han att 
de båda borde få något lägre. Det enda område av våra bedömningar man kan urskilja 
en tydlig skillnad mellan oss är i interpretation. Hans bedömning är hårdare än min och 
han ger alla elever utom Elisabet den lägsta möjliga poängen vid startvärdet. Vid 
samma bedömning i slutvärdet anser han att ingen elev har förändrat sig och de får 
således samma låga poäng av honom då. Detta anser jag dock att vi tycker lika om 
eftersom jag endast höjer en av elevernas (Eriks) poäng för interpretation i slutvärdet 
och således är vi överens om att eleverna inte utvecklats nämnvärt inom detta område 
under studien, i alla fall inte vad vi kunnat urskilja på videoinspelningarna. 
 
4.1 Ingångsvärdet 
Tabell 2 visar de poäng som eleverna fick i bedömningen av sitt spelande under den 
första lektionen.  
 
Tabell 2: Ingångsvärdet  

! Elevpar(1( Elevpar(2( Elevpar(3( Elevpar(4( Grupperna(

(
Karolina( Elisabet( Kalle( Emma( Kerstin( Erik( Kurt( Ester(

Kontroll
grupp(

Experiment
grupp(

INGÅNGSVÄRDE:( 26( 34( 28( 18( 28( 18( 34( 28( 116( 98(

Ton( 4( 6( 4( 4( 4( 4( 6( 4( 18( 18(
Melodisk(korrekthet( 4( 6( 4( 2( 6( 2( 6( 6( 20( 16(
Rytmisk(korrekthet( 4( 6( 6( 4( 6( 4( 8( 6( 24( 20(

Tempo( 8( 8( 8( 6( 8( 6( 8( 8( 32( 28(
Interpretation( 4( 6( 4( 2( 4( 2( 6( 4( 18( 14(

Teknik((summan(av(
nedanstående)( 2( 2( 2( (( (( (( (( (( 4( 2(

(*(Korrekt(handsättning( 2( 2( 2( (( (( (( (( (( 4( 2(

(*(Korrekt(anslag( (( (( (( (( (( (( (( (( (( ((
(*(Korrekt(position( (( (( (( (( (( (( (( (( (( ((

(*(Kroppslig(timing( (( (( (( (( (( (( (( (( (( ((
 
Av tabellen kan man utläsa att eleverna som ingick i kontrollgruppen har ett högre 
startvärde än eleverna i experimentgruppen inom samtliga delar utom ton där de ligger 
på samma värde. De områden där samtliga elever presterar bäst är rytmisk korrekthet 
och tempo. Detta kan bero på att de innan studiens start hade 7-8 lektioner på trumset 
och handtrummor där just rytmer och olika tempi studerades. Då faller det sig naturligt 
att de svagaste områdena är just ton, interpretation och teknik eftersom bedömningen 
gjordes under deras första lektion på malletinstrument någonsin.  
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4.2 Slutvärdet 
Tabell 3 visar hur elevernas spel under den sista lektionen bedömdes.  
 
Tabell 3: Slutvärdet 

! Elevpar(1( Elevpar(2( Elevpar(3( Elevpar(4( Grupperna(

(
Karolina( Elisabet( Kalle( Emma( Kerstin( Erik( Kurt( Ester(

Kontroll
grupp(

Experiment
grupp(

SLUTVÄRDE:( 38( 42( 32( 28( 36( 32( 40( 34( 146( 136(

Ton( 6( 6( 4( 6( 6( 6( 8( 6( 24( 24(
Melodisk(korrekthet( 8( 8( 8( 8( 8( 8( 10( 6( 34( 30(
Rytmisk(korrekthet( 8( 8( 6( 4( 6( 6( 8( 6( 28( 24(

Tempo( 8( 8( 8( 6( 8( 6( 8( 8( 32( 28(
Interpretation( 4( 6( 4( 2( 4( 4( 6( 4( 18( 16(

Teknik((summan(av(
nedanstående)( 4( 6( 2( 2( 4( 2( (( 4( 10( 14(

(*(Korrekt(handsättning( 2( 2( 2( 2( 2( 2( (( 2( 6( 8(

(*(Korrekt(anslag( (( (( (( (( (( (( (( (( (( ((

(*(Korrekt(position( 2( 2( (( (( 2( (( (( 2( 4( 4(

(*(Kroppslig(timing( (( 2( (( (( (( (( (( (( (( 2(

 
Av tabellen kan man utläsa att det fortfarande väger över till kontrollgruppens fördel 
även om experimentgruppen nu börjat ta in försprånget. Den rytmiska korrektheten är 
fortfarande hög för båda grupperna men nu har även den melodiska korrektheten ökat 
markant och är faktiskt det område som får högst poäng i båda grupperna. Detta är 
naturligt eftersom fokus under lektionerna har varit att spela just melodier och låtar och 
det har gett resultat hos samtliga elever. 
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4.3 Utveckling 
Tabell 4 visar hur många poäng elevernas musicerande har ökat hos var och en av dem, 
samt de båda grupperna totalt.  
 
Tabell 4: Poängökningen mellan lektion 1-6 

! Elevpar(1( Elevpar(2( Elevpar(3( Elevpar(4( Grupperna(

(
Karolina( Elisabet( Kalle( Emma( Kerstin( Erik( Kurt( Ester(

Kontroll
grupp(

Experiment
grupp(

Poängökning:( 12( 8( 4( 10( 8( 14( 6( 6( 30( 38(

Ton( 2( 0( 0( 2( 2( 2( 2( 2( 6( 6(
Melodisk(korrekthet( 4( 2( 4( 6( 2( 6( 4( 0( 14( 14(
Rytmisk(korrekthet( 4( 2( 0( 0( 0( 2( 0( 0( 4( 4(

Tempo( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0(
Interpretation( 0( 0( 0( 0( 0( 2( 0( 0( 0( 2(

Teknik((summan(av(
nedanstående)( 2( 4( 0( 2( 4( 2( 0( 4( 6( 12(

(*(Korrekt(handsättning( 0( 0( 0( 2( 2( 2( 0( 2( 2( 6(

(*(Korrekt(anslag( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0(

(*(Korrekt(position( 2( 2( 0( 0( 2( 0( 0( 2( 4( 4(

(*(Kroppslig(timing( 0( 2( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 0( 2(

 
Av tabellen kan man utläsa att de elever som utvecklats mest under studien är Erik och 
Emma i experimentgruppen och Karolina i kontrollgruppen. Detta blir intressant 
eftersom Karolina under sina lektioner var den i studien som tog överlägset flest 
initiativ till diskussioner och ställde egna frågor och följaktligen har då även hon 
resonerat och diskuterat mycket under sina lektioner. I en jämförelse mellan de båda 
sammanlagda grupperna är det experimentgruppen som utvecklats mest. Där syns det 
tydligt att det är främst inom den tekniska kunskapen som skillnaden ligger. Om jag 
skulle omvärdera Karolinas och Elisabets grupplaceringar, eftersom Karolina faktiskt 
resonerat mer än Elisabet under sina lektioner, och låta dem byta plats skulle skillnaden 
bli ännu större. Det skulle i så fall ge experimentgruppen 42 poängs förändring mot 
kontrollgruppens 26.  
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4.4 Fördelning av diskussionsämnen under lektionerna 
Det empiriska materialet består av totalt 16 timmar inspelade lektioner. För att försöka 
få en indikation på vilka områden som varit i fokus i resonemangen med eleverna har 
jag tagit stickprov från lektionerna. För att dessa prov ska kunna representera hela 
lektionsmaterialet med så stor sannolikhet som möjligt har slumpen fått avgöra vilka 
lektioner de ska tas från. Med hjälp av en fyrsidig tärning valdes två av de fyra 
elevparen ut. Det blev elevpar ett och elevpar fyra. Sedan har jag lyssnat på fem minuter 
från varje lektion som dessa elever fått under studien och fört protokoll över vilka 
områden vi pratade om. För att välja ut vilka fem minuter av lektionerna jag skulle 
lyssna på använde jag programmet Microsoft Excel. Genom att använda formeln 
”SLUMP.MELLAN(1:15)” togs ett slumptal fram mellan 1-15. Detta gjordes en gång 
för varje lektion så att det kunde bli olika siffror för de olika lektionerna. Den siffran 
användes sedan till att välja vilken minut av just den lektionen jag skulle börja lyssna 
från. Anledningen till att jag valt att börja på minut 1, och inte 0, av lektionen är att den 
första minuten av varje lektion brukar användas till socialt samspråk som till exempel 
”Hej. Har veckan varit bra? Hur har det gått med läxan?” och det har ingen relevans för 
studiens syfte. Tabell 5 visar hur många gånger de olika områdena berördes under 
stickproven. 
 
Tabell 5: Stickprovskontroll av lektionerna 

(
Elevpar(1( Elevpar(4( Totalt(gruppvis(

(( Karolina( Elisabet( Kurt( Ester(
Kontroll
gruppen(

Experiment
gruppen(

Ton( 1( 3( 0( 1( 1( 4(
Melodisk(korrekthet( 4( 2( 2( 3( 6( 5(
Rytmisk(korrekthet( 3( 2( 1( 3( 4( 5(

Tempo( 1( 1( 0( 5( 1( 6(
Interpretation( 2( 3( 2( 4( 4( 7(

Teknik((summan(av(
nedanstående)( 4( 4( 2( 3( 6( 7(

*(Korrekt(handsättning( 2( 3( 1( 1( 3( 4(

*(Korrekt(anslag( 0( 0( 0( 0( 0( 0(

*Korrekt(position( 1( 0( 0( 0( 1( 0(

*(Kroppslig(timing( 1( 1( 1( 2( 2( 3(

 
Eftersom eleverna i experimentgruppen ökade mer poängmässigt än eleverna i 
kontrollgruppen, främst inom området teknik, ville jag genom denna stickprovskontroll 
försöka försäkra mig om att det verbala resonemangen varit jämnt fördelade över de 
olika områdena. Av tabell 5 kan man utläsa att stickproven ger en indikation på att 
samtliga områden har diskuterats under lektionerna vilket då tyder på att inget av de 
olika områdena har fått större utrymme än något annat. Anledningen till att 
kontrollgruppen får så pass höga värden även här beror på att det är Katarinas lektioner 
som lyssnats på där hon själv ofta tar initiativ till diskussioner och resonemang.  
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5 Diskussion 
I detta kapitel kommer resultatet diskuteras och analyseras. Den första delen är mina 
egna tankar och funderingar kring resultatet och de följs sedan av en del där jämförelser 
görs med annan forskning och litteratur. Kapitlet avslutas med förslag på vidare 
forskning. 
 
 
5.1 Analys av resultatet 
Jag ville med denna studie försöka ta reda på hur elevers tekniska och musikaliska 
utveckling på malletinstrument påverkas av i vilken utsträckning de under lektionerna 
får resonera om sitt musicerande. Resultatet tyder på att vissa aspekter av de deltagande 
elevernas malletspel utvecklas mer om de får möjlighet att resonera om och diskutera 
lektionsmaterialet än om de inte behöver göra detta. De områden där jag kunnat mäta en 
skillnad i poängförändringen mellan grupperna är inom den tekniska biten och rör 
handsättning och kroppslig timing, samt en minimal ökning inom interpretation. I 
samtliga övriga områden från min bedömning utvecklas eleverna lika mycket i båda 
grupperna. Experimentgruppens ökning är alltså högre eller lika stor som 
kontrollgruppen trots att eleverna har använt tid på sin spellektion till att prata och 
diskutera om musicerandet istället för att faktiskt spela på instrumentet. 
 
Då borde man kunna dra slutsatsen att här finns något annat värde för elevernas 
utveckling som vi kanske inte berör eller ens ser? Jag tror att det handlar mycket om 
förståelse, hur eleverna har förstått ett visst moment från lektionen eller kanske 
förståelsen av en problematik. Som pedagog upplever jag att en av de viktigaste faktorer 
jag måste försöka klargöra med mina elever är om vi menar samma sak när vi säger att 
vi förstått någonting. Olle Zandén skriver i en artikel om musiklärares 
professionalisering att det i en dialog är riskabelt att förlita sig på endast ett "ja" 
(Zandén, 2010: 143-144). Om jag exempelvis frågar Emma om hon vet vilken 
handsättning hon ska använda för bästa resultat när hon spelar Gospelbluesen och hon 
svarar ”Ja”, så vet jag fortfarande inte om hon faktiskt kan det. Jag kan inte vara 100 % 
säker. För att få reda på det måste jag följa upp med följdfrågor för om jag inte gör det 
så tror kanske både hon och jag att hon kan spela melodin med korrekt handsättning 
medan hon egentligen inte kan det. Om jag då grundar mitt nästa pedagogiska beslut för 
lektionen på den informationen kan vi hamna helt fel med progressionen och nästa steg 
i utvecklingen. Följdfrågorna måste också hjälpa eleven att se problemet och få insikt i 
varför det är viktigt att använda rätt handsättning. Annars fyller inte dialogen någon 
funktion eftersom eleven då inte kan överföra den kunskapen till exempelvis andra 
melodier. Utifrån detta resonemang borde då de elever som själva har fått prova och 
diskutera sig fram till vilken handsättning som är bäst att använda sig av på Fisslåten ha 
en större förståelse för detta och sedan skulle kunna applicera den förståelsen på nästa 
melodi de lär sig. Så gott som alla elever i denna studie lyckades överföra 
handsättningen från Fisslåten till de övriga låtarna men det fanns några undantag. Kurt i 
kontrollgruppen är ett sådant exempel eftersom han, som enda elev i studien, inte lärde 
sig just vilken handsättning han skulle använda sig av. Han ändrade och bytte 
handsättning i princip varje gång vi spelade trots att jag försökte visa honom och till sist 
även muntligt förklara att han måste använda rätt handsättning. Tack vare hans känsla 
för form och fraser i musiken lyckades han spela fint ändå, trots att han alltså försvårade 
för sig genom att inte använda sig av rätt handsättning. Hur kommer det gå för honom 
när vi kommer upp till en ännu högre nivå och det faktiskt inte går att spela utan korrekt 
handsättning? 
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Vad gäller just poängdelen och bedömningen skulle man kunna vara kritisk och 
ifrågasätta trovärdigheten genom att hävda att resultatet inte blir rättvist för Elisabets 
och Kurts del eftersom de med sina 34 poäng redan från början låg på en högre nivå än 
de övriga eleverna. Det kanske skulle vara betydligt svårare för dem att höja sina poäng 
jämfört med exempelvis Emma och Erik som hade lägst poäng vid startvärdet och 
faktiskt är de två elever som gjort störst utveckling under studien, i alla fall om man ser 
till poängökningen. Jag vill dock hävda att jag gjort en rättvis bedömning och att 
poängsättningarna speglar elevernas utveckling på ett bra och rättvist sätt. Precis som 
Saunders & Holahan (1997), som tagit fram bedömningsformuläret med de olika 
kriterierna, har jag försökt vara så objektiv i min bedömning som möjligt. Det är även 
bekräftat med hjälp av min kollega som granskat materialet och kommit fram till i 
princip samma resultat. Det är också viktigt att inte enbart titta på poängökningen för 
eleverna utan även titta på den totala poängen. Där syns till exempel en tydlig skillnad 
mellan elevernas nivå av musicerande som helhet och då ligger Elisabet och Kurt 
fortfarande högst av dem alla. En intressant fråga då är om det beror på 
undervisningsmetoden att Emma och Erik gjort så stora framsteg eller om de kanske 
gjort samma fina resultat även om de tillhört kontrollgruppen. 
 
Utifrån ingångsvärdet i bedömningen kan man även titta på den matchning som gjordes 
av eleverna och ställa sig frågan hur bra den blev. Om den hade varit perfekt skulle 
eleverna i respektive par börjat på samma poäng. Då kommer det fram en mycket 
intressant bild eftersom det par som var mest likvärdigt poängmässigt är par fyra med 
Kurt och Ester där det enbart skiljer sex poäng i ingångsvärde. Det var just de eleverna 
jag ansåg var svårast att matcha med någon annan och det var därför som de båda 
matchades med varandra, inte på grund av att jag upplevde dem som speciellt lika. 
Övriga par som jag ansåg var rätt så självklara matchningar har större skillnader i 
ingångsvärdet. Åtta poängs skillnad mellan Karolina och Elisabet, tio poäng mellan 
Kalle och Emma, samt tio poäng mellan Kerstin och Erik. Vad kan detta bero på? Jag 
lade ner mycket tid och funderande på att försöka få så jämna elevpar som möjligt men 
enligt bedömningen av deras första lektion har jag inte lyckats med det. Ett skäl kan 
vara att matchningen gjordes delvis efter hur långt de kommit i sitt spelande under de 
första lektionerna av terminen då vi enbart spelat trummor. Sedan gjordes bedömningen 
efter hur de presterade på malletinstrument vilket kanske inte var optimalt. Om vi då 
tittar på och försöker jämföra de elever som hade samma startvärde oavsett vilket 
elevpar de tillhörde kanske vi får en annan bild. Elisabet och Kurt började båda två på 
34 poäng men i slutet av studien hade Elisabet 42 och Kurt 40. En liten övervikt på 
experimentgruppen alltså. Ester och Kerstin hade 28 som startvärde och vid slutvärdet 
hade Ester 34 medan Kerstin hade fått 36. Där var det således en svag övervikt för 
kontrollgruppen. Övriga elever har inte samma startvärden som kan jämföras mellan 
grupperna men det förekommer samma startvärden inom respektive grupp. Erik och 
Emma startade på 18 poäng och slutade på hela 32 för Erik och 28 för Emma. Kalle och 
Karolina startade på 28 respektive 26 poäng och slutade på 32 och 38 poäng. Det är 
alltså fler poängs ökning för Erik och Emma jämfört med Kalle och Karolina, fördel 
experimentgruppen alltså. Här tror jag återigen att förståelsen är en mycket viktig faktor 
för elevers utveckling och just i Emma och Eriks fall har det hjälpt dem mycket i 
utvecklingen att få prata och resonera om spelandet. 
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5.2 Resultatet ställt mot tidigare forskning 
Michael P Hewitt (2011) har också undersökt vad resonemang och reflektion får effekt 
på elevers musicerande. Hans studie syftade till att försöka ta reda på om elever som fått 
lära sig att självbedöma sin prestation blev bättre på att spela, samt även om de blev 
bättre på att göra en korrekt självbedömning. Han delade in 211 elever i tre olika 
grupper där den första gruppen fick en förberedande undervisning i självbedömning 
under tre veckor. Under studiens resterande fem veckor fick dessa eleverna använda 
ungefär 25 minuter av sin 40-minuterslektion till att självbedöma sin prestation. Den 
andra gruppen fick använda lika mycket lektionstid till självbedömning men fick ingen 
förberedande undervisning om hur de skulle göra. Den tredje gruppen fick inte syssla 
med självbedömning alls utan fick sin ordinarie lektion på respektive instrument. 
Hewitts resultat pekar på att själva musicerandet utvecklades lika mycket för alla tre 
grupperna under studien och utifrån det skulle man i så fall kunna hävda att 
självbedömninen inte får någon ökad effekt på lärandet. Dock är det ju så att de elever 
som använde mer än hälften av sin lektionstid till att aktivt reflektera kring och bedöma 
sitt eget spelande faktiskt utvecklades lika mycket som de elever som enbart spelade. 
Detta fenomen syns även tydligt i min betydligt mindre studie om enbart åtta elever och 
det är intressant att vi kan se samma sak vad gäller just att utvecklingen inte försämras 
av att eleverna bytt ut speltid mot reflektion och diskussion under lektionerna.  
 
En intressant vinkel med ytterligare en dimension skriver Bengt Molander om i boken 
Kunskap i Handling (Molander, 1993: 15-34). Han inleder den med att ge exempel på 
olika typer av lärsituationer för praktiska kunskaper som till exempel musikstudier. Han 
har i sin tur hämtat exemplen från Donald Schöns bok Educating the Reflective 
Practitioner. Där tar Schön upp tre viktiga moment man kan urskilja från en 
cellolektion för en mästare, Pablo Casals, och dessa presenteras av Molander på 
följande vis: 
 

• Övning eller träning – spela och lyssna 
• Diskussioner om teknik, reflektion över hur något gjordes, de möjligheter som 

fanns och de som kan skapas – för att få ett språk som hör till verksamheten. 
• Det personliga inträdet i en tradition, genom en mästare; berättelser och minnen 

har en viktig funktion för att skapa en professionell identitet. 
(Molander, 1993: 17) 
 
Här ser man tydligt att de två första punkterna täcks upp i min studie. Kontrollgruppen 
har jag försökt undervisa efter den första punkten medan experimentgruppen har 
undervisats efter både punkt ett och två. Dock har jag inte reflekterat över eller funderat 
på den tredje faktorn som berör ledsagandet från en förebild och mästare, själva 
pedagogen. Hur mycket har resultatet påverkats av att det är just jag som genomfört 
lektionerna med eleverna? Hade resultatet blivit detsamma om min kollega undervisade 
dem istället? Kanske är det så att min styrka som pedagog ligger främst inom just 
området reflektion och diskussion och det är därför som dessa elever ökat mest i 
poängbedömningen under studien. 
 
Detta leder in på hur resonerandet med eleverna gått till och vad för typ av frågor som 
ställts till dem. Hur har jag stöttat och hjälpt dem med mina frågor och svar? Hattie & 
Timperley skriver om effektiv feedback och resonemang med eleverna där de 
framhåller vikten av att eleverna måste vara medvetna om både målet i sig, samt vilken 
väg vi ska ta dit. Detta för att läraren ska kunna ge dem bra frågor och feedback som 
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stöttar och hjälper (Hattie & Timperley, 2007:86). I föreliggande studie kan jag inte 
hävda att eleverna varit särskilt medvetna om vart vi är på väg eftersom vi inte 
diskuterat det. Jag tror att de har upplevt det som att vi lärt oss några melodier som låter 
bra och är roliga att spela. Att sedan jag haft en bakomliggande agenda att de ska lära 
sig att spela olika tekniker som de kan använda sig av även vid andra tillfällen har de 
nog inte funderat kring. Samtidigt kan man inte bortse från att eleverna i 
experimentgruppen faktiskt har utvecklats mer från sin startpunkt än de som var med i 
kontrollgruppen så det måste ligga något bra i detta.  
 
5.3 Vidare forskning 
För att få en större förståelse för vilka faktorer i den verbala återkopplingen med 
eleverna som ökar deras möjlighet till lärande skulle jag vilja forska vidare kring samma 
område. I denna studie har jag endast mätt vad det blir för effekt av att vi pratat om de 
olika områdena. Inte exakt om vad eller hur vi pratat och vad det hade gett för effekt, 
vilket hade varit intressant att titta på. Jag skulle även vilja se vad studien ger för 
resultat över ett längre tidsperspektiv, kanske ett helt läsår, eftersom jag tror att de 
reflekterande elevernas förståelse ökar mer än motsvarande elever i kontrollgruppen 
under längre tid än enbart sex veckor.  



  
 

21 

Referenser 
Allsup, Randal Everett & Baxter, Marsha (2004). Talking about Music: Better 
Questions? Better Discussions! Music Educators Journal. 91(2) 29-35. 
 
Hattie, John (2010). Visible Learning. Visible Learning Labboratories. University of 
Auckland. 
 
Hattie, John & Timperley, Helen (2007). The Power of Feedback. Review of 
Educational Research. 77(1) 81-112. 
 
Hewitt, Michael P (2011). The Impact of Self-Evalutation Instruction on Student Self-
Evaluation, Music Performance, and Self-Evalutation Accuracy. Journal of Research in 
Music Education. 59(1) 6-20. 
 
Molander, Bengt (1993). Kunskap i Handling. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. 
 
Saunders, T. Clark & Holahan, John M. (1997). Criteria-Specific Rating Scales in the 
Evalutation of High School Instrumental Performance. Journal of Research in Music 
Education. 45(2) 259-272. 
 
Vetenskapsrådet (2009). Forskningsetiska principer inom humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning. Nedladdat från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
2014-01-01. 
 
Wallerstedt, Cecilia (2010). Att peka ut det osynliga i rörelse. En didaktisk studie av 
taktart i musik. Göteborg: Göteborgs universitet. 
 
Zandén, Olle (2010). Professionalise or perish; a case for heightened educational quality 
through collegiate cooperation. Nordisk musikpedagogisk forskning. Årbok 12. 135-
151. 
 
 
  



�

�

��������	
�
����
���������




�� �

������

�

�



��� ��� �� ����

�

��

�

�

�

�

�

�

���������	

������	��

����
��������	

�

�

�

�

�

�

�

������	�����





�
�

�
�

�
�

�
�
�
�

�

�

�
�
�
�

�

�

�
�

�

�

�

�

�
�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�



��������	
�
����
���������




��

�������




�� ���




�� �� ���

�

��

���������	

�������

����

�

�

������	�����

	


� �

� �

� �

�� �

� �

� �

� �

�� �

� �

� �

� �

�� �

� �

� �

� �

�� �

� �

� �

� �

�� �

� �

� �

� �

�� �

� �

�� �

� �

�� �

� �

� �

� �

�� �

� �

�� �

� �

� �

� �

� �

� �

�� �

� � � � � � � � � � � �

�

� �

�

� �

�

� �

�

� �



�

�

�

�

�

�

��������	
�
����
���������

�
�

�
�

����������

�������

�������

�������

����

����

�

�
�

�
�

����

����

�

�

�

�

�

�

���������	

�����������

����

�

� �

�

�

� �

�

�

�

� �

������	�����


�

�

�

�

�

�

��
�
�

�

�

�

�

�

�

�

��
�
�

�

�

	

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

	

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��
�
�

�

�
�

�

�

�

�

��
�
�

�

�

	

�

�

�

�

�
�

�

�

�
�

�

�
�

�

�

�
	

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

� �
� �

�

�

�

� �
� �

� � �
�

�

�

�

�

�

��
�
�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�
�

�

�


 


�


 


�




�




�


 




�

�

��������	
�
����
���������




� � � � ��

�
�
���




� � � ��

�

�



� � �� ���

�

��

���������	

�����������

 ���

�

�

 ���!�	!����


�

�

�

� � � � �
� �

�
�

�

�

�

� � � � �
�

�
� �

�

�

�

� � � � �
� �

�

�

�

�
� �

� �

�

� �
�

�

� � � �

�

� � �

� �



264 SAUNDERS/HOLAHAN 

Figure 1. Woodwind/Brass Solo evaluation form. Note. Due to space limitations, 
detailed data for each individual performance dimension for the three differ- 
ent types of performance (prepared piece, scales, and sight-reading selection) 
of the Woodwind/Brass Solo evaluation form could not be included. The 
authors would be pleased to provide these on request. 

WOODWIND/BRASS SOLO EVALUATION FORM 

Adjudicator's Code 
Student's Name Instrument 
Title of Solo Composer 
Audition Day O" Friday O Saturday Audition Time 

SOLO EVALUATION 
TONE The student's tone: 
(Check ONE only) 
10 O is full rich, and characteristic of the tone quality of the instrument in all 

ranges and registers. 
8 O is of a characteristic tone quality in most ranges, but distorts occasionally 

in some passages. 
6 O exhibits some flaws in production (i.e., a slightly thin or unfocused 

sound, somewhat forced, breath not always used efficiently, etc.). 
4 Ol has several major flaws in basic production (i.e., consistently thin/unfo- 

cused sound, forced, breath not used efficiently). 
2 Ol is not a tone quality characteristic of the instrument. 

INTONATION The student's intonation: 
10 Ol is accurate throughout, in all ranges and registers. 
8 LO is accurate, but student fails to adjust on isolated pitches, yet demon- 

strates minimal intonation difficulties. 
6 Ol is mostly accurate, but includes out-of-tune notes. The student does not 

adjust problem pitches to an acceptable standard of intonation. 
4 Ol exhibits a basic sense of intonation, yet has significant problems, stu- 

dent makes no apparent attempt at adjustment of problem pitches. 
2 LO is not accurate. Student's performance is continuously out of tune. 

TECHNIQUE/ARTICUIATION The student demonstrates: 
(Check ALL that APPLY worth 2 points each) 
LO appropriate and accurate tonguing. 
Ol appropriate slurs as marked. 
O" appropriate accents as marked. 
Ol appropriate ornamentation as marked. 
Ol appropriate length of notes as marked (i.e., legato, staccato). 

MELODIC ACCURACY The student performs: 
(Check ONE only) 
10 El all pitches/notes accurately. 
8 O most pitches/notes accurately. 
6 [ many pitches accurately. 
4 E numerous inaccurate pitches/notes. 
2 O inaccurate pitches/notes throughout the music, (i.e., missing key signa- 

tures, accidentals, etc.). 

This content downloaded from 194.47.65.106 on Sun, 17 Nov 2013 07:53:40 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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RHYTHMIC ACCURACY The student performs: 
10 El accurate rhythms throughout. 
8 O nearly accurate rhythms, but lacks precise interpretation of some rhythm pat 

terns. 
6 O many rhythmic patterns accurately, but some lack precision (approximation of 

rhythm patterns used). 
4 El many rhythmic patterns incorrectly or inconsistently. 
2 EO most rhythmic patterns incorrectly. 

TEMPO The student's tempo: 
10 El is accurate and consistent with the printed tempo markings. 
8 O- approaches the printed tempo markings, yet the performed tempo does not 

detract significantly from the performance. 
6 El is different from the printed tempo marking(s), resulting in inappropriate 

tempo(s) for the selection, yet remains consistent. 
4 El is inconsistent (i.e., rushing, dragging, inaccurate tempo changes). 
2 El is not accurate or consistent. 

INTERPRETATION The student demonstrates: 
10 El the highest level of musicality including well-shaped phrases and dynamics. 
8 O a high level of musicality, but has some phrases or dynamic that are not consis 

tent with the overall level of expression. 
6 EO a moderate level of musicality and musical understanding. 
4 El only a limited amount of musicality and music understanding. 
2 El a lack of musical understanding. 

SCALES 
TECHNIQUE The student performs: 
(Check ALL that apply, ? point each Major & Chromatic) 

Major Chromatic 

]O El with consistent, even tempo. 
O OEl at required tempo. 
EO O with appropriate rhythmic pattern. 
O OEl with appropriate articulation as required. 
EO OE evenly, both ascending and descending. 
NOTE ACCURACY The student performs: 
(Check ONE only for both Major & Chromatic) 

Major Chromatic 
2.5 O 2.5 O all pitches/notes accurately. 
2.0 E 2.0 El most pitches/notes accurately. 
1.5 O 1.5 El many pitches/notes accurately. 
1.0 E 1.0 El numerous inaccurate notes/pitches. 
.5 O .5 E a large number of inaccurate pitches/notes throughout the 

scale. 

MUSICIANSHIP The student demonstrates: 
(Check ALL that apply, /2 point each Major & Chromatic) 

Major Chromatic 
'O O accurate articulation, clean tonguing. 
'O O adequate breath control/support. 
O O- a natural rise and fall of dynamics. 
'O O adequate and efficient embouchure formation. 
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Forskningsprojekt-Växjö-Universitet-

!

Hej.!

Vid!sidan!om!min!50%!tjänst!som!slagverkslärare!läser!jag!en!kurs!i!musikpedagogik!vid!
Linnéuniversitetet!i!Växjö.!Denna!hösttermin!består!det!främst!av!att!jag!ska!forska!i!ämnet!på!
grundnivå!och!skriva!en!uppsats!om!det.!

Eftersom!jag!i!mitt!jobb!som!lärare!alltid!har!intresserat!mig!för!olika!metoder!och!tillvägagångsätt!
när!jag!lär!ut!så!kommer!min!uppsats!att!handla!om!just!det.!Hur!man!kan!undervisa!samt!om!man!
kan!se!några!generella!skillnader!i!resultat!beroende!på!vilken!metod!jag!använder!mig!av.!

Under!hösten!skulle!jag!därför!vilja!dokumentera!lektioner!lite!mer!noggrant!med!hjälp!av!både!
mikrofon!till!min!dator,!samt!vid!två!tillfällen!även!en!videokamera.!För!att!jag!ska!få!göra!detta!
behöver!jag!ditt!tillstånd!eftersom!mina!elever!inte!är!myndiga.!Jag!kommer!att!undervisa!som!
vanligt!och!alltså!inte!prova!någon!ny!metodik!på!just!ditt!barn.!Jag!kommer!dock!begränsa!mig!själv!
till!att!följa!några!riktlinjer!kring!hur!jag!exempelvis!förklarar!och!visar!saker.!Det!är!alltså!ingen!risk!
att!ni!på!något!sätt!får!en!sämre!undervisning.!Snarare!att!den!blir!bättre!eftersom!jag!själv!ställer!
höga!krav!på!mig!och!vill!prestera!extra!bra!när!jag!spelar!in.!

!

Ett!par!saker!är!då!bra!att!känna!till!innan!ni!tar!ställning!till!detta:!

1. Alla!elever!kommer!vara!anonyma!i!uppsatsen.!Det!är!alltså!bara!jag!som!vet!vilken!elev!som!
är!vilken!när!jag!skriver!min!text.!

2. Videoinspelningarna!kommer!endast!ses!av!mig,!min!handledare!i!Växjö,!samt!en!
slagverkskollega!som!ska!fungera!som!en!referensperson!och!hjälpa!mig!att!analysera!och!
bedöma!vad!jag!kommit!fram!till!om!min!undervisning.!!
Självklart!är!det!så!att!om!någon!av!er!skulle!vilja!ha!lektionsinspelningen!så!kommer!jag!
kunna!ordna!det!till!er.!

3. Det!är!tänkt!att!jag!börjar!dokumentationen!under!v41!och!den!håller!på!fram!till!och!med!
v47.!!

Jag!skulle!bli!glad!om!ni!kan!tänka!er!att!vara!med!på!det!här.!I!så!fall!behöver!jag!ett!skriftligt!
tillstånd!utav!er.!Ni!behöver!skriva!under!det!bifogade!tillståndet!och!lämna!tillbaka!det!till!mig.!

Ring!om!ni!har!ytterligare!frågor.!

!

Mvh!

Kjell!Sköldborn!
!

!
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!

Tillstånd!för!dokumentation!

!

!

!

!

!

!

Härmed!ger!jag!mitt!tillstånd!att!Kjell!Sköldborn!vid!Sjöbo!Kulturskola!får!lov!att!dokumentera!
slagverkslektioner!med!hjälp!av!mikrofon!och!videokamera!mellan!v41@v47!2013.!Det!inspelade!
materialet!får!endast!användas!av!Kjell!Sköldborn!för!studier!vid!Linnéuniversitetet,!Växjö!HT2013.!

!

!

Datum:_______________!

!

Elevens!namn:___________________________________________!

!

Målsmans!namn:_________________________________________!


