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Sammanfattning 

   Denna undersökning handlar om hur videofilm används i undervisningen. Med videofilm 

avser jag TV, DVD, VHS och filmklipp från Internet eller andra källor. Jag utgick från tre 

möjligheter med användandet av videofilm i undervisningen:  

 videofilm som eleverna kan öva till när de kommer hem, till exempel 

instruktionsfilmer 

 filmning av eleverna 

 förevisning av skickliga musiker 

För att ta reda på olika stråklärares tankar och erfarenheter av mediet genomförde jag nio 

intervjuer. Jag ville också veta efterfrågan på instruktionsvideos bland stråklärare och 

kontaktade olika producenter och distributörer.  

   Trots att det inte var vanligt att använda olika medier i undervisningen bland mina 

respondenter, såg de positivt på videofilm som hjälpmedel. Men det fanns också en rädsla för 

att mötet mellan lärare och elever skulle kunna upphöra. Det var svårt att se ett samband 

mellan lärarnas repertoar/metodik och användandet av videofilm. Både lärare och läromedels-

förlag trodde att det var en generationsfråga och att användandet av multimedia i undervis-

ningen kommer att öka inom de närmaste åren. 

 

Nyckelord: stråkinstrument, undervisning, metodik, videofilm, instruktionsfilm 

 

Abstract 

   This study is about how video films are used in teaching. By video film, I am referring to 

TV, DVD, VHS and film clips from the Internet or other sources. I imagined three areas of 

usage in which video films could be used for educational purposes:  

 video films for the students to bring home to assist with their practising, for example a 

tutorial video 

 filming the students 

 showing skilful musicians  
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I made nine interviews to discover different string teachers’ thoughts and experiences of the 

medium, and their student’s reactions. I also wanted to know the demand for tutorial videos 

among string teachers and contacted producers and distributors. 

   Though media wasn’t frequently used in teaching among my respondents, they saw video 

films as a helpful aid. But there was also a fear that the interaction between teachers and 

students would disappear. It was hard to see a connection between teachers’ different 

repertoire and methods, and their use of video film. Teachers, and companies that produce 

teaching media, believed that the use of multimedia in education was indicative of the 

generation, and that we could expect an increase of multimedia use in teaching.  

 

Keyword: string instrument, education, method, video film,  tutorial video, 
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Förord 

   Som blivande cellolärare och stråkpedagog har jag funderat på hur man skulle kunna få 

eleverna att minnas det de har lärt sig på lektionen. Ett medium som jag har fastnat för och 

vill undersöka är videofilm. Min tanke är att det vore det ultimata övningsverktyget, eftersom 

jag själv alltid har önskat mig en liten lärare som jag kunde ta med mig hem. Därför skulle jag 

vilja ge eleverna ett undervisningsmaterial där en övningsfilm ingår. Sedan finns det många 

bra inspelningar med bra cellister som jag skulle vilja använda som inspiration till mina 

elever.  

 

   I min undersökning vill jag ta reda på mer om videofilm i stråkinstrumentundervisning, om 

och hur det används, om det finns några risker och nackdelar som jag inte har tänkt på eller 

om det finns ytterligare sätt att använda film än de jag har funderat över. 

 

Ett stort tack till alla som har varit mina intervjupersoner, till er som på annat sätt bidragit 

med hjälp till mitt examensarbete och till Ingvar Dahl för god handledning.
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Syfte 

   Vi lever i en värld där allting strävar efter att bli så effektivt som möjligt. Kommunika-

tionerna har blivit allt snabbare, nu räcker det med att man startar TV eller dator för att möta 

hela världen i sitt vardagsrum. Barn tillbringar mycket tid framför dator- och TV-skärmar. 

Hur når musiklärare ut till barnen i dag? Hur ser de på sin roll som förmedlare av den 

instrumentala traditionen och hur mycket vill de förnya sig? Hur ser stråkpedagoger i Sverige 

och Norge på ny teknik i sin undervisning? Min undersökning handlar om stråklärares attityd 

och användning av videofilm som verktyg i undervisningen och som hjälpmedel för elevernas 

självstudier. Jag hoppas få en tydligare bild av mina framtida kollegor och ta lärdom av deras 

erfarenheter när det gäller videofilm och andra medier i undervisningen. 

 

   På instrument som gitarr, trummor och keyboard finns många instruktionsvideos för att 

elever, som inte får plats på musikskolan, ska kunna få instruktion och förebilder på annat 

sätt. Men hur ser utbudet ut för stråkinstrument? Efterfrågas undervisningsfilmer? 

 

Bakgrund 

   Multimedia i utbildningssyfte har funnits sedan några decennier tillbaka. Under 1980-talet 

kom dock rykten om att medievåld kunde påverka barn och i samband med det stannade 

utvecklingen av medieundervisning upp till viss del. (Danielssons 2002) I dag, i vanliga 

skolor, finns det många projekt som bygger på att använda medieverktyg som exempelvis 

videofilm. Enligt mina erfarenheter används dock inte videofilm i lika stor utsträckning i 

musik- och kulturskolor.  

 

På SMoKs hemsida under rubriken Vad är SMoK? noteras bland annat:  

 

SMoK verkar för en ständig förnyelse och utveckling av pedagogiska metoder, 

läroprocesser, organisation, elevinflytande och teknik i undervisningen… 

 

   Det finns väldigt lite forskning på just media i instrumentalundervisningen därför har jag 

valt att även söka bland källor som berör grundskola och gymnasium.  
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Hur kan multimedia påverka vårt lärande?  

 

Dagens barn och ungdomar attraheras av rörliga bilder. Det är en 

uttrycksform de vuxit upp med och lärt sig tolka – inte bara som ljud och  

bild, utan som ett språk i sig. (Danielsson 2002 sid 1) 

 

   Ungdomar har ofta stora förebilder inom musik. Via media får de kontakt med idolerna som 

bidrar till att skapa deras drömmar och ideal. Idolerna inspirerar ungdomarna i hur de agerar 

och vilka kulturella val de gör. (Rørhus 1993) Kan vi som musiklärare påverka eleverna 

genom att också visa andra idoler och förebilder och smitta dem med vår entusiasm via 

medierna idag?  

 

   Enligt mina egna erfarenheter av elever från praktik och vikariat är det många av dem som 

ser mycket på TV och prioriterar detta framför att öva. Samtidigt är det många som önskar att 

bli bättre på att spela. 

 

Vilket inflytande har lättvindighetssamhället?… Hur är det med instrumental- 

undervisningen, där man avgjort måste göra något mer än att trycka på en  

knapp eller två… Via TV, video med mera får dagens elev stora doser av 

passiviserande underhållning, av professionella baserat på professionell 

”underhållningspsykologi”. Blir instrumentallärare rädda för att inte roa och 

underhålla sina elever? Eventuellt på bekostnad av vad då? Å andra sidan ser  

vi också tydliga tecken på att folk vill något mer än att underhållas.”  

                (Oluag Fostås 2002, sid 19, egen övers) 

 

   Det är viktigt att skilja mellan vad barn kan lära sig och vad de faktiskt lär sig med hjälp av 

de olika medierna. Barn kan lära sig mycket av att se på TV. Mediet är speciellt bra för att ge 

förståelse för förlopp och processer. Man har observerat hur barn, som har sett ett program om 

en ny skidteknik börjar prova ut den i praktiken. I en svensk undersökning presenterades en 

historia om hur det går till när ett frö blir ett träd. Där jämfördes en grupp barn som såg 

historien med en annan grupp som hörde samma sak berättas. De barn som fått se bilderna 

kom ihåg historien bäst. I en liknande undersökning om folksagor, kom de barn som sett på 

TV lättare ihåg handlingen samt gester och mimik, medan barn som lyssnat på den kunde 

komma ihåg repliker bättre. (Werner 1994)  
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   Det är fortfarande inte klart vad bildspråk är om man jämför med det verbala, eftersom det 

är svårt att avläsa vad personer har förstått när de inte bara kan förklara det med ord. 

 

   Det har vidare tydligt visat sig, att barn som är vana vid ett medium lättare lär sig via detta 

än barn som inte är vana vid det. Men vad man lär sig av exempelvis TV-tittande avgörs alltid 

av vad tittaren har för mental insats och inställning till vad de kommer få se. TV:n är trots allt 

vårt främsta avslappningsmedium och frågan är hur aktiva vi vill vara när vi använder den. 

(Werner 1994)  

 

   Från en ljudinspelning eller från det man minns av en instruktion kan det vara svårt att 

avgöra hur man ska hålla en stråke; hur man ska hålla sitt instrument rätt eller hur man får 

fingrarna på rätt plats. Det är ju inte ovanligt att veckans lektion får ägnas åt att rätta till allt 

eleven har glömt. Att lära sig att spela ett instrument underlättas av att man får se hur andra 

gör. Å andra sidan kan en ljudinspelning bidra till att man lättare kan fokusera på musiken.  

 

   Mycket forskning tyder på att egen aktivitet, feedback och interaktion med personer och 

fysisk verklighet (det som är omkring oss; det som vi kan ta på) har mycket större inflytande 

på barns utveckling än vad t ex mediebruk har. (Vettenranta 2007)  

 

Vad kan påverka lärarnas roll i dagens multimediesamhälle? 

 

   Lärare har den mediekultur som de är uppväxta med. Dagens mediekultur kan verka 

främmande och lärarens egna principer kan behöva omvärderas. Det finns två motpoler i 

mediediskussionen. Några hyllar IT för att vara oändligt av läromöjligheter som kommer att 

öka barns aktivitet, fantasi och främja jämlikhet i samhället. Den andra sidan ser många risker 

med media, bland annat att det kan vara beroendeframkallande, locka fram aggressivitet, ge 

bristande social och kroppslig träning och på så vis skapa ett främlingskap till verkliga livet.  

Man talar också om att medier tar barnen från föräldrarna. Det finns en risk för att barn blir 

kunskapsauktoriteter, eftersom de ofta är bättre på att använda medier. På så vis blir hierarkin 

omvänd mellan vuxna och barn. Det finns också en risk att skolkulturen krockar med 

populärkulturen för att barnen då kan komma att se skolan som något de inte kan ta med sig in 

i sin värld. (Vettenranta 2007) 
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   Under 90-talet satsades stora summor på IT i skolan utan att det fanns några tydliga mål 

med vad tekniken skulle användas till. Detta gjorde att förhoppningarna, om att elevernas 

lärande skulle effektiviseras, lärarna skulle bli skickligare och kontakten med samhället skulle 

bli bättre, inte infriades. Ulla Riis (2002), professor vid Uppsala universitets Pedagogiska 

institut, kritiserar satsningen och efterfrågar istället en större diskussion om samhälle-teknik-

människa. Hon anser också att det finns fler viktiga frågor inom skolan som är värda att satsa 

pengar på.  

    

Vad finns det för resurser ute i skolorna?  

 

… Pedagogerna talar om brister i egen mediekunskap eller brist på resurser i 

form av teknik och ekonomi på skolan för att genomföra mediepedagogik.          

                                                                                  (Danielsson 2002, sid 184)  

 

Finns det liknande brister på musik- och kulturskolorna? 

 

   För att komma vidare med utvecklingen av instrumentalundervisning, skulle den 

pedagogiska metoden ”Kaos” kunna vara ett alternativ. Kaos innebär i detta sammanhang ett 

sätt att som lärare improvisera sig fram och pröva nya metoder på sina elever. Samtidigt 

utvärdera hela tiden för att ge sin undervisning nya ramar.  

 

Skolan har varit bra på att ge struktur och ordning men sällan på ett kreativt 

sätt. Begreppet ”kaos” har av tradition en negativ klang. Vi menar att kaos kan 

vara grogrunden för något positivt… Kaos som pedagogisk metod innebär att 

man är villig att utsätta sig, att pröva sig fram. Poängen är att man inte ska 

fastna i stelbenta mallar, utan jobba på, utvärdera och pröva nytt igen. Dessa 

moment av ”kaos” ligger inbäddade i produktionsarbetets struktur. (Almquist 

och Nordmark (2001, sid 149) 
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   Men vill lärare använda sig av ett kaos, vågar de tänka kreativt, när de redan har rutiner som 

de trivs med och är det nödvändigt för dem att utvecklas i den takt som kaos kan innebära?  

 

Hur kan lärare och elever mötas med medier som verktyg? 

 

   I tidskriften STRAD beskrivs hur den amerikanska violinläraren Laurie Niles har använt  

sig av Internet och Youtube i sin violinundervisning. Hon tycker att hon kan se märkbara 

förbättringar hos barnen. Samtidigt upplever hon också att de är fascinerade över att de har 

sett sin lärare på dataskärmen hemma. (STRAD, sept 2008, sid 42) 

 

   Det är inte alla föräldrar, som har möjlighet att komma till spellektionerna och eleven 

lämnas ensam med sitt spelande om inte föräldrarna har tidigare kunskaper att hjälpa eleverna 

när de kommer hem. Nordahl (2007) skriver om hur viktigt det är att skola och hem arbetar 

tillsammans som ett ”vi” för att eleverna ska få ett sammanhang. Att filma eller spela in 

undervisningen eller göra som Laurie Niles och låta barnen få med sig undervisningen hem 

skulle kunna underlätta kontakten och samarbetet mellan hem och skola. Rimligen borde det 

ge föräldrarna ett hjälpmedel för att kunna överblicka sitt barns övande?  

 

   Flera undersökningar tyder på att man minns och lär sig bättre av undervisning som bygger 

på det auditiva istället för det visuella. I kontrast mot detta har man funnit att man för ett 

bättre långtidsminne tjänar på visuella presentationer (Korenman, Peynircioglu 2007).  

Att göra denna uppdelning är dock måhända mer av akademiskt intresse, eftersom praktiskt 

taget allt undervisande och lärande innebär att alla sinnesorgan aktiveras på ett eller annat sätt. 

 

   Människor är dock ofta olika bra på att lära sig genom att se eller att höra och det finns 

bevis för att man når bättre resultat om man som lärare tar hänsyn till skillnader i inlärningen 

hos eleverna. Det talas om olika lärstilar. I multimedia som videofilm, får eleven både det 

visuella och det auditiva, vilket kan göra att man på de korta instrumentallektionerna kan 

fokusera mer på det taktila. Exempelvis kan man hjälpa en elev att spela vibrato genom att 

”skaka” deras arm eller hand. I Korenmans och Peynircioglus undersökning fann man att både 

effektiviteten av inlärning, igenkänning och minne var bättre när materialet presenterades på 

det sätt som personen föredrog. Även om musik är auditiv spelade det ändå roll om personen 

som testades var auditiv eller visuell i sin lärstil. 
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   I dagens stråkskolor medföljer ofta en CD-skiva, detta för att eleven ska kunna öva samspel 

och lättare minnas spelläxan. På de första sidorna i spelboken finns det fotografier/teckningar 

på barn som visar en bra hållning, men efter någon lektion är det troligt att eleven inte blädd-

rar tillbaka.  

 

Hypoteser 

   Kanske finns det ett motstånd mot att använda ny medieteknik i musikskolorna för att det 

saknas en längre tradition? Kanske lärarens ålder och brist på erfarenhet och kunnande spelar 

in för attityden till att lära ut med videofilm som hjälpmedel? Om lärarna har uppfattningen av 

att eleven redan spenderar onödigt mycket tid framför TV:n kan det också bidra till skepsis. 

Om eleven inte är motiverad och inte utnyttjar videofilmen är den värdelös. 

 

   För en elev kan det verka motiverande när videofilm används som en variation i 

undervisningen. Att se sig själv spela på film kan upplevas ovant och rent av obehagligt och 

används kanske inte mycket på grund av det. Säkert finns det många andra ”risker” som 

dåliga/felaktiga instruktioner och inspelningar; mindre träning av minnet av vad som hände  

på veckans lektion; bristande självständig utveckling e t c. 

 

    De som använder videofilm för att underlätta elevers egenövning kan få elever som lättare 

minns läxan. Som en konsekvens kan man uppleva att eleverna kommer bättre förberedda till 

nästa lektion. Eleverna kan tillägna sig en bättre bild av det ergonomiskt riktiga. Dessutom 

kommer föräldrar och övrig hemmiljö i kontakt med musiken och förebilderna på ett mer 

aktivt sätt, och läroprocessen kan bli ”daglig” på ett tydligare sätt. 
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Problemformulering  

 Hur ser stråklärare på användandet av film (inspirationsfilm, övningsvideo 

eller videoinspelning av eleven) i undervisningen?  

 

 Har de själva använt film i sin undervisning, och vilka egna erfarenheter har de 

i så fall?  

 

 Vad lär sig eleverna av medieundervisning enligt respondenternas 

erfarenheter? 

 

 Hur ser efterfrågan ut på färdiggjorda instruktionsfilmer och vad erbjuds?  

 

 Har lärarnas metod och repertoar något samband med hur de ser på film som 

verktyg?



 13 

Metod 

   Först sökte jag efter tidigare forskning och litteratur i ämnet medieundervisning. Jag tyckte 

att det var svårt att hitta bra sökord och kanske mina efterforskningar blev lite begränsade på 

grund av detta.  

 

   Eftersom jag ville ha ett lärarperspektiv på mina studier valde jag att intervjua olika lärare. 

Jag begränsade mitt urval av respondenter till enbart stråklärare. Det beror delvis på att det är 

den instrumentgrupp som berör mig mest, och för att jag tror att stråklärare har den starkaste 

undervisningstraditionen. Violinmetodik med väl genomarbetade skolor fanns redan i mitten 

av 1700-talet.  

 

   Jag valde också att fråga några olika läromedelsföretag om hur stor efterfrågan det finns på 

färdiggjorda instruktionsfilmer. Av åtta tillfrågade företag fick jag svar från fyra. Det fanns 

också någon som inte ville delta av oro för att det skulle kunna dyka upp konkurrenter! 

Alla har inte svarat på samtliga frågor. På de flesta av företagens hemsidor kan man dock  

läsa om deras bakgrund. 

 

   För att arbetet inte skulle bli alltför omfattande valde jag att genomföra 9 kvalitativa 

intervjuer med yrkesverksamma stråklärare. Det innebar att jag valde bort 2 av de jag redan 

haft kontakt med och kontaktade inte alla lärare på 2 av de musik- och kulturskolor som mina 

respondenter kom ifrån. Jag tänkte att medieerfarenheter varierade med åldern och ville helst 

att respondenterna skulle vara i olika åldrar. Det var dock svårt att veta hur gamla de var 

innan man tog kontakt med dem och på så vis blev inte spridningen så stor som jag först hade 

trott att den skulle bli.  

 

Mina respondenter bland stråklärarna varierade på följande sätt: 

 Kön, fyra kvinnor och fem män. 

 Ålder (mellan 30 – 57 år). Kvinnor 30, 49, 51, 53. Män 30, 41, 45, 53, 57 

 Utbildning (alla har högre stråkpedagogisk utbildning utom en, som har musiker-

utbildning.) 

 Yrkeserfarenhet 2, 9, 15, 17, 26, 28, 30, 30 och 32 år 

 Instrument – 2 cellolärare, 2 kontrabaslärare. Eftersom det finns flest violinlärare på 

musik och kulturskolorna har jag 5 som mina respondenter.  



 14 

 Repertoar i undervisningen – vilket undervisningsmaterial de använder. 

 Land – eftersom jag för tillfället studerar i Norge är 4 av 9 respondenter norska och 

från samma kulturskola. Sedan är de övriga 5 från 4 olika svenska musik- och 

kulturskolor.  

 

   För att hitta mina respondenter tog jag kontakt med musik- och kulturskolors administra-

tioner eller besökte deras hemsidor. Jag ringde eller e-postade ut en förfrågan om de ville 

ställa upp på en intervju. De som fick förfrågan via telefon var alla intresserade av att delta 

medan bara ett fåtal av dem som fick förfrågan via e-post svarade. Urvalet av respondenter 

blev därmed tämligen godtyckligt. Det finns också en möjlighet att de som inte besvarade min 

e-post var av en kategori som inte är mediekunniga och som helt enkelt inte har någon vana 

vid datakommunikation. Alla intervjuer spelade jag in och skrev ned ordagrant för att välja ut 

de citat som var mest relevanta för min undersökning, dessa presenteras resultat-

redovisningen. Mina respondenter har alla fått fiktiva namn som börjar på samma bokstav 

som deras instrument.  
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Presentation av respondenterna 

 

Violin och viola  

 

   Norge, kvinna Vivi 30 år. Har studerat 5 år på violinpedagogik och musikutövning på 

konservatorium. Dessutom ett år med viola, ett år piano och gehörsmetodik. Undervisar på 

kulturskola på alla sina instrument. Hon började som vikarie 1999 och har haft fast jobb från 

2002. Repertoar: Ingen speciell skola men ett gemensamt nybörjarmaterial med kulturskolans 

stråksektion. Repertoaren varierar mellan eleverna, ofta är det sånger som barnen känner igen 

samt skalor med stråkövningar och etyder.  

 

   Norge, man Viktor 30 år. Violinpedagog på konservatorium i Polen och vidareutbildning  

med kammarmusik på konservatorium i Norge. Har undervisat 2 år på kulturskola och använt 

repertoar från sin egen skolgång och kompletterat med ett sin kulturskolas nybörjarmaterial. 

 

   Norge, man Vegard 53 år. Har 2 år på grundutbildning och 2 år musikpedagogisklinje på 

konservatorium. 28 års erfarenhet av undervisning. Gemensamt nybörjarmaterial på kultur-

skolan. Använder en del Suzukimaterial men är inte utbildad Suzukipedagog. Kompletterar 

med teknikövningar.  

 

   Sverige, kvinna Vanja 49 år. Har studerat på olika högre musikutbildningar i Sverige i 3 år.  

30 års erfarenhet av läraryrket. Använder Eva-Britt Grattes metodik ”Regnbågen” och 

undervisar mycket i grupp för att ge varje elev längre undervisningstid.  

 

   Sverige, kvinna Vera 53 år. Har studerat 4 år på högre musikutbildning i Sverige; har även 

gjort 3 Suzukisteg i Sverige och 2 år för John Kendall. Har arbetat i 30 år med avbrott för 

föräldraledighet. Undervisar gärna med Suzukimetoden. För tillfället är hon vikarie och 

anpassar repertoaren till vad eleverna har spelat förut.  
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Cello 

 

   Sverige, man Ceasar 57 år. Har studerat 4 år högre musikutbildning i Sverige. Har arbetat i 

32 år, varav 1 år på Färöarna. Använder Ulrik Lundströms cellisten 1, 2 och 3, Reinagels 

duetter samt olika val ur sitt bibliotek. För sina kontrabaselever använder han Guldbrandsen 

och Lundström.  

 

   Sverige, kvinna Cecilia 51 år. Har studerat 4 år högre musikutbildning i Sverige, musiker- 

och pedagogisk inriktning, därefter följde studier för William Pleeth. Har arbetat i 26 år. 

Använder gärna Ulrik Lundström. För äldre nybörjare använder hon Feuillard. Annars 

använder hon Råberg och elever som kommit vidare får ofta spela från den klassiska 

repertoaren. Har ett stort bibliotek. Använder skalor och etyder. 

 

Kontrabas 

 

   Norge, man Kåre 45 år. Gick 3 år på norsk musikhögskola, 1 termin i Prag och privat för en 

basist på Operan. Har 15 års erfarenhet av undervisning. Är väldigt trogen Streicherskolan 

från början till slut. Kompletterar med etyder, Applebaum för nybörjare och en egen skola 

med en undervisningskarusell. Använder mycket teckningar, sång och härmövningar med 

pizzicato i början.  

 

   Sverige, man Kalle 41 år. Har studerat 4 år högre musikutbildning i Sverige. Har arbetat 17 

år som lärare. Anpassar repertoaren till eleverna. Vill de ha en utmaning eller vill de spela 

något de kan? Anpassar stycken till elevers nivå. Använder notprogram och tycker det är 

smidigt. Ger även sina elever undervisning i piano och komposition. 
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Intervjufrågor till lärare i musik/kulturskola 

 

1. Man eller kvinna… 

2. Ålder? 

3. Utbildning? 

4. Hur många år har du arbetat som musiklärare? 

5. Vilken repertoar använder du i din undervisning? Använder du dig av någon speciell 

skola eller metodik?  

6. Vilken betydelse har  

a) notläsning 

b) musikinterpretation  

c) instrumentalteknik i din undervisning?  

7. Har ditt sätt att arbeta förändrats genom åren? Hur i så fall?  

8. Använder du videofilm i undervisningen?  

9. a) Videofilmar du eleverna, visar du filmer med kända musiker, använder du några 

färdiga instruktionsfilmer för ditt instrument, har du någon film som eleverna kan öva 

till hemma, eller använder du videofilm på något annat sätt? Hur gör du? Berätta! Vad 

lär sig eleverna enligt dina erfarenheter? Vilka problem har du stött på?  

b) Om du inte använder videofilm på något sätt, kan du tänka dig att göra det? 

10. Kan du se några risker med att använda videofilm och medier i undervisningen? Vilka 

då? Har du några erfarenheter av det? 

11. Vad anser du att föräldrarna ska ha för roll i undervisning som innehåller videofilm? 

12. Hur ser du på användandet av andra medier i din undervisning? Dator, Internet, Mp3, 

CD? Vilka medier använder du helst och vad ser du för fördelar med dessa? 

 

Frågor till läromedelsföretag 

 

 

a. Varifrån kommer initiativet till att producera undervisningsmaterial via videofilm? 

b. För vilka instrument har ni material? 

c. Finns det någon efterfrågan på andra instrument? Hur ser efterfrågan ut inom 

stråkundervisningen? 

d. Vilka svårigheter finns i produktionen av dessa läromedel?(Inspelningens aktörer / 

köpare?) 

e. Hur ser framtiden ut på området – enligt er prognos? 
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Resultatredovisning med kommentarer 

Svaren från lärarna 

Svaren på frågorna 1-5 sammanfattas under rubriken  

Presentation av respondenterna på sida 14. 

 

 

   6. Vilken betydelse har notläsning, musikinterpretation och instrumentalteknik i din 

undervisning?  

 

…en del har ju jättefin motorik och så har de ingen känsla. Och så finns de 

som spelar jättebra men de visar sig inte alls kunna läsa noter. Då får man ta 

tag i det… Men man kan ju inte bara jobba med svagheterna för då blir det ju 

jättetråkigt. Det är ju snarare så att svagheterna får åka med på styrkevagnen. 

(Ceasar) 

 

   Alla lärare ville att eleverna skulle lära sig noter men sex stycken påpekade att det var 

viktigt att fortsätta att spela på gehör. Fem av mina respondenter började inte med notläsning 

kopplat till instrumentet. I början lät de barnen härma och spela på gehör för att samtidigt leka 

in noterna vid sidan om. De tyckte att det var viktigast att barnen har grundläggande teknik på 

plats först innan de skulle koncentrera sig på något ytterligare. Lärarna sjöng på tonnamn, 

siffror, ritade noter eller hade notläsningskort. Kalle tänkte tvärtom att det var viktigt att börja 

med noter med en gång. Han hade försökt att undervisa sina första elever på gehör. 

 

… de eleverna som jag hade mitt första arbetsår blev ju väldigt dåliga på att 

läsa noter… det är svårt att backa sen…När man kan spela en massa svåra 

saker så ska man titta på noter och spela något som är lättare. (Kalle) 

 

   För musikalisk interpretation fanns olika metoder. Vanja lät barnen spela svåra stycken för 

att arbeta med teknik och lättare stycken för att arbeta med musik. Vera förklarade för 

eleverna hur de skulle se hur musiken var uppbyggd och hur de kunde variera olika tema. Det 

ansågs vara lätt även för de minsta barnen att göra skillnad på starkt och svagt. Cecilia tyckte 

att det var bra att ha musikaliska uttryck som ett hjälpmedel att minnas stycket. 

 

För alla stycken har ju olika stämningar i sig. Och det kan man ju plocka fram 

även på den minsta lilla låten. (Cecilia)  



 19 

 

   Tekniken är basen, utan en bra teknik blir det ingen bra musik menade många. Kåre var 

väldigt noggrann och förklarade utförligt för eleverna tills de kunde ett system för hur de 

skulle lösa tekniska problem. Viktor och Vanja visade i stället eleverna hur de skulle göra 

genom att dra i deras stråkar och ”ge” dem vibraton. Kalle arbetade länge med flera stycken 

på samma nivå. Vera använde mycket egna övningar och Vivi uppmuntrade eleverna till att 

själva försöka finna det sätt som gjorde att det lät bäst. Fem av dem kompletterade elevernas 

spelrepertoar med etyder eller skalor. 

 

Kommentar: På denna fråga kom många intressanta svar som inte är relevanta för min 

huvudfråga. Det som kan vara av intresse är att de allra flesta av respondenterna använde en 

metod som gick ut på att nybörjareleverna fick härma dem. Den sortens undervisning borde 

kunna ge utrymme - kan man tycka - för att använda instruktionsfilmer, som ofta är 

uppbyggda på det sättet. 

 

   7. Har ditt sätt att arbeta förändrats genom åren? Hur i så fall? Sex av dem berättade 

att de utgick från hur de själva har blivit undervisade och lät elevernas behov styra 

utvecklingen av sin undervisning. Vegard hade börjat använda mer multimedia än förr. Vivvi 

tänkte att det var de ”svåra” eleverna som gjorde att man tog sig framåt som lärare. Kåre, 

Vivvi och Vegard använde mer gehör och sång speciellt i nybörjarundervisningen, än vad de 

gjort tidigare. Vanja hade fått mer distans till sig själv för att orka med bättre. Vera däremot 

hade blivit mer självkritisk för att inte ha för stora krav på dagens barn som lever i ett allt för 

stressat samhälle, där allt ska gå fort och vara roligt. Kalle hade en tydligare plan för sina 

elevers studiegång. Kåre hade blivit bättre på att få sina elever att fortsätta spela och höll på 

att utveckla ett inspirerande nybörjarmaterial. Cecilia hade blivit mer effektiv av all erfarenhet 

som hon hade fått. Hon undrade varför man alltid skulle möta eleverna ”i deras värld” istället 

för att föra traditionen vidare. Hon såg en nytta i att eleverna får uppleva att saker och ting 

ibland måste ta tid.  

 

   Genom att själv ha lärt sig andra instrument hade Ceasar fått nya infallsvinklar på 

celloundervisningen men han upplevde att han inte kan se någon särskild utveckling i 

instrumentundervisningen. Han tyckte att nya lärare undervisar på det sättet som hans gamla 

lärare gjorde.  
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Ja de kommer tillbaks och framtiden ser ut som forntiden. Det är lite äckligt på 

något sätt. (Ceasar) 

 

Kommentar; Cecilias tankar om att ge eleverna vår tradition, blir som ett motstånd till 

lättvindighetssamhället som Fostås (2002) skriver om.  

 

   Lärare utvecklas alltid, får man hoppas, men det kanske ofta sker som enskilda individer - 

man blir skickligare i det man redan ”kan” i stället för att man vidgar sitt kunnande, t ex 

genom att ta del av hur andra undervisar. 

 

   8. Använder du videofilm i undervisningen? Fem av respondenterna har aldrig använt 

videofilm i undervisningen ett par av dem hade aldrig kommit på tanken att de kunde göra 

det. Vivvi trodde att det berodde på att hon själv aldrig blivit undervisad med film. Ceasar och 

Vanja trodde att de inte hade gjort det, men hade visat Youtube-klipp och inspelningar från 

TV. De som hade mest erfarenheter var Vegard och Kalle. Vegard använder Youtube men har 

även videofilmat elever och Kalle visar filmsnuttar på sin iPod. 

 

Kommentar: En anledning till att videofilm inte används kan vara att lärarna hellre vill att 

eleverna har sin huvudsakliga uppmärksamhet på noterna. Mina respondenter höll dock fast 

vid, att det var viktigt att eleverna fortsatte att spela på gehör, även när de lärt sig noter. Jag 

tror att det är större sannolikhet att man börjar undervisa med videofilm om kollegorna gör 

det.  

 

   9.a) Videofilmar du eleverna? Fem stycken berättade att de tyckte att det skulle vara 

bevärligt att filma eftersom de inte kände sig hemma med det tekniska eller för att det skulle 

bli för mycket arbete och ta för mycket tid. Kanske hänger det ihop att det tar mer tid att göra 

något man inte kan. Tre stycken kommenterade att teknikkunskapen var en generationsfråga. 

Kalle upplevde att senare generationer som vuxit upp med tekniska apparater har mycket 

lättare för dessa. Äldre personer måste lära sig hur de fungerar från början. 

 

   Filmning av eleverna kunde vara ett bra sätt att dokumentera och på så vis kunna visa 

eleverna deras utveckling. Speciellt Cecilia hade mött elever som inte trodde att de 

utvecklades. Det var väldigt vanligt att lärarna bad elever att se sig i spegeln för att se hur det 

ser ut när de spelar. Vera brukar agera spegel för att få eleven att tänka på sin hållning. Vid 
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jämförelse mellan film och spegel såg de fördelar med att använda videofilm. Det ansåg att 

det var svårt för barnet att både spela, lyssna och se sig själva samtidigt. 

 

Jag ställde upp en kamera och lät eleven spela sin repertoar och så visar vi det 

sen. Jag har faktiskt använt mera iPod eller spelat in på CD. Men det är viktigt 

att både se och höra sig själv. Jag tror de tyckte att det var kul. Men de kanske 

blev lite förfärade, när de fick veta att det var så de spelade… att spela framför 

en spegel blir ju real-time och det blir spegelvänt också. Men om du spelar in på 

video får du ett helt annat avstånd till vad du själv har gjort både visuellt och 

auditivt.(Vegard) 

 

Kommentarer: Jag upplevde att de nästan skämdes över att de inte hade kontroll över 

tekniken eller för att de inte visste hur de skulle kunna använda Internet. En lärarhjälp i mötet 

med ny teknik, skulle kunna vara, att man gick ihop i lärarlag och övade tillsammans, och 

kanske också hade ett samarbete på lektionerna för att komma igång med att använda nya 

tekniken. 

 

  Att teknikkunskapen skulle vara en generations fråga blir som den omvända hierarki som 

Vettenranta (2007) beskriver, där eleven får fungera som lärare. ”Man lär så länge man har 

elever” – ett känt begrepp inom läraryrket. 

 

   Förslaget om att man skulle kunna använda film som dokumentation för att eleverna skulle 

se sin egen utveckling skulle kunna motivera eleverna att fortsätta sitt arbete när de ser att det 

leder någonstans. Idén om dokumentationen var ny för mig och den kommer jag att använda i 

min egen undervisning. 

 

   Visar du filmer med kända musiker? Youtube användes ganska flitigt, men tre stycken 

berättade att de enbart använde Youtube för eget bruk. Vegard och Ceasar gav eleverna tips 

om användbara klipp och uppmuntrade dem att söka själva. De rekommenderade också sina 

elever vilka musiker de borde titta/lyssna på. Det finns naturligtvis många undermåliga filmer 

på Internet, som eleverna kan träffa på. En som inte var lika bevandrad på området 

uppmuntrade eleverna att söka mer fritt på Internet efter de stycken de skulle spela. 

På Vegards kulturskola hade de skannat in noter med en länk till Youtube. Tyvärr hade 

filmerna inte alltid funnits kvar. Någon tittade på Youtube för sin hobbys skull och tänkte inte 
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på det som ett redskap som skulle kunna användas i undervisningen. Det var också vanligt att 

lärare rekommenderade sina elever att se på TV om det var någon intressant konsert eller 

spelade in programmet för att sedan visa eleverna. Speciellt två lärare från samma stad tyckte 

att det allra viktigaste var att eleverna skulle gå på konserter om det fanns möjlighet och att en 

film inte hade samma positiva effekt. Kalle tänkte att det skulle behövas filmer för att variera 

elevers tänkande för att det är bra för dem med flera infallsvinklar.  

 

Kommentarer: De som själva såg på videofilmer med skickliga musiker för att lära sig att 

spela bättre hade inte reflekterat över att det kunde vara användbart för deras elever.  

 

   Internetsidor som Youtube där man kan se på film har blivit allt vanligare. Det var intressant 

att dessa har kommit till användning i undervisningen. Finns det en risk att eleverna inte kan 

avgöra om en film är bra eller dålig?  

 

   Det är också ett allmänbildande medium, om lärare exempelvis ber sina elever om att leta 

efter kända musiker som betytt mycket för instrumentet.  

 

   Att en ”levande” konserter är en ännu bättre inspirationskälla än en inspelad konsert kan 

bero på att en konsert är omgiven av mycket mer förväntningar. De som spelar gör det i 

ögonblicket för publiken som är på plats. En inspelning kan lätt bli vardaglig och är därmed 

inte lika lätt att ta till sig. Då saknas den aktivitet, feedback och interaktion mellan personer, 

som Vettenranta (2007) påpekar. 

    

   Det var en lärare som inte förknippade Youtube med arbetet och det blir som Werner (1994) 

påpekar att TV:n (i det här fallet datorn) är vårt främsta avslappningsmedium. Vera påpekade 

under fråga 7, att vi lever i ett väldigt stressigt samhälle och då finns det ofta ett stort behov 

att finna sätt att slappna av på. 

 

   Använder du några färdiga instruktionsfilmer för ditt instrument? Eller har du någon 

film som eleverna kan öva till hemma? Fem av respondenterna medgav att de skulle ha 

använt instruk-tionsfilm om det fanns en färdig. Men de saknade filmer och hade inte direkt 

letat efter några heller eftersom de själva aldrig blivit undervisade med film. Det var ingen 

som hade tänkt på att man skulle kunna ha en övningsfilm men när jag frågade dem om det 

var de positiva till förslaget. Främst Vegard och Kåre som båda håller sig till ett 
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undervisnings-material när de undervisar. Vanja tyckte däremot att man bara skulle använda 

sådana filmer på lektionerna och inte låta eleverna ta med sig dem hem. 

 

Det är nu på lektionen som det gäller. De ska komma ihåg och känna vad vi har 

gått igenom. Och när det gäller de små, så kan de i princip det de får i läxa. Så 

det är bara att gå hem och göra det. Sen vet jag ju föräldrar som har varit med 

och de har ju ibland filmat och spelat in lektionerna. (Vanja) 

 

   En annan tanke som kom upp var hur en instruktions- eller övningsfilmen skulle vara gjord. 

Viktor tänkte på att den måste vara barnanpassad och rolig. Helst skulle andra barn spela på 

filmen. Ceasar berättade om folk i Kalahari: 

 

De uppfostrar inte sina barn över huvudtaget… Barnen är för sig... de kollar och 

härmar lite grann men de agerar inom sin grupp. Och det har ju varit ett 

framgångskoncept precis där då… Det sitter alltså i generna så starkt… om du 

går ut i en klass eller en grupp så tittar de på varandra. Om jag visar –gör så 

här nu! – så måste de titta på kompisen... (Ceasar)  

 

   Viktor tyckte att det skulle vara ett bra sätt att filma lektionerna för att öppna dörren till 

undervisningsrummet och visa omvärlden hur det går till just där. 

 

Kommentar: Att filma lektionen skulle ge ett öppet spelrum precis som Robert Schenck 

skriver om i sin bok Spelrum från 2000. 

 

   Eller använder du videofilm på något annat sätt? Vera som är Suzukilärare tänkte att om 

man låter eleverna få med sig en film hem skulle den kunna fungera som ett ”bevismaterial” 

om en konflikt skulle uppstå mellan barn och föräldrar om hur de skulle spela. Vanja tyckte 

att det var ett bra sätt att visa att de övningar hon gjorde med sina elever på lektionerna leder 

någonstans och används av flera. 

 

   9.b) Om du inte använder videofilm på något sätt, kan du tänka dig att göra det? De 

fem som aldrig hade tänkt på att använda videofilm i undervisningen blev alla väldigt nyfikna 

på ett eller annat användningsområde. Även de som hade använt eller använde det blev 

inspirerade av de användningsområden som de inte tänkt på. Viktor tänkte att det var ett bra 
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sätt att filma undervisningen och på så sätt få en mycket öppnare verksamhet. Det är svårt att 

veta vad eleven lär sig när en lärare och en elev stänger dörren till undervisningsrummet. 

Viktor såg också ett stort problem i att eleverna inte skulle minnas vad de hade lärt sig på 

lektionen om de skulle missa en lektion och vara utan undervisning i två veckor i sträck. 

 

   10. Kan du se några risker med att använda videofilm och medier i undervisningen? 

Vilka då? Har du några erfarenheter av det? Tre respondenter hävdade att videofilm 

endast var användbart för äldre elever. De små barnen hade för mycket att tänka på när det 

gällde sin teknik för att de samtidigt skulle kunna koncentrera sig på en film, eller att barnen 

inte skulle ta till sig det som var på filmen.  

 

Men jag har inte använt film för jag tycker inte att det finns någon poäng att 

använda det för ungar. Jag tror ju att film skulle kunna fungera väldigt bra på 

vuxna… En film kan hjälpa en vuxen mycket mer för de lär sej med ögonen 

också. (Kåre) 

 

Barn är väldigt annorlunda nu jämfört med när du var liten… man vill ha det 

där visuella. Och det är väldigt mycket med datorer och sånt. Man måste ta in 

den vägen också så det tror jag är väldigt viktigt faktiskt. (Vanja) 

 

   Efter att jag berättat om undervisningsfilmerna som Laurie Niles hade gjort, blev inte alla 

lika inspirerade... 

 

Jag tror att jag skulle bli lite rädd för det. Då är det för mycket maskinellt. Även 

om det är dagens melodi att göra saker till datorn… Det är lite 

broileruppfödning. Det kanske slutar med att de också spelar in sig själva och 

skickar, så behöver man inte ses någon gång. Barnen behöver aldrig gå till 

skolan. Usch, vad hemskt! Nej med det är ju meningen, att har man ett 

instrument så ska man spela tillsammans. Det får ju aldrig bli något annat. 

(Vera) 

 

   Liksom Vera var det 3 till som menade att det praktiska musicerandet var det allra bästa och 

att medie-momenten endast borde vara som komplement. När det handlade om att filma 
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eleverna såg Viktor att det skulle kunna finnas en risk att man har för mycket fokus på sig 

själv och börjar värdera om man är bra eller dålig vilket skulle kunna hindra utvecklingen.  

 

Kommentarer: Attityden om att videofilm enbart är bra för de äldre eleverna kan man 

fundera över. Hur lärare ser på barns förståelse för rörlig bild? Enligt Werner (1994) förstår 

barnen nog en hel del mer än vad man först tror. 

 

   Min hypotes om att det finns ett visst motstånd till att använda medieteknik i 

undervisningen bekräftades av respondenternas svar.  

 

   Såg lärarna andra risker än de som jag tänkte på: dåliga instruktioner, mindre träning av 

minnet och bristande självständig utveckling? Nu i efterhand inser jag, att de hade ganska 

svårt att svara på frågan om risker eller nackdelar med video. Det hade nog varit värdefullt, 

om de hade fått fundera lite längre på den frågan. Det kändes nu som om de försökte se stora 

dramatiska risker med det, istället för att kunna tänka på mindre, kanske mer praktiska saker.  

 

   Vanja var den som hade mest gruppundervisning, och hon var också den enda som tyckte att 

film som hjälp till övning kunde vara negativt. Det kan bero på att hennes elever får en längre 

tid tillsammans med henne och har mer tid att repetera sina hemuppgifter. Genom detta har de 

kanske inte lika stort behov av hjälp för minnet som elever med 20-minuters lektioner har.  

  

   I dagens läge kan en person, som har ett instrument, lära sig att spela på det, utan att besöka 

en lärare, genom att studera filmer och se hur andra gör utan. Det har funnits självlärda 

musiker i alla tider, lärare har inte alltid funnits tillhands, på samma sätt som idag med alla 

instruktionsfilmer som finns att tillgå.  

 

   En framtidsvision: istället för att eleverna kommer till musikskolan, kommer musikskolan 

hem till dem, direkt i datorn. Vera tyckte att det kändes obehagligt om det skulle bli så, och 

fler med henne tyckte att det bästa är att verkligen mötas. Så länge det finns lärare med den 

attityden, bromsas utvecklingen av den absolut digitala musikskolan. Nu är det ofta så med 

korta frågor om stora framtida perspektiv, att dessa brukar få karaktären av hotbilder, ”… 

antingen eller…” istället för det kanske mer troliga ”… både och…”. Människor har ju inte 

slutat resa för att vi fått reseskildringar via radio, film och TV, och musikintresset har ju 
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generellt fått ett kolossalt uppsving genom allehanda media under senare decennier. Som 

Fostås (2002) skriver finns det tydliga tecken på att folk vill mer än att underhållas. 

 

   11. Vad anser du att föräldrarna ska ha för roll i undervisning som innehåller 

videofilm? Dessa tankar kom fram om föräldrar: Det varierar mycket om föräldrarna är med 

på lektionerna eller inte. En del barn mår bra av att lämna föräldrarna utanför medan andra 

blir tryggare med dem i rummet. Förväntningarna från föräldrarna kan stressa barnet. Äldre 

barn låter inte alltid föräldrarna vara med och vem av dagens förälder har tid att sitta 20 

minuter på musikskolan. Kontakten mellan lärare och föräldrar varierar stort. De som kommer 

på lektionen är kanske de som övar med barnet och som får en bra kontakt med läraren och 

vet om att barnen har en CD eller en videofilm med sig hem. Fyra stycken tyckte att det skulle 

underlätta för föräldrarna om barnen fick med sig en videofilm att öva till. Två ansåg att det är 

en klassfråga när det är fråga om vilka föräldrar som övar med sina barn.  

 

   Barnen kanske inte tycker att filmen som de har fått med sig är tillräckligt intressant för att 

de själva ska gå och sätta på den. Föräldrarna behövs alltså som hjälp för att barnen ska veta 

vad de ska göra.  

 

   Viktor upplevde att föräldrarna kunde vara stressande för barnen och då skulle en film 

kunna hjälpa till att visa att barnens övning gett resultat. 

 

Kommentar: Eftersom föräldrarna också är med i processen när ett barn lär sig ett 

instrument, även om de inte sitter med och övar, så hör de ofta barnet och kan då också bli lite 

blinda för i vilken grad barnet utvecklas. 

 

   12. Hur ser du på användandet av andra medier i din undervisning? Dator, Internet, 

Mp3, CD? Vilka medier använder du helst och vad ser du för fördelar med dessa? 

  Förutom ett par stycken av mina respondenter använde CD-skivor med spelläxa eller komp-

bakgrund. Eleverna kom inte alltid ihåg att använda den och lärarna upplevde att de var 

tvungna att påminna dem. Vissa elever tyckte att skivan spelade för fort. Kalle brukade spela 

in komp själv och ändrade tempot i sin dator. Sedan skickade han kompen som midifiler till 

sina elever. Ceasar tyckte att man lärde sig snabbare på grund av att det oftast ser enklare ut 

än vad det låter. Det var ett par stycken som trodde att man skulle förstå mer av tekniken när 
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man såg en film medan man skulle fokusera mer på musiken om man istället lyssnade på en 

CD.  

 

Ja, om du bara hör på det så kanske du lägger mer märke till det musikaliska 

förloppet. När du ser på en video får du ju fler sinnesintryck som kan vara bra. 

Det kan vara en fördel men jag tror också att det ibland är bra att bara höra… 

för att det inte ska ta koncentrationsreserverna från det auditiva. Jag tror kanske 

en kombination av det skulle vara bra, att man gör båda sakerna. (Vegard)  

 

Ytterligare hjälpmedel användes: 

 

Med Smart Score i finale kan jag t e x spela in färdiga komp. Du kan koppla till 

en mikrofon till datorn. Det är något som heter intelligent playing. Det är en 

mikrofon som tar upp det du spelar och kopplar det till kompet. Så om du gör 

ritardando så ska kompet följa dig… Eller så är det ju smart att visa noten. Då 

kan du ju använda det till att förklara för eleven. Du klickar på ett D och sen 

flyttar du musen till ett E och visar för eleven att tonen ändras så kan de höra 

det samtidigt. Jag tror det är ganska beskrivande och ett bra sätt att lära dem att 

förstå. Det är inte alla elever som förstår att det som ligger högre i systemet 

låter ljusare. Det är ett väldigt fint sätt att lära sig noter på. (Vegard)  

 

   Cecilia uppmuntrar sina elever att leta på Internet efter sina spelläxor. När eleverna har 

kommit till Suzukibok 3 brukar Vera be dem att göra en egen inspelning av Suzukibok 1. 

 

Bara för att, ja, dokumentera den och då får de genast ett repetitionsmoment och 

så blir det ett resultat och det kan vara kul för dem själva. Och så vet jag att nu 

har de verkligen repeterat. Då måste de bjuda till lite för de vill ju inte spela in 

något som låter skumt. (Vera)  

 

   Vissa elever och föräldrar tar ett eget initiativ och spelar in lektionerna på Mp3 eller på 

mobiltelefonens kamera.  

 

Kommentarer: Om eleven inte är motiverad och inte använder filmen är den värdelös, skrev 

jag tidigare. Det fanns en optimism bland lärarna att det skulle vara extra motiverande för 
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eleverna att ha med en CD-skiva hem att öva till och tyckte att idén med en övningsfilm också 

skulle kunna inspirera. Tyvärr var det flera elever som glömde att de hade en ”övnings-CD” 

och de skulle antagligen även glömma en ”övnings-DVD”. Här kanske man skulle kunna 

tänka sig att bildmediet kunde vara mer lockande för föräldrarnas engagemang, och att dessa 

skulle kunna vara mer engagerade i ”veckans DVD” än enbart ”veckans CD”? 

 

   Samspel till en skiva är inte samma sak som att spela tillsammans med en person, men med 

dataprogrammet Smart Score som Vegard nämnde i undersökningen, så är det nu också 

möjligt att få ackompanjemang på elektronisk väg. 

 

Svaren från läromedelsföretagen 

 

   a. Varifrån kommer initiativet till att producera undervisningsmaterial via videofilm? 

Företagen och filmskaparna hade sett ett behov för produkterna eller saknat instruktioner 

inom något ämne. Ett företag såg att det var ett stort problem med långa köer till 

musikskolans populäraste instrument och att läraryrket skulle behöva förnyas. Volvos 

demonstrationsfilmer har också legat till grund för idéer om att skapa instruktionsfilm. 

 

Kommentar: Instruktionsfilmer för musikinstrument har funnits sedan 1960-talet i USA. 

Utvecklingen här i Sverige och Norge skedde inte lika tidigt. Kanske beror det på att TV 

introducerades tidigare i USA. Det kan också bero på att de är mer bejakande till ny teknik. 

 

   b. För vilka instrument har ni material? Det fanns filmer för fiol och instruktionsfilmer 

för världens alla trummor och rytminstrument. Det av de svarande företagen som hade flest 

instrumenttyper erbjöd filmer med el-gitarr, trummor, el-bas, sång, keyboard och snart även 

cello, fiol, alt- och tenorsaxofon och piano.  

 

Kommentar: De flesta undervisningsfilmer, som hittills har gjorts för musikinstrument, 

håller sig ofta inom olika genrer, t ex jazz och bluegrass, som brukar traderas muntligt. Den 

”klassiska musiken” däremot har sedan länge blivit nedtecknad på noter. Mycket av 

traditionell instrumentalundervisning har gått ut på att hjälpa elever att tolka en notbild för att 

lära sig att spela. Suzuki kom på att det var en bra metod att lyssna och härma. Detta 

vidareutvecklades bland annat av den amerikanska violinisten Paul Rolland som gjorde filmer 

där han visade instrumentalteknik för violin. 
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   c. Finns det någon efterfrågan på andra instrument? Hur ser efterfrågan ut inom 

stråkundervisningen? Ett företag visste inte om det fanns någon sådan efterfrågan, medan 

ett annat helt säkert trodde att det fanns. Det företag, som hade filmer för flest instrument, 

hade mött stråklärare som efterfrågat instruktionsfilmer.  

 

   d. Vilka svårigheter finns i produktionen av dessa läromedel? Instruktionsvideos måste 

vara klart organiserade, bra inspelade och utgivna för minsta möjliga kostnad. Det är viktigt 

att planera noga och planeringsarbetet kan ta lång tid. En lösning för att kunna hålla nere 

priserna var att spela in filmer utan att ge lärarna något gage, men istället ge dem en andel på 

det som säljs. 

 

   e. Hur ser framtiden ut på området – enligt er prognos? Företagen såg en stor fördel 

med vad de hade att erbjuda och trodde på en växande marknad. Människor vill alltid lära sig 

nya saker och det är en generationsfråga när det gäller att använda liknande undervisning och 

att den äldre generationen kan bromsa för denna utveckling. Ett företag som även 

distribuerade sina filmar via Internet, så kallat e-learning trodde att detta kommer bli 

vanligare i fler skolämnen i framtiden. Det finns också ett hopp om, att nå ut till fler elever än 

de som idag söker sig till musik- och kulturskolor.  

 

Kommentar: Eleverna, som växer upp idag, inte är desamma som i slutet av 1990-talet. 

Utvecklingen inom medieteknik går fort framåt och barnen påverkas i sin vardag, hem och 

skola av detta.   

    

   Det blir allt vanligare med instruktionsfilmer som visar hur man exempelvis kan använda 

olika dataprogram. Att se en instruktionsfilm, tror jag, många föredrar framför att läsa en 

instruktionsbok. Med det stigande intresset för dessa inlärningsverktyg är det sannolikt att 

instruktionsfilmer även kommer att öka inom musikundervisningen. 
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Diskussion  

   Svaren i min undersökning har gett mig en bredare förståelse för läraryrket och för olika 

metoder. Jag hade inte tänkt på att Finale kan användas som ett notutlärningsprogram eller att 

det finns dataprogram som gör att du kan bli ackompanjerad. Det finns otroligt mycket man 

kan lära av varandra och av att man fortsätter att vara nyfiken och utforska områden som kan 

komma till hjälp i arbetslivet. Varför ska man påstå att man inte har tid att lära sig nya saker, 

om det är just tid man vinner på att lära sig dem?  

 

   Det är svårt att se ett tydligt samband mellan respondenternas ålder och kön och deras 

inställning till medieverktyg. Det hade varit lättare att se ett sådant samband ifall jag hade haft 

fler respondenter. Ett par män skilde ut sig för att de verkade mer utforskande och ivriga att 

prova och använda nyare tekniska hjälpmedel än de övriga. De flesta tyckte dock inte om att 

arbeta med ”tekniska saker” och ville inte lägga ner arbetstid på det.  

 

   Lärarna såg att det fanns ett stort problem att hinna med att använda videofilm, på grund av 

att det är så korta lektioner i den enskilda undervisningen på musik- och kulturskolor både i 

Sverige och i Norge. Varför är de stressade över lektionstiderna? Lämnas det inget utrymme 

för att de ska kunna planera sin tid med eleverna? Om man använde sig av en instruktionsfilm 

skulle eleverna istället kunna komma varannan vecka och ha dubbelt så långa lektioner. Man 

skulle annars kunna träffas i grupper ibland och på så vis frigöra tid för att göra de enskilda 

lektionerna längre. 

 

   På senare tid har lärare börjat använda CD-skivor i större utsträckning. Det är inte alls lika 

vanligt med videofilm. Kan det bero på att lärare inte ser något behov av det? Beror det på att 

det är mycket lättare att sätta på en skiva? I de flesta klassrum brukar det redan finnas en CD-

spelare, vilket skulle innebära att det blir en extra ansträngning att leta reda på en kamera eller 

en TV med video. Hade det funnits en kamera eller en dator med inspelningsmöjligheter på 

varje rum, hade de troligtvis använts. Ett par lärare visste om att det fanns kameror på skolan 

men använde inte dessa. Vanja påpekade att hon inte hade använt film för att hon saknade 

resurser på skolan precis som i Danielssons underökning (2002). 

 

   Att arbeta som Laurie Niles med gruppundervisning och övningsfilmer är att göra 

undervisningen väldigt lärarstyrd. Eleverna får troligen inte utrymme för önskemål i den 
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utsträckning som de borde kunna få på enskilda lektioner. Undervisningens innehåll kan bli 

mer ”läromedelslåst” och förutbestämt och elevernas personliga mål - att lära sig ett 

instrument - kommer i andra hand. Sådant kan förstås också hända i enskild undervisning 

(och utan film) och beror på lärarnas grad av lyhördhet. Kanske kan det t o m vara så att 

elever, som lämnas mer ensamma med digitala läromedel, blir bättre på att själva leta reda  

på källor till kunskap, och att den digitala undervisningen bättre tillgodoser elevernas egna 

önskemål? 

 

Metodkritiska synpunkter… 

 

   Vad kunde jag gjort för att få min undersökning ännu mer ingående? Om jag hade varit 

skickligare att intervjua hade jag kanske kunnat få mer utförliga svar. Mina följdfrågor  

hade möjligen blivit annorlunda och mer genomtänkta.  

 

   Om jag själv hade haft mer egen erfarenhet av att använda videoinspelade avsnitt i min egen 

utbildning/undervisning, så skulle jag också ha kunnat forma mer precisa frågor.  

 

   En annan omständighet som förstås format min undersökning är det godtyckliga urvalet av 

respondenter. Av dem var det trots allt fem som tyckte att det var svårt med teknik och bara 

två som sade sig vara användare av videofilm i undervisningen. Detta kan ses som en 

förstärkning av min hypotes om att lärares attityd till videofilm beror på deras tidigare 

erfarenheter och kunnande. De som deltog skulle kanske kunna betraktas som ett slags 

spontant genomsnitt av nordiska stråklärare. Hade jag istället kunnat välja ut lärare med 

särskilda erfarenheter av ny teknik och nya media i sin undervisning, hade jag troligen fått 

andra svar. Det kunde möjligtvis ha gett mig större kunskap om HUR film kan användas och 

vilka för- och nackdelar som dessa erfarna användare hade upptäckt. Jag upplevde dock att 

det var svårt att veta på förhand vilka lärare som hade mest erfarenheter att dela med sig. 

Hade jag tidigare i min undersökning börjat leta efter passande respondenter hade detta 

underlättats. 
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Slutsatser 

 

   Lärarna i undersökningen har en relativt positiv syn på användandet av videofilm. 

Det varierar dock från person till person på vilka sätt de vill bruka mediet.  

 

   Tre av lärarna i min undersökning påpekade att de hade använt videofilm enbart för 

sin egen utveckling och inte tidigare reflekterat över att det kan bidra till elevers 

framsteg. Endast två stycken använde film medvetet i undervisningen. Två andra hade 

använt videofilm i sin undervisning utan att reflektera över att de faktiskt gjort det. Ett 

par påpekade att de hade hört talas om hur andra lärare haft positiva erfarenheter av 

det. Uppenbart är att de metodiska inslagen i lärarnas egen studietid och utbildning, 

starkt formar deras val av metod och material i den kommande egna undervisningen. 

Detta faktum har i så fall både för- och nackdelar, eftersom de kan utgöra ett viktigt 

kulturellt arv, men kan också fungera som avskärmande gentemot de nya 

”verkligheter”, som deras elever befinner sig i. 

  

   Elevernas upplevelser av att se sig själva på film varierade enligt Vegards erfarenheter.  

En del tyckte att det lät och såg bättre ut än vad de hade trott medan det var tvärtom för andra. 

Yngre elever kunde ha svårare att ”hänga med” på filmer som var på en högre nivå än deras 

egen. Anledningarna till detta kan vara komplexa. Det kan bero på det Werner (1994) skriver 

om, den mentala insatsen och hur aktiva vi är när vi tittar på videofilm.  

 

   Efterfrågan på instruktionsfilmer finns och det dyker upp allt fler filmer. Lärare som 

använder dessa filmer tycker att det fungerar väldigt bra eftersom eleverna kan vara bättre 

förberedda till lektionerna. Mina respondenter bland stråklärarna påstår att de hade köpt och 

använt instruktionsfilmer ifall de funnit några. För att läromedelsförlagen ska nå ut till lärarna 

måste de utöka sin marknadsföring.  

 

   Det är svårt att se ett samband mellan lärarnas repertoar och sätt att undervisa och deras 

inställning till film. Just den här frågan hade kanske varit lättare att besvara om fler, och mer 

videoerfarna, lärare hade tillfrågats.  
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Resultatets konsekvenser för mig som lärare, musiker och forskare. 

 

   Videofilm i undervisningen via, VHS, DVD, Internet eller andra filmvisningsmedier är en 

generationsfråga och kommer troligtvis att öka de närmaste åren. Som nyutbildad lärare kan 

jag bidra till den utvecklingen. Ny teknik kommer hela tiden och för att hålla sig uppdaterad 

gäller det att vara nyfiken, och våga prova, även om man inte är duktig på det. Givetvis ska 

man inte tvinga sig att göra saker som man inte tycker om, men man vet inte vad som kan 

vara användbart förrän man har provat. Efter min undersökning har jag också börjat fundera 

över hur jag kan använda film för att utveckla mig själv som musiker.  

 

   Fler tankar har väckts och jag har lärt mig hur jag ska kunna undersöka fler områden som 

rör stråkundervisning. Det finns många tillmötesgående lärare på musikskolorna som gärna 

ställer upp på att svara på frågor. Jag tror att det är viktigt att hålla god kontakt och samarbeta 

med varandra för att utvecklingen ska gå framåt.  

 

   De flesta lärarna verkade bekymrade över de korta lektionstiderna och tyckte inte att det 

fanns tid för att kunna börja använda exempelvis elevfilmning. Vanja däremot hade inte det 

problemet eftersom hon hade mycket längre tid med eleverna i och med att hon hade 

gruppundervisning. Jag tror att det är en undervisningsform, som jag själv skulle trivas med 

som lärare. 

 

Tankar om vad jag skulle kunna gå vidare med  

 

   Medieanvändning i instrumentalundervisning verkar vara ett relativt outforskat område. För 

att ta reda på mer om tankar och erfarenheter kring videofilm som undervisningsverktyg, 

skulle jag kunna göra en enkätundersökning bland musik- och kulturskolor. Det skulle också 

gå att ta upp frågan på olika diskussionsforum på Internet. Sedan skulle jag kunna observera 

hur barn lär sig med filmundervisning jämfört med traditionell undervisning.   

 

   Det hade varit intressant att höra hur olika metodiklärare tar upp ämnet om medier med sina 

studenter. Jag vet att det förekommer att man diskuterar medier i undervisningen på andra 

lärarutbildningar i Sverige. Men hur ser det ut på musikhögskolorna? 
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Bilagor 

Bilaga 1: e-post till Lars Jöneteg 

 

Hej  

 

Jag heter Sanna Andersson och ska nu efter mina 4 år på Ingesund skriva mitt examensarbete. 

Jag har funderat en hel del kring hur man skulle kunna använda film som hjälpmedel i 

undervisningen och 

har tittat på fiolskolan och de är grundliga och det är kul att så många deltar i dem. Det är 

specielt kul att  

du låter fiolspelaren få spela med en ensemble vid flera gånger. 

 

Om du har tid och lust så får du gärna svara på några frågor: 

 

Hur gick du tillväga med ditt arbete med filmen?  

Tog det lång tid? 

Var fick du idén ifrån? 

Vet du om några filmer som vänder sig till cellister? 

Använder DINA elever filmen som komplement till dina lektioner eller använder du  

dem som helt fristående undervisningsmaterial? 

Vad ser du för resultat med filmerna? 

 

Tack på förhand! 

 

Hälsningar 

Sanna Andersson 

 

-- 

 

Hej Sanna!  

Det har dröjt lite med svaren, men jag har haft mycket att göra nu i terminsstarten. 

  

1.Först planerade jag noggrant vad jag ville skulle vara med på filmen. Jag delade upp det i tre 

olika delar. Nivå I Nybörjarnivå  Nivå II Mellanstadienivå Nivå III Högstadienivå 

2. Planeringsarbetet tog lång tid, men inspelningen av filmerna, som vi gjorde på STV, tog 2 

dagar per film. 

3.Idén fick jag ifrån Volvos demonstrationsfilmer när man introducerade nya modeller till 

deras bilmekaniker. Paul Rolland hade tidigare också gjort liknande filmer före videons tid. 

4.Några filmer för cello känner jag inte till. 

5.Jag använder alltid mina filmer till mina elever. 

6.Resultatet är att eleverna alltid har tillgång till de olika moment som vi håller på med, och 

att dom alltid kan gå tillbaka och aktualisera det dom tidigare lärt sig. 

Med filmerna har jag också möjlighet att jobba med elever på distans, som jag gör med 

Stråkforum. Du kan titta på www.strakforum.se så ser Du hur jag jobbar där. 

  

Kul att Du hörde av Dig. Du är välkommen igen om Du har ytterligare frågor. 

  

Bästa hälsningar från Lars

http://www.strakforum.se/
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Bilaga 2: e-post till de responderande lärarna 

 

Hej  

Jag heter Sanna Andersson och går sista terminen på Ingesunds  

musikhögskola.  

Min inriktning är Cello och stråkpedagogik och jag har därför valt ämnet  

film i stråkundervisning för  

mitt examensarbete. Jag ska undersöka vad olika stråklärare tycker om film  

som verktyg (oavsett om man  

har använt det eller ej).  

 

Min fråga till dej är  

 

Har du möjlighet att ställa upp på en intervju någon gång i vecka 41 helst tisdag?  

Du kommer vara helt anonym och det hela tar mellan 20-60 minuter beroende  

på hur mycket  

du har att säga om ämnet. Du är dessutom fri att när som helst avbryta  

intervjun eller be mej  

att INTE använda det du har sagt.  

 

Det vore snällt om du ville svara mej på detta mailet oavsett om du har  

lust att vara med eller inte.  

Om du kan vara med så tar jag kontakt igen så bokar vi en tid.  

 

MVH  

Sanna Andersson
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Bilaga 3: e-post till läromedelsföretag 

Hallo! 

My name is Sanna Andersson and soon I will graduate from Musikhögskolan Ingesund where 

I have been studying celloteaching. Know I am studying what string-teachers think about 

video in teaching. I have seen your homepage and think that it’s a great idea with your videos. 

I wonder if you can help with my degree essay by answer these questiones.  

1. How come that you started to produce tutorial-videos? 

2. For what instruments do you have material? 

3. Is there a demand for videos for other instruments and genres? 

4. What difficultys can occure when producing videos? (the actors or the buyer) 

5. Is there a demand for string-teaching videos? Why? 

6. How do you predict the future in this area? Why? 

 

Best regards, 

Sanna 

 

 


