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Studien	  syftar	  till	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  musiklärare	  ser	  på	  motoriska	  problem,	  hur	  
informerade	  de	  är	  om	  elevers	  svårigheter	  och	  hur	  de	  hanterar	  eventuella	  motoriska	  
problem	  som	  kan	  uppstå	  i	  instrumentalundervisningen.	  I	  bakgrundskapitlet	  presenteras	  
motoriska	  aspekter,	  samt	  tidigare	  forskning	  och	  studiens	  teoretiska	  utgångspunkter.	  	  
Den	  forskningsmetod	  som	  använts	  i	  studien	  är	  den	  kvalitativa	  intervjun.	  Jag	  har	  
intervjuat	  fyra	  lärare	  som	  arbetar	  med	  brasselever.	  Intervjuerna	  transkriberades,	  
bearbetades	  och	  analyserades	  och	  de	  svar	  som	  framkommit	  utgör	  studiens	  resultat.	  I	  
resultatet	  beskrivs	  hur	  lärarna	  får	  reda	  på	  motoriska	  problem	  och	  hur	  de	  hanterar	  dem.	  
Det	  visar	  sig	  att	  de	  nästan	  aldrig	  får	  någon	  information.	  Lärarnas	  arbetssätt	  skiljer	  sig	  
från	  varandra.	  Det	  finns	  två	  tydliga	  metoder:	  Task-‐specific	  training	  där	  lärarna	  övar	  
eleverna	  på	  ett	  specifikt	  problem	  och	  det	  holistiska	  synsättet	  där	  grovmotorisk	  träning	  
står	  i	  centrum.	  I	  diskussionen	  jämförs	  lärarnas	  svar	  med	  de	  motoriska	  aspekter	  som	  står	  
i	  bakgrunden,	  forskningsfrågorna	  och	  det	  teoretiska	  perspektiv	  som	  jag	  valt.	  Jag	  ställer	  
lärarnas	  tillvägagångssätt	  mot	  varandra	  och	  pekar	  på	  skillnaderna	  mellan	  deras	  
metoder.	  
	  

Nyckelord:	  musik,	  motorik,	  koordination,	  lärande,	  didaktiskt	  perspektiv	  
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The	  study	  aims	  to	  find	  out	  how	  the	  teachers'	  look	  at	  motor	  problems,	  how	  informed	  they	  
are	  about	  pupils	  difficulties	  and	  how	  they	  handle	  motor	  skill	  problems	  that	  may	  arise	  in	  
instrumental	  teaching.	  The	  background	  chapter	  presents	  motor	  skill	  aspects,	  previous	  
studies	  about	  the	  subject	  and	  the	  study's	  theoretical	  starting	  points.	  
The	  research	  method	  used	  in	  this	  study	  is	  the	  qualitative	  interview.	  I	  have	  interviewed	  
four	  teachers	  who	  work	  with	  brass	  pupils.	  The	  interviews	  have	  been	  transcribed,	  
processed,	  analyzed	  and	  the	  answers	  came	  to	  constitute	  the	  study's	  results.	  The	  result	  
describes	  how	  teachers'	  learn	  about	  motor	  problems	  and	  how	  they	  handle	  them.	  It	  turns	  
out	  that	  they	  hardly	  ever	  get	  any	  information.	  The	  teachers	  have	  different	  approaches	  
from	  each	  other.	  There	  are	  two	  distinct	  methods:	  Task	  -‐specific	  training	  where	  the	  
teachers	  practice	  the	  students	  on	  a	  specific	  problem	  and	  the	  holistic	  approach,	  which	  is	  
about	  gross	  motor	  training.	  The	  discussion	  compares	  the	  teachers’	  responses	  to	  the	  
motor	  skill	  aspects,	  research	  questions	  and	  the	  theoretical	  perspectives	  that	  I	  have	  
chosen.	  I	  put	  the	  teachers	  approaches	  against	  each	  other,	  pointing	  out	  the	  differences	  
between	  their	  methods.	  	  
	  
Keywords:	  music,	  motor	  skills,	  coordination,	  learning,	  didactic	  perspective	  
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Förord	  
Först	  vill	  jag	  ge	  ett	  stort	  tack	  till	  min	  handledare	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  för	  all	  
hjälp	  och	  vägledning	  genom	  arbetet.	  Jag	  vill	  även	  tacka	  musiklärarna	  som	  ställde	  upp	  
med	  intervjuer	  under	  sin	  lediga	  tid.	  Tack	  till	  alla	  andra	  som	  kommit	  med	  tankar	  och	  
idéer.	  	  
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1	  Inledning	  
I	  detta	  kapitel	  presenterar	  jag	  mitt	  val	  av	  ämnesområde,	  studiens	  syfte	  samt	  studiens	  
frågeställningar.	  

1.1	  Inledande	  text	  
Koordination	  och	  motorik	  i	  musikutövandet	  är	  ett	  ämne	  som	  jag	  kommit	  att	  bli	  mycket	  
intresserad	  av.	  Under	  de	  år	  jag	  har	  undervisat	  har	  jag	  stött	  på	  många	  barn	  som	  har	  
problem	  med	  motorik.	  Det	  påverkar	  ofta	  deras	  spel	  och	  självkänsla.	  För	  att	  en	  elev	  ska	  
lyckas	  med	  att	  bemästra	  ett	  instrument	  måste	  självkänslan	  finnas	  där	  för	  att	  ge	  
motivation	  till	  vidare	  spel.	  Brist	  på	  självkänsla	  och	  motivation	  tror	  jag	  är	  två	  stora	  
faktorer	  som	  bidrar	  till	  att	  elever	  slutar	  på	  musikskolan.	  	  	  
	  
Med	  motorik	  menar	  jag	  den	  finmotorik	  som	  behövs	  för	  att	  spela	  ett	  musikinstrument.	  
Som	  trumpetare	  behöver	  eleven	  kunna	  blåsa	  och	  trycka	  ner	  ventiler	  och	  dra	  i	  byglar	  
samtidigt.	  Detta	  kan	  tyckas	  låta	  lätt	  i	  teorin	  men	  är	  desto	  svårare	  i	  praktiken.	  För	  att	  
kunna	  lära	  sig	  detta	  mönster	  måste	  det	  göras	  till	  en	  vana.	  Problem	  kan	  uppstå	  och	  om	  
det	  inte	  finns	  några	  tillvägagångssätt	  att	  lösa	  det	  på	  kan	  det	  direkt	  skada	  lärandet	  och	  
instrumentalspelet	  kan	  därmed	  upplevas	  av	  eleven	  som	  mindre	  ”kul”.	  Frågan	  är	  hur	  
lärare	  ska	  handskas	  med	  någon	  som	  har	  motoriska	  problem?	  Går	  det	  att	  lösa	  problem	  
med	  koordination?	  Ska	  problemet	  lösas	  successivt	  eller	  snabbt?	  	  	  
	  
Från	  födseln	  fram	  till	  och	  med	  mellanstadiet	  hade	  jag	  liknande	  problem	  på	  grund	  av	  ett	  
synfel.	  Det	  gjorde	  att	  min	  rörelsefrihet	  begränsades	  under	  uppväxten	  och	  de	  motoriska	  
rörelser	  alla	  barn	  behöver	  göra	  i	  ung	  ålder	  uteblev.	  	  	  
	  
Jag	  har	  en	  önskan	  att	  själv	  lära	  mig	  mer	  om	  detta	  ämne,	  då	  det	  kan	  påverka	  mina	  elevers	  
och	  min	  musikaliska	  resa.	  Att	  få	  syn	  på	  svårigheter	  och	  problem	  tidigt	  och	  veta	  vad	  man	  
kan	  göra	  åt	  dem	  anser	  jag	  är	  en	  viktig	  del	  av	  läraryrket.	  Har	  eleven	  något	  problem	  som	  
påverkar	  motoriken	  och	  läraren	  inte	  har	  någon	  vetskap	  om	  det	  så	  påverkas	  förstås	  
lärandet.	  Denna	  kunskap	  kan	  vara	  skillnaden	  för	  om	  en	  elev	  vill	  sluta	  eller	  fortsätta	  
spela	  musik.	  Jag	  vill	  ta	  reda	  på	  hur	  musiklärarna	  arbetar	  med	  motorik	  så	  att	  jag	  själv	  kan	  
utvecklas	  som	  lärare.	  För	  att	  få	  en	  djupare	  insikt	  i	  denna	  problematik	  tycker	  jag	  det	  är	  
viktigt	  att	  ta	  reda	  på	  hur	  andra	  musiklärare	  arbetar	  med	  motorik	  i	  sin	  undervisning.	  	  	  

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  	  
Jag	  har	  valt	  att	  skriva	  om	  motoriska	  problem	  hos	  elever	  i	  brassundervisning.	  Målet	  med	  
det	  här	  arbetet	  är	  att	  få	  kunskap	  om	  vilka	  pedagogiska	  redskap	  som	  används	  av	  
musiklärarna	  för	  att	  utveckla	  eleverna	  motoriskt.	  Elever	  kan	  ha	  olika	  bekymmer,	  till	  
exempel	  dålig	  hörsel,	  dålig	  syn,	  astma	  eller	  andra	  orsaker	  som	  påverkar	  motoriken.	  Har	  
vi	  lärare	  tillräcklig	  kunskap?	  Hur	  ska	  arbetet	  läggas	  upp?	  Vilka	  faktorer	  ska	  tas	  i	  
beaktande?	  Hur	  ser	  likheterna/skillnaderna	  ut	  i	  brasslärarnas	  undervisning	  och	  finns	  
det	  någon	  gemensam	  strategi	  som	  lärarna	  använder?	  	  
	  
Denna	  studie	  syftar	  till	  att	  ta	  reda	  på	  musiklärares	  hantering	  av	  de	  motoriska	  problem	  
som	  kan	  uppstå	  i	  brassundervisning	  på	  musik-‐	  och	  kulturskola.	  För	  att	  uppnå	  syftet	  är	  
följande	  forskningsfrågor	  formulerade:	  
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1. På	  vilka	  sätt	  får	  lärare	  reda	  på	  att	  det	  finns	  motoriska	  problem	  hos	  de	  elever	  de	  
undervisar?	  	  	  

	  
2. Vilka	  redskap	  och	  arbetssätt	  använder	  musiklärare	  för	  att	  hantera	  olika	  

motoriska	  problem	  i	  undervisningen	  av	  instrumentalelever?	  
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2	  Bakgrund	  
I	  det	  här	  kapitlet	  presenterar	  jag	  tidigare	  forskning	  inom	  ämnet	  samt	  redogör	  för	  det	  
teoretiska	  perspektiv	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  studien.	  

2.1	  Motoriska	  aspekter	  
I	  detta	  avsnitt	  följer	  en	  presentation	  av	  motorikens	  olika	  aspekter:	  motorik	  som	  
begrepp,	  motorik	  och	  rörelse	  samt	  musik	  och	  motorik.	  

2.1.1	  Motoriska	  begrepp	  
Vad	  omfattar	  begreppet	  motorik?	  Termen	  motorik	  handlar	  ursprungligen	  om	  allt	  som	  
har	  med	  rörelse	  att	  göra,	  vilket	  gör	  det	  svårdefinierat.	  I	  internationell	  litteratur	  används	  
sällan	  termen	  motorik.	  Det	  beror	  antagligen	  på	  att	  begreppet	  är	  så	  brett	  att	  det	  blir	  svårt	  
att	  definiera	  vad	  som	  ska	  beskrivas	  eller	  studeras.1	  	  
	  
Det	  går	  att	  dela	  in	  motorik	  i	  ”smalare”	  begrepp,	  till	  exempel	  sensomotorik.	  Sensomotorik	  
handlar	  om	  hur	  våra	  sinnen	  (senso)	  och	  vår	  motorik	  samspelar	  för	  att	  vi	  ska	  utvecklas	  
och	  förstå	  vår	  omgivning.2	  Den	  schweiziske	  psykologen	  och	  filosofen	  Jean	  Piaget	  
använde	  termen.	  Han	  talade	  om	  en	  sensomotorisk	  fas	  som	  barn	  mellan	  noll	  till	  två	  år	  går	  
igenom.	  Barnet	  måste	  då	  lita	  på	  sina	  sinnen	  (syn,	  hörsel)	  för	  att	  förstå	  sin	  omgivning	  och	  
fortsätta	  att	  utvecklas.3	  Det	  finns	  en	  annan	  indelning	  där	  motorikbegreppet	  delas	  in	  i	  två	  
delar;	  proximal	  och	  distal	  motorik.	  Proximal	  motorik	  har	  att	  göra	  med	  färdigheter	  som	  
involverar	  muskelgrupper	  nära	  kroppens	  centrum	  och	  distal	  motorik	  behandlar	  de	  
muskelgrupper	  som	  ligger	  långt	  ifrån	  kroppens	  centrum,	  till	  exempel	  händer	  och	  fötter.4	  	  
	  	  
Arv	  och	  miljö	  är	  två	  viktiga	  faktorer	  för	  motorisk	  utveckling.	  När	  det	  talas	  om	  arv	  så	  
handlar	  det	  framförallt	  om	  neurologiska	  (nervsystemet)	  skador	  eller	  bortfall	  vilket	  kan	  
påverka	  individens	  motorik	  på	  ett	  negativt	  sätt.	  Miljöfaktorn	  betonar	  vilken	  motorisk	  
erfarenhet	  en	  individ	  har.	  De	  flesta	  teoretiker	  håller	  med	  om	  att	  det	  finns	  ett	  samspel	  
mellan	  arv	  och	  miljö	  men	  åsikterna	  skiljer	  sig	  mellan	  vad	  teoretikerna	  anser	  har	  störst	  
påverkan.5	  

2.1.2	  Motorik	  och	  rörelse	  
Det	  finns	  inte	  så	  många	  sätt	  att	  studera	  motorisk	  inlärning	  på.	  Motoriskt	  lärande	  kan	  
aldrig	  studeras	  direkt	  utan	  det	  behövs	  tid	  för	  att	  se	  en	  utveckling.	  I	  studier	  av	  motoriskt	  
lärande	  har	  forskare	  använt	  sig	  av	  tidsserier,	  där	  någonting	  har	  undersökts	  regelbundet	  
under	  en	  tidsperiod.6	  	  
	  

Motoriska	  problem	  omfattar	  allt	  från	  brist	  på	  rörelser	  (paralys)	  till	  klumpiga	  och	  
ineffektiva	  rörelser.	  För	  att	  hitta	  motoriska	  fel	  utgår	  forskare	  oftast	  från	  vad	  som	  är	  
normalt	  för	  barn	  i	  samma	  ålder.	  Ett	  sätt	  att	  dela	  in	  motoriska	  färdigheter	  är	  att	  gruppera	  
dem	  i	  termerna	  grov-‐	  och	  finmotorik.	  Den	  vanliga	  beskrivningen	  är	  att	  grovmotoriken	  

                                                
1Sigmundsson,	  Hermundur	  och	  Vorland	  Pedersen,	  Arve,	  Motorisk	  utvikling,	  nyere	  perspektiver	  på	  barns	  
motorikk,	  Sebu	  Forlag,	  Oslo	  2000,	  s.	  16	  	  
2	  Sigmundsson	  och	  Vorland	  Pedersen	  s.	  15	  	  
3	  Santrock,	  John	  W,	  Children,	  McGraw-‐Hill	  Companies	  New	  York	  1988,	  s.	  9	  
4	  Sigmundsson	  och	  Vorland	  Pedersen	  s.21	  
5	  Sigmundsson	  och	  Vorland	  Pedersen	  s	  74-‐76	  
6	  Sigmundsson	  och	  Vorland	  Pedersen	  s.	  19	  	  
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involverar	  stora	  muskelgrupper	  som	  inte	  kräver	  så	  stor	  precision	  medan	  finmotoriken	  
fokuserar	  på	  små	  muskelgrupper	  som	  kräver	  hög	  precision,	  vilket	  ger	  en	  väldigt	  
subjektiv	  bedömning	  kring	  motoriska	  begrepp.	  Om	  en	  färdighet	  involverar	  stora	  
muskelgrupper	  och	  samtidigt	  kräver	  en	  stor	  precision,	  är	  det	  då	  grov-‐	  eller	  finmotorik?	  7	  
	  
Problem	  med	  motorik	  är	  inget	  som	  den	  enskilde	  individen	  växer	  ifrån,	  även	  om	  
symptomen	  minskar	  med	  tiden.	  Studier	  har	  bland	  annat	  visat	  att	  om	  individer	  inte	  
tränar	  upp	  motoriken	  så	  kan	  samma	  problem	  vara	  kvar	  tio	  år	  senare.8	  Andra	  studier	  
säger	  att	  om	  inget	  görs	  så	  har	  fortfarande	  50	  %	  motoriska	  problem	  fem	  till	  tio	  år	  
senare.9	  	  
	  
Sigmundsson	  och	  Vorland	  Pedersen	  hänvisar	  till	  en	  rad	  forskare,	  exempelvis	  Losse,	  
Henderson,	  Gordon,	  KcKinlay,	  Schoemaker,	  Kalverboel,	  Geuze,	  Börger,	  Hellgren,	  Søvik	  
och	  Mæland	  som	  nämner	  några	  problem	  som	  kan	  tillkomma	  med	  dålig	  motorik,	  bland	  
annat	  dålig	  självbild,	  ångest,	  nervositet,	  sociala	  problem,	  koncentrationsproblem	  och	  
skolproblem.	  Motoriska	  problem	  orsakar	  inte	  dessa	  problem	  men	  det	  finns	  en	  ökad	  risk	  
att	  dessa	  symptom	  uppstår	  tillsammans	  med	  motoriska	  problem.	  Genom	  att	  förbättra	  
barnens	  motorik	  så	  får	  de	  ett	  större	  självförtroende.	  10	  
	  
I	  hjärnan	  finns	  det	  ett	  långtidsminne	  som	  kan	  delas	  upp	  i	  två	  delar.	  Det	  ena	  är	  
procedurminnet	  (färdighetsminnet)	  och	  det	  andra	  är	  det	  kognitiva	  minnet.	  Det	  kognitiva	  
minnet	  rymmer	  systematiska	  kunskaper	  som	  en	  individ	  kan	  lära	  sig	  i	  en	  sekvens.	  
Procedurminnet	  lagrar	  motoriska	  och	  kognitiva	  färdigheter	  som	  utmärks	  av	  att	  de	  blivit	  
automatiserade.	  För	  att	  automatisera	  till	  exempel	  en	  rörelse	  så	  måste	  den	  specifika	  
rörelsen	  övas	  många	  gånger.	  När	  rörelsen	  sitter	  så	  är	  den	  motståndskraftig	  mot	  
glömska.11	  Procedurminnet	  är	  praktiskt	  medan	  det	  kognitiva	  minnet	  är	  teoretiskt.	  Det	  
kognitiva	  minnet	  kan	  delas	  upp	  i	  två	  delar,	  det	  episodiska	  minnet	  och	  det	  semantiska	  
minnet.	  Det	  episodiska	  minnet	  är	  händelser	  som	  vi	  varit	  med	  om	  tidigare	  i	  livet	  och	  som	  
därmed	  är	  kopplat	  till	  vår	  personlighet.	  De	  upplevelser	  och	  fakta	  som	  inte	  har	  med	  vårt	  
dagliga	  liv	  att	  göra	  heter	  semantiskt	  minne.	  Det	  semantiska	  minnet	  är	  faktabaserat	  och	  
handlar	  om	  allmänna	  kunskaper	  och	  vetande:12	  
	  

Väldigt	  mycket	  av	  den	  kunskap	  skolan	  förmedlar	  förutsätter	  semantisk	  
inlärning.	  Det	  gäller	  att	  förstå	  relationer	  mellan	  begrepp,	  ordna	  
kunskapsstycken	  i	  förhållande	  till	  varandra	  och	  skilja	  mellan	  över-‐	  och	  
underordnade	  begrepp.13	  

	  
Här	  ovan	  i	  citatet	  kan	  vi	  se	  hur	  Imsen	  menar	  att	  det	  allmänna	  vetandet	  främjas	  inom	  
skolväsendet.	  Eleverna	  måste	  förstå	  semantiska	  begrepp	  som	  de	  inte	  har	  någon	  
personlig	  koppling	  till.	  Det	  är	  av	  stort	  pedagogiskt	  värde	  att	  förstå	  termerna	  
episodminne	  och	  semantik.	  De	  allra	  flesta	  människor	  har	  glömt	  bort	  stora	  delar	  av	  
grundskolans	  utbildning	  eftersom	  det	  inte	  är	  kopplat	  till	  en	  specifik	  individ	  (semantik).	  

                                                
7	  Sigmundsson	  och	  Vorland	  Pedersen	  s.20	  
8	  Losse,	  1991	  refererad	  i	  Sigmundsson	  och	  Vorland	  Pedersen	  s.21	  	  
9	  Genze	  och	  Börger	  1993,	  Cantell,	  Smyth	  och	  Ahonen	  1994	  i	  Sigmundsson,	  Vorland	  Pedersen	  s.21,	  22	  
10	  Sigmundsson	  och	  Vorland	  Pedersen	  s.	  23	  
11	  Imsen,	  Gunn,	  Elevens	  Verden:	  Innføring	  i	  pedagogisk	  psykologi,	  Universitetsforlaget,	  Oslo	  1984,	  reviderad	  
2005,	  s.	  269-‐270	  
12	  Imsen,	  Gunn,	  s.	  270	  
13	  Imsen,	  Gunn,	  Elevens	  Verden,	  2005,	  s.	  270	  
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Det	  som	  sitter	  kvar	  på	  näthinnan	  hänger	  snarare	  ihop	  med	  vad	  som	  passade	  ens	  
personlighet	  eller	  vad	  individen	  är	  intresserad	  av	  (episodiska	  minnet).14	  Det	  semantiska	  
minnet	  kan	  upplevas	  som	  abstrakt	  för	  många	  eftersom	  det	  inte	  har	  någon	  koppling	  till	  
individens	  erfarenheter,	  medan	  det	  episodiska	  minnet	  är	  mer	  konkret	  och	  visuellt	  och	  
varje	  person	  kan	  bilda	  sig	  en	  egen	  uppfattning	  om	  det.15	  	  
	  
I	  hjärncellerna	  finns	  det	  ett	  ämne	  som	  heter	  RNA	  (ribonukleinsyra)	  som	  hjälper	  till	  med	  
att	  ”koda”	  minnen	  i	  hjärnan.	  För	  att	  komma	  ihåg	  något,	  både	  mentalt	  (episodiskt,	  
semantiskt)	  och	  kroppsligt/motoriskt	  (procedurminnet)	  så	  behöver	  ett	  sinnesintryck	  
fästas	  i	  ett	  cellkretslopp.	  På	  så	  vis	  kan	  det	  lagras	  en	  längre	  tid.	  Informationen	  som	  har	  
kommit	  ända	  till	  långtidsminnet	  anses	  vara	  lagrat	  för	  alltid.16	  	  
	  

Sammanhängande	  muskelrörelser	  som	  upprepas	  ofta	  kommer	  småningom	  att	  
reda	  sig	  utan	  hjärnans	  kontroll.	  Nya	  reflexer	  kan	  skapas,	  som	  reducerar	  till	  ett	  
minimum	  den	  "förlorade	  tiden"	  mellan	  beslutet	  om	  rörelsen	  och	  utförandet.	  
Man	  bör	  odla	  automatismerna	  i	  alla	  tempovarianter.17	  

	  

Jaques-‐Dalcroze	  förklarar	  här	  ovan	  fördelen	  med	  att	  träna	  motoriken.	  Han	  menar	  att	  om	  
en	  rörelse	  övas	  in	  ordentligt	  blir	  den	  en	  reflex	  i	  hjärnans	  RNA,	  vilket	  gör	  att	  den	  därefter	  
sker	  per	  automatik.	  Långtidsminnets	  kapacitet	  är	  i	  princip	  oändligt.	  Om	  det	  är	  mycket	  
som	  är	  lagrat	  i	  långtidsminnet	  så	  kan	  det	  ta	  tid	  att	  få	  fram	  det.	  På	  grund	  av	  
långtidsminnets	  stora	  kapacitet	  så	  kan	  problemet	  bli	  att	  hitta	  rätt	  information	  i	  tid.	  Då	  
gäller	  det	  att	  arbeta	  fram	  egna	  strategier	  för	  att	  få	  fram	  informationen	  när	  den	  behövs18	  
	  
För	  att	  lust	  till	  lärandet	  ska	  uppstå	  hos	  barn	  krävs	  en	  allsidig	  och	  motiverande	  
undervisning.	  Den	  extra	  träning	  som	  barn	  med	  motoriska	  brister	  behöver	  bör	  vara	  
lustfylld	  och	  givande	  för	  att	  deras	  vilja	  till	  att	  träna	  ska	  finnas.19	  Barn	  föds	  med	  
individuella	  skillnader	  i	  exempelvis	  sårbarhet	  och	  temperament,	  enligt	  den	  amerikanske	  
psykologen	  Tomkins.	  Han	  studerade	  människors	  beteenden	  under	  stora	  delar	  av	  sitt	  liv.	  
De	  principer	  som	  Tomkins	  använder	  för	  att	  tolka	  olika	  situationer	  kallar	  han	  för	  skripts.	  
Han	  menade	  bland	  annat	  att	  en	  individ	  behöver	  ha	  minst	  en	  eller	  flera	  affekter20	  
aktiverade	  för	  att	  inlärningen	  ska	  vara	  optimal.21	  	  	  	  	  

2.1.3	  Motorik	  och	  musik	  
För	  att	  spela	  ett	  instrument	  krävs	  det	  en	  välkontrollerad	  motorik.	  Det	  behövs	  en	  lång	  
och	  medveten	  övning	  för	  att	  automatisera	  rörelsemönster	  och	  lära	  sig	  spela.	  Kunskap	  
om	  barns	  motoriska	  utveckling	  kan	  därför	  vara	  till	  stor	  hjälp	  för	  pedagoger	  och	  lärare	  i	  
instrumentalundervisningen.	  Nivbrant	  Wedin	  upplever	  att	  barns	  minskade	  
rörelseträning	  minskar	  deras	  motoriska	  färdigheter.	  Förutom	  stillasittande	  vid	  tv,	  dator	  
                                                
14	  Imsen,	  Gunn,	  s	  271	  
15	  Imsen,	  Gunn,	  s.	  270	  
16	  Imsen,	  Gunn,	  s.	  272	  
17	  Jaques-‐Dalcroze,	  Emile	  citerad	  ur	  Wedin	  Nivbrant,	  Eva,	  Spela	  med	  hela	  kroppen,	  rytmik	  och	  motorik	  i	  
undervisningen,	  Gehrmans	  musikförlag	  AB,	  Stockholm	  2011	  s.	  294	  	  	  
18	  Imsen,	  Gunn,	  s.	  272	  
19	  Granqvist,	  Malin	  och	  Tuunainen,	  Margareeta,	  Barns	  motoriska	  utveckling	  -‐	  hur	  lärarna	  arbetar	  med	  
motorik	  i	  skolan,	  Göteborg	  2006,	  s	  22	  	  
20	  Upplevelser	  av	  känslor	  
21	  Havnesköld,	  Leif	  och	  Risholm	  Mothander,	  Pia,	  Utvecklingspsykologi,	  Liber	  AB,	  Stockholm	  2009,	  s.	  124-‐
129	  
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och	  mobiltelefon	  har	  bilåkandet	  också	  ökat.	  Det	  har	  lett	  till	  att	  barn	  går	  och	  cyklar	  
mindre	  än	  tidigare.	  Det	  förändrade	  rörelsemönstret	  påverkar	  troligtvis	  också	  
instrumentalspelet.	  Nivbrant	  Wedin	  märker	  att	  barn	  idag	  har	  svårare	  att	  lära	  sig	  spela	  
jämfört	  med	  för	  10-‐20	  år	  sedan.	  Därför	  anser	  hon	  det	  viktigt	  att	  öka	  kunskapen	  inom	  
detta	  område	  och	  att	  hitta	  metoder	  som	  hjälper	  barnen	  på	  något	  sätt.22	  Om	  en	  elev	  har	  
motoriska	  svårigheter	  så	  blir	  de	  ännu	  värre	  i	  stressade	  situationer	  eller	  i	  nya	  
sammanhang	  där	  barnet	  inte	  känner	  sig	  trygg,	  till	  exempel	  om	  det	  kommer	  en	  ny	  lärare,	  
vid	  ny	  repertoar,	  i	  konsertsammanhang,	  vid	  höga	  förväntningar	  eller	  om	  en	  ny	  läxa	  ska	  
spelas	  upp.	  Stress	  kan	  också	  upplevas	  vid	  ovana	  situationer,	  även	  om	  det	  inte	  verkar	  
hotande	  ur	  ett	  utifrånperspektiv.	  Därför	  behöver	  eleverna	  trygghet	  i	  alla	  aspekter	  av	  
undervisningen	  och	  i	  konsertsituationer.	  De	  behöver	  öva	  i	  förväg	  där	  de	  ska	  spela,	  gärna	  
i	  konsertordning	  så	  de	  vet	  när	  och	  var	  de	  ska	  gå	  på	  och	  av	  scenen.	  Allt	  som	  kan	  minska	  
stressen	  är	  av	  godo.23	  Det	  är	  också	  viktigt	  att	  ge	  eleverna	  positiv	  feedback	  när	  de	  lyckas.	  
Men	  bara	  när	  det	  är	  korrekt,	  annars	  kan	  läraren	  mista	  sin	  egen	  trovärdighet.	  Det	  är	  
däremot	  alltid	  positivt	  att	  ge	  uppmuntran	  så	  att	  barnen	  kan	  se	  sina	  egna	  framsteg	  och	  
uppmärksamma	  dem	  på	  det	  som	  går	  bra.	  Det	  blir	  mycket	  roligare	  att	  lösa	  
rörelseuppgifter	  om	  eleven	  vet	  vad	  som	  ska	  göras.24	  	  
	  
Föräldrarna	  är	  en	  viktig	  del	  för	  elevers	  fortsatta	  spelande.	  Ann-‐Marie	  Sundberg	  har	  
upptäckt	  att	  elever	  som	  fått	  stöd	  hemifrån	  utvecklas	  snabbt,	  medan	  de	  elever	  som	  inte	  
får	  hjälp	  hemma	  har	  halkat	  efter.	  Sundberg	  har	  därför	  börjat	  hålla	  föräldrakurser	  i	  
trumpet.	  På	  så	  vis	  får	  föräldrarna	  en	  grundkunskap	  i	  ämnet,	  vilket	  gör	  att	  de	  sen	  kan	  
hjälpa	  sina	  barn.25	  	  	  	  	  
	  
Erfarenheter	  som	  individer	  fått	  med	  sig	  från	  sin	  barndom	  kan	  ha	  betydelse	  för	  deras	  
övning.	  Många	  musiker	  kan	  dra	  sig	  till	  minnes	  att	  de	  varit	  med	  om	  en	  stark	  
musikupplevelse	  som	  har	  givit	  dem	  motivation	  att	  öva	  mycket:26	  
	  

Hjärnan	  är	  som	  mest	  formbar	  vid	  födseln	  och	  minskar	  ju	  äldre	  personen	  blir.	  
Rent	  biologiskt	  är	  inlärningskapaciteten	  hos	  små	  barn	  betydligt	  större	  än	  vi	  
tror	  och	  det	  är	  synd	  att	  vi	  i	  Sverige	  är	  så	  dåliga	  på	  att	  förstå	  detta.27	  
	  

Spelteknik	  på	  brassinstrumenten	  innefattar	  finmotorisk	  träning	  av	  handens,	  munnens	  
och	  tungans	  muskler.	  Det	  kan	  till	  exempel	  handla	  om	  tonbildning,	  registerträning	  och	  
artikulationsträning.	  Tonbilning	  syftar	  på	  hur	  ljud	  skapas	  i	  instrumentet.28	  	  
	  
Jag	  har	  valt	  de	  här	  texterna	  för	  att	  ge	  läsaren	  en	  inblick	  i	  vad	  motorik	  är	  och	  hur	  det	  
fungerar	  i	  ett	  praktiskt	  sammanhang.	  

                                                
22	  Wedin	  Nivbrant,	  s.	  263	  	  
23	  Wedin	  Nivbrant,	  s.	  275	  	  	  
24	  Sigmundsson	  och	  Vorland	  Pedersen,	  s	  89	  
25	  Sundberg,	  Ann-‐Marie,	  Trumpetundervisning	  för	  små	  barn,	  Kungliga	  Musikhögskolan,	  Stockholm	  2009,	  s	  
16	  
26	  Kempe,	  Anna-‐Lena	  och	  West,	  Tore,	  Design	  för	  lärande	  i	  musik,	  Norstedts	  Förlag,	  Stockholm	  2010,	  s.	  41-‐
46	  	  
27	  Ullén,	  Fredrik	  1999,	  citerad	  i	  Musik,	  Motorik	  och	  Lärande,	  Fotnoten	  nr	  4,	  1999,	  s.	  17-‐20	  	  
28	  Sundberg,	  Ann-‐Marie,	  Trumpetundervisning	  för	  små	  barn,	  Kungliga	  Musikhögskolan,	  Stockholm	  2009,	  s.	  
19-‐20	  
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2.2	  Tidigare	  forskning	  om	  musik	  och	  motorik	  
Fredrik	  Ullén,	  Hans	  Forsberg	  och	  Henrik	  Ehrsson	  har	  i	  studien	  Neural	  Networks	  For	  the	  
Coordination	  of	  the	  Hands	  in	  Time	  undersökt	  hur	  hjärnan	  reagerar	  på	  olika	  typer	  av	  
motorik.	  Under	  tiden	  som	  en	  musiker	  spelade	  togs	  det	  bilder	  på	  individens	  hjärna.	  
Lillhjärnan	  visade	  sig	  ha	  en	  huvudroll	  vid	  alla	  former	  av	  motorik.	  Den	  inre	  delen	  av	  
lillhjärnan	  jobbade	  mest	  när	  musikern	  gjorde	  enkla	  synkroniserade	  rörelser.	  När	  det	  
däremot	  spelades	  komplexa	  rytmmönster	  arbetade	  den	  yttre	  delen	  av	  lillhjärnan	  
hårdast.	  Ullén,	  Forsberg	  och	  Ehrsson	  fick	  inte	  fram	  något	  resultat	  av	  vad	  som	  händer	  i	  
hjärnan	  när	  musikern	  spelade	  polyrytmer	  (olika	  rytmer	  spelas	  samtidigt).29	  
	  
I	  studien	  Effects	  of	  Music	  training	  on	  the	  Child’s´	  Brain	  and	  Cognitive	  Development,	  
skriven	  av	  Gottfried	  Schlaug,	  Andrea	  Norton,	  Katie	  Overy	  och	  Ellen	  Winner,	  fokuserar	  
författarna	  på	  den	  strukturella	  skillnaden	  i	  hjärnan	  på	  en	  tränad	  musiker	  och	  en	  icke-‐
musiker	  när	  de	  utövar	  musik.	  Resultatet	  visade	  att	  hjärnan	  hos	  tränade	  musiker	  var	  mer	  
stimulerad	  än	  hos	  hjärnan	  hos	  en	  individ	  som	  inte	  spelat	  musik.	  30	  Resultaten	  har	  också	  
visat	  att	  skillnaden	  i	  hjärnan	  är	  stor	  mellan	  barn	  som	  övat	  mycket	  jämfört	  med	  barn	  som	  
inte	  spelat	  musik.	  31	  

	  
	  

Figur	  1,	  fritt	  efter	  Effects	  Music	  Training	  on	  the	  Child’s´	  Brain	  and	  Cognitive	  Development.32	  	  	  	  

	  

Figuren	  visar	  en	  strukturell	  skillnad	  i	  hjärnan	  mellan	  en	  musiker	  och	  en	  icke-‐musiker	  
under	  musikutövande.	  
	  
Instrumentalundervisning	  med	  rytmik	  som	  grund	  är	  en	  kandidat-‐uppsats	  som	  är	  skriven	  
av	  Kristina	  Holmberg	  vid	  Musikhögskolan	  i	  Malmö.	  Holmberg	  blev	  inspirerad	  att	  skriva	  
uppsatsen	  efter	  att	  hon	  varit	  på	  en	  flöjtrytmikkurs	  vid	  Musikhögskolan	  för	  Scen	  och	  
Musik	  i	  Göteborg.	  Idén	  som	  kursen	  ville	  lyfta	  fram	  var	  att	  blanda	  rytmik	  och	  
instrumentalspel	  för	  att	  få	  med	  flera	  typer	  av	  perception:	  visuell	  (syn),	  auditiv	  (hörsel),	  
kinestetisk	  och	  taktil	  (kroppsligt)	  och	  känslomässig	  perception.	  Holmberg	  kallar	  denna	  
hybrid	  av	  instrumentalspel	  och	  rytmik	  för	  instrumentrytmik.	  Det	  visar	  sig	  att	  
instrumentalrytmiken	  har	  några	  klara	  fördelar	  jämfört	  med	  

                                                
29	  Ullén,	  Fredrik,	  Forsberg,	  Hans	  och	  Ehrsson,	  Henrik,	  Neural	  Networks	  for	  the	  coordination	  of	  the	  hands	  in	  
time,	  Stockholm	  2002	  
30	  Schlaug,	  Gottfried,	  Norton,	  Andrea,	  Overy,	  Katie	  och	  Winner,	  Ellen,	  Effects	  of	  music	  training	  on	  the	  child´s	  
brain	  and	  cognitive	  development,	  Boston	  2005	  
31	  Schlaug,	  Gottfried,	  Norton,	  Andrea,	  Overy,	  Katie	  och	  Winner,	  Ellen,	  Effects	  of	  music	  training	  on	  the	  child´s	  
brain	  and	  cognitive	  development,	  Boston	  2005	  
32	  Schlaug,	  Gottfried,	  Norton,	  Andrea,	  Overy,	  Katie	  och	  Winner,	  Ellen,	  Effects	  of	  music	  training	  on	  the	  child´s	  
brain	  and	  cognitive	  development,	  Boston	  2005	  
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instrumentalundervisningen.	  Eftersom	  instrumentalrytmiken	  arbetar	  med	  så	  många	  
perceptioner	  som	  möjligt	  så	  når	  den	  ut	  till	  alla	  barn.	  Eleverna	  får	  gå	  i	  puls,	  göra	  olika	  
rörelser	  och	  improvisera	  rörelser.	  Undervisningen	  strävar	  mot	  att	  vara	  holistisk.	  Barnen	  
får	  ett	  helhetsintryck	  av	  musik	  genom	  att	  röra	  sig,	  skapa	  och	  lyssna.33	  

2.3	  Tidigare	  forskning	  om	  motorik	  och	  rörelse	  
Forskarna	  Revie	  och	  Larkin	  har	  utarbetat	  en	  motorisk	  övning	  som	  heter	  ”Task-‐specific	  
training”.34	  De	  föreslog	  att	  det	  skulle	  tränas	  direkt	  på	  det	  som	  var	  problematiskt.	  De	  
delade	  in	  motoriskt	  osäkra	  barn	  i	  två	  grupper.	  Den	  ena	  gruppen	  fick	  träna	  längdhopp	  
utan	  ansats	  och	  kast	  med	  liten	  boll.	  Den	  andra	  gruppen	  fick	  studsa	  en	  volleyboll	  i	  golvet	  
för	  att	  sedan	  ta	  emot	  den	  igen	  och	  sparka	  en	  fotboll	  mot	  ett	  mål.	  Efter	  nio	  veckor	  bytte	  
grupperna	  plats	  och	  på	  så	  sätt	  kunde	  Revie	  och	  Larkin	  jämföra	  färdigheterna.	  Resultatet	  
blev	  att	  barnen	  blev	  bättre	  på	  det	  som	  de	  tränade	  på	  och	  hade	  problem	  med	  det	  som	  de	  
inte	  tränade	  på.	  De	  framgångsrika	  metoderna	  ur	  motorisk	  synpunkt	  bedrevs	  två	  gånger	  
eller	  mer	  i	  veckan	  med	  två	  till	  tre	  barn	  i	  en	  grupp.	  Repetitioner	  är	  viktigt	  och	  ju	  mer	  
övning,	  desto	  bättre	  blev	  det.	  Revie	  och	  Larkin	  påpekar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  hitta	  en	  
balans	  på	  vad	  barnet	  klarar	  av	  och	  vad	  som	  är	  utmanande.35	  	  
	  
I	  magisteruppsatsen	  Allsidig	  rörelsekompetens	  hos	  barn	  och	  ungdomar,	  En	  kartläggning	  
av	  skolelevers	  funktionella	  motorik	  har	  Marie	  Nyberg	  och	  Anna	  Tidén	  försökt	  få	  svar	  på	  
barns	  funktionella	  motorik.	  Funktionell	  motorik	  innebär	  att	  göra	  enkla	  övningar	  som	  
kasta	  med	  boll,	  göra	  en	  kullerbytta,	  hoppa	  jämfota	  och	  så	  vidare.	  43,9	  %	  av	  barnen	  hade	  
en	  tillfredställande	  grundmotorik	  medan	  10,3	  %	  hade	  stora	  brister	  i	  sin	  motorik.	  33	  %	  
hade	  små	  brister	  medan	  12,8	  %	  hade	  en	  mycket	  tillfredställande	  motorik.36	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
En	  annan	  studie	  som	  berör	  ämnet	  är	  Motorik	  och	  Lärande,	  skriven	  av	  Britt-‐Louise	  
Ahlgren	  vid	  Linköpings	  Universitet	  2002.	  Ahlgren	  har	  undersökt	  om	  det	  finns	  ett	  
samband	  mellan	  motorisk	  färdighet	  och	  lärande.	  Hon	  undersökte	  en	  grupp	  elever	  med	  
motoriska	  problem	  som	  fått	  experthjälp	  att	  stärka	  sin	  grundmotorik.	  Resultatet	  blev	  att	  
både	  Ahlgren	  och	  föräldrarna	  såg	  ett	  samband	  mellan	  bättre	  motorik	  och	  bättre	  
prestationer	  i	  skolan.	  37	  	  	  
	  
Jag	  har	  tagit	  med	  de	  här	  studierna	  eftersom	  de	  behandlar	  ämnena	  musik,	  motorik	  och	  
rörelse.	  De	  betonar	  vikten	  av	  hur	  träning	  påverkar	  motoriken	  på	  ett	  positivt	  sätt.	  

2.4	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
Didaktik	  handlar	  om	  undervisning	  och	  eftersom	  det	  finns	  olika	  typer	  av	  undervisning	  så	  
finns	  det	  också	  olika	  didaktiska	  perspektiv.	  Termen	  didaktik	  härstammar	  från	  grekiskan	  
och	  betyder	  lära	  av,	  klargöra,	  instruera.	  Ordet	  har	  ofta	  blivit	  översatt	  som	  
undervisningslära.38	  Ordet	  didaktik	  betyder	  också	  förmedling.	  Förmedlingen	  kunde	  i	  det	  

                                                
33	  Holmberg,	  Kristina,	  Instrumentalundervisning	  med	  rytmik	  som	  grund,	  Musikhögskolan	  i	  Malmö	  2003	  	  
34	  Revie,	  Gay	  och	  Larkin,	  Dawne	  1993	  refererad	  i	  Sigmundsson	  och	  Vorland	  Pedersen	  s	  86-‐87	  
35	  Revie,	  Gay	  och	  Larkin,	  Dawne	  1993	  refererad	  i	  Sigmundsson	  och	  Vorland	  Pedersen	  s	  86-‐87	  	  
36	  Nyberg,	  Marie	  och	  Tidén,	  Anna,	  Allsidig	  rörelsekompetens	  hos	  barn	  och	  ungdomar,	  En	  kartläggning	  av	  
skolelevers	  funktionella	  motorik,	  Stockholm	  2006	  
37	  Ahlgren,	  Britt-‐Louise,	  Motorik	  och	  lärande,	  Linköping	  2003	  
38	  Hanken,	  Ingrid	  Maria	  och	  Johansen,	  Geir,	  Musikkundervisningens	  Didaktikk,	  Cappelen	  Akademisk	  Forlag,	  
Oslo	  1998,	  s.	  17	  
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antika	  Grekland	  ske	  genom	  skådespel	  eller	  litterära	  och	  filosofiska	  skrifter	  som	  ansågs	  
moralisera	  befolkningen.39	  	  
	  
I	  Skandinavien	  har	  didaktik	  varit	  ett	  centralt	  begrepp	  inom	  skolväsendet	  så	  länge	  som	  vi	  
haft	  offentlig	  skola.	  Didaktik	  är	  även	  ett	  av	  huvudämnena	  i	  de	  pedagogiska	  
utbildningarna	  i	  ländernas	  högskolor	  och	  universitet.	  Pedagogik	  handlar	  om	  
undervisning,	  fostran	  och	  socialisation	  i	  vid	  mening,	  i	  hemmen,	  bland	  vänner	  och	  genom	  
massmedia.	  Didaktik	  handlar	  om	  den	  undervisning,	  fostran	  och	  socialisation	  som	  sker	  
inom	  skolan	  i	  undervisningssituationer	  med	  ett	  pedagogiskt	  syfte.40	  	  
	  
Den	  musikpedagogiska	  verksamheten	  omfattar	  allt	  från	  att	  planera	  lektioner,	  värdera	  
situationer	  och	  att	  reflektera	  kring	  lektioner.	  Nedan	  visas	  en	  pyramid	  som	  ska	  
symbolisera	  i	  vilken	  ordning	  yrkeskunskaperna	  kommer	  i.	  För	  att	  komma	  till	  praxis	  tre	  
måste	  läraren	  behärska	  praxis	  ett	  och	  två	  först.	  Praxis	  ett	  handlar	  om	  kunskap	  i	  hur	  
undervisning	  ska	  utföras.	  Det	  är	  första	  steget	  som	  med	  tiden	  leder	  till	  större	  erfarenhet.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Med	  erfarenhet	  utvecklas	  praxis	  två.	  Den	  handlar	  om	  kompetens	  att	  kunna	  överväga,	  
planlägga	  och	  värdera	  pedagogisk	  verksamhet.	  Praxis	  tre	  innebär	  att	  pedagogen	  ska	  
kunna	  legitimera	  sin	  verksamhet	  och	  att	  kritiskt	  kunna	  värdera	  sin	  egen	  verksamhet.	  
Genom	  att	  kritiskt	  studera	  sin	  egen	  metodik	  så	  är	  chansen	  för	  pedagogisk	  utveckling	  
stor.	  41	  

	  

	  
Figur	  2:	  Illustration	  av	  pedagogisk	  yrkespraxis42	  

	  

P1	  står	  här	  för	  didaktisk	  kunskap,	  kunskap	  om	  hur	  undervisningen	  ska	  utföras.	  P2	  
handlar	  om	  lärarens	  förmåga	  att	  planera	  undervisningen.	  P3	  innebär	  att	  läraren	  ska	  
kunna	  legitimera	  sin	  verksamhet.	  	  	  
	  
Det	  finns	  tre	  tydliga	  didaktiska	  utgångspunkter	  för	  musikpedagoger.	  En	  praktisk	  (ars),	  
en	  teoretisk	  (scientia)	  och	  en	  allmän	  syn.	  Ars	  fokuserar	  på	  det	  praktiska	  i	  musiken.	  
Spelet	  sätts	  i	  fokus	  och	  lärarens	  instrumentala	  erfarenhet	  väger	  tungt.	  Om	  fokus	  läggs	  på	  
musikteoriteori	  så	  kallas	  utgångspunkten	  för	  scientia.	  Musiken	  ses	  som	  en	  vetenskap.	  
Den	  allmänna	  utgångspunkten	  innebär	  att	  läraren	  inte	  har	  spetskompetenser	  men	  
däremot	  en	  bred	  kunskap	  inom	  musikämnet.43	  
	  

                                                
39	  Hanken	  och	  Johansen,	  s.	  17	  
40	  Imsen,	  Gunn,	  Lærerens	  Verden,	  Innføring	  i	  generell	  didaktikk,	  Universitetsforlaget,	  Oslo	  1997,	  s.	  28-‐29	  
41	  Hanken	  och	  Johansen,	  s.53-‐55	  
42Figur	  från	  Lauvås,	  Per	  och	  Handal,	  Gunnar,	  Veiledning	  og	  praktisk	  yrkesteori,	  Cappelen	  Akademisk	  
Forlag,	  Oslo	  1990,	  s.	  108	  
43	  Hanken	  och	  Johansen,	  s.	  29	  
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Musikpedagoger	  måste	  förhålla	  sig	  till	  olika	  förutsättningar	  och	  villkor.	  Dessa	  kan	  delas	  
upp	  i	  två	  kategorier;	  ramfaktorer	  och	  elev-‐	  och	  lärarförutsättningar.	  Ramfaktorer	  
innefattar	  inom	  vilka	  ramar	  den	  pedagogiska	  verksamheten	  sker.	  Det	  kan	  handla	  om	  hur	  
lång	  lektionen	  är,	  tillgång	  till	  noter,	  hur	  stor	  gruppen	  är,	  vilken	  lokal	  undervisningen	  
bedrivs	  i	  et	  cetera.44	  	  
	  

Om	  jag	  vill	  lyckas	  med	  att	  föra	  en	  människa	  mot	  ett	  bestämt	  mål,	  måste	  jag	  
först	  finna	  henne	  där	  hon	  är	  och	  börja	  just	  där.	  Den	  som	  inte	  kan	  det	  lurar	  sig	  
själv	  när	  hon	  tror	  att	  hon	  kan	  hjälpa	  andra.	  För	  att	  hjälpa	  någon	  måste	  jag	  
visserligen	  förstå	  mer	  än	  vad	  hon	  gör,	  men	  först	  och	  främst	  förstå	  det	  hon	  
förstår.	  Om	  jag	  inte	  kan	  det	  hjälper	  det	  inte	  att	  jag	  kan	  och	  vet	  mera.45	  

	  

Eleverna	  är	  inte	  oskrivna	  blad.	  De	  kommer	  med	  sina	  önskningar	  och	  behov,	  sina	  
förkunskaper	  och	  erfarenheter.	  För	  att	  den	  musikpedagogiska	  verksamheten	  ska	  
upplevas	  som	  meningsfull	  och	  utvecklande	  måste	  elevens	  förutsättningar	  belysas.	  
Läraren	  måste	  använda	  sin	  kompetens	  för	  att	  skapa	  en	  så	  bra	  undervisningsmiljö	  som	  
möjligt.46	  	  
	  

Jag	  har	  valt	  didaktiskt	  perspektiv	  eftersom	  ämnet	  passar	  bra	  in	  i	  den	  studie	  jag	  vill	  
utföra.	  För	  att	  få	  en	  inblick	  i	  hur	  lärare	  arbetar	  med	  motorik	  behövs	  det	  ett	  didaktiskt	  
underlag	  för	  att	  kunna	  förstå	  deras	  åsikter.	  	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
                                                
44	  Hanken	  och	  Johansen,	  s.	  37-‐41	  
45	  Søren	  Kierkegaard,	  ca	  1840,	  citerad	  i	  Undervisning	  i	  teori	  och	  praktik,	  Lindström,	  Gunnar	  och	  Pennlert,	  
Lars	  Åke,	  Fundo	  Förlag,	  Ungern	  2012,	  s.	  42	  
46	  Hanken	  och	  Johansen,	  s.	  31	  
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3	  Metodologi	  och	  metod	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  studiens	  metodologiska	  utgångspunkter	  samt	  val	  av	  metod.	  
Här	  redogörs	  också	  för	  urvalet	  av	  informanter,	  studiens	  genomförande	  samt	  dess	  
trovärdighet	  och	  giltighet.	  

3.1	  Metodologiska	  utgångspunkter	  
Den	  kvalitativa	  intervjun	  är	  speciellt	  lämpad	  för	  att	  ge	  insikt	  om	  informantens	  
erfarenheter	  och	  tankar.47	  En	  forskningsintervju	  har	  många	  likheter	  med	  en	  seriös	  
intervju	  inom	  media.	  En	  avgörande	  skillnad	  är	  att	  forskningsintervjun	  inte	  är	  avsedd	  för	  
åskådare	  vilket	  gör	  att	  den	  inte	  behöver	  vara	  lika	  sammanhängande	  eller	  begriplig	  som	  
mediaintervjun.	  En	  annan	  skillnad	  är	  hur	  strikt	  forskaren	  måste	  vara	  till	  sin	  metod.	  Det	  
måste	  finnas	  en	  tydlighet	  i	  vad	  som	  ska	  undersökas	  och	  i	  hur	  det	  bäst	  låter	  sig	  göras.	  I	  
efterhand	  måste	  det	  finnas	  ett	  underlag	  för	  hur	  studien	  gjorts	  och	  att	  tolkningarna	  som	  
gjorts	  är	  hållbara	  och	  giltiga.48	  
	  
Intervjun	  är	  ett	  råmaterial	  för	  en	  senare	  meningsanalys.	  Kvaliteten	  på	  intervjun	  är	  
avgörande	  för	  en	  bra	  analys,	  verifiering	  och	  rapportering.	  Detta	  kräver	  sakkunskap	  
inom	  det	  ämne	  som	  intervjun	  ska	  handla	  om.49	  	  	  
	  
Intervjuaren	  är	  själv	  forskningsverktyget.	  En	  bra	  intervjuare	  är	  expert	  på	  ämnet	  och	  
mänskliga	  interaktioner.	  Det	  måste	  hela	  tiden	  ske	  en	  avvägning	  om	  vad	  som	  ska	  frågas	  
och	  hur	  det	  ska	  frågas,	  vilka	  aspekter	  av	  svaren	  som	  ska	  följas	  upp	  eller	  inte	  följas	  upp	  
och	  vilka	  svar	  som	  ska	  tolkas	  eller	  inte	  tolkas.50	  	  
	  
Den	  norske	  psykologen	  Steinar	  Kvale	  talar	  om	  två	  olika	  roller	  inom	  forskningsintervjun:	  
"malmletaren"	  och	  "resenären".	  Malmletaren	  uppfattar	  kunskap	  som	  en	  begravd	  metall	  
som	  ska	  grävas	  upp.	  Dyrbara	  fakta	  och	  meningar	  renas	  genom	  att	  föras	  över	  från	  
muntlig	  till	  skriftlig	  form.	  	  Den	  kunskap	  som	  intervjuaren	  får	  fram	  ska	  sedan	  jämföras	  
med	  en	  objektiv	  sanning	  eller	  subjektiv	  erfarenhet.	  På	  det	  viset	  kan	  produktens	  värde	  
avgöras.	  Resenärens	  väg	  till	  kunskap	  är	  lite	  annorlunda.	  Intervjuerna	  behöver	  inte	  vara	  
rakt	  på	  sak	  utan	  det	  viktiga	  är	  "resan"	  till	  svaret.	  Respondentens	  tankar	  och	  svar	  kan	  
styra	  intervjun.	  De	  två	  metaforerna	  betonar	  olika	  syn	  kring	  kunskap.	  Malmletaren	  
beskriver	  den	  moderna	  samhällsvetenskapen	  där	  kunskapen	  ses	  som	  "given".	  
Resenärmetaforen	  handlar	  mer	  om	  en	  postmodern	  tolkning	  där	  samtalsperspektivet	  är	  
viktigt.51	  	  

3.2	  Metod	  och	  design	  av	  studien	  
I	  följande	  avsnitt	  presenteras	  val	  av	  metod	  samt	  vilket	  urval	  av	  informanter	  jag	  har	  gjort.	  
Här	  redogörs	  även	  för	  hur	  materialet	  har	  bearbetats,	  dess	  giltighet	  och	  	  
tillförlitlighet,	  samt	  hur	  jag	  har	  resonerat	  kring	  forskningsetiska	  principer.	  	  

                                                
47	  Dalen,	  Monica,	  Intervju	  som	  metod,	  Gleerups	  Utbildning	  AB,	  2007	  Malmö,	  s.	  9	  
48	  Krag	  Jacobsen,	  Jan,	  Interview:	  Kunsten	  at	  lytte	  og	  spørge,	  Hans	  Reitzels	  Forlag,	  Danmark	  1993,	  	  s.	  17-‐18	  
49	  Kvale,	  Steinar	  och	  Brinkmann,	  Svend,	  Det	  kvalitative	  forskningsintervju,	  Gyldendal	  akademisk	  forlag,	  
1997	  Oslo,	  s.	  134-‐135	  
50	  Kvale	  och	  Brinkmann,	  s.	  136	  
51	  Kvale	  och	  Brinkmann,	  s.	  11-‐12	  
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3.2.1	  Val	  av	  metod	  
Min	  metod	  är	  kvalitativa	  intervjuer.	  Jag	  vill	  få	  en	  djupare	  förståelse	  för	  mitt	  ämne	  och	  jag	  
tror	  att	  jag	  kan	  nå	  det	  bäst	  genom	  att	  interagera	  med	  lärare	  som	  har	  en	  stor	  erfarenhet	  
inom	  området.	  Min	  studie	  handlar	  om	  motoriska	  problem	  och	  hur	  de	  går	  att	  lösa.	  Jag	  
sitter	  själv	  inte	  inne	  med	  all	  kunskap,	  även	  om	  jag	  har	  lärt	  mig	  mycket	  genom	  att	  läsa	  
forskningsrapporter	  och	  böcker	  om	  ämnet.	  Den	  sista	  pusselbiten	  är	  att	  intervjua	  några	  
lärare	  som	  har	  en	  erfarenhet	  av	  att	  ha	  jobbat	  med	  motorik	  i	  många	  år.	  På	  det	  viset	  kan	  
jag	  få	  reda	  på	  hur	  det	  går	  till	  i	  praktiken	  och	  inte	  bara	  i	  teorin.	  	  

3.2.2	  Urval	  
Jag	  har	  valt	  att	  intervjua	  fyra	  musiklärare	  från	  två	  olika	  musikskolor.	  Eftersom	  studien	  
handlar	  om	  motoriska	  problem	  hos	  brasselever	  valde	  jag	  att	  intervjua	  lärare	  som	  
arbetar	  med	  mässingsinstrument.	  Därefter	  ringde	  jag	  upp	  informanterna	  och	  frågade	  
om	  de	  ville	  vara	  med	  i	  min	  studie.	  Lärare	  A,	  B	  och	  C	  arbetar	  med	  flera	  brassinstrument,	  
den	  fjärde	  informanten	  är	  trumpetlärare.	  	  Nedan	  följer	  en	  presentation	  av	  
informanterna:	  	  
	  
Musiklärare	  A:	  (Man,	  född	  1965)	  	  
Utbildning:	  Musikhögskola,	  Instrumentallärare	  	  
Nuvarande	  anställningssituation:	  Kulturskola,	  lärare	  i	  trumpet,	  valthorn,	  trombon,	  
baryton	  och	  tuba.	  
	  
Musiklärare	  B:	  (Man,	  född	  1959)	  	  
Utbildning:	  Musikhögskola,	  Instrumentallärare.	  	  
Nuvarande	  anställningssituation:	  Kulturskola,	  lärare	  i	  trumpet,	  trombon,	  valthorn	  och	  
tuba.	  	  
	  
Musiklärare	  C:	  (Kvinna,	  född	  1956)	  	  
Utbildning:	  Musikhögskola,	  instrumentallärare	  	  
Nuvarande	  anställningssituation:	  Kulturskola,	  lärare	  i	  trumpet,	  valthorn,	  baryton	  och	  
trombon.	  	  
	  
Ensemblepedagog	  D:	  (Man,	  född	  1956)	  	  
Utbildning:	  Musikhögskola,	  instrumentallärare	  	  
Nuvarande	  anställningssituation:	  Kulturskola,	  lärare	  i	  trumpet.	  
	  
Jag	  har	  träffat	  alla	  informanter	  innan	  och	  de	  har	  alla	  varit	  mina	  handledare	  i	  olika	  
sammanhang.	  Eftersom	  jag	  känner	  alla	  musiklärarna	  och	  har	  varit	  med	  dem	  under	  
praktik	  så	  hade	  jag	  en	  föraning	  om	  hur	  de	  arbetar	  musikaliskt	  och	  motoriskt.	  Jag	  har	  valt	  
de	  här	  lärarna	  eftersom	  de	  har	  en	  lång	  erfarenhet	  av	  att	  arbeta	  med	  elever	  med	  olika	  
problemområden.	  	  

3.2.3	  Datainsamling	  
Jag	  spelade	  in	  alla	  intervjuer	  på	  min	  mobiltelefon.	  Därefter	  transkriberade	  jag	  
intervjumaterialet.	  Den	  sammanlagda	  intervjutiden	  blev	  ca	  100	  minuter	  och	  
transkriberingen	  tog	  ca	  6	  timmar	  effektiv	  tid	  att	  genomföra.	  Intervjuerna	  gjordes	  på	  
respondenternas	  respektive	  skola.	  Jag	  upplevde	  att	  alla	  tyckte	  att	  ämnet	  var	  relevant	  
och	  intressant.	  Eftersom	  alla	  lärarna	  har	  en	  stor	  erfarenhet	  inom	  pedagogiken	  så	  blev	  
intervjuerna	  trevliga	  för	  både	  mig	  och	  respondenterna.	  
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3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  
Efter	  att	  ha	  spelat	  in	  intervjuerna	  transkriberade	  jag	  materialet.	  Jag	  skrev	  ner	  
intervjuerna,	  ord	  för	  ord.	  När	  resultatet	  skulle	  analyseras	  läste	  jag	  igenom	  materialet	  
och	  försökte	  hitta	  en	  röd	  tråd,	  både	  i	  de	  enskilda	  intervjuerna	  var	  för	  sig	  men	  också	  i	  alla	  
intervjuerna	  som	  en	  helhet.	  Det	  blev	  en	  hel	  del	  klippande	  och	  klistrande	  innan	  jag	  fick	  
fram	  tydliga	  teman	  som	  sedan	  låg	  till	  grund	  för	  resultatkapitlet.	  Mina	  forskningsfrågor	  
stod	  i	  centrum	  i	  analysarbetet.	  Jag	  utgick	  alltså	  från	  mina	  forskningsfrågor	  som	  handlar	  
om	  på	  vilka	  sätt	  lärarna	  får	  information	  om	  elevens	  eventuella	  motoriska	  problem	  samt	  
vilka	  arbetssätt	  lärarna	  använder	  för	  att	  lösa	  dessa	  eventuella	  problem.	  

3.2.5	  Etiska	  överväganden	  
Jag	  har	  inför	  min	  studie	  utgått	  från	  vetenskapsrådets	  regler	  och	  riktlinjer	  för	  forskning.	  
Jag	  har	  informerat	  deltagarna	  om	  syftet	  och	  innehållet	  i	  min	  studie,	  att	  de	  kommer	  bli	  
intervjuade	  och	  att	  det	  är	  fritt	  för	  dem	  att	  vara	  med	  och	  att	  när	  som	  helst	  dra	  sig	  ur	  
studien.	  Enligt	  §	  19	  i	  personuppgiftslagen	  står	  det	  att	  personuppgifter	  får	  offentliggöras	  
om	  behandlingen	  godkänts	  av	  lagen	  om	  etikprövning	  av	  forskning	  som	  avser	  
människor.52	  För	  att	  etikprövningen	  ska	  godkännas	  krävs	  att	  a)	  "Det	  finns	  respekt	  för	  
människovärden"	  samt	  att	  b)	  "Människors	  rättigheter	  och	  grundläggande	  friheter	  ska	  
beaktas.	  Individens	  välfärd	  ska	  prioriteras	  över	  forskningen".53	  I	  detta	  fall	  har	  jag	  som	  
enskild	  forskare	  ansvaret	  att	  forskningen	  bedrivs	  på	  ett	  bra	  sätt	  både	  ur	  en	  etisk	  och	  
vetenskaplig	  synvinkel.	  Även	  valet	  av	  forskningsproblem	  och	  hur	  det	  ska	  lösas	  ligger	  hos	  
mig	  i	  egenskap	  av	  forskare.54	  Jag	  väljer	  att	  inte	  avslöja	  informanternas	  identiteter	  då	  jag	  
anser	  att	  varken	  studien	  eller	  respondenterna	  gynnas	  av	  att	  offentliggöra	  identiteter.	  	  
Jag	  ska	  visa	  deltagarna	  respekt	  och	  vara	  tydlig	  med	  mitt	  syfte.	  Därför	  kommer	  samtliga	  
respondenter	  och	  deras	  skolor	  vara	  anonyma	  i	  denna	  studie.	  Meningen	  med	  forskningen	  
är	  att	  den	  måste	  tjäna	  vetenskapliga	  och	  mänskliga	  värden.	  Etiska	  överväganden	  sker	  
under	  hela	  forskningsperioden.	  Jag	  förklarade	  för	  informanterna	  hur	  intervjuerna	  skulle	  
gå	  till	  väga,	  att	  jag	  skulle	  spela	  in	  materialet	  för	  att	  sedan	  transkribera	  materialet.	  Deras	  
svar	  kommer	  att	  bli	  mitt	  resultat	  och	  de	  analyseras	  och	  bearbetas	  bara	  av	  mig.	  Alla	  
informanter	  godtog	  dessa	  kriterier.	  	  

3.2.6	  Giltighet	  och	  tillförlitlighet	  
För	  att	  kravet	  på	  forskningens	  kvalitet	  ska	  tillgodoses	  behöver	  studiens	  förutsättningar	  
och	  utgångspunkter	  motiveras.	  Det	  bör	  finnas	  ett	  tydligt	  syfte	  som	  kan	  besvara	  
intressanta	  frågeställningar.	  Forskaren	  ska	  kunna	  förklara	  varför	  han/hon	  valt	  en	  viss	  
metod	  och	  det	  bör	  kunna	  visas	  att	  det	  går	  att	  få	  fram	  ett	  resultat	  med	  vald	  metod.55	  	  
Validitet,	  reabilitet	  och	  generaliserbarhet	  är	  tre	  termer	  som	  forskare	  använder	  för	  att	  
avfärda	  kvalitativ	  forskning	  eftersom	  den	  anses	  vara	  för	  subjektiv.	  Termerna	  står	  för	  
någonting	  som	  är	  objektivt,	  tillförlitligt	  och	  tydligt.	  Eftersom	  kvalitativa	  intervjuer	  kan	  
ses	  som	  subjektiva,	  ledande	  och	  fri	  för	  egen	  tolkning	  blir	  inte	  resultaten	  av	  intervjuerna	  
tillförlitliga.56	  	  

                                                
52	  Rättsnätet,	  Notisum	  AB,	  Personuppgiftslag	  (1998:204),	  hämtad,	  2014-‐03-‐15	  från	  
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980204.HTM	  
53	  Rättsnätet,	  Notisum	  AB,	  Lag	  (2003:460)	  om	  etikprövning	  som	  avser	  människor,	  hämtad	  2014-‐03-‐15	  från	  
http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20030460.htm	  
54	  Gustafsson,	  Bengt,	  Hermerén,	  Göran	  och	  Petterson,	  Bo,	  God	  Forskningssed,	  Vetenskapsrådets	  etikgrupp,	  
CM	  Gruppen	  AB,	  Bromma	  2011,	  s.	  32	  	  
55	  Gustafsson,	  Hermerén	  och	  Petterson,	  s.	  40	  
56	  Kvale	  och	  Brinkmann,	  s.	  258	  



 19 

I	  ett	  postmodernistiskt57	  perspektiv	  är	  ingenting	  självklart.	  Det	  finns	  ingen	  enskild	  
grundad	  definition	  av	  vetenskap.	  Därmed	  kan	  inte	  den	  kvalitativa	  intervjun	  stämplas	  
som	  vetenskaplig	  eller	  ovetenskaplig.58	  När	  ett	  vetenskapligt	  resultat	  tagits	  fram	  ska	  
dess	  tillförlitlighet	  analyseras.	  Det	  är	  en	  del	  av	  undersökningen	  och	  en	  viktig	  aspekt	  på	  
forskningens	  kvalitet.	  Ett	  vanligt	  misstag	  är	  att	  resultatet	  överskattas.	  Därför	  är	  det	  
viktigt	  att	  göra	  realistiska	  bedömningar	  när	  det	  kommer	  till	  resultat.	  Det	  är	  viktigt	  att	  
forskaren	  redovisar	  utgångspunkten	  för	  sin	  analys.59	  
	  
Eftersom	  intervjuerna	  var	  kvalitativa	  blev	  intervjuerna	  flytande	  och	  informanternas	  
svar	  påverkade	  vilken	  riktning	  intervjun	  skulle	  ta.	  Jag	  upplever	  i	  efterhand	  att	  delar	  av	  
intervjuerna	  blev	  vinklade	  och	  vissa	  frågor	  kom	  bort	  från	  ämnet,	  vilket	  påverkar	  
validiteten.	  Däremot	  fanns	  det	  också	  oplanerade	  frågor	  som	  togs	  upp	  som	  var	  högst	  
relevanta	  i	  sammanhanget.	  Jag	  var	  noga	  med	  att	  ställa	  mina	  grundfrågor	  vilket	  gör	  
intervjuerna	  giltiga.	  Dessutom	  innebar	  friheten	  i	  intervjun	  att	  jag	  fick	  uttömmande	  svar	  
av	  varje	  individs	  tankar	  och	  åsikter.	  Däremot	  blev	  några	  intervjuer	  något	  korta	  vilket	  
kan	  påverka	  validiteten.	  Det	  som	  ändå	  styrker	  giltigheten	  mitt	  arbete	  är	  att	  alla	  
informanter	  berättade	  allt	  de	  visste	  om	  ämnet	  eftersom	  alla	  fick	  valet	  om	  det	  var	  något	  
mer	  de	  ville	  ta	  upp	  i	  slutet	  av	  intervjuerna.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

                                                
57	  Idén	  om	  att	  allt	  är	  relativt	  och	  subjektivt,	  http://www.ne.se/postmodernism	  
58	  Kvale	  och	  Brinkmann,	  s.	  207-‐209	  	  
59	  Gustafsson,	  Hermerén	  och	  Petterson,	  s.	  44	  	  
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4	  Resultat	  
I	  det	  här	  kapitlet	  presenteras	  resultatet	  av	  den	  analys	  som	  är	  baserad	  på	  de	  kvalitativa	  
intervjuer	  som	  jag	  har	  gjort	  med	  fyra	  brasslärare.	  De	  övergripande	  teman	  som	  
presenteras	  är	  a)	  Information	  angående	  elevers	  motoriska	  problem	  och	  b)	  Lärares	  
hantering	  av	  motorik	  och	  koordination	  i	  undervisningen.	  

4.1	  Information	  angående	  elevers	  motoriska	  problem	  
Detta	  kapitel	  handlar	  om	  de	  motoriska	  problem	  som	  lärarna	  ser	  hos	  eleverna	  samt	  hur	  
mycket	  information	  de	  får	  av	  elevernas	  föräldrar	  och	  grundskolelärare.	  	  

4.1.1	  Information	  genom	  lärarens	  egna	  upptäckter	  
De	  fyra	  lärarna	  upplever	  att	  det	  finns	  motoriska	  problem	  hos	  deras	  elever.	  De	  motoriska	  
problem	  som	  lärarna	  ser	  hos	  brasselever	  berör	  saker	  som:	  luft/andning,	  fingrar,	  
hållning,	  läppar,	  embouchure	  (De	  ansiktsmuskler	  som	  används	  vid	  musikutövande	  med	  
blåsinstrument60),	  hörsel	  och	  koordinationssvårigheter	  (att	  göra	  flera	  saker	  samtidigt).	  	  
	  
Lärare	  C	  berättar	  om	  elever	  som	  haft	  problem	  med	  hörseln.	  Även	  om	  inte	  det	  är	  ett	  
motoriskt	  problem	  i	  sig	  så	  bidrog	  det	  ändå	  till	  att	  eleven	  fick	  svårt	  med	  motoriken.	  
Lärare	  A	  och	  D	  nämner	  att	  varje	  elev	  är	  unik	  och	  att	  problemen	  därför	  skiljer	  sig	  från	  
individ	  till	  individ.	  Därför	  försöker	  de	  anpassa	  sig	  till	  varje	  elev.	  	  Vissa	  har	  problem	  med	  
fingertekniken,	  andra	  har	  problem	  med	  embouchuren.	  Alla	  har	  olika	  svårigheter	  och	  
därför	  behövs	  olika	  metoder:	  
	  

När	  eleven	  kommer	  in	  så	  märker	  man	  ganska	  fort	  om	  eleven	  har	  lite	  lättare	  
eller	  svårare	  än	  normaleleven	  och	  då	  får	  man	  ju	  försöka	  anpassa	  det...	  det	  är	  ju	  
som	  med	  all	  undervisning,	  om	  jag	  förklarar	  en	  sak	  verbalt	  och	  jag	  märker	  att	  
eleven	  inte	  förstår	  vad	  jag	  säger,	  så	  måste	  jag	  anpassa	  språket.61	  	  

	  
A	  vill	  skapa	  en	  bra	  undervisning	  för	  sina	  elever.	  Han	  anpassar	  sig	  efter	  elevernas	  
kunskaper.	  	  
	  
Det	  som	  är	  gemensamt	  för	  alla	  brasselever	  är	  att	  de	  alla	  har	  problem	  att	  andas	  rätt,	  
menar	  D.	  Lärare	  A	  och	  D	  berättar	  båda	  att	  det	  inte	  tar	  lång	  tid	  innan	  de	  uppfattar	  om	  
eleven	  har	  några	  problem.	  Problemen	  upptäcks	  efterhand,	  menar	  D.	  Musiklärare	  A	  
förklarar	  att	  en	  skola	  han	  jobbar	  på	  ger	  elever	  möjligheten	  att	  få	  10	  minuter	  extratid	  om	  
de	  har	  något	  problem	  som	  rättfärdigar	  mer	  undervisningstid.	  Av	  20	  elever	  brukar	  det	  
vara	  cirka	  två	  till	  fyra	  elever	  som	  får	  en	  längre	  lektion.	  Läraren	  kan	  ta	  det	  lite	  lugnare	  på	  
lektionen	  och	  eleven	  behöver	  inte	  stressa	  med	  inlärningen.	  Sedan	  har	  det	  funnits	  elever	  
som	  behövt	  ha	  extratid	  men	  där	  föräldrarna	  sagt	  att	  det	  inte	  varit	  nödvändigt.	  	  	  	  

4.1.2	  Information	  från	  skola	  och	  föräldrar	  
Det	  som	  lärarna	  har	  gemensamt	  är	  att	  de	  i	  stort	  sett	  aldrig	  får	  någon	  information	  om	  
elevens	  motorik,	  varken	  av	  elevernas	  lärare	  eller	  föräldrar.	  Lärare	  C	  berättar	  att	  det	  
bara	  skett	  en	  gång	  och	  det	  tillfället	  var	  speciellt.	  Det	  var	  en	  kille	  som	  hade	  jättesvårt	  med	  

                                                
60	  Karlsson,	  Mikael,	  Embouchure	  och	  Andningsteknik,	  en	  förutsättning	  för	  utveckling?,	  Göteborgs	  
Universitet,	  Göteborg	  2006,	  s.6	  
61	  Citat,	  Lärare	  A	  	  
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finmotoriken.	  Läraren	  hade	  lektioner	  på	  elevens	  skola	  och	  kunde	  därmed	  hålla	  en	  stadig	  
kontakt	  med	  klassföreståndaren	  om	  elevens	  utveckling.	  	  
	  
Lärare	  B	  konstaterar	  att	  det	  ibland	  brister	  i	  kommunikation	  mellan	  musikskolan	  och	  
grundskolan.	  Elevernas	  lärare	  vet	  inte	  alltid	  att	  eleverna	  går	  på	  musikskolan.	  I	  de	  fall	  
som	  lärare	  B	  åker	  ut	  till	  skolor	  har	  kontakten	  med	  klassläraren	  fungerat	  bättre	  eftersom	  
båda	  befinner	  sig	  på	  samma	  arbetsplats.	  Det	  har	  hänt	  att	  läraren	  fått	  kontakta	  
föreståndaren	  när	  det	  har	  funnits	  tendenser	  till	  motoriska	  problem:	  
	  

För	  några	  år	  sedan	  så	  hade	  jag	  en	  elev	  på	  xx-‐skolan	  och	  då	  undervisade	  jag	  där	  
och…	  efter	  ett	  par	  månader	  så	  sökte	  jag	  upp	  hans	  klasslärare...	  det	  var	  en	  kille	  
som	  gick	  i	  trean...	  och	  jag	  sa	  någonting	  som:	  hur	  går	  det	  för	  xx?	  Då	  sa	  läraren;	  
Jaha,	  du	  kommer	  nu...	  den	  där	  pojken	  hade	  lite	  olika	  sorters	  problem...	  om	  det	  
hade	  gått	  längre	  tid	  så	  hade	  hon	  kanske	  kommit	  och	  pratat	  med	  mig...	  men	  det	  
hänger	  nog	  på	  att	  jag	  går	  och	  frågar	  läraren.62	  	  
	  

Lärare	  B	  upplever	  att	  kommunikationen	  mellan	  musiklärare	  och	  klasslärare	  ofta	  brister.	  	  
	  
Lärare	  D	  berättar	  att	  musikskolan	  har	  en	  anmälningsblankett	  där	  det	  går	  att	  fylla	  i	  
övriga	  upplysningar	  men	  att	  det	  i	  regel	  inte	  står	  någonting	  där.	  Han	  tror	  det	  kan	  bero	  på	  
att	  föräldrar	  inte	  vill	  se	  sina	  barn	  som	  annorlunda.	  Vissa	  föräldrar	  kanske	  inte	  vill	  
erkänna	  att	  det	  finns	  ett	  problem	  eftersom	  det	  är	  svårt	  att	  inse	  att	  ens	  eget	  barn	  har	  
svårigheter	  med	  något.	  

4.2	  Lärares	  hantering	  av	  motorik	  och	  koordination	  i	  undervisningen	  
Det	  här	  kapitlet	  behandlar	  musiklärarnas	  uppfattningar	  om	  hur	  motoriska	  problem	  skall	  
hanteras.	  	  

4.2.1	  Öva	  på	  lektion	  och	  öva	  hemma	  
Musiklärare	  B	  anser	  att	  alla	  tekniska	  problem	  i	  grunden	  är	  motoriska	  problem.	  För	  att	  
utveckla	  en	  bra	  andningsteknik,	  fingerteknik,	  läppteknik	  eller	  tungteknik	  krävs	  det	  
motorik	  och	  koordination.	  Lärare	  A	  berättar	  om	  sina	  erfarenheter	  kring	  övande:	  
	  

När	  vi	  är	  här	  så	  tränar	  jag	  eleven	  hur	  den	  ska	  träna	  sen	  (...)	  och	  det	  har	  jag	  
märkt	  på	  mina	  egna	  barn	  och	  andra	  yngre	  att	  från	  början	  så	  gör	  dom	  ju	  inte	  
som	  läraren	  säger,	  dom	  gör	  ju	  bara	  det	  på	  lektionen	  (...)	  men	  har	  dom	  blivit	  
tränade	  att	  dom	  gör	  så	  på	  lektionen	  varje	  gång	  (...)	  när	  dom	  har	  hållit	  på	  ett	  
tag	  så	  börjar	  dom	  göra	  likadant	  hemma.63	  
	  

Vad	  A	  menade	  var	  att	  eleven	  får	  lära	  sig	  hur	  han/hon	  ska	  öva.	  Upprepningar	  på	  
lektionerna	  får	  eleverna	  att	  träna	  likadant	  hemma.	  A	  ser	  alltså	  en	  stor	  skillnad	  mellan	  
övning	  hemma	  och	  på	  lektionen.	  På	  lektionen	  blir	  eleverna	  lotsade,	  de	  får	  hjälp	  med	  att	  
hitta	  rätt	  ton	  och	  får	  anvisningar	  hur	  de	  ska	  spela.	  När	  de	  sedan	  kommer	  hem	  finns	  det	  
oftast	  ingen	  som	  kan	  hjälpa	  till	  om	  det	  skulle	  behövas.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  gå	  igenom	  
musiken	  noggrant	  med	  eleverna.	  Om	  de	  ska	  träna	  motorik	  måste	  de	  veta	  hur	  det	  ska	  gå	  
till.	  Lärare	  A	  berättar	  om	  andra	  musiklärare	  som	  låter	  eleverna	  öva	  till	  en	  metronom	  
som	  håller	  pulsen.	  Han	  har	  inte	  testat	  det	  själv	  men	  ser	  det	  konkreta	  i	  den	  metodiken.	  
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A	  skriver	  ibland	  anteckningar	  som	  eleverna	  får	  ta	  med	  sig	  hem.	  Han	  tycker	  det	  är	  viktigt	  
att	  inte	  skriva	  för	  många	  punkter,	  utan	  det	  räcker	  med	  högst	  tre	  punkter	  med	  korta	  och	  
tydliga	  anvisningar.	  Lärare	  D	  är	  av	  samma	  åsikt	  när	  det	  gäller	  övning.	  Det	  är	  viktigt	  att	  
vara	  tydlig	  och	  konsekvent	  i	  undervisningen.	  Han	  kan	  märka	  en	  viss	  skillnad	  i	  elevernas	  
spel	  för	  och	  efter	  ett	  lov	  men	  det	  är	  inget	  han	  lägger	  någon	  större	  vikt	  på.	  Om	  eleverna	  
spelat	  bra	  innan	  lovet	  kan	  de	  göra	  det	  igen.	  När	  jag	  intervjuade	  lärare	  B	  angående	  vanor	  
så	  sa	  han:	  

	  
Då	  brukar	  jag	  ta	  historien	  om	  skoaffären:	  Man	  provar	  en	  massa	  nya	  skor,	  en	  
del	  är	  sköna	  och	  andra	  är	  inte	  lika	  sköna	  men	  när	  man	  tar	  på	  sig	  sina	  gamla	  
skor	  så	  är	  dom	  mycket	  skönare,	  fötterna	  känner	  igen	  dom.	  Och	  när	  man	  ska	  
spela	  på	  ett	  nytt	  sätt	  då	  är	  det	  så	  också!	  Ens	  gamla	  skor	  är	  lite	  slitna	  och	  man	  
behöver	  nya,	  även	  om	  de	  gamla	  skorna	  är	  skönast.	  Dom	  nya	  skorna	  är	  lite	  
bättre	  men	  man	  måste	  gå	  in	  dom,	  och	  så	  är	  det	  när	  man	  ska	  spela	  på	  ett	  nytt	  
sätt.	  Då	  gäller	  det	  att	  gå	  in	  de	  nya	  "skorna".	  64	  
	  

Vad	  han	  menade	  var	  att	  förstå	  vad	  eleverna	  går	  igenom	  när	  någon	  ovana	  ska	  bort.	  Det	  är	  
lätt	  att	  hamna	  tillbaka	  till	  ruta	  ett.	  B	  anser	  att	  när	  en	  ny	  vana	  ska	  övas	  in	  så	  måste	  det	  
finnas	  plats	  för	  tålamod.	  Det	  går	  inte	  att	  pressa	  fram	  en	  ny	  vana,	  det	  får	  ta	  den	  tid	  det	  tar.	  	  
	  
Lärare	  A	  berättar	  om	  en	  musiklärare	  som	  sa	  till	  honom:	  "Öva	  inte	  så	  mycket	  den	  här	  
veckan	  utan	  tänk	  på	  vad	  jag	  har	  sagt	  istället."	  A	  tycker	  att	  det	  ligger	  någonting	  i	  det	  
eftersom	  det	  är	  stor	  risk	  att	  övningen	  sker	  på	  samma	  sätt	  som	  den	  alltid	  gjort	  utan	  
någon	  eftertanke.	  Han	  tror	  att	  det	  är	  svårt	  att	  jobba	  så	  med	  yngre	  elever	  men	  det	  
handlar	  i	  grunden	  om	  att	  få	  dem	  att	  bli	  mogna	  i	  sitt	  övande,	  då	  har	  eleverna	  en	  större	  
chans	  att	  utvecklas.	  

4.2.2	  Öva	  ett	  moment	  i	  taget	  
Alla	  musiklärarna	  påpekade	  vikten	  av	  att	  öva	  på	  en	  sak	  i	  taget.	  Lärare	  D	  poängterade	  att	  
det	  är	  många	  motoriska	  processer	  som	  sker	  samtidigt	  vid	  instrumentalspel.	  Därför	  
gäller	  det	  att	  ta	  tag	  i	  ett	  problem	  i	  taget.	  Lärare	  C	  jobbar	  på	  samma	  sätt.	  Om	  en	  elev	  har	  
problem	  med	  fingrarna,	  då	  tränas	  fingrarna	  separat.	  Eleven	  får	  då	  trycka	  ner	  ventilerna	  
på	  instrumentet,	  först	  långsamt	  och	  sen	  snabbare	  och	  snabbare.	  	  
Lärare	  A	  berättar	  att	  han	  märker	  ganska	  fort	  om	  eleven	  inte	  hänger	  med.	  När	  det	  gäller	  
motoriken	  försöker	  han	  anpassa	  inlärningshastigheten	  och	  fokuserar	  på	  ett	  moment	  i	  
taget	  eftersom	  det	  är	  viktigt	  att	  eleven	  får	  känna	  att	  han/hon	  lyckas.	  

4.2.3	  Arbeta	  med	  andning	  och	  luft	  
Luft	  och	  andning	  var	  ett	  tema	  som	  kom	  upp	  under	  alla	  intervjuerna.	  Lärarna	  upplever	  
andning	  som	  ett	  motoriskt	  problem.	  Lärare	  A	  och	  D	  konstaterade	  att	  alla	  elever	  har	  
något	  problem	  när	  det	  gäller	  inandning	  och	  utblås.	  Det	  som	  musiklärarna	  hade	  
gemensamt	  var	  att	  ingen	  arbetade	  aktivt	  med	  andning	  med	  de	  yngsta	  eleverna	  eftersom	  
de	  anser	  att	  luftövningar	  ger	  en	  ytterst	  liten	  effekt	  på	  instrumentalspelet	  när	  eleverna	  är	  
yngre.	  Lärare	  A	  berättar	  att	  han	  gör	  ibland	  undantag	  när	  han	  märker	  att	  någon	  elev	  har	  
extra	  svårt	  att	  andas	  rätt.	  Det	  kan	  bli	  så	  att	  andningen	  hämmar	  hela	  spelet	  och	  då	  brukar	  
A	  göra	  andningsövningar	  med	  eleven.	  Ett	  vanligt	  problem	  kan	  vara	  att	  eleven	  andas	  med	  
näsan	  istället	  för	  munnen.	  A	  brukar	  sätta	  ett	  A4-‐papper	  mot	  väggen	  och	  be	  eleven	  att	  
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blåsa	  på	  det	  så	  att	  det	  sitter	  kvar.	  Det	  är	  en	  väldigt	  konkret	  övning	  som	  får	  eleven	  att	  
blåsa	  ut	  ordentligt.	  	  
	  
Lärare	  A	  har	  märkt	  att	  personligheten	  ibland	  kan	  påverka	  andningen.	  Ofta	  är	  det	  de	  
tillbakadragna	  individerna	  som	  inte	  vågar	  ta	  i	  fullt	  ut.	  Eleverna	  kan	  vara	  lite	  bekymrade	  
för	  att	  det	  ska	  låta	  fel	  när	  de	  spelar	  och	  det	  blir	  då	  istället	  kontraproduktivt.	  De	  
ambitiösa	  eleverna	  försöker	  se	  till	  så	  att	  allt	  blir	  rätt	  och	  om	  de	  är	  nervösa	  för	  att	  det	  
inte	  är	  bra	  nog	  kan	  spelet	  bli	  hämmat.	  För	  att	  det	  inte	  ska	  bli	  så	  brukar	  A	  få	  eleverna	  att	  
spela	  teater,	  så	  att	  de	  får	  gå	  in	  i	  en	  roll,	  då	  kan	  det	  gå	  bättre.	  Han	  upplever	  en	  skillnad	  
med	  de	  allra	  yngsta	  eleverna	  som	  han	  har	  i	  brasslek	  (instrumentalrytmik	  för	  barn	  i	  
lågstadiet	  i	  grundskolan,	  en	  förberedelse	  för	  musikskolan,	  min	  anmärkning),	  de	  är	  lite	  
mer	  orädda,	  de	  kör	  på	  mer	  och	  det	  blir	  oftare	  bra.	  	  
	  
A	  tycker	  att	  andningsövningar	  är	  bra	  men	  att	  det	  bara	  hjälper	  på	  lektionen.	  Nästa	  vecka	  
är	  det	  lätt	  gjort	  att	  eleven	  fallit	  tillbaka	  i	  gamla	  vanor.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  arbeta	  på	  
lång	  sikt	  och	  vara	  konsekvent	  men	  inte	  så	  att	  eleven	  upplever	  det	  som	  ett	  problem.	  När	  
lärare	  A	  jobbar	  med	  andning	  låter	  han	  eleven	  blåsa	  en	  hel	  fras	  utan	  instrument,	  så	  att	  
eleven	  får	  rätt	  känsla	  i	  kroppen.	  Han	  använder	  även	  en	  BERP	  (Buzz	  Extension	  and	  
Resistance	  Piece)	  som	  är	  ett	  hjälpmedel	  som	  gör	  att	  munstycket	  kan	  fästas	  på	  
instrumentet	  och	  inte	  i	  det.	  A	  tycker	  det	  är	  bra	  eftersom	  hjälpmedlet	  ger	  eleven	  
möjligheten	  att	  koncentrera	  sig	  på	  ett	  moment	  i	  taget.	  	  
	  
Lärare	  D	  konstaterar	  att	  även	  om	  han	  skulle	  få	  lektioner	  hela	  livet	  så	  skulle	  det	  ändå	  inte	  
gå	  att	  fokusera	  på	  luften	  hela	  tiden.	  Han	  förklarar	  att	  när	  han	  kollar	  igenom	  en	  låt	  eller	  
ett	  stycke	  så	  bestämmer	  han	  innan	  var	  han	  ska	  andas.	  Bara	  det	  går	  att	  få	  luft	  så	  blir	  det	  
mycket	  lättare.	  
	  
För	  att	  få	  ordning	  på	  andningen	  brukar	  lärare	  C	  be	  sina	  elever	  att	  lägga	  sig	  på	  golvet	  för	  
att	  få	  en	  djupare	  andning.	  När	  eleven	  är	  lugn	  så	  går	  det	  nästan	  inte	  att	  andas	  fel.	  	  
Lärare	  B	  brukar	  ibland	  använda	  sugrör	  som	  eleven	  får	  blåsa	  i.	  Han	  ställer	  sig	  en	  bit	  ifrån	  
eleven	  och	  frågar	  om	  han/hon	  kan	  blåsa	  så	  han	  känner	  det.	  Om	  han	  gör	  det	  backar	  han	  
lite	  och	  blåser	  själv	  på	  eleven	  med	  sitt	  sugrör.	  B	  tycker	  att	  denna	  lek	  är	  bra	  eftersom	  den	  
får	  eleven	  att	  använda	  all	  kraft	  den	  har.	  Lärare	  B	  förklarar	  hur	  andningen	  fungerar:	  	  
	  

Vi	  har	  två	  system	  för	  att	  fylla	  lungorna,	  antingen	  så	  använder	  man	  dom	  små	  
musklerna	  mellan	  revbenen	  eller	  så	  sänker	  man	  diafragmat,	  det	  är	  dom	  två	  
metoderna	  vi	  har.	  Och	  som	  jag	  säger,	  din	  kropp	  vet	  hur	  den	  gör,	  om	  vi	  springer	  
tre	  varv	  runt	  byggnaden	  så	  kommer	  din	  kropp	  att	  använda	  de	  medel	  som	  
behövs	  för	  att	  fylla	  dina	  lungor	  så	  mycket	  som	  möjligt	  och	  så	  snabbt	  som	  
möjligt.	  Det	  är	  det	  konstiga	  med	  andningen,	  om	  vi	  inte	  tänker	  på	  det	  så	  fixar	  
kroppen	  det	  ändå,	  om	  vi	  tänker	  på	  hur	  vi	  gör	  så	  är	  det	  inte	  säkert	  att	  kroppen	  
fixar	  det.	  Att	  man	  medvetet	  ska	  göra	  någonting,	  då	  blir	  det	  svårare	  av	  någon	  
anledning,	  men	  du	  kan	  det!	  Du	  har	  kunnat	  det	  sen	  när	  du	  var	  bebis.65	  	  	  	  	  	  

	  

Det	  som	  enligt	  B	  kan	  ställa	  till	  det	  med	  andningen	  är	  att	  eleverna	  brukar	  spänna	  
bukmusklerna	  och	  diafragma	  när	  han/hon	  egentligen	  bara	  behöver	  spänna	  diafragma.	  
För	  att	  trycka	  ner	  diafragma	  behöver	  bara	  diafragman	  spännas	  och	  bukmuskeln	  bör	  
vara	  avslappnad.	  B	  brukar	  fråga	  eleverna	  om	  de	  kan	  få	  ut	  magen	  med	  musklerna.	  Det	  
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kan	  nästan	  alla.	  När	  de	  sedan	  ska	  andas	  och	  ha	  ut	  magen	  sker	  ibland	  en	  felkoppling	  och	  
magen	  åker	  in	  istället	  för	  ut.	  	  

4.2.4	  Arbeta	  med	  läppar	  och	  fingerteknik	  -‐	  Finmotorik	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Finmotorik	  är	  ett	  tema	  som	  alla	  lärarna	  nämnde.	  Det	  var	  två	  typer	  av	  finmotorik	  som	  
berördes:	  embochure	  (läppar)	  och	  fingerteknik.	  	  
	  
Lärare	  A	  upplever	  att	  de	  flesta	  elever	  får	  problem	  när	  de	  ska	  ta	  vissa	  
greppkombinationer	  som	  till	  exempel	  1-‐3	  och	  2-‐3	  (Ventil	  1	  är	  närmast	  kroppen,	  ventil	  
två	  är	  i	  mitten	  och	  ventil	  3	  är	  längst	  bort66).	  Det	  finns	  även	  elever	  som	  har	  svårt	  att	  
trycka	  ner	  mittventilen	  med	  långfingret	  eftersom	  det	  är	  svårt	  för	  eleven	  att	  veta	  vilket	  
finger	  som	  ska	  användas.	  A	  brukar	  då	  träna	  in	  fingerkombinationerna	  i	  ett	  lugnt	  tempo	  
med	  eleverna	  och	  det	  är	  viktigt	  att	  det	  inte	  känns	  som	  ett	  problem.	  	  
	  
En	  lösning	  som	  lärare	  A	  har	  är	  att	  han	  och	  en	  elev	  brukar	  sitta	  mitt	  emot	  varandra	  och	  
trycka	  ner	  ventilerna	  samtidigt,	  ibland	  får	  A	  visa	  vilket	  finger	  som	  ska	  tryckas	  ner.	  Han	  
berättar	  att	  det	  ibland	  kan	  uppstå	  motoriska	  problem	  vid	  notläsning:	  
	  

När	  jag	  förhör	  noterna	  med	  eleverna	  och	  de	  vet	  att	  det	  är	  ett	  F,	  Eb,	  ett	  D	  och	  så	  
vidare,	  då	  frågar	  jag:	  hur	  ska	  du	  trycka	  på	  de	  här?	  Då	  säger	  dom:	  F	  är	  ingen,	  Eb	  
är	  1	  och	  D	  är	  1	  och	  2,	  det	  går	  jättebra.	  Sen	  säger	  jag	  att	  dom	  ska	  spela	  och	  så	  
kan	  dom	  det	  inte.	  Dom	  vet	  vad	  dom	  ska	  trycka,	  dom	  vet	  vad	  tonerna	  heter	  
men	  dom	  kan	  inte	  riktigt	  trycka	  när	  de	  ska	  spela	  efter	  noter,	  men	  om	  vi	  sedan	  
spelar	  utantill,	  då	  är	  det	  inget	  problem	  med	  att	  trycka,	  så	  då	  var	  det	  inget	  
motoriskt	  problem	  egentligen,	  fast	  det	  kändes	  som	  att	  det	  var	  ett	  motoriskt	  
problem	  för	  de	  hade	  lite	  svårt	  att	  förknippa	  vad	  som	  ska	  tryckas	  ner.67	  
	  

A	  säger	  att	  barn	  i	  regel	  har	  svårt	  för	  att	  koppla	  noter	  med	  instrumentet.	  Även	  om	  
eleverna	  har	  förstått	  hur	  greppen	  ska	  tas	  så	  blir	  det	  ett	  moment	  för	  mycket	  med	  noter.	  
A	  anser	  även	  att	  det	  fordras	  en	  viss	  motivation	  för	  att	  jobba	  med	  motoriska	  problem.	  Att	  
en	  nioåring	  sitter	  och	  trycker	  ner	  mittventilen	  i	  puls	  till	  en	  metronom	  känns	  inte	  helt	  
troligt.	  Han	  tror	  däremot	  att	  elever	  vid	  högre	  musikutbildning	  skulle	  kunna	  lägga	  ner	  
den	  tid	  och	  motivation	  som	  krävs.	  Det	  behöver	  inte	  vara	  lustfyllt	  utan	  bara	  att	  individen	  
vet	  att	  det	  blir	  bättre.	  Lärare	  A	  har	  svårt	  att	  se	  att	  de	  yngre	  eleverna	  skulle	  orka	  att	  bara	  
öva	  på	  det	  som	  är	  svårt.	  Då	  gäller	  det	  istället	  att	  hitta	  en	  balans	  mellan	  lustfyllt	  och	  
utvecklande.	  	  
	  
Lärare	  C	  tror	  på	  att	  inte	  lägga	  stor	  vikt	  vid	  det	  som	  är	  fel	  utan	  förstärka	  och	  arbeta	  med	  
det	  som	  är	  rätt.	  Hon	  ser	  legatospel	  som	  en	  nyckel	  till	  bra	  fingerteknik:	  
	  

Jag	  tycker	  egentligen	  att	  Utbult	  (Jan	  Utbult,	  författare	  till	  böckerna	  Blåsbus68	  
som	  informanten	  syftar	  på,	  min	  anmärkning)	  är	  ganska	  bra,	  därför	  att	  kunna	  
spela	  legato	  som	  man	  gör	  där	  i	  början,	  det	  är	  ganska	  svårt	  egentligen,	  och	  dom	  
sista	  övningarna	  som	  fredagssamba	  som	  går	  från	  0,	  1,	  23,	  1,	  0	  (Grepp	  på	  
instrumentet,	  min	  anteckning69).	  Om	  man	  förbereder	  eleven	  på	  att	  nu	  
kommer	  det	  något,	  att	  man	  gör	  dem	  beredda	  på	  att	  nu	  ska	  vi	  jobba	  hårt,	  då	  

                                                
66	  http://www.trumpet.nu/trumpetens-‐ventiler.html	  
67	  Citat,	  Lärare	  A	  
68	  Utbult	  Jan,	  Blåsbus,	  Seido	  Förlag,	  Åkersberga	  2005	  
69	  http://www.trumpet.nu/grepptabell.html	  
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tycker	  som	  flesta	  det	  är	  kul	  och	  får	  till	  det	  och	  eftersom	  man	  måste	  spela	  
legato	  så	  måste	  man	  träna	  för	  att	  få	  det	  på	  plats.	  För	  man	  ska	  ju	  spela	  det	  på	  
ett	  visst	  sätt,	  då	  inser	  de	  att	  jaha,	  jag	  måste	  få	  tonerna	  att	  flyta,	  det	  känns	  ju	  
hur	  man	  ska	  göra	  det	  och	  det	  hörs	  ju	  hur	  man	  ska	  göra	  det,	  det	  tycker	  jag	  är	  en	  
av	  fördelarna	  med	  Utbult,	  att	  man	  börjar	  med	  legato.70	  
	  

D	  brukar	  låta	  eleverna	  få	  trycka	  ner	  hans	  ventiler	  när	  han	  spelar.	  Sen	  trycker	  han	  ner	  
elevernas	  ventiler	  när	  de	  spelar.	  Det	  är	  svårt	  att	  göra	  ur	  koordinationssynpunkt	  men	  
eleverna	  tycker	  att	  det	  är	  roligt.	  
	  
Lärare	  D	  tycker	  inte	  att	  en	  lärare	  ska	  ta	  förhastade	  slutsatser	  kring	  elevens	  embouchure.	  
Han	  berättar	  om	  elever	  som	  har	  haft	  konstiga	  munställningar	  men	  som	  ändå	  låtit	  väldigt	  
bra.	  Att	  rota	  i	  det	  kan	  försämra	  situationen	  och	  då	  kan	  eleven	  tappa	  suget	  och	  sluta.	  	  

	  
Jag	  hade	  en	  kille	  som	  var	  jätteduktig	  och	  jag	  gjorde	  ingenting	  vid	  det	  för	  han	  
spelade	  lätt	  på	  höjden	  och	  på	  djupet	  och	  då	  tycker	  jag	  att	  till	  vilken	  nytta	  ska	  
jag	  ändra	  ambisen?	  (...)	  det	  går	  ju	  inte	  att	  säga;	  så	  här	  ska	  alla	  se	  ut.71	  

	  

Att	  lägga	  om	  embouchuren	  kräver	  tålamod	  och	  motivation,	  menar	  lärare	  D.	  Det	  gäller	  att	  
ha	  ett	  mål	  i	  sikte,	  annars	  vill	  det	  mycket	  till	  om	  det	  ska	  lyckas.	  Han	  upplever	  att	  det	  
oftast	  blir	  sämre	  när	  någon	  elev	  ska	  ändra	  på	  embochuren	  eftersom	  en	  ny	  vana	  ska	  övas	  
in.	  Därför	  väntar	  han	  med	  att	  röra	  i	  det	  så	  länge	  som	  möjligt	  om	  eleven	  har	  ett	  bra	  
omfång	  och	  han/hon	  inte	  har	  ont	  av	  det.	  Om	  D	  däremot	  upptäcker	  att	  en	  nybörjarelev	  
har	  en	  konstig	  munställning	  säger	  han	  ifrån	  direkt	  för	  att	  undvika	  komplikationer	  i	  
framtiden.	  Eleven	  får	  bäst	  kraft	  av	  att	  ha	  munstycket	  mitt	  på	  munnen,	  menar	  D.	  	  	  
	  
Lärare	  B	  nämner	  en	  elev	  som	  går	  i	  fyran	  och	  spelar	  kornett.	  B	  upplever	  att	  han	  är	  
musikalisk	  till	  tusen	  och	  han	  har	  spelat	  igenom	  flera	  böcker	  men	  har	  fått	  ambisproblem	  
(problem	  med	  munställningar).	  B	  menar	  att	  det	  är	  ett	  motoriskt	  problem	  hos	  honom.	  
Han	  förmår	  inte	  att	  styra	  sina	  muskler	  i	  munnen,	  så	  underläppen	  hamnar	  längre	  ut	  än	  
vad	  den	  ska.	  Läraren	  har	  testat	  om	  eleven	  kan	  påverka	  det	  men	  det	  har	  inte	  gått.	  Det	  är	  
någonting	  som	  han	  stöter	  på	  varje	  lektion	  och	  det	  påverkar	  hans	  självförtroende.	  I	  det	  
fallet	  gäller	  det	  att	  fokusera	  på	  andra	  saker	  och	  hoppas	  att	  det	  bara	  handlar	  om	  någon	  
form	  av	  neurologisk	  omogenhet,	  säger	  lärare	  B.	  	  	  

4.2.5	  Grovmotorik	  
Lärare	  C	  påpekar	  vikten	  av	  att	  träna	  grovmotoriken	  i	  samband	  med	  musik.	  C	  har	  ett	  
holistiskt72	  synsätt	  på	  musikundervisning	  och	  låter	  flera	  av	  sina	  elever	  röra	  på	  hela	  
kroppen,	  även	  för	  att	  lösa	  finmotoriska	  (distala)	  problem.	  Hon	  fick	  en	  gång	  ta	  kontakt	  
med	  en	  sjukgymnast	  för	  att	  hjälpa	  en	  elev.	  Sjukgymnasten	  arbetade	  med	  sensomotorisk	  
träning	  med	  barn.	  Det	  innebär	  att	  sinnena	  och	  hjärnan	  tränas	  genom	  rörelse.	  C	  använde	  
vridövningar,	  snurrövningar	  och	  övningar	  där	  armar	  och	  ben	  skulle	  korsa	  kroppens	  
mittlinje.	  När	  lärare	  C	  har	  någon	  elev	  som	  har	  dålig	  hållning	  låter	  hon	  eleven	  springa	  och	  
röra	  på	  sig	  i	  en	  stor	  sal.	  Att	  gå	  ner	  på	  knä	  är	  också	  bra,	  då	  faller	  ryggen	  på	  plats	  och	  
hållningen	  blir	  bättre.	  
	  
                                                
70	  Citat,	  Lärare	  C	  
71	  Citat,	  Lärare	  D	  
72	  Helhetssyn,	  http://www.ne.se/holism	  
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När	  det	  gäller	  motoriken	  så	  tror	  jag	  ju	  väldigt	  mycket	  på	  att	  träna	  
grovmotoriken	  ifrån	  början	  och	  där	  det	  faller	  sig	  jättenaturligt	  är	  i	  brasslek,	  då	  
är	  barnen	  små	  och	  det	  går	  att	  leka	  med	  dom	  och	  då	  får	  grovmotoriken	  och	  den	  
sensomotoriska	  träningen,	  det	  kommer	  in	  via	  rytmiken.	  Man	  är	  ute	  på	  golvet	  
och	  rör	  sig	  ifrån	  topp	  till	  tå	  helt	  enkelt.	  Man	  lär	  känna	  musiken	  genom	  
kroppen.73	  	  

	  

Enligt	  lärare	  C	  känner	  eleverna	  ett	  flow	  och	  musiken	  får	  ett	  sammanhang	  av	  att	  jobba	  
med	  brasslek.74	  Med	  flow	  menas	  ett	  psykiskt	  tillstånd	  som	  uppstår	  då	  en	  person	  med	  
tillräcklig	  medvetenhet	  ägnar	  sig	  åt	  en	  verksamhet	  med	  ett	  definierat	  mål.75	  Hon	  
upplever	  också	  att	  elevers	  finmotorik	  blir	  bättre	  av	  grovmotorisk	  träning,	  såsom	  rörelse	  
till	  musik	  och	  sensomotorisk	  träning.	  	  

4.3	  Sammanfattning	  av	  resultat	  
Ingen	  av	  lärarna	  får	  regelbunden	  information	  om	  deras	  elevers	  motoriska	  problem,	  
vilket	  är	  anmärkningsvärt.	  De	  upplever	  att	  kommunikationen	  brister	  mellan	  dem,	  
klasslärarna	  och	  föräldrarna.	  	  
	  
Lektionerna	  ska	  vara	  tydliga	  och	  konsekventa	  så	  att	  eleven	  förstår	  hur	  han/hon	  ska	  öva	  
hemma,	  enligt	  lärarna.	  De	  upplever	  att	  elever	  lätt	  kan	  hamna	  i	  gamla	  vanor	  även	  när	  det	  
gäller	  övning.	  Om	  en	  elev	  får	  en	  ovana	  så	  behövs	  tid	  och	  tålamod	  när	  den	  ska	  övas	  bort.	  
Lärarna	  är	  övertygade	  om	  att	  det	  är	  bäst	  att	  arbeta	  med	  ett	  moment	  i	  taget.	  När	  något	  
ska	  övas	  in	  så	  är	  det	  bra	  att	  börja	  i	  ett	  lugnt	  tempo	  så	  att	  eleven	  lyckas.	  Fokus	  ska	  vara	  på	  
det	  som	  är	  rätt	  så	  att	  det	  blir	  positivt	  att	  öva	  motorik.	  Notläsningen	  kan	  påverka	  
motoriken	  eftersom	  det	  blir	  ett	  moment	  till	  att	  tänka	  på.	  En	  lärare	  nämner	  att	  om	  en	  
elev	  inte	  klarar	  av	  ett	  motoriskt	  moment	  så	  kan	  det	  bero	  på	  att	  barnet	  inte	  är	  fullt	  
utvecklat	  neurologiskt.	  I	  det	  fallet	  anser	  han	  att	  det	  lika	  bra	  att	  vänta	  ut	  det	  eftersom	  
problemet	  med	  all	  största	  sannolikhet	  släpper	  med	  tiden.	  
	  
Andning	  och	  luft	  var	  ett	  motoriskt	  problem	  som	  togs	  upp	  av	  alla	  fyra	  lärarna.	  Samtliga	  
såg	  andningen	  som	  en	  svårighet	  som	  många	  elever	  har.	  Därför	  kan	  det	  tyckas	  
förvånande	  att	  ingen	  av	  lärarna	  jobbar	  med	  luft	  med	  eleverna	  i	  tidig	  ålder.	  En	  lärare	  
gjorde	  ett	  undantag	  när	  eleverna	  visade	  tydliga	  motoriska	  problem	  som	  hämmar	  spelet,	  
till	  exempel	  andning	  genom	  näsan.	  Anledningen	  till	  att	  lärarna	  inte	  gör	  
andningsövningar	  med	  yngre	  elever	  är	  på	  grund	  av	  att	  det	  generellt	  får	  en	  ganska	  liten	  
effekt	  på	  instrumentalspelet.	  Om	  en	  elev	  dessutom	  inte	  har	  utvecklats	  fullt	  ut	  
neurologiskt	  så	  kan	  en	  lösning	  vara	  att	  tålmodigt	  vänta	  tills	  det	  löser	  sig	  av	  sig	  självt.	  
	  
En	  av	  lärarna	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  träna	  grovmotoriken	  redan	  i	  tidig	  ålder,	  bland	  
annat	  genom	  sensomotorik	  och	  brasslek.	  Eleverna	  får	  röra	  sig	  fritt	  och	  de	  får	  känna	  
musiken	  genom	  kroppen.	  En	  intressant	  detalj	  är	  hur	  lärarna	  arbetar	  med	  motorik.	  Alla	  
lärarna	  arbetar	  med	  ”Task-‐specific	  training”,	  där	  det	  övas	  direkt	  på	  det	  som	  är	  
problemet.	  Bara	  en	  av	  fyra	  ser	  även	  grovmotoriska	  (proximala)	  övningar	  som	  en	  lösning	  
på	  finmotoriska	  (distala)	  problem.	  	  

                                                
73	  Citat,	  Lärare	  C	  
74	  Brasslek	  är	  en	  form	  av	  instrumentalrytmik	  	  	  
75	  Csikzentmihalyi,	  Mihaly,	  Flow:	  The	  Psychology	  of	  Optimal	  Experience,	  Harper	  &	  Row,	  New	  York	  1990	  
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5	  Diskussion	  
Detta	  kapitel	  inleds	  med	  en	  resultatdiskussion	  som	  knyter	  ihop	  resultatkapitlet	  med	  
bakgrundskapitlet.	  Därefter	  följer	  mina	  egna	  reflektioner	  kring	  arbetet,	  arbetets	  
betydelse	  samt	  förslag	  till	  fortsatt	  forskning.	  

5.1	  Resultatdiskussion	  	  
I	  detta	  avsnitt	  diskuteras	  studiens	  resultat	  i	  relation	  till	  tidigare	  forskning,	  litteratur	  om	  
motorik	  samt	  till	  studiens	  teoretiska	  utgångspunkter.	  

5.1.1	  Task-‐specific	  training	  
I	  resultatet	  framkommer	  det	  att	  lärarna	  arbetar	  på	  ett	  likartat	  sätt.	  De	  arbetar	  
konsekvent	  och	  målmedvetet	  med	  eleverna.	  Kvaliteten	  på	  övningen	  tas	  upp.	  Lärarna	  ser	  
kvalitativ	  övning	  som	  en	  nyckel	  för	  att	  få	  bukt	  med	  koordinationssvårigheter.	  
Repetitioner	  anses	  viktigt	  för	  den	  motoriska	  utvecklingen.	  Eleven	  får	  repetera	  det	  
han/hon	  lyckats	  med	  för	  att	  befästa	  kunskapen	  i	  hjärnans	  RNA.76	  Även	  Revie	  och	  Larkin	  
anser	  att	  repetitioner	  är	  otroligt	  viktigt	  för	  att	  automatisera	  en	  specifik	  rörelse.	  Task-‐
specific	  training	  som	  det	  kallas,	  är	  något	  som	  alla	  lärarna	  använder	  regelbundet	  i	  sin	  
undervisning.	  Övningen	  ska	  ske	  till	  en	  början	  i	  ett	  långsamt	  tempo	  så	  att	  eleven	  klarar	  av	  
det.	  Detta	  kan	  ske	  med	  en	  metronom	  som	  är	  ett	  konkret	  hjälpmedel	  som	  håller	  pulsen.	  
Om	  en	  elev	  inte	  klarar	  av	  att	  utöva	  motoriska	  övningar	  kan	  det	  bero	  på	  en	  neurologisk	  
omogenhet.	  Neurologiska	  bortfall	  kan	  gå	  i	  arv	  vilket	  gör	  att	  vissa	  individer	  inte	  kan	  
påverka	  sin	  motoriska	  utveckling	  som	  de	  önskar.77	  Lärarna	  har	  en	  praktisk	  didaktisk	  
syn	  på	  sin	  undervisning.78	  Under	  lektionerna	  är	  spelet	  och	  övningen	  i	  fokus.	  	  	  

5.1.2	  Holistiskt	  synsätt	  
Det	  var	  bara	  en	  av	  de	  fyra	  informanterna	  som	  arbetar	  med	  grovmotorik	  i	  sitt	  arbete.	  De	  
grovmotoriska	  övningarna	  sker	  i	  ett	  holistiskt	  perspektiv	  där	  helheten	  är	  viktig.	  Flera	  
olika	  perceptioner	  används,	  till	  exempel,	  hörsel,	  syn	  och	  känsel.	  Eleverna	  får	  röra	  på	  
hela	  kroppen	  och	  "känna"	  musiken.	  Detta	  sker	  i	  bland	  annat	  i	  brasslek,	  som	  är	  en	  
blandning	  av	  vanlig	  brassundervisning	  och	  rytmik.	  Om	  barnen	  får	  röra	  sig	  i	  tidig	  ålder	  så	  
minskar	  risken	  för	  motoriska	  problem	  senare	  i	  livet.79	  Rytmiken	  i	  brassleken	  gör	  att	  
barnen	  får	  en	  naturlig	  känsla	  och	  ett	  ideal	  för	  musik.	  Det	  är	  inte	  bara	  instrumentalspelet	  
som	  blir	  bättre	  om	  eleverna	  utvecklar	  sin	  grovmotorik.	  De	  får	  också	  en	  bra	  grund	  att	  stå	  
på	  i	  resten	  av	  skolämnena.80	  Brassleken	  påminner	  mycket	  om	  instrumentalrytmiken,	  
som	  Holmberg	  nämner	  i	  sin	  uppsats.81	  Instrumentrytmiken	  och	  brassleken	  arbetar	  med	  
olika	  inlärningssätt.	  Eleverna	  får	  gå	  i	  puls,	  göra	  olika	  rörelser	  och	  improvisera.	  Båda	  
undervisningssätten	  är	  holistiska	  (helhetssyn).	  Flera	  typer	  av	  perception	  används	  i	  
undervisningen:	  syn,	  hörsel,	  kinestetisk,	  taktil	  och	  känslomässigt.	  Sensomotoriska	  
övningar	  ses	  också	  som	  en	  lösning	  om	  en	  elev	  har	  motoriska	  problem.82	  	  

                                                
76	  Imsen,	  Elevens	  Verden	  
77	  Sigmundsson	  och	  Vorland	  Pedersen,	  Motorisk	  utvikling	  
78	  Hanken	  och	  Johansen,	  Musikkundervisningens	  Didaktikk	  	  
79	  Sigmundsson	  och	  Vorland	  Pedersen,	  Motorisk	  utvikling	  
80	  Ahlgren,	  Motorik	  och	  Lärande.	  
81	  Holmberg,	  Instrumentalundervisning	  med	  rytmik	  som	  grund	  	  
82	  Santrock,	  Children	  	  
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Elevernas	  trygghet	  är	  en	  viktig	  aspekt	  som	  tas	  upp.83	  Undervisningen	  ska	  vara	  positiv.	  
Eleven	  ska	  inte	  känna	  att	  den	  har	  misslyckats	  och	  fokus	  ska	  framförallt	  vara	  riktat	  mot	  
det	  som	  är	  bra.	  

5.1.3	  Motivation	  vid	  motoriskt	  lärande	  
Vid	  lärandet	  av	  finmotorik	  är	  motivation	  och	  tålamod	  viktigt	  enligt	  lärarna.	  I	  resultatet	  
framgår	  att	  det	  måste	  finnas	  en	  balans	  kring	  vad	  som	  är	  lustfyllt	  och	  vad	  som	  är	  
utvecklande.	  Den	  extra	  träning	  som	  barn	  med	  motoriska	  brister	  behöver	  bör	  vara	  
lustfylld	  och	  givande	  för	  att	  deras	  lust	  till	  att	  träna	  ska	  finnas.84	  
	  
Kempe	  och	  West85	  berättar	  hur	  viktig	  motivation	  är	  för	  musiker.	  Många	  musiker	  
kommer	  ihåg	  en	  stark	  musikupplevelse	  som	  har	  givit	  dem	  en	  drivkraft	  till	  att	  öva	  
mycket.	  Musiken	  blir	  ett	  episodiskt	  minne,	  det	  skapas	  ett	  genuint	  intresse	  och	  en	  
passion.	  Nivbrant	  Wedin	  påpekar	  att	  det	  krävs	  tålamod	  för	  att	  kunna	  öva	  länge	  och	  
medvetet	  för	  att	  automatisera	  rörelsemönster.86	  En	  viktig	  ramfaktor	  som	  musiklärarna	  
nämnt	  i	  detta	  sammanhang	  är	  tid.	  En	  lärare	  upplever	  att	  det	  är	  stor	  skillnad	  på	  att	  ha	  en	  
lektion	  på	  30	  minuter	  istället	  för	  20	  som	  är	  praxis	  där	  han	  är	  anställd.	  Han	  upplever	  att	  
eleven	  får	  mer	  tid	  till	  att	  lära	  sig	  ett	  moment	  ordentligt	  och	  att	  de	  då	  inte	  behöver	  
stressa	  igenom	  lektionen.	  	  Om	  eleverna	  har	  svårt	  med	  motoriken	  så	  är	  gehörsspel	  att	  
föredra	  framför	  notläsning.	  Det	  gör	  att	  eleverna	  kan	  fokusera	  på	  en	  sak	  i	  taget.	  Det	  kan	  
också	  göra	  att	  motivationen	  höjs.	  	  
	  
Kontakten	  mellan	  musik/kulturskolan	  och	  föräldrar	  existerar	  oftast	  inte.	  Ann-‐Marie	  
Sundberg	  har	  i	  sin	  studie	  poängterat	  vikten	  av	  en	  bra	  föräldrakontakt.	  De	  barn	  som	  får	  
stöd	  hemifrån	  utvecklas	  mycket.87	  	  	  	  	  
	  
Lärarna	  anpassar	  sig	  väl	  till	  elevens	  förutsättningar.88	  Det	  finns	  en	  uppmärksamhet	  
kring	  elevers	  problem	  och	  en	  strategi	  för	  att	  lösa	  dem.	  Detta	  tyder	  på	  en	  planläggning	  av	  
undervisning	  som	  Hanken	  och	  Johansen	  nämner	  i	  samband	  med	  lärares	  yrkespraxis.89	  

5.2	  Egna	  reflektioner	  	  
I	  reflektionen	  av	  studien	  kan	  sägas	  att	  jag	  fick	  ungefär	  samma	  svar	  i	  litteraturen	  som	  av	  
musiklärarna.	  Det	  som	  jag	  blev	  mest	  förvånad	  över	  är	  att	  det	  är	  så	  dålig	  föräldrakontakt	  
inom	  musikskolan.	  Varför	  är	  det	  så	  dålig	  kontakt	  mellan	  musikskolan	  och	  föräldrarna?	  
Borde	  inte	  kontinuerlig	  föräldrakontakt	  ingå	  i	  musiklärarnas	  schema?	  I	  den	  bästa	  av	  
världar	  skulle	  alla	  musiklärare	  få	  information	  om	  barnet	  har	  några	  motoriska	  eller	  
andra	  problem,	  såsom	  dålig	  syn,	  hörsel	  med	  mera	  innan	  de	  börjar	  spela.	  Detta	  borde	  
göras	  för	  att	  få	  reda	  på	  om	  eleven	  behöver	  extrahjälp	  med	  vissa	  saker.	  Det	  vore	  bra	  om	  
det	  gick	  att	  hålla	  föräldrakontakt	  under	  de	  första	  åren.	  Jag	  tycker	  att	  det	  skulle	  vara	  
idealiskt	  om	  musikskolan	  ingick	  i	  grundskolor,	  dels	  att	  få	  upp	  kontakten	  mellan	  
klasslärarna	  och	  musiklärarna	  och	  dels	  för	  att	  minska	  gapet	  mellan	  musikskolan	  och	  
elevernas	  föräldrar	  genom	  utvecklingssamtal.	  Jag	  ser	  det	  som	  viktigt	  för	  varje	  individ	  att	  
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få	  uppmuntran	  att	  fortsätta	  spela.	  På	  det	  här	  sättet	  får	  föräldrarna	  reda	  på	  barnets	  
utveckling	  och	  kan	  därför	  ”peppa"	  dem.	  Dessutom	  får	  lärarna	  information	  om	  sina	  
elever	  som	  kan	  vara	  otroligt	  betydelsefulla	  för	  elevens	  musikaliska	  framtid.	  En	  elev	  
kanske	  har	  problem	  med	  hörseln	  och	  de	  enda	  som	  vet	  om	  det	  är	  föräldrarna.	  Om	  läraren	  
inte	  får	  reda	  på	  att	  eleven	  har	  ett	  motoriskt	  problem,	  hur	  kan	  han/hon	  då	  hjälpa	  eleven?	  
En	  annan	  aspekt	  som	  är	  intressant	  är	  att	  ingen	  av	  lärarna	  nämner	  tungteknik	  som	  ett	  
motoriskt	  problem.	  Tungtekniken	  är	  en	  grundläggande	  teknik	  för	  brassmusiker.	  Även	  
dragteknik	  vid	  trombonspel	  nämns	  inte	  av	  någon	  av	  lärarna.	  	  	  
	  
Min	  mening	  är	  att	  det	  också	  ska	  vara	  lustfyllt	  att	  spela	  ett	  instrument.	  Jag	  har	  själv	  märkt	  
när	  jag	  gått	  på	  praktik	  att	  om	  barnen	  spelar	  den	  musik	  de	  tycker	  om	  så	  är	  det	  mycket	  
lättare	  att	  motivera	  dem	  att	  öva.	  Jag	  tycker	  också	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  eleverna	  känner	  
sig	  trygga.	  När	  jag	  har	  haft	  elever	  har	  jag	  ofta	  upplevt	  att	  de	  varit	  nervösa	  och	  spända	  
och	  då	  har	  jag	  försökt	  skapa	  en	  lugn	  miljö.	  Om	  eleverna	  har	  ett	  synfel	  eller	  svårt	  att	  läsa	  
noter	  så	  kan	  det	  hjälpa	  med	  att	  förstora	  noterna.	  Det	  kan	  vara	  en	  bra	  introduktion	  till	  
noter	  utan	  att	  motoriken	  blir	  påverkad.	  	  

5.3	  Arbetets	  betydelse	  	  
Studien	  vänder	  sig	  till	  blivande	  musiklärare	  och	  musiklärare	  i	  kommunala	  musikskolan.	  
Förhoppningsvis	  så	  har	  det	  här	  arbetet	  skapat	  ett	  intresse	  för	  motorik	  och	  lärande.	  	  	  
För	  mig	  personligen	  har	  det	  betytt	  mycket	  att	  göra	  denna	  studie.	  Jag	  har	  fått	  nya	  insikter	  
om	  hur	  motorik	  fungerar	  och	  det	  kommer	  definitivt	  hjälpa	  mig	  i	  mitt	  framtida	  läraryrke.	  

5.4	  Fortsatt	  forskning	  	  
En	  idé	  till	  vidare	  forskning	  kan	  vara	  att	  gå	  lite	  djupare	  på	  anledningarna	  till	  motoriska	  
problem.	  Hur	  mycket	  påverkar	  ett	  syn-‐	  eller	  hörselnedsättning	  motoriken?	  Elever	  
kanske	  inte	  vill	  prata	  om	  sitt	  syn-‐	  eller	  hörselproblem.	  Hur	  många	  har	  de	  här	  
problemen?	  Forskaren	  skulle	  kunna	  jobba	  tillsammans	  med	  en	  ögon-‐	  eller	  
hörselmottagning	  på	  ett	  sjukhus	  för	  att	  ta	  reda	  på	  detta.	  	  	  
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