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SAMMANFATTNING 
 
Teaching is not telling – tyst kunskap i musikundervisning 
Teaching is not telling – tacit knowledge in music education 
 
Syftet med denna uppsats är att analysera förekomsten av tyst kunskap i 
instrumentalundervisning. De frågeställningar jag jobbar utifrån är följande:  
 

• Hur kan den tysta kunskapen visa sig hos musikpedagogen?  
• Vad har den tysta kunskapen för inverkan på de icke-verbala metoderna i 

musikundervisning?  
• Vilka konsekvenser får den tysta kunskapen i musikundervisning?  

 
I undersökningen används en rytmik-, dans-, och tvärflöjtspedagog som informant. Som 
metod används stimulated recall, observation och intervju. En 60 minuter lång 
instrumentallektion är underlag för analys av hur den tysta kunskapen kan visa sig i 
instrumentallektionen. Resultatet visar på olika situationer från lektionen som är relevanta 
utifrån syftet. Lärarens kommentarer från intervjun följer efter varje visat lektionsmoment. 
Sedan analyserar jag det jag sett utifrån det som litteraturen beskriver som tyst kunskap.  
 
Ämnesord: Tyst kunskap, instrumentalundervisning, icke-verbal kommunikation, artikulerad 
kunskap.  
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1. INLEDNING 
 
Jag har en idé!  
 
Varför inte göra musiklärarutbildningen i landet lite effektivare, och på köpet få världens 
bästa musikskola med fantastiska elever? Hur? Jo, vi samlar ett gäng rutinerade och erkänt 
duktiga musikpedagoger. De får var för sig skriva ner vad de gör i sin undervisning som 
lyckas så bra. Mata in det i datorn och samkör deras svar, så har vi ett genomsnitt på hur en 
duktig musiklärare arbetar. Sedan programmerar vi dataprogram som gör exakt så som lärarna 
gör och succén är given! I princip så skulle antalet musiklärare minska drastiskt, de kanske 
kunde frilansa som musiker istället…Eleverna i denna musik-IT skola skulle till och med 
kunna lära sig instrument på distans. Vad mycket pengar samhället skulle kunna spara! 
 
Känns det konstigt? De flesta av oss vill nog invända lite mot detta. Det går ju inte! Det skulle 
fattas något. Kärnan, känslan, själen, vad vill du kalla det?  
 
Dessa tankegångar landar i begreppet ”tyst kunskap”. I de flesta sammanhang förekommer 
begreppet när det talas om praktiska yrken såsom sjukvård och hantverksyrken. Det blev ett 
aktuellt debattämne när mer och mer av arbetsplatserna skulle datoriseras. Rutiner skulle in i 
datasystem, datorer skulle ta över. De höjda rösterna gällde den tysta kunskapen, den som 
finns hos en skicklig yrkesman, som inte kan förklaras. Men som kommer till uttryck i det sätt 
vi handlar, och som skulle gå förlorad om datorn skulle ta över jobbet. Däri ligger också 
problemet. Att beskriva något som inte låter sig beskrivas.  
 
Jag ser utifrån detta resonemang anledning att reflektera över tyst kunskap hos musikläraren. 
Det finns tyvärr inte så mycket forskning kring detta, relaterat till just musikpedagogisk 
verksamhet. Men diskussionerna kring begreppet är intressanta och jag tror att det kan vara 
till stor nytta för musikpedagoger att lyfta fram dessa i ljuset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1 
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2. BAKGRUND 
 
Den person som myntade begreppet ”tyst kunskap” hette Michael Polanyi. Han föddes 1891 i 
Ungern. Utbildade sig till läkare och kemist och verkade som sådan i första världskriget. När 
nazisterna tog över makten i Tyskand lämnade han landet och flyttade till Manchester. Där 
började han som professor i kemi men utvecklade även ett intresse för samhällsteori. 1948 
övergick han till en professur i samhällsvetenskaplig fakultet. 1966 publicerade han sin bok 
The Tacit Dimension där han lyfte fram fenomenet tyst kunskap. Efter sin pensionering 
arbetade han på en filosofisk syntes av sina tankar och erfarenheter fram till sin död 1976. 
(Rolf, 1991) 
 
Polanyi menade att det västerländska samhället har en tendens att överbetona teoretisk 
kunskap på bekostnad av praktisk kunskap och förtrogenhetskunskap. Den kunskap som går 
att beskriva i tal eller skrift upplevs som mera giltig och sann. Detta är en åsikt som finns kvar 
även idag, särskilt bland de praktiska yrkesutövarna. Lars Lilliestam är professor i 
musikvetenskap samt lärare och forskare vid Göteborgs universitet. I sin bok ”Gehörsmusik- 
blues, rock och muntlig tradering” skriver han att i dagens samhälle ser vi det skriftliga som 
något självklart. Vi lever i ett samhälle där det skriftliga ordet har företräde och där teoretisk 
kunskap värderas högre än praktisk. Detta gör att vi tar skriften som en självklarhet och att de 
muntliga och icke-skriftliga praktiker som vi använder ofta inte uppmärksammas. (Lilliestam, 
1995) 
 
2.1 Vad är ”tyst kunskap”? 
Polanyi gör följande kategorisering av kunskap: 
 
                Kunskapens innehåll 
                Vad man vet, påståenden,  
                   Färdigheter, värdering,  
                   Hållning 
Kunskapens uppkomst    Kunskapens funktion 
Hur man fått veta:    Vad man använder kunskapen 
Träning, erfarenhet,     till: ordna, sortera, förklara 
Berättelser, mästar/lärlingsförhållande.    Förutsäga,handla, 
     manipulera, beskriva 
      

    (Modell enligt Rolf 1991 s. 27) 
      
Filosofen Bertil Rolf har skrivit boken Profession, tradition och tyst kunskap – En studie i 
Michael Polanyis teori om den professionella kunskapens tysta dimension (1991). Där 
beskriver han Polanyis filosofi om den tysta kunskapen och ger även utförliga förklaringar av 
den teori som enligt Rolf i vissa avseenden står emot Polanyis, nämligen Wittgensteins teori 
om det osägbara. Skillnaderna i deras teorier kommer senare i uppsatsen att beskrivas 
utförligt. Figuren ovan visar tre sätt att kategorisera kunskap. Enligt Rolf finns det olika 
teorier som förespråkar någon av dessa tre som tyst kunskap. Den kategori som Polanyis teori 
om tyst kunskap lägger vikten vid är  kunskapens funktion. Kunskapen kallas ”tyst” då den 
används som ett redskap för att vi ska kunna handla eller inhämta annan kunskap. Det är 
frågan om en tyst funktion som kunskapen kan anta. Senare i detta kapitel förklaras det 
tydligare vad han menar med redskap (Rolf, 1991). 
 
Bengt Molander urskiljer tre typer av begreppet tyst kunskap. Han anser att dessa utgjort 
huvudbetydelserna i diskussioner om yrkeskunskaper. Skillnaden är att han inte väljer att 
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förorda någon av betydelserna mer utan ser dessa som olika aspekter av kunskap som 
förutsätter varandra.  
 

1. Kunskap som inte kan beskrivas eller uttryckas i ord. En handling är inte samma sak 
som en beskrivning av den. En beskrivning av hur en flöjt låter är inte samma sak som 
ljudet i sig osv. Ingen kan lära sig att göra något enbart genom beskrivningar. 
Verklighetens outtömlighet. Ingen beskrivning eller annan gestaltning uttömmer ett 
visst yrkeskunnande. Det blir uppenbart när man tänker på den kroppsliga dialog som 
är en viktig sida av allt praktiskt yrkesutövande.  

 
2. Det tyst förutsatta eller underförstådda. Hit hör bland annat vissa handlingsvanor och 

trosföreställningar som man litar på – kunskap kan inte byggas på enbart 
ifrågasättanden. Många sådana handlingsvanor och trosföreställningar lär man sig utan 
att någonsin ha funderat över dem. Det gäller inlärning i vår gemensamma kultur såväl 
som inlärning inom olika speciella verksamheter.  

 
3. Den tystade kunskapen. Den som inte har fått röst eller tillåtits få röst. Gäller 

möjligheten att stå för och få erkännande för vad man kan och vet som kunskap. Detta 
pekar ibland tillbaka mot olika förutsättningar för tyst kunskap. Kan man t.ex. inte 
uppmärksamma sin egen kunskap och upprätthålla ett språk som är förankrat inom 
verksamheten kommer kunskapen att erodera. Tystad kunskap kan utvecklas åt många 
håll. Social status, maktrelationer och andra sociala strukturer kan tysta vissa gruppers 
och individers kunskap och därmed och ibland totalt omintetgöra den. (Molander, 
1996, s. 42-45)  

 
En annan teori hävdar att det finns en absolut gräns bortom vilken språket inte når, en gräns 
där språket måste göra halt men där omdömet passerar. Föreställningen om ”i princip 
osägbar” kunskap är en filosofisk uppfattning, som vilar på Wittgensteins språkfilosofi. Vi vet 
mer än vi kan säga. (Rolf , 1991)  
 
2.2 Språket 
Trots att tyst kunskap är en icke-verbal kunskap så har språket ändå en stor betydelse för att 
förstå det tysta.  
 
För att återgå till vad Rolf (1991) skriver om Wittgenstein så menar han att tyst kunskap som 
osägbarhet är något som enbart människor kan ha, medan den maskinburna kunskapen 
(informationen) är i någon mening formulerad. För Wittgenstein finns viss utpekad kunskap 
som är i princip osägbar.  
Rolf resonerar att om människans yrkeskompetens delvis är osägbar i Wittgensteins mening, 
så finns ett visst kunskapsinnehåll som i princip inte kan fästas i språk. Yrkeskunskapen är då 
omöjlig att i sin helhet datorisera. (Rolf s.36) 
 
I motsats till denna filosofi så finns Polanyi som menar att kunskap kan ha tyst funktion, 
artikuleras och finslipas och sedan i en ny form återta tyst funktion. Den intressanta skillnaden 
mellan tyst och utsagt består för honom i en ändring av det sätt på vilket kunskapen fungerar 
för oss. Han beskriver att kunskap som är tyst kan artikuleras, detta genom att den kläs i ord 
och utsätts för kritisk reflektion. Att kunskapen finslipas menar han är när den förankras i oss 
och blir till personlig kunskap. Den har då åter blivit tyst.  (Rolf s.29)  
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Då borde det finnas kunskap som kan fungera tyst utan att vi någonsin artikulerar den? Ja, och 
detta är en av Polanyis mest centrala tankar. Han har fyra argument för att språket aldrig 
räcker för att fånga in det tysta kunnandet inom ett praktiskt yrkesområde.  
 

1. Inte allt vetande upptas i språket. I en situation kan vi göra fler skillnader än vi just då 
kan beskriva eller vad det formulerade språket just då kan uppfånga. Det förråd av 
begreppsliga skillnader som finns i ett visst språk uttömmer inte de skillnader 
människor förmår göra.  

 
2. Språksystemet är en resurs, som endast ofullständigt behärskas av någon bärare. Eller 

omvänt. Den enskildes vetande och kunnande går utöver vad språket innehåller. 
Glappet mellan språk och individ och tvärtom.  

 
3. Det offentliga språksystemet är trögt i förhållande till den avancerade kunskapens 

utveckling. In i språkets regelverk tränger endast vad som förankrats socialt.  
 

 
4. För att kunna behärska språkets knytning till verkligheten behövs ett kunnande som 

inte själv är språkligt. Konsten att bruka redskapet ligger inte i själva redskapet. 
Kompetensen att bruka språket ligger inte i själva språksystemet. (Rolf, 1991, s.29-30) 

 
Totaliteten av kunskap är omöjlig att passa in i ett språk. Men, han bevisar inte att det skulle 
finnas någon del av kunskapen som inte går att artikulera. Enligt Polanyis synsätt kommer det 
alltid att finnas kunskap som inte ”artikulerats”. Däremot, anser han det oklart ifall det finns 
någon viss, fixerad kunskap som inte kan artikuleras eller utsägas i språket.  
 
Skillnaden mellan Wittgensteins och Polanyis språkfilosofier är alltså att Wittgenstein anser 
att det finns kunskap som är osägbar. Det finns en gräns mellan det sägbara och osägbara. 
Polanyi å sin sida är inte främmande för att tyst kunskap kan artikuleras, om man riktar 
uppmärksamheten ditåt. Totaliteten av kunskap är omöjlig att passa in i ett språk, men delarna 
kan artikuleras. För honom är språket en möjlighet att syna den tysta kunskapen. Mänsklig 
kunskap växer ofta genom att tyst kunskap och språklig reflektion samverkar. Wittgenstein 
talar om det osägbara, Polanyi om det osagda. (Rolf, 1991) 
 
2.3 Redskap 
När målaren skrapar bort flagnad färg från en yta med hjälp av en sickling är hans 
uppmärksamhet fäst vid ytan han rengör. ”Den slipade sicklingen i hans hand är likt en 
förlängning av hans kropp” (Rolf, 1991) 
 
För en instrumentalist är instrumentet redskapet, för att få musiken som skapas att låta som 
han/hon vill ha den. En professionell tvärflöjtist står inte på scen och funderar på hur han/hon 
ska ta vissa grepp, eller hur luftströmmen ska riktas. Utan fokus ligger på ljudet som skapas, 
klangfärg och artikulation. Tvärflöjten blir ett redskap. Polanyi förklarar det så här: 
 
Människan är alltid aktiv, hon är alltid en aktör. Och i varje aktivitet finns två kunskapsskikt:  
  

1. Fokus (fokalvetande) 
 

2. Redskap (tyst kunskap) som används för att påverka eller hämta kunskap om det 
fokala. 
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Fokalvetande och tyst kunskap kompletterar varandra. Tyst kunskap fungerar i situationen 
som bakgrundskunskap. All kunskap som inte själv är tyst förutsätter tyst kunskap. Varje 
undersökningsprocess vilar på tyst kunskap. Kartläggningen av verkligheten styrs tyst utifrån 
en bakgrund av vetande och kunnande. (Rolf, 1991, s.63) 
 
Men redskap behöver inte vara materiella ting. Och det är detta som är intressant i det 
pedagogiska perspektivet. Redskap kan även vara metoder, regler, värderingar och dolda 
antaganden. Dessa intellektuella redskap är liksom de flesta materiella redskap överförda av 
en kultur. Men användningen av de flesta av kulturens intellektuella redskap förutsätter en 
social gemenskap. För att nyttiggöra dessa redskap måste en person hysa tillit till sin kultur. 
(Rolf, 1991, s.63) 
 
2.4 Praktiska kunskapstraditioner 
För att kunna förstå vad som är den tysta kunskapen hos en musiklärare behandlar jag här de 
traditioner som finns kring en individuell musiklektion.  
 
Den vanligast förekommande undervisningstraditionen är mästar/lärlingtraditionen. En metod 
som är djupt förankrad inom praktiska yrken. Lärlingen studerar sin mästare och lär sig 
genom att sedan pröva själv under vägledning av mästaren. Detta ger mästaren möjlighet att 
utöva stor auktoritet gentemot sin lärling. En viktig faktor för lektionens utformning och 
relationen mellan lärare och elev är hur denna auktoritet gestaltar sig hos läraren. Relationen 
dem emellan kan bli väldigt stark och betydelsefull och hur läraren väljer att förhålla sig till 
detta är av stor vikt. Nielsen och Kvale (1999) skriver om fyra huvudaspekter av mästarlära:  
 

• Praxisgemenskap: mästarlära sker i en social organisation, en yrkesmässig gemenskap.   
• Tillägnelse av yrkesidentitet: inlärandet av ett yrkes många färdigheter är ett steg på 

vägen för att behärska yrket och är som sådant avgörande för att etablera en 
yrkesidentitet.  

• Lärande utan formell undervisning: med mästarlära följer en komplex och 
differentierad social struktur, där det handlar om att observera och imitera det arbete 
mästaren, gesällerna och de andra lärlingarna utför.  

• Utvärdering genom praktik: utvärderingen sker huvudsakligen i arbetssituationen 
genom kontinuerlig prövning av färdigheter och genom respons. (Nielsen och Kvale, 
1999, s.29) 

Musikforskarna Lehmann, Sloboda och Woody (2007) visar att det finns två modeller för 
lärare- elev relationen:  
 

1. Mästar/lärling: I mästar/lärlingsituationen handlar det om envägskommunikation. 
Mäster visar sina färdigheter och lärling försöker kopiera. Denna situation inkluderar 
ofta mycket verbala instruktioner och endast efter att eleven har uppnått en viss nivå 
inriktar sig läraren på expressivitet och känsla i spelet. 

 
2. Mentor/friend: I mentor/friendsituationen så äger ett större utbyte mellan lärare och 

elev rum. Lärandet går ut på att guida eleven vidare och upptäcka nya musikaliska 
horisonter. Detta främjar för läraren att se mer till elevens individuella behov.  

 
En sak är central i båda fallen. Läraren måste ha respekt för sina elever. (Lehmann, Sloboda & 
Woody, 2007, s.198)  
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Liknande beskrivning av undervisningstraditioner ger Maria Becker (1993) i ”Instrumental 
musikundervisning och lotsning”. Hon skriver följande om två metoder:   
 

• Imitationsmodellen eller instrumentell inlärning: Läraren betraktar eleven som en tom 
låda som ska fyllas med kunskap. Undervisningen bygger på att läraren ska ge eleven 
en möjlighet att uppfatta målet med inlärningen. Läraren ger instruktioner och 
förebilder som eleven ska härma.  

• Insiktsmodellen eller dialogmodellen: Läraren ser inte barnet som ett objekt utan utgår 
ifrån lärare och elevs lika värde. Man betonar att eleven har kunskaper som det är 
viktigt att utgå ifrån i inlärningssituationen. Barnen ska lära sig hur man tänker, inte 
vad man ska tänka. (Becker, 1993, s.15-16) 

 
Molander skriver om praktiska kunskapstraditioner. Kunskap inom sådana traditioner 
förmedlas och skapas främst genom föredöme (mästar/lärling), övning och personlig 
erfarenhet. Detta kallar han ”tyst kunskap”. Därför att basen i kunskapen inte finns i en eller 
annan språklig formulering utan i verksamheten, som handlar om att göra och genomföra 
uppgifter. Kunskapen finns i handlandet och i de bedömningar som görs i samband med detta. 
Det kroppsliga och uppmärksamheten är i centrum: det rätta handgreppet, blicken för vad som 
skall göras och när det skall göras. Den levande kunskapen, som den bärs och yttrar sig i 
mänskligt liv och engagemang, står i centrum för den tysta kunskapen, inte det nedskrivna, 
det abstrakta, det distanserade. (Molander,1996) 
 
Att hantera ett instrument är en praktisk kunskap. Vi kan inte genom att tala eller skriva 
försöka beskriva hur väl vi hanterar vårt instrument. Genom att lyssna på sin elev kan läraren 
avgöra på vilken nivå den befinner sig och hur de bör gå vidare. Även själva lärandet som 
praktik är en praktisk kunskapstradition. Lärare tillskansar sig förmågan att lära och leda på 
de tre sätt som Molander skriver om ovan. Även om en lärarstudent oftast inte hamnar i just 
den mästar/lärling traditionen som avses i instrumentalundervisning så är föredömet av stor 
betydelse för hur vi själva blir som lärare. Vilka lärare vi minns som bra och vilka lärare vi 
mött på vår praktik.  
 
Här skulle jag också vilja redogöra för det som Polanyi kallar för ”personlig kunskap”, när 
kunskapen finslipas. Han menar att personlig kunskap uppstår när kunskapstraditioner förenas 
med individuell upplevelse. I det här fallet när den traditionella instrumentalundervisningen 
upplevs av de inblandade personerna. Lärare och elev.  

 
Målet är att visa hur vår personliga kunskap är en blandning av tradition, förnuft 
och individuella bidrag. Inom människan själv smältes tradition, förnuft och 
subjektivitet samman till personlig kunskap. När en person orienterar sig i 
verkligheten, undersöker eller handlar, styr hon sitt handlande genom kunskap 
som fungerar i tysthet. I tysthet förenas tradition och subjektivitet. Föreningen ger 
henne redskap för att orientera sig i verkligheten. (Rolf,1991, s.20-21) 

 
2.5 Sociala traditioner och system 
Om de sociala traditionerna menar Polanyi att språk och traditionella umgängesformer utgör 
sociala system som upptar, lagrar och förmedlar samhällets kunskap. De sätt som vi umgås på 
är ett resultat av hur vi har umgåtts i flera år. Detta är sociala system och de formar oss och 
gör så att vi bibehåller och underhåller vår sociala kultur. Han menar att på dessa system vilar 
samhällets kunskap. Samhällets kunskap tolkar Rolf i det här fallet som kunskap om 
beteendemönster och sociala normer. (Rolf, 1991) 
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I detta sammanhang vill jag även nämna ett fenomen som kallas den ”dolda läroplanen”. 
Becker (1993) skriver om begreppet som myntades på 60-talet av Philip W Jackson. Den 
innebär att det förmedlas många andra lärdomar i undervisningssituationen än rena fakta. 
Lärdomar som varken lärare eller elever är medvetna om, men som inte desto mindre är 
avgörande för elevernas självuppfattning och inlärningsförmåga. Dessa andra, ”dolda” 
lärdomar kan vara just underförstådda regler, normer och olika typer av koder för vilken 
situation man befinner sig. Det handlar om att det i olika situationer är olika koder som gäller. 
Att det som är sant hemma kanske inte alls är sant i skolan. Den dolda läroplanens funktion 
ska inte likställas med de sociala system som Polanyi pratar om. De kunskaper som finns i 
den dolda läroplanen är artikulerbara. Att elever efter några års skolgång vet exakt vad som 
krävs av dem för att de ska klara skolan, både socialt och betygsmässigt, är ett resultat av den 
dolda läroplanen. Skolan kan ses som en subkultur i vårt samhälle, liksom många andra 
grupperingar och samhällsyttringar. Polanyis sociala traditioner och system är grunden för 
hela vårt samhälle, vad vi säger, hur vi handlar och vad vi tänker. I vår kultur finns sedan 
subkulturer som bildar sina egna underförstådda lagar och regler, som den dolda läroplanen.  
Forskningen kring den dolda läroplanen är främst inriktad på klassrumssituationen, men det är 
viktigt att som instrumentallärare känna till dessa mekanismer. Dels för att de elever som 
läraren undervisar ofta går i grundskolan och är präglade av skolans mönster. Dels för att 
läraren själv har gått i grundskolan och blivit utsatt för den dolda läroplanen. Dessa skäl 
betyder att eleverna som kommer på instrumentalundervisning är så präglade av dessa 
mönster att de inte kräver en annan typ av undervisning än den de möter i grundskolan. 
Likartade sociala mönster som utspelar sig i grundskolan finns även på 
instrumentalundervisningen. Becker menar att det är mönster som i de flesta fall, men inte 
alla, stöder imitationsmodellen. Det är så självklart och inrotat i systemet att läraren ska ha 
initiativet och eleven vara passiv, att när eleven inte lär sig behärska ämnet är det ingen som 
ifrågasätter undervisningsmodellen. Istället lär sig eleven att han/hon inte duger. (Becker, 
1993) 
 
Detta gäller även vårt språkbruk. Hur vi använder språket i praktiken visar att vi förstår den 
situation vi är involverade i. Det kan skilja sig hur vi pratar i olika situationer, på samma sätt 
som det finns olika koder och normer i samma situationer. I instrumentalundervisningen är 
relationen mellan lärare och elev avgörande för hur det pratas dem emellan. Hur den 
relationen är formad är ett resultat av både lärare och elevs erfarenheter och roller i sociala 
system.  
 
Polanyi poängterar dock att all kunskapsupplevelse är individuell. Vi är alla olika vad gäller 
att ta till oss den sociala kunskapen och de underförstådda normerna. Alla människor har en 
egen uppfattning av verkligheten, som ingen annan har. Och det är mötet mellan vår egen 
uppfattning av verkligheten och den socialt förmedlade kunskapen som lägger grunden för 
våra personligheter. Alltså, de underförstådda normer och regler som bildar våra sociala 
system är tyst kunskap, som ett resultat av traditionen. (Rolf, 1991) 
 
Även här har språket en viktig funktion. Polanyi anser att språket är det som skiljer 
människans exempelinlärning från djurens imitation. Överföring av traditioner innehåller fler 
moment än ren imitation. Människans exempelinlärning ingår oftast i ett socialt samspel där 
språkligt och ospråkligt knytes samman. Genom språket lär man inte endast av de individer 
man möter utan också av hundratals tidigare generationer. Genom att använda språket deltar 
man i den kunskap och i de vanföreställningar som flätats in i ens tradition, samhälle och 
kultur. Individen utformar och vidareför sin kulturs verklighetsbild.  
Individ och kultur formar ömsesidigt varandra. (Rolf, 1991) 
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2.6 Vad är en bra pedagog?  
Tyst kunskap är något som vi alla bär på. Under denna rubrik så skulle jag vilja visa på 
pedagogiska konsekvenser av detta. Att den tysta kunskapen är betydelsefull för lärandet, 
beroende på hur pedagogen bemästrar den.  
 
De flesta av oss kan komma ihåg minst en lärare under vår skoltid som hade stort inflytande 
på oss. Oavsett om man är lärare i klass eller i individuella musiklektioner så kan man som 
lärare bli en viktig del i studenternas liv. I individuella lektioner så blir relationen lärare - elev 
oftast mycket starkare än i en klass-situation, och det har även visat sig vara mycket mer 
effektivt vad gäller inlärning och framsteg hos eleven. (Lehmann, Sloboda & Wolf, 2007)  
 
1996 skrev Camilla Jigsved en C-uppsats vid Göteborgs universitet som heter ”Tyst kunskap 
hos musikläraren”. Hennes syfte var att beskriva och analysera ett antal tvärflöjtslektioner 
med fokus på verbala och icke-verbala metoder i undervisningen. Inspirerad av Polanyi 
funderar hon också över instrumentallärarens oförmåga att formulera sin kunskap, och undrar 
om det beror på att dennes kunskap delvis är ”tyst kunskap” och följaktligen är mer eller 
mindre omöjlig att formulera. I sin undersökning videofilmade hon tio lektioner med tio olika 
flöjtpedagoger.  
Utifrån detta kategoriserar hon det hon ser. Vad gäller i vilken mån lärarna använder verbala 
instruktioner eller inte, urskiljer hon fyra kategorier av lärare: 
 

1. Verbala och förebildande lärare. Lärare som med ord kan förklara tydligt hur man gör 
för att förbättra spelet. De kan förklara delarnas förhållande till helheten. Detta 
sammanfaller också med att dessa lärare är bra på att förebilda och visa. Hon upplever 
att dessa lärares elever upplever, erfar och förstår en kunskap.  

 
2. Icke-verbala och icke-förebildande lärare. Dessa lärare beskriver inte med ord hur 

man gör, men upprepar ofta vad man ska göra. Dessa lärare visar inte heller hur man 
ska göra. Hon uppfattar att deras studenter inte riktigt förstår vad spelet innebär eller 
handlar om.  

 
3. Verbala, icke-förebildande lärare. Förklarar mycket noggrant med ord hur man gör. 

Men visar inte själva hur man gör. Förebildar inte på instrumentet. Kompenserar 
däremot genom att förebilda mycket vokalt och fysiskt. Studenten verkar förstå 
intellektuella samband men tros inte uppleva kunskapen som helhet.  

 
4. Icke-verbala men förebildande lärare. Dessa lärare beskriver inte i ord hur man gör 

utan visar hela tiden. Mycket förebildning med instrumentet, kompletterat med vokal 
och fysisk förebildning. Studenten får en tydlig helhetsbild, men förstår inte alltid hur 
eller vad de gjorde. (Jigsved, 1996, s.33-34) 

 
Jigsved tycker att Lärarkategori 1 lyckades bäst i sin undervisning, därför att: 

• de använder medvetet mycket förebildning 
• de är bra på att förebilda 
• de har goda färdigheter på sitt instrument 
• de kan förklara och beskriva vad de gör (vilket de gör i efterhand)  
• de är medvetna om riskerna med förebildning 
• de växlar mellan aktiv förebildning och en passiv lyssnande roll 
• de undviker lotsning, vill att studenten ska vara självständig 
• de har ett rikt språk, använder bilder och symboler 
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Lärarkategori 4 lyckades bra med sin undervisning. De är effektiva men kunde bli ännu bättre. 
Faktorer som spelar in är: 

• de använder mycket förebildning 
• de är bra på att förebilda 
• de har goda färdigheter på sitt instrument 

 
I Lärarkategori 3 lyckas vissa lärare bra men inte alla. Positiva faktorer är dock: 

• de är bra på att förklara och beskriva hur man gör 
• de undviker medvetet instrumental förebildning 
• de kompenserar med vokal och fysisk förebildning 
• de undviker lotsning, vill att studenten ska vara självständig 
 

Det som vissa lärare gjorde mindre bra i kategori 3 är: 
• de pratar för mycket 
• de spelar för lite, använder ”omedvetet” inte förebildning 
• de har en tendens att lotsa eleverna 
• de tar rollen att vara godkännare- ickegodkännare 
• de tar själva stor plats och ger studenten lite plats 

 
Jigsved anser att Lärarkategori 2 lyckades sämst i sin undervisning, därför att: 

• de använder i viss mån förebildning 
• de är inte bra på att förebilda 
• de har inte goda färdigheter på sitt instrument 
• de kan inte förklara eller beskriva det som de gör 
• de pratar för mycket på lektionerna (Jigsved, 1996, s.40-41) 

 
Det här är Jigsveds egen uppfattning och hon påpekar att några generella samband inte går att 
dra av resultatet. Men det säger något om just dessa enskilda lektioner med just en speciell 
elev. Hon är tydlig med att påpeka detta eftersom den möjliga kritiken handlar om just det, att 
det är tveksamt att kategorisera en lärare efter att ha sett endast en lektion med en elev. Min 
kritik ligger också i att hon försöker tolka hur eleverna uppfattar instruktioner endast utifrån 
observation. Jag tänker på att hon trodde att eleverna för lärarkategori 3 troligtvis förstod 
intellektuella samband men inte kunskapen som helhet. Men enligt hennes uppfattning, efter 
att ha sett tio pedagoger i aktion, så är det ändå intressant att de pedagoger som på dessa 
lektioner lyckades bäst förebildade mycket och medvetet på sina instrument. De förklarade 
vad de gjorde och använde bilder och symboler.  
 
Jigsved knyter an till Polanyis idéer om tyst kunskap och skriver att instrumentallärarens 
kunskap fungerar automatiskt i kroppen på många sätt. Det är en tyst fungerande kunskap i 
instrumentalläraren. Hon tar också upp ett intressant resonemang om vad den tysta kunskapen 
hos en musiklärare består av. Hon menar att dennes kunskap i många fall fungerar som en 
bakgrundskunskap, det som Polanyi kallar för redskap. Om läraren inte riktar sin 
uppmärksamhet till denna bakgrundskunskap blir den omedveten. Hon menar att detta är 
kunskap som blivit tystad. Hon skriver att det är viktigt för en pedagog att vara medveten om 
tyst fungerande kunskap. Om pedagoger lär sig att artikulera tyst kunskap når de en djupare 
insikt i hur flöjtspel och undervisning fungerar. ”Genom att distansera sig från tyst kunskap 
och artikulera den, blir det möjligt att sprida den, kritiskt reflektera över den och därigenom 
utvidga den.”  (Jigsved, 1996, s.46) 
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Därmed tar hon ställning i den filosofiska frågan om huruvida det går att artikulera tyst 
kunskap eller inte. I hennes slutsats finns ingen antydan om att det skulle finnas tyst kunskap 
hos musikpedagogen som är osägbar.  
 
I handboken Psychology for musicians (2007) drar Lehmann, Sloboda och Woody följande 
slutsatser om musiklärarens funktion, beteende och personliga attribut:  
 

• Vilken typ av relation man har till sin elev är av stor vikt. Ömsesidig respekt skapar 
bättre förutsättningar för lärande.   

• Beteenden och strategier hos erfarna lärare skiljer sig ifrån mindre erfarna lärares 
strategier och beteenden. De erfarnas verbala instruktioner är tydliga och innehåller 
även fantasi och metaforer. Viktigast är att erfarna lärare levererar instruktioner 
effektivt och minskar därmed på pratet, vilket ökar studentens medverkan i lektionen.  

• Studenten tillgodogör sig informationen bäst om läraren fullföljer och sluter cirkeln 
(se förklaring nedan). 

• Ingen är född till bra lärare. Personliga kvaliteter som gagnar bra läreri är resultat av 
erfarenhet och övning snarare än medfödd begåvning.  

 
Den cirkel som de beskriver handlar om forskning inom musikpedagogik som föreslår en 
modell av ”sequential patterns of instruction”, ett inlärningsmönster i tre sekvenser. Detta 
mönster betyder att läraren ska:  
 

1. Presentera en uppgift för eleven. 
 
2. Eleven får reagera på detta, ge respons och ta till sig instruktionerna. 

 
3. Läraren ger specifik feedback.  

 
Observation av musiklektioner visar att effektiv undervisning är en förmåga att slutföra denna 
sekvens av mönster. Det största misstaget många lärare gör är att de missar det andra steget, 
nämligen att låta eleverna ta till sig uppgiften och respondera på dess innebörd. (Lehmann, 
Sloboda och Woody, 2007, s.197) 
 
Becker stödjer denna teori när hon skriver om att eleven behöver en insikt i hur man lär sig. 
Barn som får reflektera, upptäcker hur det går till när de lär sig. De blir medvetna om vad och 
hur de gjort när de lärt sig något nytt. Att låta eleverna reflektera över det de ska lära sig 
innebär samtal och frågor. Det betyder att när läraren för in nya moment i undervisningen, 
samtalar lärare och elev tillsammans t ex om vad det är för något, vad det har för betydelse, 
varför det är bra att lära sig det och hur just den eleven ska göra för att lära sig det. Som lärare 
är det då viktigt att veta var eleven står för att kunna lägga upp undervisningen på bästa sätt. 
För att få bästa utgångsläge behöver läraren också förstå vad eleven har för uppfattning om 
det som ska läras in. Vilken förförståelse eleven har. (Becker, 1993)  
 
Lehmann, Sloboda och Woody (2007) skriver vidare att erfarna lärare ger mer specifik 
feedback, om detaljer, och inte generell feedback såsom: ”Bra!” Man kan tro att positiv 
feedback är nyttigare och mer effektivt för ett bra lärande. Forskning visar att positiv feedback 
är viktig för yngre studenter, men att äldre studenter verkar ta negativ feedback på ett sätt som 
också utvecklar deras spel (s.190-191). 
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Vad gäller val av repertoar så skriver Lehmann, Sloboda och Woody (2007) att i den klassiska 
musikundervisningen handlar det om att en student ska lära sig repertoar vald av läraren. 
Många lärare tror att valet av repertoar är det viktigaste valet de gör. Forskning har dock visat 
att det är ytterst lite kunskap som uppkommer i ett stycke som en student tar med sig och 
applicerar på nästa stycke, om inte läraren medvetet generaliserar olika musikaliska koncept 
och lyfter dem ur det enskilda sammanhanget. De menar att om man bygger en bredd av 
musikaliska kunskaper, har studenten större möjligheter att lära sig musiken. (s.189) 
 
Förutom de ovan refererade punkterna om personliga attribut och lärares funktion så listar 
Lehmann, Sloboda och Woody (2007) en rad egenskaper som en effektiv lärare har:  
 

• de är bättre på att fördela lektionens tid mellan de moment som behöver repeteras.  
• de har mycket ögonkontakt med eleven vilket har visat sig öka uppmärksamheten från 

eleven.  
• de är tydliga i sina instruktioner, vilket gör att förvirringen hos eleverna minskar och 

det behövs mindre tid för prat. De verbala instruktionerna är få.  
• de ställer ofta frågor till eleven.  
• de fokuserar mer på tonkvalitet, intonation, stil och uttryck. (s.193-195) 

 
Lehmann, Sloboda och Woody (2007) menar att ingen föds till en bra lärare, men lyfter i sin 
handbok ändå fram forskning av Pembrook and Craig (2002) som listar attribut på 
framgångsrika lärare. En kategori i deras forskning är ”relation to others” – förmågan. Att 
kunna orientera sig med andra verkar vara en viktig kvalitet hos effektiva lärare. De skriver 
även att hur en lärare tar till sig strategier för effektivt lärande beror till viss del på 
hans/hennes personlighet. (Lehmann, Sloboda och Woody, 2007, s.201-202)  
 
Om studenternas aktivitet på lektionen skriver de att uppmärksamheten är som bäst när 
eleverna är aktiva och deltar, spelar. De är som minst uppmärksamma när läraren instruerar 
och mellan två moment av lektionen. (Lehmann, Sloboda & Woody, s.194-195)  
 
Trots att musikforskarna Rostvall och West (2001) inte lyfter fram tyst kunskap som begrepp 
anser jag att det har relevans att skriva om deras forskning därför att de i den berör punkter 
som kan diskuteras utifrån synvinkeln tyst kunskap.  
 
I avhandlingen Interaktion och kunskapsutveckling – en studie av frivillig musikundervisning 
(2001) studerade Rostvall och West fyra erfarna musiklärare (två gitarrlärare och två 
bleckblåslärare) under sammanlagt elva instrumentallektioner. Syftet var att: ”skapa en 
fördjupad förståelse av relationer mellan interaktion, kunskapsutveckling och institution i 
instrumentalundervisning, genom att beskriva och analysera skeenden under lektioner och 
tolka dem i ett vidare historiskt och samhälleligt perspektiv”. De videofilmade lektionerna 
utan att själva befinna sig i rummet. Efter lektionen gavs både lärare och elev möjlighet att se 
filmen och kommentera. Forskarna ställde då inga frågor i samband med detta utan ville att 
kommentarerna skulle vara spontana. I sammanställningen av resultatet användes dessa 
kommentarer dock inte eftersom forskarna ansåg att de varit för knapphändiga och inte 
relevanta för undersökningen.  
 
Det resultat Rostvall och West kommer fram till är bl.a. att koncentrationen hos lärarna ligger 
vid notläsningen. Improvisatoriska inslag eller annan gehörsbaserad undervisning 
förekommer inte. Den musik som spelas i dessa genrer är nedskriven på noter. Förebildning 
av lärarna, på instrumentet eller med sång, förekommer mycket sällan. Det fokuseras inte på 
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de expressiva parametrarna i musiken. Forskarna menar att uttryck och interpretation sällan 
förekommer i instrumentalundervisning förrän eleven har lärt sig läsa noter och att hantera 
instrumentet tillräckligt bra. De ställer sig negativa till detta och skriver att noter endast kan 
representera vissa aspekter av musiken. ”För en erfaren musiker representerar dock notbilden 
en uppsättning av andra konventioner denne tillägnat sig genom deltagande i institutionen”. 
De kallar dessa konventioner för uppförandepraxis. (Rostvall och West, 2001, s.282-283) 
 
Rostvall och West menar att läroböckerna fungerar styrande för innehållet i lektionerna. 
Lärarna gör inget som är utanför lärobokens mall och behandlar det på ett bokstavstroget sätt. 
Forskarna anser att lärarna på detta sätt flyttar ansvaret för sitt sätt att undervisa på till vad 
som står i den tryckta läroboken, att det skulle vara facit och allt annat fel. De menar att 
läraren hänvisar till notbilden som en exakt avbildning av musiken. Gällande interaktionen 
mellan lärare och elev så sker den via notstället, mycket lite ögonkontakt mellan lärare och 
elev. Eleven pratar mycket lite och ifrågasätter sällan eller aldrig det som läraren säger. 
Forskarna uppfattar att läraren är en stark auktoritet som i rädslan att tappa ansiktet inför 
eleven hellre styr in uppmärksamheten på ett nytt spår än tvingas erkänna sin ofullkomlighet 
inom ett område. (Rostvall och West, 2001, s.286-287)  
 
I sammanfattningen av diskussionen kommer de fram till att musik- och kunskapssynen inom 
den institutionaliserade instrumentalundervisningen skiljer sig från andra musikaliska 
praktiker på flera sätt, framförallt genom den starka fokuseringen på notbilden som den enda 
vägen in i musiken. Andra färdigheter än att klara av rätt tonhöjd och tonlängd behandlas inte. 
(Rostvall och West, 2001,  s.284-285)  
 
2.7 Sammanfattning  
De aspekter på tyst kunskap som jag vill lyfta fram är följande:  
 
Enligt Rolf, 1991, menar Wittgenstein att det finns kunskap som inte kan beskrivas eller 
uttryckas i ord. Individens vetande och kunnande går utöver vad språket innehåller. Det finns 
kunskap som är osägbar. Polanyi däremot, säger att totaliteten av all kunskap är omöjlig att 
verbalisera, men han ställer sig tvekande inför att det finns kunskap som inte kan artikuleras i 
språket. En central tanke i Polanyis filosofi är den om att tyst kunskap går att artikulera. (Rolf, 
1991) 
 
Detta kan förklaras som att människan, i allt hon gör, är aktiv. Och i varje aktivitet finns två 
kunskapsskikt, fokus och redskap. Där redskapet används för att hämta kunskap om det som 
är i fokus. Redskap kallas även bakgrundskunskap och är tyst fungerande. Redskapet kan vara 
ett verktyg, ett instrument, men även ett intellektuellt redskap överförd av en kultur, såsom 
normer och värderingar.  Den tysta kunskap som redskapen utgör kan artikuleras, göras till 
medveten kunskap, om vi riktar fokus till den. På detta sätt kan tyst kunskap finslipas och 
sedan återta tyst funktion i kroppen. (Rolf, 1991) 
 
De intellektuella redskapen är det som Molander (1996) kallar för det tyst förutsatta eller 
underförstådda. Våra handlingsvanor och trosföreställningar som är tyst förmedlad kunskap 
om vår kultur. De sätt som vi umgås på är ett resultat av hur vi har umgåtts i flera år. Polanyi 
kallar detta för sociala system och Maria Becker (1993) skriver i detta sammanhang om den 
”dolda läroplanen”. Det förmedlas lärdomar i undervisningen som varken lärare eller elever är 
medvetna om, men som är avgörande för elevernas självuppfattning och inlärningsförmåga.  
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Den tystade kunskapen skriver Molander om som den kunskap som inte fått röst eller tillåtits 
få röst. Social status och maktrelationer kan tysta vissa gruppers och individers kunskap. Här 
drar jag en parallell till de praktiska kunskapstraditionerna. Där mästar/lärlingtraditionen är 
den vanligaste inom instrumentalundervisning. Musikforskarna Lehmann, Sloboda & Woody 
(2007) och Becker skriver om detta som en metod där läraren ska fylla eleven med sin 
kunskap. Lärarens auktoritet är stor. Detta är inte nödvändigtvis av ondo, men de förespråkar 
dock den metod som Lehmann, Sloboda & Woody kallar mentor/friend metoden och Becker 
kallar dialogmodellen. Här är det ett stort utbyte mellan lärare och elev. Läraren guidar eleven 
till nya kunskapshorisonter. Såväl Jigsveds (1996) som Rostvalls och Wests (2001) forskning 
visar att många instrumentallärare arbetar enligt mästar/lärling metoden. Deras resultat är 
nedslående och visar på stor passivitet hos eleven och mycket lite utrymme för eleven att 
prata och komma med egna initiativ. I ljuset av det som Molander skriver om den tystade 
kunskapen så kan en lärare som utnyttjar sin sociala status och makt i en lärandesituation tysta 
viss kunskap hos eleven.  
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 
Mitt syfte är att analysera förekomsten av tyst kunskap i instrumentalundervisning. 
 
 
 
Frågeställningar: 
 

• Hur kan den tysta kunskapen visa sig hos musikpedagogen?  
• Vad har den tysta kunskapen för inverkan på de icke-verbala metoderna i 

musikundervisning?  
• Vilka konsekvenser får den tysta kunskapen i musikundervisning?  
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4. METOD 
 
Jag har som metod använt observation, intervju och stimulated recall. Stimulated recall är en 
metod där man med hjälp av ljudband eller videoinspelat material dokumenterar en 
intervjupersons verksamhet. I denna undersökning användes videofilm. Den intervjuade får 
kort efter inspelningen ta del av materialet för att se och höra sig själv i aktion och 
kommentera inspelningen. På så sätt ska det inspelade materialet stimulera och påminna 
respondenten om sitt tänkande under den dokumenterade episoden. Det är svårt att se 
stimulated recall som en metod med en bestämd manual, som man ska följa. Det är snarare så 
att undersökningar som genomförts med stimulated recall kan skilja sig åt på många sätt, 
bland annat beroende på forskningsintresse och intervjutekniker. (Haglund, 2003, s.146).  
 
Stimulated recall är den metod som jag ansåg mest lämplig för undersökningen. Det finns, 
som sagt, ingen bestämd manual för hur stimulated recall används. I det här fallet filmade jag 
min informant och analyserade sedan filmen själv först. Jag letade efter tyst kunskap, efter 
sociala system, efter det kunskapsskikt som ligger under det medvetna, det fokala. Efter att ha 
analyserat lektionen så var nästa steg en intervju med min informant. För att få min analys 
fullbordad så behövde jag hennes kommentarer till de situationer jag tyckte var intressanta. 
Filmen var ca 60 min lång och genererade 45 sidor handskriven transkription. Intervjun blev 
ca 110 min lång och genererade 12 sidor dataskriven transkription.  
 
Jag har i vissa delar av intervjun valt att inte renskriva lärarens svar. Där jag tror att det är av 
betydelse har jag skrivit av svaren precis så som informanten sa dem. Anledningen är att jag 
tror att i vissa av svaren så är de avbrutna meningarna och svårtolkade svaren viktiga för att 
förstå den tysta kunskapen. Jag vill försöka tydliggöra de tankeprocesser som lade grunden 
för det svar som läraren till slut gav. Det är också av vikt att få veta hur svår en fråga är för 
informanten att svara på, det säger något om hur medvetna vissa handlingar är.  
 
4.1 Urval  
Jag ville filma en lärare med relativt lång yrkeserfarenhet, och som kände sig obesvärad av att 
ha en kamera i rummet. Det var viktigt för mig att välja en informant som jag trodde skulle ta 
sig an uppgiften utan att gå i försvar. Att se sig själv undervisa kan vara känsligt och jag ville 
inte att informanten skulle känna sig tvingad att försvara sitt sätt att undervisa. Samtidigt som 
jag inte ville vara för snäv i beskrivningen av mitt syfte. Att försöka förstå den tysta 
kunskapen innebär att jag vill upptäcka den kunskapen som läraren bär på utan att vara helt 
medveten om den. Jag valde att kontakta en lärare som jag känner till, som jag trodde skulle 
passa för undersökningen. Läraren tackade utan att tveka ja. I fortsättningen ger jag henne det 
fingerade namnet Lena. För att undvika att läraren skulle skapa egna föreställningar om vad 
tyst kunskap skulle vara hos henne, så nämnde jag inte det begreppet i beskrivningen av min 
undersökning. Jag framställde det som en undersökning av pedagogiska metoder och en 
djupanalys av en erfaren och erkänt duktig pedagog. Jag har alltså inte nämnt begreppet tyst 
kunskap för henne innan. Detta för att undvika alltför medvetna handlingar och svar under 
lektionen och intervjun.  
 
Lena fick välja vilken lektion och vilka av hennes elever jag skulle filma. Främst för att jag 
ville att eleverna skulle vara så oberörda av min närvaro som möjligt. Lena har under hela 
processen varit tillmötesgående och intresserad av mitt projekt. Eleverna är under arton år och 
fick därför ett brev hem där jag förklarar mitt ändamål och ber om målsmans medgivande. 
Båda elevernas målsmän godkände undersökningen. Elevernas namn är i fortsättningen 
fingerade och kallas Filip och Niklas. Filip är 12 år och går i sexan. Han har spelat tvärflöjt 
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för Lena i två år. Niklas är 14 år och har spelat tvärflöjt för Lena i fyra år. Båda två är väldigt 
intresserade av musik och spelar i blåsorkester på skolan och i olika sammanhang på fritiden. 
När Lena motiverar sitt val av elever till undersökningen så uppger hon att hon trodde att 
dessa två inte skulle bry sig så mycket om kameran. Men också att de är så fulla av musik och 
att de brukar ha spännande lektioner som hon tyckte skulle vara roligt för mig att se. Jag var 
noga med att påpeka att inga särskilda förberedelser behövdes inför mitt besök och att jag 
ville att lektionen skulle vara så vanlig som möjligt. Jag var där en eftermiddag och filmade 
dem. Jag var hela tiden med i rummet och satt längs ena kortväggen bakom kameran. Ett par 
veckor senare träffades jag och läraren och genomförde en intervju och tittade på filmen 
tillsammans.  
 
4.2 Informantens bakgrund 
Lena är tvärflöjts-, rytmik- och danspedagog på en kulturskola i en storstad i Sverige. Hon har 
varit verksam som musiklärare i femton år. För att kunna studera den tysta kunskapen hos 
Lena så måste jag känna till något om hennes bakgrund. Vad som har format henne till den 
lärare som hon är idag. En del av intervjun med Lena handlade därför om hennes bakgrund. 
Hon började spela blockflöjt i tredje klass, det var obligatoriskt. I femte klass inspirerades hon 
av kompisar och släkt till att börja spela tvärflöjt i kommunala musikskolan. Hon beskriver 
sin första lärare som energisk och mån om sina elever. Hon har en mycket positiv bild av sin 
första lärare och dennes sätt att undervisa. Han såg till att de fick komma ut och spela mycket 
och tipsade dem om olika orkestrar. De hade oftast enskild lektion. Lena minns att hennes 
föräldrar tyckte att enskilda lektioner var mer givande för henne. Att själv bli lärare var en 
dröm sedan hon var liten. Både Lenas föräldrar var lärare och hon bestämde sig för det tidigt. 
Just att det skulle bli i ämnet musik kom senare. Hon gick musiklinjen på en folkhögskola och 
sedan på musikhögskolan. Efter att hon upptäckt ämnet rytmik så insåg hon att hon hade en 
bra bredd. Hon har nu varit verksam som musiklärare i femton år. När vi talar om hennes sätt 
att undervisa tar hon själv upp att hon tror att det finns en koppling mellan hur hennes första 
lärare undervisade och hur hon undervisar. Hon är mån om att eleverna ska ha det bra på 
hennes lektioner, hon ser till att de får spela upp mycket och hon ger av sig själv, som hon 
uttrycker det. Det ska vara en trevlig stund, inte för strikt och inte för stelt. Hur hon balanserar 
det är svårt att beskriva och jag återkommer till det i resultatet.  
 
Hon beskriver alla sina flöjtlärare mycket tydligt och minns deras egenskaper. Hon har alltid 
haft mästar/lärling undervisning och trivts med det. Hon säger att hon trivts med alla sina 
lärare, trots att de varit olika.  
 
4.3 Vetenskapligt förhållningssätt 
Den här uppsatsen har ett deduktivt arbetssätt. Den litteratur jag läst har gett mig en 
uppfattning om teorierna kring tyst kunskap och hur den kan visa sig. I min undersökning 
försöker jag sedan hitta mönster i informantens sätt att handla och tala som stärker dessa 
teorier. Enligt Patel och Davidsson (2003) antas objektiviteten i forskning med deduktivt 
förhållningssätt kunna stärkas, just för att man arbetar utifrån redan befintliga teorier. En 
varning höjs dock mot att den befintliga teorin kan göra att forskaren inte är öppen för andra 
resultat än just det som eftersöks. (Patel och Davidsson, 2003, s.23-24) 
 
Jag arbetar även med ett hermeneutiskt förhållningssätt till det data jag samlar in. Inom 
hermeneutik arbetar man med att förstå andra människor och vår egen livssituation genom att 
tolka hur mänskligt liv, existens, kommer till uttryck i det talade och skrivna språket samt i 
människors handlingar och i mänskliga livsyttringar (Patel och Davidsson, 2003, s.29).  
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Jag tolkar mitt resultat för att försöka förstå hur den tysta kunskapen kan komma till uttryck i 
handlingar och i det talade språket.  
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5. RESULTAT 
 
5.1 Resultatpresentation 
Här följer en beskrivning av genomförandet av lektionen. Jag har valt ut situationer som jag 
tycker är intressanta i förhållande till mitt syfte och som visar på lektionens karaktär som 
helhet. Efter detta följer utdrag ur intervjun som jag gjorde med Lena någon vecka efter 
filmningen. I intervjuinslagen så står I för intervjuaren och L för Lena.  
 
5.1.1 Lektionsförlopp 
Lektionen har ett tydligt upplägg. Först har Filip lektion själv. Uppvärmning på en skala, 
sedan fritt valt stycke eller något som Lena föreslår. Det blir ”Over the rainbow”. Sedan 
spelar de en duett och precis när de börjat med detta moment kommer Niklas in i rummet. 
Eleverna fördjupar sig i en Zelda-låt som de tar ut på gehör. Niklas spelar även denna på 
piano. Sedan spelar de en skala, för att Niklas ska få värma upp ordentligt och efter det spelar 
de en irländsk gigue som trio. Det sista momentet i lektionen är ”Nå skruva fiolen” som duett. 
Lena är med och förstärker någon stämma men efter några genomspelningar klarar de sig 
själva.  
 
5.1.2 Genomförande med lärarens kommentarer 
Rummet lektionen hålls i är musiksalen på skolan. Det finns gott om plats att röra sig på och 
det är ljust och luftigt. På ena kortsidan finns ett elpiano och bredvid det står ett runt bord där 
Lena förvarar sina noter och väskor. De står ofta mitt i rummet och spelar.  
 
Tid min Musicerande Lenas tal Filips tal Andra handlingar 
1.15  Ja, men vi börjar väl då?  Rummet är avlångt, ett elpiano 

vid ena kortsidan 
   Men vad ska vi spela nu?   
  Då kan vi ta en skala. C-

Dur. Och så var det den 
som var…hur många 
förtecken var det?  

 De står mitt i rummet, mitt emot 
varandra. De tar upp sina flöjter.  

    Filip skakar på huvudet. För att 
visa att det inte är några förtecken 
i C-Dur.  

  Ja precis.    
.  De spelar C-Dur 

tillsammans.  
   

  Och så får du spela Eb-
Dur.  

 De tar ner flöjterna.  

   Ehh..det är ciss…eh 
giss? Ass?  

 

  Har du tänkt på ramsan?    
   Är det Bb, Eb och Ab?  Filip väger från det ena benet till 

det andra när de pratar.  
  Ja precis.    
   Inte ciss?   
  Nej, ciss kan det inte 

vara.  
  

 
De värmer upp och spelar olika skalor i ca fyra minuter. Hela tiden står de mitt emot varandra 
mitt i rummet. När Lena ser detta på filmen så säger hon:  
 

L: Han var lite nervös här, jag kan faktiskt se det på honom..  
 

Det säger något om att de känner varandra så pass bra att hon kan läsa hans kroppsspråk. Jag 
som åskådare märkte inte av någon nervositet. Efter detta moment är det dags att spela ett 
stycke.  
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Tid min Musicerande Lenas tal Filips tal Andra handlingar 
5.33  Jaha, vad vill du börja med nu 

då? Vi kanske ska ta lite Over…  De går till bordet som står 
bredvid pianot. Där har Lena 
sina noter. Lenas röstläge 
blir svagare. Filip hänger 
över bordskanten. 

   Over the rainbow?   

  Ja, det är det vi har eftersom..   

   Jag har inte övat på 
nedgången i den. 

Filip tar upp sin flöjt. 

 Filip provar om han kan 
nedgången. Lena nynnar den 
på o. 

   

  Nu har jag nog bara en not på 
den… 

 Lena bläddrar och letar i 
noterna. Lektionen känns 
inte planerad. 

   Vi kan spela utan den.  
  Nedgången menar du?   
   mm…  

 
Lena har i vanliga fall en stark och tydlig röst. Hon pratar välartikulerat och tydligt. I detta 
moment, när de funderar på vad de ska spela härnäst, så sjunker hennes röstläge. Filip i sin tur 
blir mer avslappnad i kroppsspråket och hänger lite slött över bordskanten. För mig som tittar 
känns det som en ”paus” i lektionen, en stund som befinner sig mellan två lektionsmoment. 
Såhär säger Lena om den tolkningen:  
 

L: Så kan det kanske vara ja. På nåt sätt att då släpper jag fram honom mer, annars 
är det jag, nu är det jag som bestämmer. Då instruerar jag honom i något som han 
ska göra och då är det inget han ska prata. …ja…men frågan är om det är bra? I 
vanliga fall blir det ju så kanske att, då hade han haft med sig noterna, då hade vi 
kanske redan ställt upp dom på notstället och då hade vi ju bara vänt blad i 
lektionen och börjat med det…  
 

När Lena står där vid bordet och letar noter så undrar jag om hon inte har någon planering för 
vad lektionen ska innehålla. Det visar sig sedan i min intervju med henne att Filip alltid 
brukar ha med sig egna noter men just den här gången hade glömt dem. Därför var hon 
oförberedd. Vid ett tillfälle så sjunger hon på den nedgången de pratar om i stycket. När hon 
hör detta på filmen säger hon:  
 

L: Var det jag som sjöng det där eeeooo? Va? [skratt] det kommer ut ljud som 
man inte har en aning om! Haha. 
 

Tid min Musicerande Lenas tal Filips tal Andra handlingar 
6.40  Och så tänk på hur du står nu då. För nu är det 

verkligen så att det blir mjukt och vackert. Stor 
och yvig och rund ton. Och sen, att det inte blir 
da, da, da utan da, da, da. Gå framåt, framåt. 
Okej, kör vi? Åh! 

 Lena gestikulerar och använder olika 
röster för att visa tonernas karaktär.  
 
 
 
Hon visar på ett ställe i noterna och 
sjunger både som hon inte vill ha det 
och så som hon vill ha det. 

 
Ett exempel på en av Lenas många instruktioner. Detta är precis innan de börjar spela på Over 
the rainbow. Filip har ännu inte hunnit visa vad han kan i stycket. Om detta säger hon:  
 

L: Herregud vad mycket på en gång! Den instruktionen om hur han står hade ju 
räckt, här på första genomspelningen egentligen! Och på nåt sätt...jag undrar om 
det är för att jag tror att jag ska spara tid, genom att ge honom en massa 
instruktioner så behöver det inte vara den där gången då det blir som det blir. Men 
det är ju jättedumt! 
I: Om det funkar så borde det vara bra.  
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L: Ja men det gjorde det ju inte. Det funkade ju inte som jag hade tänkt ändå, så 
att nej, det var väldigt många instruktioner. Det är det som är typiskt mig! Jag 
börjar och prata om en grej…jag är sån annars...du märker redan nu! Och så 
kommer jag på något annat mitt i meningen som jag börjar prata om, hela hela 
tiden! [skratt]  
 

Tidigare i intervjun, innan vi sett på filmen, säger Lena följande om hur hon undervisar:  
 

L: Jag kan väl börja med att säga att ibland kan jag prata ALLDELES för mycket! 
Det bara blir så. Och ibland är jag så trött på mig själv, när jag har stått och 
försökt förklara någonting hur länge som helst, och det är ingen som fattar vad jag 
har sagt ändå! Det är jätterörigt och man bara bla bla bla  hela tiden! 
I: Vad beror det på då? 
L: Ofta är det på eftermiddagstimmarna när man är lite trött och själv inte är så 
fokuserad. Jag har aldrig varit bra på att vara tydlig. Det är inte riktigt min starka 
sida! [skratt]. Jag måste verkligen tänka på vad det är jag vill ha sagt. Och gör jag 
inte det då blir det…då kan det bli hur rörigt som helst. 
I: Vad beror det på att du kan prata hur länge som helst och det är fortfarande 
ingen som fattar?  
L: Jag väver in det jag ska säga alldeles för mycket. Jag märker själv att jag inte 
förstår vad jag har sagt, ibland blir det faktiskt så. Det är inte alltid, men jag 
försöker tänka på det, att jag inte ska prata så mycket. Jag tror att …spela före och 
så där….visst det kan jag göra …eller sjunga före ibland. Rytmer eller så.  
I: Vad skulle det ge om du inte pratade så mycket tror du? 
L: Eh…det tror jag är jätteindividuellt beroende på vilken elev det är, dels kanske 
vi skulle hinna lite mer, men jag tror jag skulle tappa den här…den sociala biten 
på något sätt, alltså eh…känslan i rummet, jag kan inte riktigt förklara 
det…stämningen på något sätt. Det skulle inte höra ihop med mig, så skulle det 
vara.” 
 

Vilket leder oss in på de icke-verbala metoderna som Lena använder sig av i undervisningen. 
För mig är det slående hur mycket hon förebildar vokalt och hur mycket hon visar med 
kroppen. Men för Lena är det inte lika självklart. Hon anser sig inte jobba så mycket med 
kroppsspråket.  

 
L: Jag vet inte om jag visar så mycket med kroppen egentligen, men jag försöker i 
alla fall …om det ska vara FORTISSIMO [pratar högt och slår ut med armarna]. 
Jag säger inte bara: spela fortissimo nu…utan det syns nog på hela mig då när jag 
säger det. Så kan jag göra. Men jag skulle vilja bli bättre på att visa mer faktiskt. 
 

När vi sedan ser på filmen kommenterar hon:  
 

L: Det var väldigt vad jag håller på där! Men det är väldigt bra grejer ibland ser 
jag. [skratt] 
I: Kroppsspråket använder ju du… 
L: Hela tiden! [skratt] åh vad jobbigt! Och jag trodde att jag var en sån där som 
inte höll på så mycket! Men det är sant och det är nog dirigeringen där också, 
…men det hjälper ju också! Ja, det var lite så jag menade när jag sa det där med 
forte att jag försöker liksom få dem att humm [använder händerna och visar forte].  
I: Du försöker få dem att förstå?  
L: Ja, eller jag hjälper, vill ju hjälpa dem, för på nåt sätt så ….ja, eller jag vet inte. 
Det är nåt där. 
 

Sedan spelar de Over the rainbow i ca en kvart. De stannar länge vid en nedgång som är 
mellan b-delen och refrängen i stycket.  
 
Tid min Musicerande Lenas tal Filips tal Andra handlingar 
11.42 De spelar nedgången. Lena    
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sjunger med. De fortsätter och 
spelar stycket till slut. 

  Så där ja!  Filip ser nöjd ut och tittar direkt 
på Lena när han spelat klart. Han 
nynnar lite när hon börjar prata. 

  Ska vi lägga på den där biten 
då? Så jag får se att du förstår 
vad jag menar där. Så det 
gäller att andas in ordentligt 
där innan. Ska vi ta därifrån? 
Så kommer jag in där. Nu ska 
vi se…Åh! 

  

     
 
Lena är hela tiden vänd mot Filip 
när de pratar. Trots att han står 
bakom hennes axel. 

 Filip börjar, men på fel ton. Lena 
avbryter musiken. 

   

    De tittar på varandra. Lena andas 
in och de börjar igen samtidigt. 

 Filip börjar på rätt ton.    

 
Eftersom Filip har glömt sina egna noter så står han bakom Lenas högra axel och spelar. Hon 
sitter vid pianot. Det slår mig att trots denna obekväma spelställning så vänder hon sig hela 
tiden om för att se på honom när han eller hon pratar. Filip är, till skillnad från innan när det 
blev en ”paus” i lektionen, koncentrerad och uppmärksam. På tal om ögonkontakt med 
eleverna säger Lena såhär:  
 

L: När jag pratar med eleverna brukar jag försöka ha ögonkontakt. Fast ibland när 
man visar, man sitter inte hela tiden så och [vrider huvudet bakåt]. Men det 
försöker jag nog tror jag, jag måste tänka efter. Eh…fast vissa är svåra att få 
ögonkontakt med, …men jo, jag försöker nog ha rätt mycket ögonkontakt.  
 

Det tillfälle då han börjar på fel ton är den enda gången på hela lektionen då de avbryter utan 
att Lena kommer med instruktioner som följd. Hon vänder sig om och tittar på honom, hennes 
ansikte är då vänt från kameran så jag kan inte på filmen se ansiktsuttrycket, andas in igen och 
de börjar samtidigt och Filip på rätt ton.  
 

I: Det här är kanske en konstig fråga men vad tror du det är som gör att han i det 
här fallet förstår att ni ska börja om? Du säger ingenting om vad som blev fel.  
L: Vi …, jag tror att vi hade en ögonkontakt och båda visste att det där var bara en 
miss. Vi hade nog den att båda visste det, det här behövs inte sägas så mycket om 
för vi förstod båda att det här skulle inte vara så. Jag tror att det var så.  
I: Den ögonkontakten är svår att se på filmen.  
L: Jag vet att han visste, för han vet exakt vad han ska göra egentligen, och där 
behövdes inte sägas något för det hade bara blivit tjatigt.  
I: Och han vet vad din inandning betyder? 
L: Ja, men det är nog för att det gör jag i orkestern också och det har han sett så 
många gånger. Andas in brukar jag ofta göra, tror jag, istället för att räkna in dem 
jämt. Jag räknar inte alltid in dem utan shh [andas in] , jag gör det med hela mig 
så kommer de igång.  
 

Tid min Musicerande Lenas tal Filips tal Andra handlingar 
15.07  Tycker du man ska börja starkt från 

början och ta det svagare sen på andra 
gången, eller svagt och gå till det 
starkare där? 

  

   Jag tycker det ska vara starkt och 
sen svagare. 

Filip pekar med flöjten 
på ett ställe i noterna. 

  Okej, sen på slutet då, hur är den 
tredje gången? 

  

   Eh..stark.  
  Stark, ja.   
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   Eller så är det…eller så är det 
liksom mellan här. Så är det 
jättestarkt här och så går det ner 
och blir svagare. 

 

  Ja precis. Det har de ju till och med 
skrivit in. Men man behöver inte alltid 
göra som det står. 

  

   Nej, men det blir ju så.  
 Filip testar sitt 

förslag på flöjten. 
Ja.   

   Och här var det starkare. Men 
frågan är, ska det vara starkare 
här? Eller ska man fortsätta? Kan 
man köra mellanstarkt, sen starkt, 
sen svagare och svagare? 

 
 
Lena antecknar i noterna 
allteftersom Filip 
funderar. 

  Ja, vad tycker du?   

 
Ett exempel på när de försjunker i diskussion. Även här sänks Lenas röstläge markant och det 
blir betydligt svårare att höra vad de säger. Samtidigt börjar Filip prata mycket och kommer 
med idéer och förslag. Lena ger honom stort utrymme att spåna fritt. Här suddas gränsen 
mellan lärare och elev ut lite grann. Lenas kommentar:  
 

L: Här kan jag ibland vara, bli lite, när någon försöker, när jag liksom är inne i det 
och någon försöker säga något så kan jag ibland bli alldeles för snabb och säga: ja 
visst det kan vi göra, och sen är jag kvar i mitt ändå. Då har jag inte riktigt lyssnat 
på dom. Men det försöker jag liksom träna mer och mer att det ska jag banne mig 
göra och verkligen tänka igenom. Det kanske är ett jättebra förslag de kommer 
med. Men här verkar jag ha lyssnat i alla fall.  
 

Det förekommer flera gånger under lektionen att Lena ställer motfrågor istället för att svara på 
elevernas frågor. Det genererar ofta många frågor från eleven, i detta exempel så märks det 
hur han kommer igång efter en stund. Först bestämmer han sig för de redan tryckta nyanserna 
men ändrar sig efterhand. Det förekommer många liknande diskussioner under lektionen. Det 
handlar, som här, om nyanser, om tonarter, om var det går bra att andas.  
 
Tjugofem minuter in i lektionen kommer nästa elev, Niklas. Filip och Niklas ska nu ha lektion 
ihop. Det finns ett tv-spel som heter Zelda som både Niklas och Filip tycker är kul. De har 
börjat ta ut låtarna från det spelet och spelar dem på flöjt. Den låt som de håller på med nu kan 
Niklas även på piano.  
 
Tid min Musicerande Lenas tal Filips tal Niklas tal Andra handlingar 
27.44  Vi kan väl få höra dem ska du 

inte börja med den?  
   

    På piano? Nej.. Niklas protesterar 
men sätter sig direkt 
vid pianot.  

   Börjar den på D?    

    Den börjar på G.  Filip ställer sig 
bredvid Niklas vid 
pianot.  

  Vi måste ju ha lite piano, det 
brukar vi ha på de här 
lektionerna.  

   

 Niklas spelar Zelda-
låten på piano.  

    

  Uhh! Applåder! Waoo!  Både Filip och 
Niklas sträcker upp 
armarna i en 
segergest och jublar.  

 
Sedan följer ett moment i lektionen när de ska spela Zelda-låten på flöjt. Detta är helt på deras 
initiativ. Lena är överhuvudtaget väldigt passiv i detta moment. Står bredvid och lyssnar på 
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deras dividerande. Niklas hade tänkt att han till dagens lektion skulle ha skrivit ner låten på 
noter man har inte hunnit det, de spelar alltså på gehör.  
 
Tid min Musicerande Lenas tal Filips tal Niklas tal Andra handlingar 
30.59 Båda spelar låten på sina 

flöjter.    Utan att någon 
räknar in hittar de 
varandra. Det bildas 
en tersstämma och 
Lena ser glad och 
förvånad ut. 

 De hakar upp sig efter en stund 
och spelet stannar av. 

    

  Hörrni, hörde ni vad 
snyggt det blev 
där?! 

Du spelar fel.   

    Det var inte jag som 
spelade fel, det var 
du. 

De skärmar av Lena 
och fortsätter prata 
med varandra fast 
hon försöker säga 
något. De börjar 
spela igen utan 
instruktion från 
läraren. 

  Oj vad ni fick till 
det! 

   

 Filip börjar spela låten igen. 
Niklas hänger på. 

    

   Det lät som att du 
var en ton över mig. 

  

    Ja, jag vet.  
   Men hur spelar du 

melodin? 
 Lena står bredvid 

dem och iakttar. 
Ingriper bara om 
hon får en direkt 
fråga.  

 Filip spelar som han tror att det 
är. 

    

   Går den inte så?   
    Nej, det tror jag 

inte. 
 

   Tror du inte?   
 Niklas spelar, Filip hänger på 

och de kommer till nästa del i 
stycket. 

    

   Där spelar du?   
    Där är det liksom…  
   Spelar du 

överstämman? 
  

    Det finns ingen 
överstämma. Det 
finns en 
understämma. 

 

   Är det den jag 
spelar? 

  

 
I: Har du varit engagerad i det här Zelda –projektet på något sätt?  
L: Nej, jag kan ingenting om det. Jag bara tycker att låtarna är jättevackra när dom 
spelar det! Och för mig är det kul att de gör det här! Att de tar ut låtarna själva och 
sitter och spelar hur mycket som helst när de tar ut det här. Allting, ackorden och 
allting. Jag försöker mera peppa dem.  
I: För i det här Zelda-momentet så går det ganska lång tid av lektionen när du inte 
säger något alls, utan du tittar på och de sköter sig själva.  
L: Ja, och det är min vilja där också, att det faktiskt är de två där som…eh….Jag 
känner att, det behöver ju inte jag lägga mig i, utan nu har ju de fått chansen hos 
mig och då tycker jag att de får göra det. Istället för att jag hela tiden ska vara 
mamma och lägga mig i hela tiden, så det klarar de alldeles utmärkt själva. Men 
jag är ändå med så att, om det är någon gång som de fastnar så kan jag vara den 
som petar till så de kommer vidare. Annars skulle de kunna stå en hel 
lektion…Det jag känner också är att det inte alltid är jag som lärare som alltid har 
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rätt. Utan att man faktiskt kan släppa lite på sig också och oj! Nu har jag lärt mig 
nåt nytt här idag, och att de faktiskt kan förstå det och att man inte ät en 
jättekonstig person bara för att man är lärare.  
 

Jag undrar hur hon ser på sin auktoritet gentemot sina elever:  
 

L: Njae, auktoriteten kommer nog mer när jag har orkestern. Då känner jag att där 
måste man styra, även om jag kan släppa där också mer när jag känner gruppen. 
Men jag känner inte att jag är den där, pianofröken [snörper på munnen och 
skrattar]. Nej, men jag vill gärna vara på deras nivå men att jag ändå kan komma 
med…Ja, det är en jättesvag gräns, men det finns en gräns däremellan. Jag är inte 
kompis med dem men ändå ingen jätteauktoritet. För då tror jag att de inte skulle 
våga komma med frågor och släppa loss så som de ändå gör. 

 

5.2 Resultatanalys 
Eleverna som kommer och spelar på den här lektionen vet vad det handlar om. De är väl 
förtrogna med situationen. De vet vad som ska hända, vad som förväntas av dem, i stora drag. 
De är invaggade i den traditionen, precis som deras lärare en gång blev. Traditionen 
instrumentalundervisning.  
 
Lärarens röstläge förändras på några ställen i lektionen, beroende på vad de gör. När hon 
instruerar och ger uppmaningar har hon en klar och tydlig stämma. Hon pratar mycket om 
varje detalj och eleven pratar nästan inte alls. Detta händer oftast innan de ska börja spela 
något eller om de avbrutit något de spelat. Några gånger under lektionen ställer hon frågor till 
eleven, om tempo, andningar och liknande. I de diskussioner som följer av det sänker hon 
röstläget markant och det blir närmast svårt att urskilja vad som sägs. Eleven däremot pratar 
desto mer och i dessa moment är taltiden mellan dem jämnt fördelad. Detta är inget som det 
pratas om under lektionen, men läraren säger i intervjun att det är medvetet av henne att ställa 
frågor och motfrågor, hon vill få dem att börja tänka själva. Men att hon då ändrar sin röst var 
hon inte medveten om när hon såg filmen. Hon reflekterade över det först efter att jag 
kommenterat det. Eleven vet vad hennes röstläge betyder och pratar på och ställer alla möjliga 
frågor. Det finns enligt mig här något tyst underförstått. Var det tyst underförstådda i det här 
fallet kommer ifrån kan jag bara spekulera om, men jag tror att det handlar om något som är 
tyst underförstått i hela vår kultur. När jag vill släppa in någon i samtalet så sänker jag min 
egen röst och kanske ställer en fråga för att flytta fokus från mig. Det har människor gjort mot 
mig och jag har sett och hört det otaliga gånger. Alltså gäller det även på musiklektionen. 
Lärarens röst blir här ett verktyg i Polanyis mening. Hennes fokus ligger i att få eleven att 
tänka själv och hennes redskap blir då hennes röst, som hon förändrar, för att få det resultat 
hon önskar.  
 
Icke-verbala moment under lektionen är bland annat lärarens kroppsspråk, som hon använder 
mycket. Det är intressant att hon inte alls trott att hon använder kroppen så mycket. Varför gör 
hon det då? Hon har svårt att förklara effekten av kroppsspråket i intervjun, hon vill gärna 
hjälpa till med kroppen då också. För att understryka sin mening. Kommentarer som: ”Jag 
räknar inte alltid in dem utan shh [andas in] jag gör det med hela mig så kommer de igång”, 
”Ja, eller jag hjälper, vill ju hjälpa dem, för på nåt sätt så …”, "ja, eller jag vet inte. Det är 
nåt där”, eller ”Jag säger inte bara: spela fortissimo nu…utan det syns nog på hela mig då 
när jag säger det”,  visar hur svårt det var att beskriva effekten av kroppsspråket. Kanske är 
det ett exempel på det otillräckliga språket. Att vi kan mer än vi kan säga, att vi kan uppleva 
saker och känslor som vi inte till fullo kan beskriva. Läraren förvånas också över att det ger 
resultat. Det hjälper ju! Hon kan alltså inte beskriva vad som händer men hon ser och hör att 
det fungerar. I ljuset av den litteratur som är beskriven tidigare i uppsatsen så är min analys att 
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för läraren så är detta osägbart. Det som däremot är osagt i detta sammanhang är hennes 
kunskap om hennes egen användning av kroppsspråket. I och med att vi såg på filmen och 
uppmärksammade detta så artikulerade hon den kunskapen. I den meningen så är även hennes 
röstförändring under delar av lektionen nu artikulerad kunskap.  
 
Kroppsspråket är också viktigt då eleverna ägnar sig åt Zelda-låten. Här markerar läraren med 
sitt kroppsspråk att hon finns i bakgrunden. Från att, som när hon instruerar om något, stå rakt 
framför dem så ställer hon sig här vid sidan av. Ganska nära, men inte i deras blickfång. Står 
rakt upp och ner, väntar och ser på dem. Eleverna har även med sitt kroppsspråk markerat att 
det bara är deras grej genom att vända sig in mot varandra. När någon vill ha hjälp med något 
så vänder de sig mot läraren. Hur väl hon läser sina elevers kroppsspråk visar sig också då 
hon i inledningen av filmen säger att hon ser att eleven är nervös. Jag som observatör 
upplevde honom som en glad och frimodig kille som inte visade några tecken på nervositet 
såsom blyghet eller skakigt spel. 
 
Ett annat icke-verbalt moment är hennes förebildning med rösten. Hon använder vokal 
förebildning nästan uteslutande, endast vid något enstaka tillfälle använder hon instrumentet. 
Intressant är att när vokal förebildning förekommer så är det oftast efter att läraren först 
försökt förklara något verbalt, ger en instruktion och avslutar den med att sjunga förebildande. 
Som för att understryka sin poäng, eller förstärka innebörden av den. Det är möjligt att en av 
varianterna hade räckt, antingen verbal instruktion eller vokal förebildning. Men i det här 
sammanhanget så är det viktiga varför hon gör så. Jag tolkar det som att läraren gör en slags 
sammanfattning på det hon just sagt. Efter en verbal instruktion sammanfattar hon i vokal 
instruktion. För att vara säker på att poängen framgått. Är det lättare för eleven att förstå 
vokal förebildning? Hur kan det vara tydligare? Ur mitt forskningsperspektiv ser jag även 
detta som ett tydligt tecken på hur viss tyst kunskap är svår att verbalisera och att icke-verbala 
metoder får ta över i de tillfällena.  
 
Det sociala sammanhanget är viktigt. För den här läraren understryker flera gånger under 
intervjun att hennes lektioner ska vara trevliga stunder att gå till. När eleverna efter en stund 
blir två till antalet så blir den sociala aspekten jätteviktig. När jag och läraren pratar om just 
detta moment så verkar hennes huvudfokus vara det sociala. Hon ser hur killarna interagerar 
med varandra och en lång stund in i deras lektion låter hon dem hållas med sina Zelda-låtar 
utan att gripa in och vilja styra upp lektionen. Hon har väl formulerade tankar om hur de 
fungerar ihop och på vilka olika sätt det är bra för dem. Ett tecken på medvetenhet om hur en 
musiklektion kan vara viktig på många andra plan än den rent instrumenttekniska.  
 
För läraren så är hennes tal ett problem. Hon vet att hon brukar prata mycket på lektionerna 
men blir ändå lite förvånad ibland under filmen. När vi diskuterar detta så markerar hon att 
även om hon tycker att det är för mycket prat, så skulle det ju inte vara hon annars. Att vara 
någon annan än sig själv går ju inte. Hon nämner själv den sociala aspekten, att den skulle gå 
förlorad om hon inte var sig själv och pratade om det som föll henne in. Hon beskriver det 
som ”känslan i rummet”, hon skulle tappa den. Återigen en känsla som är svår att hitta i 
vokabulären. Hur lektionen känns. Jag får under lektionen intrycket av att hennes prat inte är 
negativt, socialt sett. En negativ aspekt av att en lärare pratar för mycket är att det får till följd 
att eleverna pratar mindre. Men just de här eleverna tar för sig och när tillfälle ges, vilket är 
ganska ofta, så tar de tillfället och pratar mycket de också. De har hittat en stämning på 
lektionerna som är pratig, ibland talar de till och med i mun på varandra. Ur 
inlärningssynpunkt kan man ha åsikter på hur lång tid allt prat tar, men frågan är vad annat 
som skulle gå förlorat om läraren, som hon uttrycker det, inte var sig själv.  
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Vad gäller auktoritet, som är en stor del av lärarens roll i en mästar/lärling situation, så har 
läraren svårt att förklara sin syn på det. 

 
Jag vill gärna vara på deras nivå men att jag ändå kan komma med…Ja, det är en 
jättesvag gräns, men det finns en gräns däremellan. Jag är inte kompis med dom 
men ändå ingen jätteauktoritet. För då tror jag att de inte skulle våga komma med 
frågor och släppa loss så som de ändå gör. 

 
Hon har rätt i att det är en öppen atmosfär på lektionen. Eleverna är inte rädda att fråga och de 
skojar och skrattar med varandra. Men det är också som hon säger att när hon talar med sin 
starkare röst, den instruerande rösten, då är hon deras lärare. Då är det koncentration från 
eleverna och de är oftast stilla i kroppen. Det går en gräns däremellan, den är jättesvag men 
den finns där. En luddig men sann formulering.  
 
Ett speciellt tillfälle är när eleven spelar fel ton och läraren avbryter och de börjar om utan att 
kommentera, bara genom en inandning från läraren. Hennes kommentar till det säger att en 
inandning betyder omtagning. En underförstådd regel inom musikutövning som läraren och 
eleven lärt sig genom att vistas i sådana miljöer. Ögonkontakten som de hade sa henne att 
båda visste att det var en obetydlig miss. Det är en kommentar som starkt bekräftar det sociala 
system de är präglade av. Hon svarade snabbt och enkelt på den frågan, ingen betänketid 
behövdes. Ett sådant tillfälle var helt naturligt för henne.   
 
Mitt syfte med undersökningen är att analysera förekomsten av tyst kunskap i 
instrumentalundervisning. Jag anser mig utifrån detta resultat kunna visa på hur tyst kunskap i 
det här enskilda fallet har förekommit.  
 

• Tyst kunskap visar sig i form av redskap när läraren sänker röstläget för att 
åstadkomma större aktivitet från eleverna i lektionen.  

• Tyst kunskap som osägbarhet blir tydligt när läraren inte kan formulera en viss känsla 
utan att använda kroppen som hjälpmedel. Det finns även uppenbara svårigheter att 
formulera förklarande meningar kring vissa känslor.  

• Tyst kunskap i form av underförstådda regler och normer visar sig när det räcker med 
ett ögonkast och en inandning för att veta att de ska ta om det.  

• Tyst kunskap artikuleras när hon upptäcker egenskaper hos sig själv på filmen som 
hon inte varit medveten om innan, såsom hur röstläget sänks och hur mycket 
kroppsspråk hon använder.  
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6. DISKUSSION  
 
Jag anser att jag i några fall har kunnat se den tysta kunskapen i just den här musiklektionen. 
Dels i form av redskap, något som används i syftet att uppnå ett önskat resultat. Fokus ligger 
på resultatet inte på redskapet. Att det för läraren i den här undersökningen verkar finnas 
saker som är osägbara. Varför eleverna spelar bättre om hon använder sitt kroppsspråk, vad 
skulle hända om hon inte var sig själv fullt ut under lektionen. Det är känslomässiga aspekter, 
mycket svåra att förklara. Det finns ett socialt system som alla som deltog i denna lektion är 
införstådda med. Underförstådda traditioner och normer gör att vissa saker tas förgivet. En 
inandning betyder; nu börjar vi spela. Den tysta kunskapen visar sig när vi uppmärksammar 
lärarens beteende på filmen och hon vid några tillfällen blir överraskad och förvånad. Hur 
mycket vokal förebildning hon använder, hur mycket kroppsspråk, röstlägets förändring. Den 
kunskapen är i och med våran diskussion kring den, nu artikulerad.  
 
Tyst kunskap är ett begrepp vars innebörd inte går att ta på. Den är motsatsen till den 
nedskrivna och verbaliserade kunskapen. Ändå så viktig. Beroende på vilken tyst kunskap vi 
har, framstår verkligheten på olika sätt för oss. Det är den tysta kunskapen som bestämmer 
hur vi handskas med den medvetna kunskapen. Detta är mycket intressant, speciellt för en 
lärare, som i allra högsta grad är delaktig i vidareproduktionen av det Polanyi kallar sociala 
system. Det är tydligt i det här fallet att sättet som läraren blivit undervisad på som barn, det 
har hon anammat och liknar det vid sättet som hon själv undervisar på idag. I det här fallet var 
det positivt, frågan är hur pass generellt detta beteende är. Och hade fallet varit detsamma 
med min lärare även om hon inte hade trivts hos sin första lärare? Kan man bli så påverkad av 
sin lärare att man även tar efter egenskaper som var mindre bra i undervisningen? Jag tror att 
det är viktigt för lärare att vara medvetna om hur mycket vi påverkar våra elever. Där har vi 
ett enormt ansvar. Vad gäller de sociala systemen och den dolda läroplanen så är det något 
som är uppbyggt av en hel kultur och som alla människor som lever i den producerar. Där kan 
vi inte som enskilda lärare själva ändra på något, oftast är vi kanske inte ens medvetna om vad 
som är de sociala systemen. Men vår makt i undervisningssituationen är ändå stor och vi kan 
vara medvetna om, och styra vad som händer där. Mästar/lärlingtraditionen är en sådan 
relation som i litteraturen ofta tas upp med negativa förtecken. Lehmann, Sloboda och Woody 
(2007) förespråkar istället det de kallar mentor/friendtraditionen och som liknar det Becker 
(1993) kallar dialogmodellen. Jag tolkar det dock som att dessa traditioner är sprungna ur när 
en mäster/lärlingsituation har varit negativ. När läraren har utnyttjat sin makt för auktoritärt 
och inte ser eleven som en person utan som en tom låda som ska fyllas. Tittar man på 
Nielsens och Kvales beskrivning av mästarläran så framstår den inte alls negativt. Istället 
tycker jag att deras beskrivning inte skiljer sig nämnvärt från mentor/friend eller 
dialogmodellen. Jag ska här kommentera deras fyra huvudaspekter av mästarläran utifrån 
lektionen jag observerat.  
 

• Praxisgemenskap, mästarlära sker i en social organisation. En yrkesmässig 
gemenskap. Jag har under analyserandet av lektionen sett hur viktig den sociala 
gemenskapen är. Att elever och lärare ger och tar av varandras kunnande.  

• Tillägnan av yrkesidentitet. Läraren har under sina år som elev alltid befunnit sig i 
mästar/lärlingsituationer och har på så sätt skapat sin egen identitet som lärare.  

• Lärande utan formell undervisning. Det handlar om att observera och imitera det 
läraren gör. I den här lektionen så märks det även tydligt hur eleverna lär av varandra. 
Lärandet fungerar inte med bara en lärobok, eleverna lyssnar och tittar och härmar.  

• Utvärdering genom praktik. Det arbete eleverna lägger ner på sitt instrument redovisas 
hela tiden och under lektionens gång så jobbar läraren med det som behöver rättas till.  
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I ljuset av detta anser jag att min lärare under lektionen har bedrivit undervisning enligt 
mästar/lärling modellen. Däremot så vill jag noga påpeka att hon ofta släpper in eleverna med 
deras tankar och funderingar, i situationer som Lehmann, Sloboda och Woody kanske skulle 
ha kallat mentor/friend. Men jag vill inte sälla mig till dem som anser mästarläran vara en 
metod där läraren utnyttjar sin auktoritet och inte bryr sig om vad eleverna tycker och tänker. 
I sådana olyckliga fall är det inte ett resultat av just den metoden utan av dåligt omdöme från 
läraren. Mästarlära utifrån dessa fyra punkter har alla möjligheter att skapa en härlig och 
tillåtande stämning på lektionen. Precis som jag tycker att min lärare gör.  
 
Tillbaka till Lehmann, Sloboda och Woody. I Psychology for musicians (2007) framhåller de 
egenskaper som är viktiga för en effektiv pedagog. Utifrån dessa punkter tolkar jag det jag 
sett av min lärares undervisning:  
 

• de är bättre på att fördela lektionens tid mellan de moment som behöver repeteras.  
 

Jag tycker att Lena hinner med mycket på lektionen. Men ändå får jag en känsla av att 
lektionen inte är så välplanerad från hennes sida, vilket hon också bekräftar i intervjun.  Det 
enda som känns planerat är att det ska vara ett uppvärmningsmoment och sedan repertoar. 
Trots detta så upplever jag att lektionen innehåller många delar.  
  

• de har mycket ögonkontakt med eleven vilket har visat sig öka uppmärksamheten från 
eleven.  

 
Lena har mycket ögonkontakt med sina elever, vilket hon också är medveten om och jobbar 
med. När de värmer upp står de mitt emot varandra och tittar på varandra. När det finns noter 
i närheten så har eleverna en tendens att hellre titta i notstället när de pratar. Men Lena är 
väldigt konsekvent med att titta på den hon pratar med. Ofta besvaras detta då genom att 
eleven också tittar på henne. T ex när hon sitter vid pianot och eleven står bakom hennes 
högra axel så vänder hon sig alltid om och tittar på honom när hon pratar. Jag upplever det 
som att uppmärksamheten från eleverna skräps när hon tittar dem i ögonen.  
 

• de är tydliga i sina instruktioner, vilket gör att förvirringen hos eleverna minskar och 
det behövs mindre tid för prat. De verbala instruktionerna är få.  

 
Här stämmer Lena bara delvis in. Hon pratar väldigt mycket och kan ge flera instruktioner 
samtidigt. Ofta avbryts hennes meningar och hon påbörjar nästa instruktion innan hon avslutat 
den förra. Vilket känns förvirrat och troligtvis leder till osäkerhet hos eleven. Däremot så har 
hon en röst som är tydlig och hon artikulerar väl. Hon använder även mycket fantasi och 
metaforer i sina instruktioner. Där talet kommer till korta använder hon desto mer 
kroppsspråk.  
 

• de ställer ofta frågor till eleven.  
 
Detta stämmer väl in. Lena ställer på det sättet krav på att eleverna ska vara aktiva och de har 
ingen chans att koppla bort uppmärksamheten och börja tänka på annat.  
 

• de fokuserar mer på tonkvalitet, intonation, stil och uttryck.  
 

Jag tycker att detta till viss del finns med i Lenas undervisning. Hon pratar om tonkvalitet och 
de diskuterar nyanser. För att nå den tonkvalitet hon önskar så använder hon sig av metaforer 
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och liknelser. Den kritik jag har under denna punkt är kopplad till hennes prat och handlar just 
om att hon försöker jobba med allt på en gång. Ansats, luft, känsla i musiken, rätt toner osv. 
Detta borde bli förvirrande för eleven.  
 
Sammanfattningsvis så är mitt samlade intryck av Lenas arbete positivt. Jag vill återigen 
påpeka att jag inte har möjlighet att på något sätt generalisera över hur hon undervisar. Jag vet 
bara hur jag uppfattar just den här lektionen som jag bevittnade. Jag har under arbetets gång 
kommit till djupare insikt om vad läraryrket går ut på. Det går inte att läsa sig till hur en bra 
lärare ska vara. På en lärarutbildning utbildas studenterna inte till de ”perfekta” lärarna. En 
lärare måste vara sig själv. I intervjun med läraren så diskuterar vi bl.a. om hur mycket hon 
pratar och instruerar under lektionen. Hon ser detta som sin största last som lärare, men har 
inte för avsikt att göra något åt det. Kanske skulle hon vinna lite tid på att inte prata så 
mycket, resonerar hon, men då skulle hon ju å andra sidan inte vara sig själv. Det viktigaste i 
det här fallet, anser jag vara att Lena ändå är medveten om sina brister. Hon gör ingen 
hemlighet av att hon är lite för ivrig ibland och det ger henne en avslappnad inställning till sitt 
undervisande. Hon ser inte sig själv som en allvetande mästare. I hennes undervisning är det 
fritt fram för eleverna att ifrågasätta och diskutera. Att utgå från sig själv i sitt undervisande, 
och att lära sig att använda sig själv som lärare på bästa sätt, är något jag skulle vilja att alla 
lärare och blivande lärare hade i åtanke.  
 
Jag skulle även vilja diskutera Jigsveds (1996) uppdelning av lärare i olika kategorier. Om jag 
skulle gå efter hennes modell så skulle jag vilja placera in min lärare i kategori 3. Verbala, 
icke-förebildande lärare som förklarar noggrant med ord hur man gör men inte själv visar på 
instrumentet. Kompenserar genom mycket vokal och fysisk förebildning. De som lyckas bäst 
i sin undervisning enligt Jigsved är de lärare som pratar lite och förebildar mycket på 
instrumentet. Där liknar hennes resultat Lehmann, Sloboda och Woodys. Vad jag tycker att 
Jigsved har tappat bort i sin undersökning är det sociala sammanhanget. Trots att hennes 
uppsats handlar om tyst kunskap i instrumentalundervisning, så blir resultatet inriktat på taltid 
i procent, tabeller och diagram. Jag anser mig ha upptäckt under mina studier av tyst kunskap 
att känslan i rummet, stämningen på lektionen är viktig för att förstå vad den tysta kunskapen 
kan betyda. Kan lärarens förmåga att prata mycket på lektionen var en del av det tyst 
förutsatta som eleverna förväntar sig under lektionen? En del av den kultur som det är för dem 
att gå till lektionen och spela? Enligt Jigsveds undersökning lyckas min lärare näst sämst i sin 
undervisning. Jag har inte belägg för att utmana detta, men vill ändå påstå att när man 
använder sig av begreppet tyst kunskap så är det av största vikt att även undersöka de sociala 
systemen runt omkring.  
 
På liknande sätt vill jag kommentera Rostvalls och Wests (2001) avhandling om interaktion 
och kunskapsutveckling i instrumentalundervisning. Även här tycker jag att de fastnar i en 
strikt uppdelning av taltid i procent och hur många meningar som eleven respektive läraren 
säger under lektionen. Det är viktigt att i sådana här sammanhang få perspektiv på situationen. 
Synd att inte få höra lärares och elevers respons på lektionen. Hur en elev interagerar under en 
lektion kan bero på så många faktorer som jag anser att Rostvall och West inte tar upp. Jag 
skulle ha velat läsa mer om de aktivas bakgrund och lärarens syn på sitt yrke. Även ett 
perspektiv på att de bara såg en lektion med varje elev är viktigt. I det här sammanhanget 
anser jag tyst kunskap vara högaktuellt. För att som utomstående kunna tolka en lektion 
mellan två individer som känner varandra väl, måste forskaren ha kunskap om de faktorer 
som påverkar oss människor till att handla som vi gör. Om forskarna, som i det här fallet vill 
förstå relationer mellan lärare och elev i instrumentalundervisning så krävs en medvetenhet 
om andras och deras egen tysta kunskap.  



 30 

 
6.1 Undersökningens genomförande 
Under arbetets gång har jag slagits av insikten att jag också bär på tyst kunskap. Ingen nyhet 
kan tyckas, men när jag arbetat med detta har det ibland blivit tydligt att jag har tagit vissa 
saker för givna och handlat utifrån tysta förutsättningar. När jag t.ex. har transkriberat 
intervjun som jag gjorde med läraren har jag ibland upptäckt att i vissa av hennes meningar är 
det svårt att förstå vad hon menar. Att jag inte, i intervjusituationen, ber henne formulera om 
vissa svar som jag nu upplever som luddiga beror på att jag också är en del av detta sociala 
system som vår kultur skapat. Jag är också en produkt av de underförstådda normer och regler 
vi har. Därför förstår jag precis vad hon menar när hon pratar, när vi sitter mitt emot varandra 
och jag även tar in hennes kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall. Jag känner den känslan 
som hon försöker beskriva. Därför nöjer jag mig och förstår inte att jag senare kommer at 
undra; vad menar hon där? Även i den situationen då de börjar om utan att säga något, när 
läraren bara andas in, tog det mig en stund innan jag förstod att det var ett moment som var 
viktigt att ta upp i intervjun. För mig var det en så självklar situation, som jag själv har 
upplevt massor av gånger. Jag påpekar detta därför att det är viktigt för läsaren att ha i minnet 
efter att ha läst detta. Hur jag tolkar mitt resultat är även beroende av min tysta kunskap, och 
hur jag har använt den.  
 
Jag är på det hela taget nöjd med min undersökning. Att bara använda sig av en informant 
kändes i början som en oro, att jag inte skulle hitta det jag sökte genom att bara studera en 
person. Men det visade sig inte vara några problem. Självklart skulle det dock ha varit 
intressant att göra samma djupanalys av flera lärare. Då tror jag att ännu fler perspektiv på den 
tysta kunskapen i musikundervisning hade visat sig. Läraren har hela tiden varit positiv till 
projektet och även eleverna tyckte det var roligt. Jag eftersträvade att se en så ”vanlig” lektion 
som möjligt. För det första så är ju det omöjligt eftersom jag satt längst ner i rummet med en 
filmkamera. På något sätt påverkade det säkert läraren. Att eleverna blev lite nervösa i början 
bekräftar läraren i intervjun. Vid några tillfällen under lektionen vänder sig läraren direkt till 
mig och berättar om eleverna eller förklarar vad de ska spela. Det riktade fokus mot mig och 
var inte idealt med tanke på undersökningen. För min del hade det inte spelat någon roll på 
vilken nivå eleverna var i sitt spel, men läraren påpekar att hon valde dem dels för att hon 
trodde de skulle vara oberörda av kameran och dels för att de är ”intressanta” elever. Så jag är 
tydlig med att påpeka att jag på inget sätt påstår att denna lektion som jag beskrivit i 
uppsatsen är generell. Vilket å andra sidan ingen lektion kan vara. Jag är dock osäker på 
huruvida det hade påverkat mitt resultat om jag fått se en annan lektion, med mindre drivna 
elever. Efter vad jag nu vet om tyst kunskap så är jag övertygad om att den hade använts och 
synts där också. Det var som sagt inte lektionsinnehållet jag var ute efter.  
 
Stimulated recall var i det här fallet en nödvändig metod för att kunna närma mig mitt resultat. 
Det var fascinerande att se hur läraren reagerade på vissa av sina egenheter och ett ypperligt 
sätt att artikulera tyst kunskap. Det faktum att hon i några fall, efter att ha upptäckt t.ex. sin 
röstlägesförändring, själv började diskutera den pedagogiska nyttan av det ser jag som att tyst 
kunskap blev artikulerad och finslipad. Kanske kommer den så småningom att återgå till att 
vara tyst kunskap. Kanske har den redan gjort det.  
 
6.2 Relevans för pedagoger  
Tyst kunskap är på flera sätt ett begrepp som är viktigt att känna till för en lärare.  
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• Vi använder i vårt undervisande tyst kunskap i form av redskap. Vårt instrument kan 
vara ett redskap, våra icke-verbala handlingar är redskap. Som en förlängning av vår 
kropp.  

• Vi måste vara medvetna om att vi kan saker, och känner och vet saker som vi inte kan 
formulera i ord. Det är osägbart. Men för att ändå nå dit, och vägleda våra elever, kan 
vi använda icke-verbala metoder. Såsom fysisk, vokal och instrumental förebildning.  

• Våra tyst underförstådda regler och normer styr oss i vårt handlande som lärare. Vi är 
ett resultat av den kultur vi lever i och även om vi inte har möjlighet att i ett större 
sammanhang påverka detta, så måste vi i en undervisningssituation vara medvetna om 
vilka ideal vi sänder ut.  

• Även om det finns något som är osägbart, så finns det även den tysta kunskap som kan 
artikuleras. Det som vi en gång har lärt oss och som blivit förankrat i kroppen kan 
tydliggöras och talas om. Detta är ett sätt att finslipa sin undervisning.  

 
Jag tycker att mer forskning inom detta område skulle vara nödvändigt. Speciellt för 
instrumentalläraren som ofta fortfarande möter sina elever på tu man hand. Det kan tyckas 
vara ett omöjligt forskningsområde eftersom forskarna själva alltid är präglade av sin egen 
tysta kunskap. Men det gäller ju i så fall alla forskningsområden. Det finns alltid förutfattade 
meningar och önskningar om resultatet. Jag skulle vilja se att forskningen går på djupet och 
analyserar vad som verkligen händer i interaktionen, och inte bara verbal interaktion, mellan 
lärare och elev. Även en vidare syn på begreppet interaktion, att inte bara begränsa det till hur 
mycket och vad eleven säger under en lektion. Jag tror att det finns en möjlighet här för 
många pedagoger att medvetandegöra den tysta kunskapen, och i den mån som det är osägbart 
ändå vara medveten om att det finns det som är osägbart. Intressant skulle vara att fokusera en 
undersökning tydligare mot de icke-verbala metoderna i relation till det osägbara. När 
används dem? I denna uppsats har jag sett små tendenser till att de icke-verbala metoderna 
kommer till användning när språket tar slut. Efter att läraren på olika sätt försökt förklara 
något tar hon till slut hjälp av fysisk eller vokal förebildning. Är dessa tendenser gällande hos 
flera pedagoger? Och mest spännande av allt; skulle vi då kunna ringa in det osägbara?   
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till läraren 
 

5. Hur blev du undervisad? Din erfarenhet som elev.  
6. Egenskaper hos dina lärare genom åren.  
7. Hur kom det sig att du blev musiklärare?  
8. Vad har du ärvt av dina lärare?  
9. Varför undervisar du?  
10. Att lyckas som lärare, vad betyder det för dig?  
11. Varför tror du att du fick priset xxx?  
12. Vad tror du, är det som gör din undervisning bra?  
13. Hur planerar du dina lektioner?  
14. Hur tänker du kring val av repertoar till dina elever?  
15. Utvärderar du dina lektioner?  
16. Hur tänker du kring förebildning, icke-verbala instruktioner?  
17. Vad är skillnaden i hur du undervisar nybörjare och äldre elever?  
 

 
  
 


