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Sammanfattning 

 
Uppsatsen behandlar genomförandet av det så kallade storprojektet, som under våren 2009 ledde 

fram till föreställningen ”Jorden Runt”.  

 

I studien (där jag fungerat som deltagande observatör) presenteras bakgrunden till projektet från 

start, samt en undersökning rörande i vilken utsträckning sex brasselever (på instrumenten kornett, 

valthorn och baryton) upplevt arbetet med ”Jorden Runt”, deras förväntningar inför projektet samt 

om de har några förslag inför kommande storprojekt.  

 

Undersökningen visar att eleverna inte tycker att de fått bestämma särskilt mycket i arbetet med 

föreställningen, men är trots detta ganska nöjda - endast en elev skulle ha velat påverka 

föreställningen ytterligare. Vid en jämförelse mellan elevinflytandet i storprojektet och i 

grundskolan framkommer olika synpunkter. Några elever tycker att de fått bestämma mer under 

storprojektet, medan andra tycker att de fått vara med och bestämma mer i grundskolan.  

 

 

 

Nyckelord: storprojekt, brasselever, elevdelaktighet 

 

 

 

 

Abstract 

 
The essay discusses the implementation of the so called major project which took place during the 

spring of 2009 and generated in the show “Around the World”. 

 

The study (in which I’ve functioned as a participating observer) contains background information of 

the project and a study concerning how six brass students (playing the instruments cornet, French 

horn and baritone) have experienced the work of “Around the World”, their expectations before the 

project and whether they have any suggestions for the future major projects. 

 

The students do not experience a high level of their own participation but are yet fairly satisfied - 

only one student requests more influence. A comparison between the major project and the 

compulsory school shows that the students have different experiences. Some students think that 

they were allowed to decide more during the major project while other students felt that they were 

allowed to decide more in compulsory school.  

 

 

 

Keywords: major project, brass students, student participation 
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Förord 

 
Jag vill först och främst tacka Yvonne Bergström, som öppenhjärtigt delat med sig av sina 

barndomsminnen och berättelsen om hur storprojektet föddes på Ingesund.  

Jag vill också tacka de brasselever som låtit sig intervjuas av mig.  

 

Slutligen vill jag tacka min handledare, Lars Lundström. 
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Inledning 

 
Storprojektet 
Musikhögskolan Ingesund (IMH) erbjuder sedan ett antal år tillbaka kurserna ”Instrumentalstudio” 

och ”Instrumentallek”. Syftet med dessa två kurser är att studenterna ska erhålla grundläggande 

kunskaper om arbetet med instrumentalstudio- resp. instrumentallek samt få erfarenhet av arbete i 

lärarlag. I dessa kurser ingår vartannat år ett så kallat storprojekt, där studenterna ska samarbeta 

över instrumentgränserna när det gäller planering, fördelning av arbetsuppgifter, genomförande och 

utvärdering. Storprojektet mynnar ut i en större föreställning eller konsert med elever från Arvika 

Kommunala Musikskola (AKM). Slutprodukten visas sedan upp för familj, släkt och vänner till 

eleverna. Dessutom blir föreställningen ett led i AKM’s rekryteringsarbete, eftersom den också 

visas som skolföreställning för de barn som går i åk 2 och alltså ska börja spela instrument 

nästföljande höst. 

 

2009 års storprojekt handlar om två flickor som beger sig ut på en resa runt jordklotet. De reser  

från Arvika till jordens alla hörn och träffar på både kompositören J.S. Bach och Jultomten. 

Människorna de möter sjunger och dansar, och det hela blir ett härligt äventyr som avslutas med att 

de båda flickorna återvänder till Arvika med varsitt instrument. Föreställningen har kort och gott 

döpts till ”Jorden Runt”. 

 

 

Brasstudion  

Brasstudion (d.v.s. en tillämpning av Instrumentalstudio) har under våren 2009 bestått av ca tio 

elever, indelade i två grupper. Den ena gruppen har bestått av sju lågstadieelever (tre flickor och 

fyra pojkar) som alla har börjat spela instrument under det senaste året. Gruppen har kallats ”lilla 

gruppen”. Den andra gruppen har bestått av tre mellanstadieelever (en flicka och två pojkar) som 

spelat under ett par års tid. Gruppen har kallats för ”mellangruppen”. Brasstudion har haft tre 

lektionstillfällen à 2 timmar. Varje lektion har avslutats med ett gemensamt pass, då de två 

grupperna slagits ihop till en större grupp. Under våren har brasstudion ägnat sig helt åt 

storprojektet och bl.a. repeterat stämmor, sjungit och dansat.  

 

Förutom Brasstudion har Brasslek, Flöjtlek, Flöjtstudio och Stråkverksta’n medverkat i årets 

storprojekt. Tillsammans har dessa grupper utgjort orkester, men alla elever har även fått dansa och 

sjunga. Samtliga elever har varit utklädda till människor av olika nationaliteter, bl.a. afrikaner, 

irländare och kineser. 

 

 

Min egen infallsvinkel som lärarstudent 

Det är andra gången jag deltar som musiklärarstudent i storprojektet på Musikhögskolan Ingesund. 

Det är en spännande och lärorik upplevelse, då jag som student bl.a. får prova på hur det är att 

arbeta i lärarlag. Projektet kräver mycket tid, men det är roligt att få chansen att bygga upp en 

föreställning från grunden.  

 

Det sista som sker innan projektet avslutas är att vi studenter får göra en utvärdering som består av 

två delar, en muntlig del i storgrupp och en skriftlig del som fylls i individuellt och som sedan 

kommer våra handledare tillgodo. Vi får svara på frågor om vad som gått bra, vad som gått mindre 

bra, vad vi tycker om vår egen insats o.s.v. Jag lär mig mycket om mina upplevelser när jag sätter 

dessa på pränt, därför är utvärderingen viktig för mig som student. Det verkar dock inte som om det 

gjorts någon utvärdering för elevernas räkning. Ingen har t.ex. intervjuat barnen och frågat om hur 

de upplevt projektet ur olika aspekter. Självklart har både studenter och handledare pratat med 

eleverna och fått spontana reaktioner på projektet, men några intervjuer eller annan dokumentation 

av elevernas upplevelser har inte gjorts.  
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En undersökning av barnens tankar kring sina upplevelser av storprojektet skulle kunna hjälpa 

kommande studenter och ligga till grund för ev. förändringar som behövs göras för elevernas skull.  

 

Som lärarstudent är jag ibland väldigt upptagen av mig själv, mitt upplägg och min egen insats som 

lärare och jag glömmer lätt bort huvudpersonerna; mina elever. Egentligen borde det vara tvärtom - 

jag borde utgå från elevernas behov och önskningar och sedan anpassa min insats efter dessa 

förutsättningar. Därför har jag bestämt mig för att undersöka vilka tankar eleverna har i slutskedet 

av storprojektet. Min förhoppning är att jag genom denna uppsats ska få vägledning inför mitt 

fortsatta arbete med barn och ungdomar. Det är viktigt att förstå hur barn och unga tänker, så att jag 

utifrån det kan planera och genomföra min undervisning på bästa sätt.  

 

Jag har försökt att få tag i lärarstudenternas utvärderingar från tidigare storprojekt, men inte lyckats. 

Det har inte gjorts någon sammanställning av dessa. När detta skrivs har utvärderingarna från 

”Jorden Runt” precis samlats in av våra handledare.  

 

Centralt i min undersökning är alltså storprojektet/föreställningen ”Jorden Runt” – dess bakgrund 

och genomförande, samt elevernas upplevelse av inflytande över arbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka det så kallade storprojektet, en valbar kurs som ingår i 

utbildningen av musiklärare vid Musikhögskolan Ingesund, utifrån begreppet elevers delaktighet.  

 

Min förhoppning är att studien ska leda till att jag får ökad kunskap om elevernas syn på sin egen 

delaktighet. Denna kunskap hoppas jag kunna ha nytta av i min fortsatta lärargärning, vid 

exempelvis planering av undervisning. 
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Bakgrund 

 
Elevinflytande 
Enligt John Dewey, som myntade uttrycket ”Learning by doing”, är den viktigaste byggstenen när 

det gäller elevinflytande kommunikation. Att kommunicera och ta del av varandras erfarenheter och 

kunskaper leder till att man utvecklas som person. Ett av skolans viktigaste mål är att utveckla den 

sociala kompetensen hos eleverna och detta kan göras genom att låta eleverna aktivt delta i 

kulturella aktiviteter. Genom elevernas delaktighet samt förståelsen för att undervisningen gynnar 

eleverna själva skapas förutsättningar för en effektiv undervisning (Dewey, 1985). 

 
Även Gunvor Selberg betonar vikten av kommunikation, i form av dialog. Lärarens dialog med 

eleverna är ett viktigt verktyg för att alla ska kunna vara med och för att lärande ska kunna växa 

fram. Det är lärarens ansvar att se till att dialogen blir givande och positiv för eleverna.  

 

I den omfattande forskning som har gjorts om elevers skolmiljö visas att eleverna vill ha mer 

inflytande över sin situation i skolan. Resultatet visar att elever som har mer inflytande trivs 

bättre i skolan och upplever ökad meningsfullhet än elever med mindre inflytande.                                                                                                          

(Selberg, 2001, s. 46) 

 

 

 

Kunskap, demokrati och delaktighet 

Gunnar Sundgren skriver i sin bok, ”Kunskap och demokrati” (1996), att eleven har rätt till en egen 

kunskapsprocess. Synen på kunskap har förändrats med tiden, från att bara ha handlat om ren fakta-

inlärning till att handla om en fortlöpande tolkning av omvärlden (s. 13). Sundgren menar att en av 

skolans främsta uppgifter är att återskapa det demokratiska samhället. 

 

Pedagogisk-didaktisk forskning har visat att människors föreställningar inte på något enkelt 

sätt förändras genom undervisning, studier och prov. För att en människas uppfattning om 

världen skall ändras krävs förståelse, insikt och motivation. Förändringen måste komma 

inifrån, kan inte påtvingas utifrån. Tanke, känsla och handling måste vara med för att den 

förändring i elevers medvetande som undervisning och skola vill åstadkomma skall komma 

till stånd. En demokratisk skola blir därmed en nödvändig grund för insiktsfullt lärande.  

Förstår vi kunskap som relativ, till sin samtid, till sin kultur, till sociala förhållanden och 

anser att kunskap är kopplat till handling och till den enskildes möjligheter att skapa 

mening och innebörd i sitt liv, framstår skolan och undervisningen som starkt 

traditionsbunden och odemokratisk (s. 15). 

 

Sundgren menar att eleverna behöver tränas i självständigt och kreativt arbete, för att rustas inför 

framtiden. Den professionella läraren har till uppgift att ta till vara både elevers och föräldrars 

inflytande. Denna förmåga är en viktig del av lärarkompetensen. Eleverna behöver få känna att 

deras språk och åsikter duger, för att våga ta steget och utnyttja möjligheterna till delaktighet och 

inflytande (s. 17-18).  

 

Vidare pekar Sundgren på tre aspekter inom demokratibegreppet i skolan (s. 19): 

 

 Inflytande – över de formella beslut som gäller skolan 

 Delaktighet – över planering, genomförande och utvärdering 

 Makt – över den egna kunskapsprocessen 
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Slutligen ställer sig Sundgren frågan om skolan ska lära ut för det praktiska livet eller för 

akademiska studier.  

 

Den centrala uppgiften för skolan är inte att i första hand på mer eller mindre raffinerade 

sätt söka få eleverna att tillägna sig på förhand utvalda fakta utan att i samtal med 

varandra, med lärarna och i dialog med litteraturen utveckla och pröva sina 

omvärldsföreställningar (s. 24). 

 

På Skolverkets hemsida kan man bl.a. läsa att skolan ska främja elevers lärande om demokrati och 

verka för demokratiska arbetsformer. Skolan ska t.ex. arbeta för att eleverna ska få påverka 

innehållet i undervisningen. 

 

 

 

Den dolda läroplanen 

Som student har jag en tämligen klar bild över vad eleverna ska lära sig i samband med stor-

projektet, t.ex. möjlighet till ensemblespel och musikalisk helhet med rytmik och sång. Frågan  

är vad eleverna faktiskt kommer att lära sig och vad de själva anser om saken. 

 
Donald Broady menar att det finns en tyst kunskap i en undervisningssituation, ett fenomen som 

han valt att kalla ”den dolda läroplanen” (Broady, 1980). Det handlar om det som man som elev lär 

sig utöver den rena undervisningen, såsom; sitt still, var tyst, jobba i grupp, underordna sig o.s.v. Ett 

centralt begrepp i resonemanget är den s.k. metainlärningen, d.v.s. det man lär sig om den egna 

förmågan att lära. Utöver att lära sig matte så lär man sig också att man är en sådan som inte kan 

lära sig matte, exempelvis. Det finns alltså en betydande skillnad mellan det pedagogiska målet och 

realiteten, det som eleverna faktiskt lär sig. 

 

 

 

Gruppundervisning 

 

Under arbetet med storprojektet sker den gemensamma undervisningen i grupp, dels under 

förberedelsearbetet i resp. instrumentalstudio, dels under de sista repetitionerna då alla elever och 

studenter samlas för att sätta ihop föreställningen.  

Vad är då definitionen av en grupp? Enligt Amundson (citerad i Axelsson, 2007) kan en grupp 

definieras på detta vis: 

 

En grupp kan definieras som två eller flera individer som: 

 samspelar med varandra 

 är ömsesidigt beroende av varandra 

 uppfattar sig själva och andra som tillhörande gruppen 

 delar normer som rör frågor av gemensamt intresse och ingår i ett system av roller som 

är beroende av varandra 

 påverkar varandra 

 upplever gruppen som belönande 

 strävar mot gemensamma mål 



 10 

Vilka är fördelarna med gruppundervisning? Följande citat är hämtat ur boken ”Spille, synge, laere 

sammen”:  

  

I den vellykkede gruppen oppstår en positiv atmosfære som er av stor betydning 

menneskelig, og som stimulerer arbeidet med musikken. De ulike elevpersonligheter  

beriker hverandre og fører til at emnene belyses fra flere sider. Gruppeundervisning gjør  

det lett for eleverne å bevare konsentrasjonen gjennom hele undervisningstiden, fordi  

deres oppmeksomhet avvekslende kan rettes mot læreren, mot dem selv, mot én elev, mot  

alle medelevene. Amerikanske undersøkelser som bekreftes av svenske erfaringer, viser at 

elever i grupper kan leksene bedre enn de som får individuell undervisning, de er sikrere  

i sin opptreden siden de er vant til å spille for andre, de er bedre i samspill, og de slutter 

ikke i musikkskolen så fort. De pedagogiske fordelene vad en nybegynnerundervisning i 

grupper synes så store at en bør satse på dette. (Dehli, Fostås & Johnsen, 1980, s. 5) 

 

Årets storprojekt kommer att bestå av 40-50 elever under ledning av ca 15 studenter. Jag vill gärna 

ta reda på vad eleverna tänker om det faktum att vi tillsammans är ganska många deltagare. 
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ARBETSPROCESSEN 

 
Dagbok 

Här följer en sammanfattning av arbetet med storprojektet. 

 

Storprojektseminarium/planeringsmöte 26/11-08 

Mötet inleddes med att våra handledare berättade om vad storprojektet innebär, eftersom de flesta 

av studenterna går kursen för första gången. Vi såg en film från storprojektet från 2003, tema Astrid 

Lindgren, och fick på så vis ta del av vilka moment som ska ingå i projektet, såsom spel på 

instrument, sång, dans och rörelse. Det framgick att studenter och musikskoleelever tillsammans 

medverkar i föreställningen/konserten.  

 

Meningen är att projektet ska vara en helhetsupplevelse för eleverna, innehållande ovan nämnda 

delar. Eleverna ska få chans att möta andra med samma intresse för musik, de ska få nya förebilder 

och även få vara förebilder för andra.  

 

Vi studenter ska tränas i att verka i ett arbetslag, eftersom detta är en vanlig arbetsform vid landets 

musik- och kulturskolor. Vi ska också tränas i att samarbeta, att leda, arrangera musik, skriva manus 

och till slut få fram ett resultat i form av en färdig föreställning på ca 40 minuter. Det är VÅR före-

ställning, inte handledarnas. Det konstaterades att många praktiska detaljer ännu inte är fastställda, 

vilket kan bidra till en något rörig känsla så här i början av projektet. 

 

Ett syfte med föreställningen är att rekrytera nya elever till Arvika Kommunala Musikskola, därför 

görs en skolföreställning. Ytterligare ett syfte är att behålla de elever som redan finns genom att låta 

det hända mer i en musikalisk miljö. 

 

Samarbetet över instrumentgränserna leder till fler aspekter och fler möjligheter att träna olika saker 

tillsammans. 

 

Efter detta följde en presentation av vilka handledare som står till förfogande och vilka dessa är 

samt en genomgång av de seminarier som ingår i kursen. 

 

Vi diskuterade olika teman för föreställningen i smågrupper, efter diskussion i storgruppen enades 

vi om temat ”Jorden Runt”.  

 

Vi delade upp oss i arbetsgrupper. Följande grupper bildades: 

- Ledningsgrupp 

- Manus- och låtgrupp 

- Arrangeringsgrupp 

- Ljud- och ljusgrupp 

- Rörelse- och dansgrupp 

 

Manusgruppen behöver starta sitt arbete snarast och skriva manuset och välja ut låtar så att 

arrangeringsgruppen kan börja arbeta så snart som möjligt. Vi bör spela igenom arrangemangen vid 

vårt nästa möte 11/2-09. 

 

Ledningsgruppen ordnar en mapp på First Class för kommunikation studenter och handledare 

emellan. 
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Kommentar: 

 

Syftet med projektet klargjordes och det framkom tydligt vilka moment vi studenter ska tränas 

inom. Likaså framkom det vad eleverna kommer att vinna på att delta i projektet och det känns 

viktigt att de inte glömdes bort i sammanhanget. 

 

När det gäller val av tema så diskuterade vi vad som skulle kunna passa eleverna. Det var tydligt  

att både handledare och studenter var måna om att finna ett tema som eleverna skulle kunna relatera 

till och uppleva som meningsfullt.  

 

Ingen föreslog att vi genom en omröstning skulle kunna låta eleverna fatta ett beslut angående 

temat. Eleverna skulle t.ex. kunna få fyra olika temaalternativ att välja mellan och så har man en 

omröstning inom varje instrumentalstudio. Det skulle krävas lite mer arbete av oss studenter, men i 

gengäld skulle vi få fram ett demokratiskt beslut och eleverna skulle känna sig delaktiga från start. 

 

 

Planeringsmöte 11/2-09 

Alla låtar är utvalda och arrangerade. Vi spelade igenom arrangemangen och bestämde oss för att 

spela in dessa vid vårt nästa möte. Detta för att rörelsegruppen ska kunna starta sitt arbete. 

 

Det kommer att skickas ut en informationslapp till alla inom storprojektet, som ska distribueras 

vidare till eleverna.  

 

Manuset är inte helt färdigt. Innan dess kan inte mycket av övriga förberedelser ske. 

 

Vid mötet beslutades att vi ska ha en gemensam fritidsaktivitet på ca 20 min för alla deltagande 

elever, så att eleverna får ett inslag av lek och en chans att umgås utan instrument. En lekledare 

utsågs, ytterligare en person behövs. 

 

Alla har fått i uppgift att fundera på huruvida man vill dirigera en låt under föreställning och 

repetitioner. 

 

Kommentar:  

 

Jag var inte närvarande vid mötet, p.g.a. sjukdom, men arbetet fortskrider. Förslaget att ha en 

gemensam fritidsaktivitet för eleverna är mycket bra, så långt tänkte vi inte sist vi arbetade med ett 

storprojekt. Vi var väldigt oorganiserade då och vissa studenter tog själva paus när eleverna hade 

rast, medan andra försökte passa elever överallt samtidigt. Det är viktigt att rasterna blir trivsamma 

och meningsfulla, för elevernas skull. 

 

 

Planeringsmöte 18/2-09 

- Manuset, som är färdigt bortsett från repliker, lästes upp.  

- Vi diskuterade vad barnen ska ha för kläder på föreställningen. 

- Några studenter anmälde intresse för att dirigera ensemblen vid repetitioner och 

föreställningar. 

- Vi diskuterade vilka barngrupper som ska dansa. 

- Vi utsåg ytterligare en lekledare. 

- Vi bestämde att sånghäfte och fullständigt manus ska vara klart under v. 10, så att vi kan 

börja repetera med barnen. 
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Mötet avslutades med att vi spelade in arrangemangen i studion, så att vi har en version av låtarna 

att öva danserna till.  

 

Kommentar: 

 

Stämningen bland oss studenter är god och våra lärare och handledare låter oss arbeta och fatta 

beslut på egen hand, även om de alltid finns till hands på våra möten. Man märker att det fort-

farande finns en viss förvirring i arbetet när man ska besluta om praktiska saker, t.ex. vilka barn 

som ska vara utklädda till vad o.s.v. Jag tror att detta hör till processen och att det måste få vara så. 

Det var trevligt att spela in arrangemangen, det kändes bra att få vara enbart musiker en liten stund. 

 

 

 

Planeringsmöte 4/3-09 

      -     Manuset är nu klart, arrangemang och sångtexter finns på First Class.  

- Vi letar fortfarande efter musiker till kompbandet. 

- Vi kom överens om att utse huvudrollsinnehavare bland eleverna till nästa möte. 

- Rum för uppackning är bokade. 

- Vi valde ut tre sminköser. 

- Vi bestämde vilka studenter som ska dirigera vilka låtar. 

- Marknadsföringsgruppen ska tillverka en affisch. 

- Rekvisitagruppen fick ytterliga två medlemmar. 

- Försångare till Afrika-låten valdes. 

 

Mötet avslutade med förevisning och repetitioner av de olika danserna.  

 

Kommentar: 

 

Jag tycker att det känns bra inför fortsatt arbete. Stämningen bland studenter och handledare är 

positiv och alla är beredda att göra sitt bästa för att föreställningen ska bli så bra som möjligt. Ingen 

verkar ha något intresse av att smita undan sina arbetsuppgifter, utan alla vill dra sitt strå till 

stacken. Ledningsgruppen verkar vara strukturerad och det underlättar för samtliga inblandade. 

 

 

 

Planeringsmöte 18/3-09 

Mötet bestod av att vi gjorde ett genomdrag av föreställning, utan elever, med berättare, låtar, 

sånger och danser.  

 

Kommentar: 

 

Genom att göra ett genomdrag av föreställningen märkte vi vilka detaljer som behövs slipas på, det 

känns skönt att detta blir gjort innan eleverna medverkar. Våra handledare höll sig mestadels i 

bakgrunden, men kom också med värdefulla tips emellanåt. Vi pratade inte så mycket om eleverna, 

utan koncentrerade oss mest på att få föreställningens olika delar att sitta ihop. 
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Helgrepetition 21/3-09 

Det här blev första tillfället då alla medverkande träffades för första gången; elever, studenter och 

handledare. 

Dagen inleddes med en kort uppvärmning, sedan spelade vi igenom alla låtarna. Efter fritids-

aktivitet och lunch hann vi med två genomdrag av föreställningen. Efter att eleverna gått hem 

samlades studenter och handledare för en kort resumé av dagen. 

 

Kommentar: 

 

Repetitionen gick väldigt bra, bortsett från att vi inte kom igång riktigt så fort som vi planerat. Det 

känns bra att eleverna redan har fått en klar uppfattning om föreställningen och att de vet ungefär 

hur slutprodukten kommer att bli. 

Det var väldigt bra att ha en organiserad fritidsaktivitet för eleverna. Jag tror att det blir en annan 

samhörighet bland eleverna när de får chansen att umgås på ett lekfullt sätt, utan instrument. 

 

 

Planeringsmöte 1/4-09 

- Vi beslutade att köpa in frukt till kommande helgs repetition. 

- Vi gick igenom när vi studenter ska samlas på lördag morgon. 

- Vi pratade om praktiska saker, såsom smink, skjuts av elever, vem som ska hälsa 

välkommen på föreställningen o.s.v. 

- Våra handledare påminde om att vi studenter behöver hjälpas åt att hålla energin uppe på 

repetitionerna, för vår och elevernas skull. 

- Vi gick igenom helgens schema. 

- Vi spelade igenom föreställningen. 

 

Kommentar: 

 

Nu känns det verkligen spännande inför helgen, det ska bli så kul att arbeta ihop med barnen. Jag 

känner mig lugn, ingenting känns stressigt eller oplanerat inför repetitionerna. Jag tycker att det var 

bra att handledarna påminde oss om att hålla energin uppe, det är lätt att man omedvetet sitter och 

gäspar under en repetition, särskilt om man sitter i orkestern. 

 

 

Helgrepetitioner 4-5/4-09 

Lördagen inleddes med att studenterna riggade stolar och notställ i aulan. Efter att eleverna kommit 

på plats hade vi uppvärmning, sedan repeterade vi alla låtarna med dans. Efter lunchen gjorde vi en 

fritidsaktivitet, innan det var dags för ombyte till scenkläder och två genomdrag av föreställningen. 

Efter att eleverna gått hem för dagen gjorde vi de sista förberedelserna i och omkring aulan. 

 

På söndagen startade vi dagen med uppvärmning och genrep. Efter fika, ombyte och sminkning 

började förställningen för familj, släkt och vänner kl. 16.00. Efter föreställningen träffades studenter 

och handledare för att äta tillsammans i lärarrummet. 

 

Kommentar: 

 

Föreställningen gick otroligt bra och alla elever, studenter och handledare verkade nöjda efter 

föreställningen. Eleverna sade inte så mycket, men de hängde glatt med och protesterade inte i 

första taget (förutom när de började bli hungriga). Arbetet har flutit på otroligt smidigt under 

repetitionerna, allt har varit väl planerat. Det var skönt att få repa igenom låtarna ordentligt på 

lördagen, det fanns tid att arbeta med detaljer och det musikaliska. 
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Skolföreställlning och utvärdering 8/4-09 

Kl. 07.45 samlades alla medverkande på IMH för genrep, kort paus och skolföreställning. Efter 

föreställningen åkte eleverna tillbaka till sina resp. skolor. 

 

På eftermiddagen samlades studenter och tre handledare i rytmiksalen för utvärdering. Vi studenter 

fick positiv respons från handledarna. Alla studenter fick dela med sig av sina positiva upplevelser, 

därefter fick de olika grupperna (manus, rekvisita o.s.v.) berätta om sina upplevelser. 

 

Studenterna fick komma med synpunkter på handledningen. Några studenter hade önskat mer 

information innan projektet drog igång. 

 

Handledarna kom med tipset att dokumentera föreställningen i en pärm med manus, DVD o.s.v.  

Det vore också bra om de medverkande eleverna fick var sin DVD. 

 

Kommentar: 

 

Det känns skönt att projektet är över, men också lite vemodigt. Det är härligt att resultatet blev så 

bra och att alla inblandade verkar så nöjda.  

 

Rekvisitagruppen hade ett intressant förslag, de hade funderat på om det inte skulle ha varit roligt 

för eleverna att få vara med och göra rekvisita. Det var ett utmärkt förslag, tycker jag. Ett enkelt 

men effektivt sätt att låta eleverna bli delaktiga i skapandeprocessen. 

 

Innan sista föreställningen hörde jag några elever diskutera hur många gånger de skulle kunna spela 

föreställningen utan att bli trötta på den. ”En miljon!”, föreslog en liten kille. Det var riktigt kul att 

höra! 
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UNDERSÖKNINGEN 
 

Metodavsnitt 
 
Urval 

Sex elever deltog i studien, som alla har varit helt eller delvis närvarande vid de repetitioner som  

vi haft under arbetet med storprojektet. Fyra elever (tre flickor och två pojkar) hörde vid tiden för 

intervjun till Brasstudions ”lilla grupp” och en pojke hörde till ”mellangruppen”. Valet av de tre 

flickorna föll sig naturligt, eftersom Brasstudion endast bestod av tre flickor under våren 2009 

(undantaget en flicka med huvudroll i föreställningen ”Jorden Runt”). Jag valde en pojke ur 

mellangruppen, eftersom jag gärna ville ha med ett mellanstadiebarn i undersökningen. De två 

andra pojkarna i studien är syskon, vilket underlättade intervjuproceduren. 

 

 

Datainsamlingsmetod 

Jag har använt mig av intervju som undersökningsmetod. De frågeområden jag berörde var 

förväntningar, intryck av storprojektet, delaktighet och synpunkter inför framtiden och kommande 

projekt.  

 

 

Procedur 

Intervjuerna ägde rum samma dag som sista föreställningen av ”Jorden Runt” framfördes. Jag 

intervjuade eleverna enskilt en efter en. Varje intervju tog mellan tio och femton minuter att 

genomföra. Fyra intervjuer genomfördes på IMH och två intervjuer genomfördes på en grundskola i 

Arvika Kommun. Innan intervjuerna påpekade jag att jag inte skulle ange elevernas riktiga namn i 

undersökningen. Jag spelade in intervjuerna med hjälp av en diktafon, varefter jag sammanställde 

svaren på respektive fråga. 
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Intervjufrågor 

 

1. Vad tycker du om storprojektet? 

 

2. Vad har varit roligast under arbetet med storprojektet? 

 

3. Nämn tre saker som du lärt dig under arbetet med storprojektet 

 

4. Vem har bestämt saker som gällt föreställningen? 

 

5. Har du fått vara med och bestämma något som gällt föreställningen? 

Alternativ:   a. Mycket    b. Ganska mycket    c. Ganska lite    d. Inte alls 

 

6. Till de elever som fått vara med och bestämma: På vilket sätt har du fått vara med och 

bestämma? 

 

7. Skulle du ha velat vara med och bestämma mer under arbetet med storprojektet? 

Alternativ:   a. Jag skulle ha velat vara med och bestämma mer     

b. Jag skulle ha velat bestämma mindre   c. Det var bra som det var 

 

8. Brukar du få vara med och bestämma i skolan? 

Följdfråga: Vad brukar du få vara med och bestämma då? 

 

9. Om du jämför med skolan; fick du bestämma mer eller mindre under arbetet med storprojektet? 

 

10. Varför tror du att vi valt att göra en stor föreställning med så många elever? 

 

11. Nu när du varit med om ett storprojekt, blev det som du trodde att det skulle bli? Om nej, vad 

blev annorlunda? 
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Resultatredovisning 

 
1. Vad tycker du om storprojektet? 

Alla elever svarar att de tyckt bra om projektet och att det varit roligt att arbeta med det. Jag fick i 

huvudsak kortfattade svar på frågan, men en elev svarar så här: 

 

Det var kul med många olika instrument och det har låtit ganska så grymt när alla spelat 

samtidigt. 

 

Kommentar: 

 

Storprojektet verkar ha varit en positiv upplevelse för samtliga elever. Några elever hade svårt att 

formulera vad de tyckt varit bra och positivt. Det kan kanske bero på hur vana eleverna är av 

utvärderingar från sin övriga skolgång. 

 

 

2. Vad har varit roligast under arbetet med storprojektet? 

Flera av eleverna tycker att allt varit roligt under projektets gång. Tre elever svarar att det roligaste 

har varit att spela låtarna. En elev tycker att det varit allra roligast att sjunga och dansa, en annan 

svarar att det vi gjort i Brasstudion har varit roligast. En elev kan inte svara på frågan. 

 

Kommentar: 

 

En majoritet av eleverna svarar att spel på det egna instrumentet har varit allra roligast. För de  

flesta av eleverna är det första gången de fått möjlighet att spela i en stor orkester, så det är kanske 

inte så underligt att just detta satt sina spår. 

 

 

3. Nämn tre saker som du lärt dig under arbetet med storprojektet. 

Eleverna svarar att de lärt sig toner, noter, att räkna paus och komma in på rätt ställe, olika taktarter, 

att dansa, att låta som en bil på munstycket, att blåsa, att smörja ventilerna, att spela starkt, att spela 

ihop med andra, att spela efterslag, att ta repris och att lyssna på text och därmed räkna ut när man 

ska börja spela igen. 

 

Kommentar: 

 

Tre av eleverna svarar att de lärt sig räkna pauser, vilket hör till den bistra verkligheten när man är 

blåsare. Eleverna verkar dock inte se denna lärdom som något negativt, utan snarare som vilket 

annat nytt moment som helst. Det märks att mycket av det som eleverna själva tycker att de lärt sig 

handlar om att spela ihop med andra och att vara medlem i en stor orkester - balans, att lyssna på 

andra och att följa med i noterna. 

 

 

4. Vem har bestämt saker som gällt föreställningen? 

Hälften av eleverna har svårt att svara på frågan, men efter en stunds funderande och resonerande 

kommer samtliga fram till att studenternas handledare är de som bestämt saker som gällt före-

ställningen. Två av eleverna nämner namnet på den handledare som suttit med och spelat i brass-

sektionen under de sista repetitionerna och under de två föreställningarna. En elev svarar att det är 

studenterna som bestämt saker som gällt föreställningen, en annan tycker att det är lärarna  

för Brasstudion som bestämt. En elev tycker att han själv fått bestämma något, men inte särskilt 

mycket. 
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Kommentar: 

 

Jag blir förvånad över att eleverna uppfattat det som att handledarna haft så mycket att säga till om. 

Det kan bero på handledarna kommit med synpunkter som gällt föreställningen i slutet av vissa 

repetitioner. Jag tror att några av brasseleverna har tytt sig ganska mycket till den handledare som 

suttit med och spelat i brasset och lutat sig mot henne när det gällt t.ex. pausräkning. Det kan vara 

en förklaring till att eleverna sett henne som en person som har mycket att säga till om, fast hon 

egentligen har fungerat som vilken orkestermedlem som helst och inte påverkat föreställningen i 

egentlig mening. 

 

 

5. Har du fått vara med och bestämma något som gällt föreställningen? 

Alternativ:   a. Mycket    b. Ganska mycket    c. Ganska lite    d. Inte alls 

Tre elever tycker att de fått vara med och bestämma ganska lite. En elev vill allra helst svara mitt 

emellan ganska mycket och ganska lite. Två elever tycker att de inte alls fått vara med och 

bestämma, men en av dessa säger att han inte heller haft något särskilt som han velat bidra med. 

 

Kommentar: 

 

Jag trodde att fler elever skulle svara att de inte alls fått vara med och bestämma, med tanke på att 

jag som medverkande student inte har uppmärksammat något elevinflytande när det gällt 

föreställningen. 

 

 

6. Till de elever som fått vara med och bestämma: På vilket sätt har du fått vara med och 

bestämma? 

Av de fyra elever som anser sig ha fått vara med och bestämma något som gällt föreställningen, 

säger två elever att de inte vet eller att de har glömt. En elev säger sig ha fått bestämma lite på 

Afrika-dansen samt vilken stämma han skulle sjunga på låten ”Yemanja”. En elev säger att hon 

varit med och bestämt vilken elev som skulle visa instrumentet för publiken vid skolföreställningen. 

 

Kommentar: 

 

Här funderar jag på om de två elever som svarar ”vet ej” egentligen skulle ha svarat att de inte fått 

vara med och bestämma alls på fråga 5. Frågan är om man kan tolka det hela så. Eleverna verkar 

inte ha fått vara med och påverka något stort eller grundläggande som gällt föreställningen, det lilla 

de fått bestämma handlar mest om dem själva eller möjligen om en kamrat i orkestern. 

 

 

7. Skulle du ha velat vara med och bestämma mer under arbetet med storprojektet? 

Alternativ:   a. Jag skulle ha velat vara med och bestämma mer     

b. Jag skulle ha velat bestämma mindre   c. Det var bra som det var 

Här svarar alla elever utom en att det var bra som det var. En elev skulle ha velat vara med och 

bestämma mer: 

 

Föreställningen var ju bra, men om man fick bestämma mer skulle det vara lite bättre. Det 

beror på, om bara barnen får bestämma eller om barnen får bestämma lite grann och de 

vuxna får bestämma det mesta. Men lite mer kunde nog vi barn få bestämma. 
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Kommentar: 

 

Eleverna verkar till största del vara nöjda med att de inte fått vara med och påverka föreställningen 

så mycket. Det är inte så konstigt med tanke på hur skolan i stort är uppbyggd. Som elev får man 

uppgifter tilldelad sig, det är vissa mål man ska uppnå o.s.v. Storprojektet är inget undantag, som 

elev är man en bland många andra och det finns vissa saker som förväntas av en, precis som i 

grundskolan. När man är 40 medverkande som ska sätta ihop en föreställning kan inte alla 

bestämma samtidigt, det säger sig självt. Men kanske finns det andra vägar att gå. 

 

 

8. Brukar du få vara med och bestämma i skolan? 

Alla eleverna svarar att de brukar få vara med och bestämma, en elev tycker att han får bestämma 

ganska mycket. 

Följdfråga: Vad brukar du få vara med och bestämma då? 

Tre elever svarar att de brukar vara med och bestämma vid grupparbete. En elev svarar att han och 

hans klasskamrater får vara med och bestämma vilka mål för skolarbetet som ska gälla varje vecka. 

En elev svarar att hon får vara med och välja lekar på rasterna. En elev kan inte svara på frågan. 

 

Kommentar: 

 

Det verkar som om eleverna anser sig ha visst inflytande i skolan, särskilt i förhållande till 

samarbete med andra elever, i klassrummet och på rasterna.  

 

 

9. Om du jämför med skolan; fick du bestämma mer eller mindre under arbetet med 

storprojektet? 

Två elever svarar att de inte tycker att det är så stor skillnad mellan skolan och storprojektet, de får 

bestämma ungefär lika mycket på båda ställen. Två elever tycker att de fått bestämma mer på 

storprojektet och två elever tycker att de fått bestämma mindre på storprojektet. 

 

Kommentar: 

 

Olika bud och svårt att dra någon slutsats. Det är inte säkert att eleverna direkt funderar på hur 

mycket de får bestämma i olika situationer och därför kan det vara svårt att göra en jämförelse rakt 

av. 

 

 

10. Varför tror du att vi valt att göra en stor föreställning med så många elever? 

Tre barn tänker sig att det är roligare när man är många. En elev säger så här: 

 

Det blir roligare när man är fler och mer speciellt när man gör en föreställning, inte bara  

en konsert. Det är lättare att göra en föreställning när man är många. 

 

En annan elev tänker så här: 

 

För att vi ska få lära känna varandra och få känna hur det känns att spela tillsammans med 

andra. Och för att få visa upp instrumenten. 

 

Övriga elever tror att vi varit många för att det ska låta mycket och bli en konsert, att det låter bättre 

om man har olika sorters instrument samt för att rekrytera nya elever bland de som sitter i publiken. 
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Kommentar: 

 

Några av eleverna verkar ha snappat upp att föreställningen förhoppningsvis ska leda till att fler 

barn vill börja spela instrument. Jag tror att detta blev extra tydligt under skolföreställningen, då 

varje instrument visades upp lite extra. Det är bra om eleverna får känna sig som förebilder, att de 

har ett ansvar och att de får tillfälle att känna sig stolta över hur mycket de lärt sig. Föreställningen 

att det låter bättre ju fler man är som spelar stämmer oftast, enligt min egen erfarenhet. 

 

 

11. Nu när du varit med om ett storprojekt, blev det som du trodde att det skulle bli? Om nej, 

vad blev annorlunda? 

 

En elev svarar att det blev precis som hon tänkt sig, en annan elev svarar… 

 

Ja, det blev ganska mycket som jag hade tänkt mig. Men jag trodde inte att vi skulle sjunga 

så mycket, jag trodde att vi skulle spela låtar som på en turné, att vi inte skulle göra så 

mycket annat än att spela. Men det var kul att sjunga och dansa. 

 

En elev berättar… 

 

Jag hade inte tänkt mig så där jättemycket, men det var roligare den här gången än förra 

gången jag var med. Jag minns inte så mycket av den förra föreställningen. Jag har varit 

med på tre storprojekt, men det var roligast den här gången. Inget blev annorlunda den här 

gången jämfört med förra gången. 

 

En annan svarar…  

 

Inte riktigt. Jag trodde att det bara skulle vara brass. Men före första stora repet fick jag 

veta hur det skulle bli. Sedan trodde jag att orkestern skulle vara större än vad den var. Jag 

trodde inte att lärarna skulle vara med och hjälpa till och spela vid föreställningen. 

 

Övriga elever kan inte redogöra för vad som blev annorlunda än förväntat. 

 

Kommentar: 

 

Det är intressant att ta del av de förväntningar som eleverna hade innan projektet startade. Det är 

tydligt att man som lärare behöver vara extra tydlig och kanske t.o.m. upprepa viss information 

flera gånger vid olika tillfällen för att nå alla elever. Jag tycker t.ex. att vi i Brasstudion varit tydliga 

med att alla i orkestern inte kommer att spela på brassinstrument, men ändå har inte denna informa-

tion nått fram till alla. 

 

Anmärkningsvärd är den synpunkt från eleven som berättar om sitt tredje storprojekt och förklarar 

att allt är sig likt sedan sist. Denna elev har alltså varit med om fler storprojekt än någon av oss 

studenter som medverkade vid ”Jorden Runt”. Är vi så enkelspåriga att allt går i samma banor år 

efter år? Det får inte bli ett antal upprepade produktioner där de elever som troget går till 

Instrumentalstudion år efter år vet precis vad som ska hända, för då känns det som om vi 

misslyckats. Det blir inte samma upplevelse för eleverna om det inte finns nya och spännande 

moment. Å andra sidan skulle det kunna vara så att eleven tycker att årets storprojekt var roligast 

för att eleven nu fått rutin och erfarenhet från de tidigare projekten. När det handlar om att upprepa 

saker som man kan är det inte ovanligt att barn och vuxna har lite olika uppfattning. 
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12. Vad tycker du att man ska ändra på till nästa storprojekt? 

Tre elever svarar att de inte vet, eller att de inte kan komma på något just för stunden. Två elever 

påtalar att de vill spela fler låtar och en elev vill ha svårare låtar, för då blir det roligare. En elev 

önskar sig en längre föreställning och en annan vill att nästa storprojekt ska ha ett nytt tema, inte 

jorden runt. 

 

Kommentar: 

 

Det är härligt att det framkommer att eleverna vill spela mer och svårare låtar. Det visar att de vill 

komma längre och utvecklas till skickligare instrumentalister. För mig som musiklärare är detta 

något av en dröm, även om jag till fullo respekterar de elever som allra helst vill spela sådant som 

de behärskar. Att tre elever inte kan komma på några direkta förbättringar till nästa gång får nog ses 

som ett gott betyg till oss som arbetat med storprojektet. Kanske har de inget emot att framgången 

upprepas i framtiden. 
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Slutdiskussion 
 
Här följer en diskussion kring de svar jag fått genom min elevundersökning. Diskussionen bygger 

främst på mina egna reflektioner. 

 

Allmänt intryck 

Min elevundersökning visar att storprojektet har varit en positiv upplevelse för de elever jag 

intervjuat. Samtliga har tyckt att det varit roligt att arbeta med föreställningen. Att eleverna har 

roligt i samband med undervisning är en utmärkt plattform för en lärare, eftersom trivseln och 

entusiasmen bland eleverna leder till en bra arbetsmiljö, där det finns plats för kreativitet, glädje och 

lust att lära sig nya saker. 

 

Att spelglädjen är stor bland barnen är tydligt och visar hur viktigt det är för eleverna att få spela 

tillsammans redan från första början. Att få sitta i en stor orkester och tillsammans med andra skapa 

något som låter så bra ger en fantastisk känsla av samhörighet och gemenskap. En upplevelse som 

helt säkert ger mersmak och som också är ett slags delaktighet som kanske inte är så vanlig i 

grundskolan. 

 

Eleverna har lärt sig en mängd olika saker. Jag fick lite olika svar när jag bad eleverna att nämna tre 

saker som de lärt sig under arbetet med storprojektet. Det är naturligt, eftersom eleverna gick in i 

projektet med olika förutsättningar. Flera av eleverna jag intervjuat nämner moment som har med 

samspel att göra. Det är positivt, eftersom samspel i många fall är en avgörande faktor när det gäller 

huruvida eleverna fortsätter att spela och ta lektioner på musikskolan. Om vi erbjuder samspel i 

olika former ökar chanserna för att eleverna väljer att stanna kvar hos oss, eftersom den sociala 

delen är ett starkt skäl för att fortsätta spela för många elever. Min uppfattning är att de flesta 

musikskoleelever visserligen tycker om att spela, men den sociala delen är alltid lika viktig. Man 

går till sina lektioner på musikskolan för att träffa sina spelkompisar, för att kunna vara med på 

konserter och för att kunna följa med på resa med orkestern. 

 

I årets storprojekt har 40-50 elever medverkat. De elever jag intervjuat var av uppfattningen att det 

låter bättre om en stor orkester med olika instrument, samt att det över lag blir roligare om man är 

många. Jag håller med eleverna, men jag kan också göra en jämförelse. Vid det förra storprojektet, 

som sattes upp för två år sedan, medverkade ca 80 barn i föreställningen ”Tidsmaskinen”. Klart är 

att årets projekt var något lättare att hantera, eftersom elevgruppen var mindre. I år hade vi gott om 

plats för oss själva och våra instrument och vi behövde inte sitta på varandra, som vi nästan gjorde 

för två år sedan. Så det är inte bara av godo att vara många, även om det är en fantastisk känsla att 

få sitta i en riktigt stor orkester. 

 

Enligt Yvonne Bergström, (se bilaga), är ett av storprojektets syften att skapa en helhetsupplevelse 

för eleverna, med dans, sång, spel och rörelse. Det tycker jag att vi har lyckats bra med, vår 

föreställning har innehållit alla dessa delar. Yvonne Bergström menar vidare att storprojektet ska 

väcka elevernas kreativitet och fantasi. Man kan diskutera om vi verkligen lyckats på den punkten. 

Egentligen har vi inte alls tagit vara på elevernas kreativitet, utan skapat en färdig föreställning där 

eleverna fått ”spela med” bäst de kunnat under de sista repetitionerna och under föreställningarna. 

Å andra sidan skulle man kunna se elevernas blotta medverkan som ett slags kreativitet. De har trots 

allt varit med och repeterat och på så vis bidragit till att föreställningen kom till. 
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Delaktighet 

Min undersökning visar att eleverna inte funderat så mycket över vem som varit styrande och 

bestämmande under arbetets gång. Under de större repetitionerna vi haft, med alla medverkande 

närvarande, har det i huvudsak varit en brasstudent som haft lite mer övergripande ansvar.  

 

Hon har bl.a. hållit i uppvärmningen och även informerat vad som ska ske härnäst under resp. 

repetition. Nästan all information har kommit från henne, ofta via mikrofon. Eleverna som jag 

intervjuat har dock inte uppfattat henne som projektets ledare, snarare har eleverna haft en före-

ställning om att studenternas handledare varit tongivande. Våra handledare har varit närvarande 

under repetitionerna, antingen har de funnits med i aulan som publik eller så har de suttit med i 

orkestern och spelat. Vid ett tillfälle var en av handledarna särskilt aktiv och delade med sig av sina 

tips och råd till oss studenter och även till eleverna. Jag har svårt att tänka mig att det var just detta 

tillfälle som ledde till att eleverna såg handledarna som ”dirigenter” för föreställningen, men hand-

ledarens tydliga erfarenhet och naturliga pondus gjorde kanske större intryck på eleverna än vad jag 

kan föreställa mig. 

 

I undersökningen ser man att eleverna inte anser sig ha fått vara med och påverka föreställningen i 

någon större grad. Jag är kanske inte så förvånad över hur eleverna sett på sina möjligheter att på-

verka arbetet, utan resultatet av de frågor som handlar om delaktighet var väntat. Man kan fundera 

över vad ett projekt av den här storleken ska leda till för elevernas räkning. Som jag ser det finns 

några moment som bör ingå i ett projekt av det här slaget: 

 

 Eleverna ska ha roligt. 

 Eleverna ska lära sig nya saker.  

 Eleverna ska få prova på olika moment, såsom (sam)spel, sång och dans. 

 Eleverna ska få en häftig helhetsupplevelse. 

 Eleverna ska få nya förebilder. 

 Eleverna ska få erfarenhet av andra musikinstrument. 

 Eleverna ska få möta andra människor som också sysslar med musik. 

 

Vi som är studenter läser storprojektkursen som en del i vår musiklärarutbildning och vi ska bl.a. 

tränas i att genom att arbeta i ett lärarlag sätta upp en föreställning. Är det möjligt att få eleverna 

mer delaktiga i processen på vägen fram mot en färdig föreställning? Eller blir det alltför rörigt?  

 

Det kan kanske vara så att vi studenter har så mycket att tänka på i processen att det blir för många 

moment om dessutom eleverna ska bidra på olika sätt. Samtidigt så har eleverna med största 

sannolikhet mycket att bidra med och det är synd om ett dynamiskt samarbete mellan alla 

inblandade går om intet. 

 

Jag tror att eleverna kan bidra med vissa saker, utan att storprojektkursen behöver omformas alltför 

mycket. Här följer några förslag: 

 

 Eleverna kan få vara med och välja projektets form, t.ex. saga, konsert, show eller dyl. 

 Eleverna kan få vara med och välja tema. Man kan då utgå från ett antal förslag och 

demokratiskt rösta fram ett beslut. 

 Eleverna kan få komma med förslag på låtar som ska ingå i föreställningen. 

 Eleverna kan få vara med och tillverka rekvisita. Denna aktivitet kan vara frivillig. 

 Eleverna kan få vara med och hitta på rörelser till danser. 
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Det finns dock en ramfaktor som spelar in, nämligen tiden. En faktor som alla lärare måste ta 

hänsyn till och brottas med under en stor del av sitt arbete. Om eleverna t.ex. ska vara med och 

koreografera en dans, så tar det lite längre tid jämfört med om lärarna får fria händer och nöjer sig 

med att ”bara” lära eleverna dansen. På samma sätt tar det längre tid att handleda eleverna under 

arbetet med rekvisitan, jämfört med om studenterna gör arbetet själva. Jag vet inte om det är mödan 

lönt att lägga lite extra tid för att få eleverna mer delaktiga, men spontant tycker jag att det kan vara 

värt ett försök. Man får fundera över om det är slutprodukten, alltså föreställningen, eller vägen 

fram till den som är viktigast. 

 

När jag gjorde mina intervjuer framkom det att de allra flesta av eleverna var nöjda med att de inte 

fått vara med och påverka föreställningen så mycket. Jag tror att det beror på skolsystemet, att man 

som elev lär sig att rätta in sig i ledet och göra det som förväntas av en, utan att egentligen fundera 

så mycket kring hur och varför man ska göra vissa saker. På ett sätt är det bekvämt att inte behöva 

tänka så mycket själv och slippa bidra med åsikter och funderingar.  

 

Den elev som i min undersökning menar att han faktiskt hade velat vara med och påverka före-

ställningen i högre grad är en pojke som har medverkat vid flera storprojekt. Det skulle kunna vara 

så att man som elev känner att man kan ta ett större ansvar när man varit med på ett storprojekt och 

vet vad det hela går ut på. Det är inte så lätt att ge sig in i leken när man inte har denna erfarenhet. 

 

Tidigare i den här uppsatsen har jag redogjort för vad tidigare forskning säger om delaktighet i 

skolans värld. När det handlar om elevinflytande betonas vikten av kommunikation och att det är 

lärarens ansvar att föra en positiv och givande dialog med eleverna, så att lärande kan växa fram.  

 

Nu i efterhand tycker jag inte att vi fört någon särskild dialog med våra elever under arbetet med 

storprojektet. Vi studenter har kommunicerat mycket med varandra och hela tiden stämt av vårt 

arbete. Eleverna har mer fungerat som marionetter i våra händer, de har följt alla instruktioner med 

den äran, men de har inte fått några möjligheter att påverka processen. Vi som hållit i trådarna under 

storprojektet har inte lyckats speciellt bra, om man väljer att se på processen utifrån ett demokratiskt 

perspektiv. 

 

 

Förväntningar 

Under intervjuerna framkom det att eleverna hade en hel del förväntningar inför storprojektet, även 

om några av eleverna hade svårt att klä dessa i ord. Tre elever påtalade saker som blev annorlunda 

jämfört med vad de hade föreställt sig i förväg, såsom antalet elever i orkestern och vilka instrument 

som fanns representerade bland eleverna. Jag tror att det är en naturlig del av processen - att man 

inte vet exakt hur den slutgiltiga formen kommer att bli. Vi studenter visste t.ex. inte hur många 

elever som skulle medverka i föreställningen förrän strax före första stora repetitionen. Att eleverna 

inte vet precis i detalj vad som ska ske tror inte jag är någon nackdel, snarare tvärtom. Jag tror att 

det är bra att det finns en viss grad av spänning inför det man är på väg att vara med om, något att se 

fram emot och längta till. 

 

Eftersom storprojektet är en del av universitetskursen ”Instrumentalstudio med storprojekt” för 

lärarstudenter finns en kursplan som ska följas (se bilaga). I kursplanen kan man läsa följande: 

 

Instrumentalstudions arbetsformer fördjupas genom att de studerande ingår i olika större 

och mindre lärararbetslag, som under handledning gemensamt planerar, genomför och 

utvärderar en innehållsmässigt varierad och integrerad undervisning för grupper av elever, 

olika åldrar och på olika nivåer, inkl projektarbeten med offentliga redovisningar och 

konserter. Minst ett av dessa projekt ska vara av karaktären storprojekt med elever på olika 

instrument och innebära ett samarbete mellan studenter från olika instrumentgrupper. 
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Som synes finns ingen specifik information om i vilken form projektet ska utformas eller vilka delar 

som ska ingå. I instrumentalstudiokursen ingår vartannat år ett storprojekt, vilket innebär att man 

som student hinner med två projekt under studietiden, förutsatt att man läser kursen under fyra år. 

”Jorden Runt” blev mitt andra storprojekt, för två år sedan satte vi upp, som nämnt ovan, 

föreställningen ”Tidsmaskinen”.  

 

Jag tycker att det finns klara likheter mellan de två föreställningarna, såsom barn som reser, jinglar 

mellan scenbyten och en berättare som läser. Den största skillnaden mellan föreställningarna skulle 

jag säga är danserna, som möjligen var något mer förkoreograferade vid det senaste storprojektet. 

Det är inte underligt att föreställningarna har en del gemensamt, eftersom förutsättningarna inte 

skiljer sig så mycket från år till år. Frågan är om vi behöver ta hänsyn till de elever som är med på 

fler än ett storprojekt. Finns det en fara i att arbetet tenderar att följa samma mönster år efter år? Vi 

vill att storprojektet ska vara en spännande upplevelse för alla elever, oavsett om man är helt ny 

eller om man varit med förr, därför tror jag att det kan vara lämpligt att fundera lite över 

storprojektets form från år till år. ”Vad gjorde vi sist? Vad ska vi prova på den här gången? Hur kan 

vi arbeta med projektet, så att vi får en så varierad undervisning som möjligt?” En annan aspekt kan 

vara att man gärna håller sig till en form som man vet fungerar, det är bekvämt och man slipper 

otrevliga överraskningar de gånger det inte blir som man önskat och tänkt sig. Det är upp till 

studenter och handledare att besluta hur pass djupt vatten man ska våga sig ut på. 

 

 

 

 

Synpunkter inför framtiden 

Hälften av eleverna i studien kunde inte komma på några särskilda förbättringar inför kommande 

storprojekt. Jag hoppas att det är positivt och att det tyder på att eleverna känner sig nöjda med det 

som föreställningen och arbetet kring denna erbjudit. Ett alternativ är att eleverna känner sig totalt 

maktlösa och därför upplever att det inte är mödan lönt att komma med förslag inför framtiden. 

Men eftersom eleverna i studien varit så positiva till storprojektet som helhet, så hoppas jag att så 

inte är fallet. Det kan vara svårt att komma med förslag så snart efter att projektet avslutades, då 

man fortfarande är uppfylld av det man varit med om. Kanske hade jag fått ett annorlunda resultat 

om jag väntat med intervjuerna någon vecka och låtit upplevelsen sjunka in något. De elever som 

önskade sig förändringar nämnde att de ville spela fler och svårare låtar. En sådan önskan tyder på 

att eleverna vill vidare i sin musikaliska utveckling, möta nya utmaningar och nå nya mål. Det är en 

del av lärandets kraft och något som alla som sysslar med någon form av undervisning bör ta fasta 

på. Egentligen är det olyckligt att skiljas åt efter en sådan urladdning som de två föreställningarna 

av ”Jorden Runt” blev. Brasstudion är slut för i år, vi möter de elever som väljer att fortsätta först 

till hösten. Då får man ta nya tag och det fungerar bra, men det hade varit lyckosamt att kunna 

smida medan järnet fortfarande är varmt. Förloppet att avsluta med konsert, förställning, tävling 

eller dyl. är vanligt inom musikundervisning och ett naturligt och bra sätt att arbeta mot ett mål av 

något slag. Frågan är om det någon gång skulle kunna vara lämpligt att vända på steken, att man 

t.ex. sätter upp en föreställning i början av höstterminen. Då kan man sedan utnyttja den lärandelust 

och energi som eleverna fått under resterande del av läsåret och arbeta vidare mot nya mål. Då har 

eleverna upplevelsen i färskt minne och det blir extra tydligt vad de kan använda sin kunskap och 

sina färdigheter till.  
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Egna funderingar i efterhand 

Det har varit intressant att skriva den här uppsatsen och särskilt fascinerande att intervjua eleverna. 

Innan jag genomförde intervjuerna vågade jag inte hoppas på att få särskilt uttömmande svar; 

eleverna är unga och detta skulle bli ett av mina första försök att intervjua elever någonsin. Men 

intervjufrågorna fungerade och eleverna hade mycket intressant att dela med sig av, vilket var 

fantastiskt kul. 

 

Min undersökning är liten och endast en bråkdel av de elever som medverkat vid storprojektet är 

representerade i undersökningen. Nästa steg skulle kunna vara att utvidga studien till att innefatta 

elever från andra instrumentgrupper/instrumentalstudios, för att undersöka ev. skillnader. Det får jag 

lämna till andra nyfikna. Det skulle också vara intressant att göra ett storprojekt där eleverna får 

bidra med egna idéer under arbetsprocessen. Jag kommer att ha den här uppsatsen i bakhuvudet om 

jag någon gång i framtiden åter får chansen att arbeta med något som liknar storprojektet, i större 

eller mindre skala. 
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Bilaga 1 

Intervju med Yvonne Bergström 13/2 2009 

Yvonne Bergström är f.d. violinpedagog vid Musikhögskolan Ingesund. Hon var den som, inom den 

s.k. stråkverkstaden, startade föregångaren till det som nu kallas storprojektet. Yvonne var vänlig 

nog att berätta hur verksamheten startade på 90-talet. Så här berättar Yvonne: 

 

Jag är född i Köping, som var ett musikaliskt framåtsträvande samhälle med 11.500 invånare. 

Staden befann sig i en kraftig expansion, men musiklivet på 30-talet hade hamnat i ett dödläge 

p.g.a. att ljudfilmen fick sitt genombrott och de orkestrar som funnits under 20-talet dog ut. Så 

småningom bildades södra Västmanlands Orkesterförbund, men det var svårt att få tag i musiker på 

någorlunda hög nivå. År 1944 kom en dansk musikdirektör som hette Sven Koch till Köping. Han 

hade flytt från kriget och fick i uppdrag att undervisa dåtidens folkskolebarn i musik. Kochs grund-

tanke var att musik skulle ingå i den allmänna undervisningen som en integrerad del och att 

musiken skulle hjälpa till att väcka barnens skaparförmåga och lust.  

 

Varje år skulle ett skolsångspel sättas upp och till det skulle eleverna rita scendekorationer. Koch 

stannade i Sverige under ett och ett halvt år, under denna tid startade han med stor entusiasm 

kommunala musikskolor i Arboga och Köping. Han tog hjälp av några musikintresserade 

folkskolelärare och jag hade förmånen att som 8-åring få vara med i starten och få uppleva den 

fenomenala entusiasmen och glädjen. Jag kommer ihåg hur roligt vi hade i samband med 

skolsångspelen. Alla delar skulle tas hänsyn till och föräldrarna letade fram kläder till oss barn. 

Kochs grundtanke med musikskolan var att först ha en rytmorkester, bestående av elever ur första 

klass, och en sångkör. Sedan sattes eleverna in i samspelsgrupper, det fanns t.ex. 9 fiolgrupper med 

5 elever i varje grupp. Så redan då använde man sig av gruppundervisning. Övriga instrument var 

piano, blockflöjt, gitarr, mandolin, klarinett, saxofon och flöjt. Elever ur alla samhällsklasser var 

välkomna och om föräldrarna inte hade råd att betala avgiften så kunde de bli befriade från den. 

Elevavgiften var låg, 3 kr/månad. Efter att ha spelat i samspelsgrupp fick man som elev gå vidare 

till skolorkestern och sedan till ungdomsorkestern. Jag minns fortfarande min första konsert, vi var 

150 barn och jag hade spelat fiol i tre månader. Det var så roligt, minns jag. Vi fick också spela upp 

enskilt. 

 

När Sven Koch så småningom for så fick vi en ny musikledare i form av Torsten Nilsson. Han  

skrev och arrangerade musiken till flera sångspel, bl.a. av H.C. Andersen och Elsa Beskow.  

Torsten Nilsson skrev verkligen direkt för oss barn och alla ville vara med på musikskolans 

aktiviteter, antingen som musiker, sångare, skådespelare, körsångare, i baletten eller som kuliss-

målare. Jag tycker att musikskolans aktiviteter blev avgörande för min framtid. Det spelade ingen 

roll att jag bara hade spelat tre månader första gången jag deltog i ett sångspel, eftersom stämmorna 

var anpassade även för oss nybörjade. Därför lät det aldrig illa. Vi hade dirigenter av god kvalitet 

som var entusiastiska och det betydde oerhört mycket. Den goda stämningen spred sig över hela 

Köping. Många barn ville vara med, därför ordnades auditions. Jag ville lära mig att spela fiol 

ordentligt så att jag kunde få vara med i sångspelets orkester. Det var viktiga år för mig och jag har 

alltid haft sångspelen i åtanke, särskilt när jag senare arbetat som metodiklärare på musikhögskolan. 

Jag har velat återskapa det hela, eller åtminstone få berätta om starten som jag fick, hur man kan 

arbeta med elever redan från första början.  
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På Ingesund fanns en sensor som hette Sven Karpe, han hade en idé om att elevernas instrumental-

undervisning borde föras samman med rytmikundervisning. Detta synsätt stämde med mina egna 

upplevelser från barndomen. Inom övningsundervisningen måste vi ta vara på barnens kreativitet 

och fantasi och utveckla en helhet med sång, dans, rörelse och spel. Vi bör fokusera på det lustfyllda 

lärandet och lägga mer tid på den musikaliska miljön. På det viset kan man motivera eleverna, att 

övning och utveckling på instrumentet kan leda till att man har roligt på andra sätt. Vi startade 

stråkverkstaden, där vi ägnade oss åt spel, sång och rörelse. Flera studenter kom till mig med 

önskemål om att få mer träning i att leda ensemble. Vi satte ihop en grupp övningselever och sågs 

till en början under ett antal lördagar. Vi bytte senare dag och sågs på tisdagar i stället. Då fick 

eleverna först sina enskilda lektioner, sedan ett rytmikpass och sist spel i ensemble. Studenterna 

hade en gemensam planering inför lektionerna och en utvärdering efteråt. Många studenter som 

kommit ut i arbetslivet har senare varit mycket tacksamma över att de fått ta del av det här 

arbetssättet, med både rytmik och ensemblespel. 

 

För egen del hade jag fortfarande min barndoms sångspel i huvudet och stråkverkstaden satte så 

småningom upp föreställningen ”Egberts äventyr”, baserad på en bok skriven av en engelsk 

violinpedagog. Vi hade tre olika nivåer i orkestern och en mängd olika låtar med i föreställningen. 

Vi gjorde en hel show, med dans, rekvisita och även medverkande studenter. Det blev stor succé, 

lokal-TV var där och vi fick ge flera föreställningar. Stråkverkstaden satte upp ett antal föreställ-

ningar under årens lopp, med olika teman, bl.a. musik från Balkan, Mamma Mia och Astrid 

Lindgren. Med Mamma Mia fick vi åka ända till Hagfors med vår föreställning, vi hade med en 

afro-grupp från IMH och t.o.m. jag var med i orkestern, för jag tyckte att det var så vansinnigt kul 

att vara med och spela. Några av de elever som var med då går nu på gymnasiet och de pratar 

fortfarande om hur roligt de hade på den tiden. 

 

Jag ser inget negativt med att arbeta på det här sättet, i större projekt med många elever inblandade, 

utom möjligen när det gäller tidsaspekten. För det tar mycket tid, det gör det. Men jag tycker ändå 

att det är värt tiden och mödan, när man ser vilka resultat man når och hur entusiastiska barnen blir. 
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Bilaga 2                                     
                                      Karlstads universitet 

 Musikhögskolan Ingesund 

 

 

Kursplan 
 

 

 

Kurskod: [Kurskod] 

Instrumentalstudio med storprojekt 2, 3 poäng  

Nivå: A 

 

 

1. Beslut om inrättande av kursen 

Kursplanen är fastställd av institutionsnämnden vid institutionen Musikhögskolan Ingesund vid 

Karlstads universitet 2003-12-03 och skall gälla från ht 2003 vid Karlstads universitet.   

 

2. Utbildningsområde 

Musik 75%, utbildning 25% 

 

Syfte och mål 

Kursen vänder sig till studerande som genomgår eller genomgått lärarutbildning med inriktning 

instrumental musik samt till andra med motsv. instrumental och pedagogisk kompetens. 

 

Kursens syfte är att ge den studerande en fördjupad träning i instrumentalstudioarbete, såväl på 

det egna instrumentet som med instrument ur andra instrumentfamiljer. 

 

Efter genomgången kurs ska den studerande ha erhållit fördjupade kunskaper om och 

erfarenheter av arbete i arbetslag och av att i samarbete med andra utveckla, prova och utvärdera 

olika arbetsformer och innehåll i instrumentalundervisning, även över den egna 

instrumentfamiljens gränser. Den studerande ska härigenom ha fått fördjupad tillgång till olika 

verktyg för att, självständigt eller i samarbete med andra, göra undervisning med och för 

framtida elever innehållsrik, varierad, flexibel, konkret och så stimulerande, att den aktivt kan 

bidra till dessa elevers lärande och utveckling, såväl i form av färdigheter på det egna 

instrumentet som kunskaper om musik och musikutövande i vid mening. 

 

4.   Kursens innehåll 

Kursen ges i olika varianter med olika handledare beroende på kursdeltagarnas resp. instrument.  

 

Instrumentalstudions arbetsformer fördjupas genom att de studerande ingår i olika större och 

mindre lärararbetslag, som under handledning gemensamt planerar, genomför och utvärderar en 

innehållsmässigt varierad och integrerad undervisning för grupper av elever, i olika åldrar och 

på olika nivåer, inkl projektarbeten med offentliga redovisningar och konserter. Minst ett av 

dessa projekt ska vara av karaktären storprojekt med elever på olika instrument och innebära ett 

samarbete mellan studenter från olika instrumentgrupper. Inom arbetslagen fördelas 

arbetsuppgifter utifrån kursdeltagarnas kompetens, erfarenhet och behov. Obligatoriska 

uppgifter kan förekomma. Som stöd för det praktiska arbetet ingår i kursen en seminarieserie 

med för instrumentalstudio relevanta ämnen. 
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5.   Undervisning och examination 

Undervisningen består av lektioner i instrumentalstudiometodik, handledning av de studerandes 

planering och arbete med elevgrupper inkl muntlig och skriftlig utvärdering av det 

gemensamma arbetet och den egna arbetsinsatsen samt seminarier. 

 

Examinationen sker i form av kontinuerlig bedömning av den studerandes utförande av 

förelagda uppgifter och aktiva deltagande i gemensamma och individuella arbetsprocesser, i 

projekt, storprojekt och redovisningar med eleverna samt i seminarier. Kursen bedöms med 

något av betygen Godkänd eller Underkänd. Studier enligt denna kursplan kan fullföljas inom 

ett år efter det att den ersatts med annan kursplan. 

 

Överlappning 

Överlappande kurser får inte samtidigt läggas till grund för examen. Överlappning mellan 

kurser föreligger ej.   

 

 Ny examinator 

Student, som underkänts två eller flera gånger på samma kurs, kan hos respektive institutions 

prefekt begära att ny examinator utses. 

  

 Övriga upplysningar 

Institutionen utfärdar på begäran kursbevis. 

 

6.   Särskilda behörighetsvillkor 

Godkänd kurs Instrumentalstudio med storprojekt 1, 3 poäng.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


