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Inledning 
 

Författaren har erfarit en svårighet i att engagera studenterna i sin undervisning. Därav 

anledningen till denna undersökning i hur undervisningen i ämnet Musik och samhälle kan se 

annorlunda ut. Hur engagerar man flest studenter? Hur bemöter man så många lärstilar som 

möjligt? Hur kan examinationen se annorlunda ut? Hur långt får man tänja på 

undervisningsformen? 

 

Denna undersökning är tänkt som ett kompendium av idéer över praktiska övningar1 som lätt 

kan tillämpas i undervisningen och främja undervisningskvaliteten, och förhoppningsvis 

engagera studenterna till en högre grad. Övningar och uppgifter som skiljer sig från den 

klassiska föreläsningsformen och därmed träffar och bemöter olika lärstilar och underlättar 

lärandet hos fler studenter. Arbetet beskriver andra lärares och professorers beprövade 

alternativa metoder samt några icke-beprövade idéer av författaren.  

 

Huvuddel 
 

Ramar att förhålla sig till 

Kursens innehåll är ”Västerländsk musikhistoria”. (Lunds Universitet, 2017). Kursens mål är 

brett formulerade för att läraren ska ha frihet i exakta innehållet av kursen. Kunskaps- och 

förståelsemålen med kursen formuleras således: 

 

Studenten ska ha skapat sig en elementär förståelse för musik och musikkulturer i olika 

tider och miljöer med särskild tyngdpunkt mot västerländsk konstmusik samt ha skaffat 

sig en grundläggande överblick och förståelse av musikens historia i relation till allmän 

historia och kulturhistoria inklusive genusperspektiv och ekonomiska perspektiv. (Lunds 

Universitet, 2017) 

 

Efter kursen ska studenten också ”…ha utvecklat en elementär förmåga att förstå 

musikens olika funktioner i skilda sammanhang, särskilt västerländsk konstmusik” och 

dessutom ”…kunna självständigt och kritiskt, på en elementär nivå, närma sig och 

 
1 Några av författarens övningar är anpassade till gruppen författaren undervisar som består av jazz-, folk- och 
världsmusiks- och kantorsstudenter. 
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uttrycka sig om olika typer av musik och musikkulturer, särskilt västerländsk 

konstmusik”. (Lunds Universitet, 2017). 

 

Genomförandet av kursen görs ”… i form av föreläsningar och seminarier samt enskilt 

arbete”. (Lunds Universitet, 2017). Examinationen av kursen sker genom ”…skriftlig 

eller muntlig tentamen och andra typer av skriftlig redovisning”. (Lunds Universitet, 

2017). 

 

Enligt Svenska Ordboken är seminarium ”en undervisningsform vid universitet eller högskola 

med aktivt deltagande av de studerande” (”Seminarium,” 2009) och Svenska Akademiens 

Ordbok lägger till ”…vissa praktiska övningar bedrivas…” (”Seminarium”, 2017).  

 

Denna undersökning fokuserar på just ”aktivt deltagande” och ”praktiska övningar”, dessa 

som både aktiverande undervisningsform och som en alternativ examinationsform. 

 

Andra källor 

I sin artikel pratar Wells (2016) om fördelarna och nackdelarna av att ha en grundkurs i 

västerländsk konstmusikhistoria. Institutioner använder sig av sådana kurser så studenterna 

etablerar en gemensam grundkunskap. Wells (2016) påstår dock att sådana kurser överlag inte 

beröms och att flera universitet har under de senaste årtionden bytt ut kortare grundkurser 

med längre musikhistoriakurser, eftersom de kortare kurserna visar sig att vara ineffektiva. 

(Wells, 2016, s.44). Wells (2016) har därför bakat in övningar som främjar akademiskt 

skrivande och researchförmåga hos studenterna i sin kurs2. För att försäkra sig att hon når 

studenterna ber hon de ta ett VARK-test3, med det blir både hon och studenterna själva 

medvetna om sin lärstil. Och för att få studenterna att fokusera på deras motivation och inre 

drivkraft ber Wells (2016) studenterna att skriva ett ”learning philosophy statement”, var 

studenterna förtydligar deras mål med utbildningen och varför de studerar. (Wells, 2016, s.47-

48). Detta stärker deras inre motivationen som Eppler, M. A. & Harju, B. L. (1997) har 

bevisat gör studenten mer kapabel att klara av utmaningar och svårigheter. 

 

Wells (2016) kurs startar med åtta veckor av ”lyssningsjournaler”, som vardera består av 3-6 

 
2 Wells kurs är en termin lång och ligger på första året av en konstnärlig kandidatutbildning. 
3 Visual, Aural, Read/write or Kinesthethic. Ett test som påpekar din lärstil. Läs mer och ta testet på: http://vark-
learn.com/home-swedish/ 
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kända stycken från olika epoker och genrer. Lyssningsjournalerna är inte uppdelade 

kronologiskt utan tematiskt, och varje vecka ska studenterna lämna in ett dokument på 500-

700 ord med reflektioner och analyser av veckans journal. Lyssningsjournalerna består av 

musikhistorians kändaste verk och på detta vis bygger studenterna upp en repertoarkännedom. 

(Wells, 2016, s.45-46). 

 

Grymes & Allemeier (2014) konkretiserar Douglass Seatons råd till musikhistorielärare 

”make students make music”4. Exempel på övningar som kan användas i undervisningen i 

musikhistoria, med fokus på epokerna mellan tidig medeltid och högbarock, som ofta faller 

under gemensamma benämningen tidig musik.  

 

Deras övningar är alltid tredelade: analys, återskapande och analys av återskapandet. 

Första övningen handlar om enstämmig gregoriansk sång.  

1. Studenterna gör en analys av ett enkelt kyrie: noterar tessituran; notera frekvensen av alla 

hopp större än en ters; notera första och sista ton; vilka toner förekommer oftast; notera 

textläggningen av orden; osv. 

2. Studenterna komponerar ett likadant kyrie, med alla de karakteristiska faktorerna från 

analysen. 

3. Studenterna analyserar sitt eget kyrie, för att konstatera att det innehar alla karakteristiska 

faktorerna från första analysen.  

Med detta sista moment lägger man rättandet av uppgiften delvis på studenten, vilket 

förstärker studenterna egna reflektionsförmåga (Grymes & Allemeier, 2014, s. 233-234) och 

därmed också självständighet, vilket är, enligt Kugels (1993) modell, femte och nästsista 

steget i en lärares utveckling5. 

 

I andra övningen ska studenten komponera färdigt en trope, som är en nerskriven enstämmig 

improvisation över en äldre gregoriansk melodi, vilket också har benämningen florid 

organum. För kontinuitet har Grymes & Allemeier (2014) valt en trope som använder samma 

gregorianska melodi som i första övningen. Denna övning har samma struktur som första 

övningen: 1. analys, 2. eget komponerande 3. analys av egen komposition och jämförelse med 

original. (Grymes & Allemeier, 2014, s.234-236) 

 
4 Rådet och citat är från: Seaton, D. (2010). Teaching Music History: Principles, Problems, and Proposals. In 
James R. Briscoe (Ed.), Vitalizing Music History Teaching (pp. 59-71). Hillsdale, NY: Pendragon Press. 
5 Sista steget är att fritt kunna förflytta sig mellan de fem huvudstegen efter omständigheter och behov. 
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Tredje uppgiften handlar om basso continuo-spel6, som är grunden i nästan all barockmusik. 

Uppgiften kretsar kring en aria för sång och basso continuo och börjar med att studenten 

analyserar en enkel realisering av en basso continuo-stämma, dvs. bara ackorden. Sedan ska 

studenten göra en egen enkel realisering. Tillsammans med analysen av en mer utarbetad 

given realisering, analyseras också sångstämman. Studenten gör så en egen utarbetad 

realisering som tar hänsyn till sångstämman. Slutligen gör studenten en analys av sin egen 

realisering och jämför den med originalet. (Grymes & Allemeier, 2014, s. 249-251) 

Fjärde uppgiften har samma upplägg, fast arian har bytts ut med en instrumental sats. 

(Grymes & Allemeier, 2014, s. 251-252) 

 

Femte uppgiften behandlar recitativ. Studenten analyserar ett italienskt recitativ, noterar dess 

harmonik, ord, dramatiska förlopp och melodiska konturer. Med utgångspunkt i den analysen 

ska studenten komponera en fortsättning på recitativet utifrån en given text och basso 

continuo-stämma, som ska realiseras av studenten. (Grymes & Allemeier, 2014, s. 253-254) 

 

Beck (2012) presenterar i sin artikel flera olika sorters uppgifter som hon använder i sin 

undervisning. En sort kallar hon för ”worksheet”, som är ett papper med frågor som 

studenterna ska svara på innan lektionen. Detta ”worksheet” innebär både verk- och 

tonsättarspecifika frågor, men också frågor om tiden och omständigheterna verket skrevs i. 

Med denna uppgift är studenterna inställda på vad som kommer undervisas, vilket bäddar för 

undervisning i mer djupgående kunskap. (Beck, 2012, s. 62-67).  

 

Hon har tre olika sorters korta skrivuppgifter. Röda tråden i denna sort av uppgifter är 

introducerandet av grundläggande musikologiska researchtekniker, researchstrategier, 

citeringsstilar och sammanställning av en bibliografi. (Beck, 2012, s.68).  

1. Mikro-skrivuppgifter à 500-700 ord om en viss period med några fokusområden.  

2. Kritiskt skrivande: a) analys av ett verks kvalitet och kvaliteten på inspelningen; b) skriva 

en konsertrecension med några ämnen som måste täckas; c) skriva en skivrecension; d) skriv 

en artikelrecension, dvs granskning av en artikel. (Beck, 2012, s.68-73)  

 

Under rubriken erfarenhetslärande föreslår Beck (2012) några lite ovanligare uppgifter.  

 
6 Ett sätt att ackompanjera som är starkt präglat av improvisation. 
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1. Gör en musikvideo till ett eget valt verk med en 500-750 ord beskrivning av processen.  

2. Gör ett ”Concept-Music”-verk i stil med t.ex. John Cage och framför det inför klassen.  

3. Lip-syncha7 en inspelning. Beck nämner några exempel, allt från arian ”Deh, vieni alla 

finestra” i Don Giovanni, till Dana Carveys imitation av Jimi Hendrixs ”Foxy Lady” ur 

filmen Wayne’s World.  

4. Skriv och sätt upp en egen miniopera. Uppgiften ska göras i större grupper var varje student 

bidrar på sitt sätt till produktionen. Resultatet som ska framföras i klassrummet. (Beck, 2012, 

s.73-77) 

 

Under rubriken reflekterande skrift har Beck (2012) tre förslag:  

1. Starta en blogg8. Skriv 500 om varför bloggen finns och vad den fokuserar.9 Beck (2012) 

föreslår några tema som inläggen kan handla om. 

2. Gör en skriftlig planering av ens egen begravning. Motivera val av plats, text och musik.  

3. Skriv och framför ett ”poesi-rap”, vartill ett eget beat ska skapas. (Beck, 2012, s. 77-79). 

 

Sista rubriken kallas service lärande, som innebär uppgifter utanför klassrummet.  

1. Arrangera en låt. Studenterna ska hitta någon person som har skrivit en låt eller har en idé 

till en låt, be om tillåtelse att arrangera den. När studenterna har samlat ihop några låtar, dela 

upp klassen i grupper, som sedan ska spela upp varsitt arrangemang i klassrummet och spela i 

det för att ge till låtskrivaren.  

2. Intervjua en gatumusiker. Studenterna ska förbereda några frågor och en inspelningsapparat 

och interjvua en gatumusiker i maximum 15 min. Sedan diskuteras uppgiften vid nästa 

seminarium. Uppgiften lämpar sig bra som ett inlägg i deras blogg.  

3. Folkets Musikhistoria. Studenterna ska förbereda en kort föreläsning om ett specifikt ämne 

och gå till en plats av eget val och hålla föreläsningen för befintliga personer. Föreläsningen 

ska spelas in.  

4. Konsertintroduktion. Studenterna ska kolla en konsertintroduktion och sedan hitta en 

konsert, fråga arrangören om tillåtelse att göra en konsertintroduktion. Konsertintroduktionen 

kan också innehålla en liten intervju med en av konsertens musiker, före och eventuellt också 

efter konserten10. (Beck, 2012, s.79-81) 

 
7 Lip-synching är engelska att imitera någon/något tyst till en inspelning, oftast förknippat med sång. 
8 Beck (2012) föreslår Tumblr, som ett enkelt förslag.  
9 Beck (2012) nämner möjligheten att använda bloggen som en inlämningsplattform, var alla uppgifter under 
kursens gång kan läggas upp och därmed fungera som en portfolio för studentens skrivande. 
10 Beck (2012) beskriver flera alternativ i fall detta inte är möjligt att utföra. 
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I sin artikel presenterar Seaton (2010) principerna och problemen med 

musikhistoriaundervisning och undervisning överlag, men också förslag på lösningar till 

dessa problem. Förslagen är många och intressanta, så här är ett axplock av de mest konkreta: 

När Seaton genomgår mässans form och användning ber han studenterna gå på en gudstjänst 

var traditionella liturgin används. Studenterna lär sig mer genom att uppleva liturgin i sitt 

sammanhang och delta i den, än att lyssna på/läsa beskrivningar om den i ett klassrum. 

(Seaton, 2010, s.67). Han föreslår att be studenterna presentera mer i klassrummet, med det 

lär de sig bättre materialet. Med det blir undervisningen inte bara återgivande av ren 

musikhistorisk information, något som Seaton påstår händer för ofta. (Seaton, 2010, s.60,68). 

Han föreslår också att göra tid och plats för musicerande i klassrummet. Koncepter som 

antifonal- och responsorial sång blir tydligare om studenterna får prova själva, likaså 

interaktionen i trio sonater och stråkkvartetter, även om framförandet blir något opolerat. 

Prova sjunga madrigaler från stämböcker à vista11 vilket var en mycket uppskattat och 

underhållande social aktivitet under renässansen. (Seaton, 2010, s.70). Hans sista råd är att 

skriva av hela verk. Det är ett sätt lära sig musik som har använts av många av historians stora 

musiker. (Seaton, 2010, s. 71). 

 

Författarens övningar och uppgifter 

 

Antika Grekland 

Antika Greklands syn på musikteori skiljer sig från dagens syn på det. Genom historians gång 

har Antika Grekland varit en inspirationskälla för förnyelse, författaren tycker därför att 

förtydligandet av denna inspirationskälla för studenterna är viktigt.  

 

En övning är att förklara tetrakordsystemet och deras tre varianter, diatonisk, kromatisk och 

enharmonisk, och de olika modusen för studenterna. När de har förstått uppbyggnaden, be de 

improvisera med skalorna och skapa sig en egen känslomässig uppfattning av varje modus. 

Be de beskriva de fyra modusen, dorisk, frygisk, lydisk och mixolydisk med tre ord vardera. 

Uppmuntra de till att göra denna uppgift tillsammans i grupper. Sedan vid nästa seminarium 

låta studenterna jämföra och diskutera deras olika uppfattningar i relation till hur antika 

 
11 ”À vista” en förkortning av ”à prima vista” vilket betyder ”vid första syn” och syftar på spelande/sjungande 
rakt från bladet. 
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grekerna uppfattade samma modus12. 

 

Medeltiden 

Medeltidens harmonik är huvudsakligen baserad på Boethius De institutione musica, som 

kom att bli den mest kopierade och citerade boken om musikteori de nästa tusen åren. 

(Burkholder, Grout, Palisca, 2010, s.39). För att ge studenterna en grundläggande uppfattning 

av det harmonitänk som kom att vara nästan helt fram till barocken, är en genomgång av 

modussystemet mycket angeläget. Denna förklaring kan kompletteras av en övning var ett 

flertal melodier ska modusbestämmas. 

 

Organum är i grunden en tvåstämmig improvisationsteknik, var oftast den undre stämman, 

principalstämman, är den originala sången, och den övre en improviserad dekorationsstämma. 

Organum-stämsång har fyra rörelser: parallell, similar, konträr och obilique (undre stämman 

står stilla, medans den övre rör på sig). (Burkholder, Grout, & Palisca, 2010, s.86-88) Av 

dessa fyra lämpar sig parallell- och obiliquerörelse bäst för studenterna att utföra under ett 

seminarie. Särskilt om flera av studenterna inte är vana att sjunga. För bästa klingande resultat 

kan noter ges till studenten innan så en viss förberedelse kan äga rum. 

Denna övning kan ha en sista fråga om varför denna dekoration av melodier äger rum, därmed 

förankras denna övning också i samhällskontexten. 

 

En analys av vilka intervall som förekommer oftast i fri-organum ger studenterna en 

uppfattning om konsonans/dissonansuppfattningen som var rådande under medeltiden. Den 

uppfattningen ändrades under medeltidens gång, därför kan denna uppgiften vara ett 

återkommande element.  

 

Renässans 

Kontrapunktens utveckling nådde en höjdpunkt under renässansen och ett regelverk 

strukturerades av Pierluigi da Palestrina över hur man skriver bra kontrapunkt. För att ge 

studenten en uppfattning av kontrapunktens komplexitet, i synnerhet Palestrinas 

vokalpolyfoni, ge studenter små övningar enligt det gamla sättet att lära ut kontrapunkt. Först 

 
12 För att undvika förvirring och öka relevansen och användbarheten av uppgiften uppmanas användning av de 
moderna modusen, för att Antika Greklands modus skiljer sig från de moderna modusen pga några teoriförfattare 
under 9:e seklet som missförstod Boethius (c.480-ca.524) kapitel om modus från hans bok De institutione 
musica, som är baserad på grekiska källor, huvudsakligen Nicomachus och Ptolemaios. (Burkholder, Grout & 
Palisca, 2010, s.39,43) 
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not mot not, sedan två noter mot en, fyra mot en, 7-6 och 4-3 förhållningar; till sist alla 

nämnda i en övning. Denna övning förutsätter att undervisaren består kunskapen att undervisa 

grunderna av Palestrina-vokalpolyfoni. 

 

För att förstå tematik och insatser av stämmor ge studenterna en sats ur en mässa. Som en 

”hitta-fem-fel”-övning be de hitta alla insatser av huvudtemat i partituret. I samma övning kan 

också ingå en analys av vilka intervall och ackord som förekommer oftast, därmed kan en 

jämförelse mellan medeltid och renässans göras. 

 

Barock 

Barockens begynnelse kännetecknas av nyskapande harmonitänk. Grymes & Allemeiers 

(2014) basso continuo-övning skulle kunna kompletteras med en fråga som sätter ämnet i ett 

större sammanhang; så som vilken samhällsförändring ligger bakom denna förändring i 

harmonitänk? 

 

Passacaglia var en mycket populär form under barocken. Denna övning kan göras på plats 

utan en längre introduktion, var läraren sätter i gång en inspelning (eller spelar själv en 

passacaglia i klassrummet) och studenterna skriver ner basstämman. I och med att 

basstämman upprepas flera gånger genom hela verket, så får studenten flera chanser på sig att 

skriva ner den och kommer att upptäcka att detta är kännetecknet för formen. 

Övningen kan ha ett andra steg var studenterna ska skriva en egen passacaglia-basstämma och 

improvisera över den, så som man gjorde under barocken. Eventuellt be studenterna spela in 

deras komposition/improvisation. 

 

”Hitta-fem-fel”-övningen fungerar också för att förstå komplexiteten i barockfugor och 

kanske till och med fungerar bättre med barockfugor än med renässansmässor. J.S. Bachs 

fugor är praktexempel för denna övning i och med J.S.Bachs flitiga återanvändande av 

tematik, gömda insatser och konsekventa antal stämmor och deras renhet. En utökan av denna 

övning skulle kunna vara en tematisk- och formanalys av J.S. Bachs Passacaglia i c-moll 

BWV 582, som både är en passacaglia och en fuga. Därmed täcks två av barockens största 

former i en och samma övning. 

 

Barockens begynnelse kännetecknas också av operans födelse. Som en social aktivitet kan 

man be studenterna titta på en opera tillsammans eller i mindre grupper, och anteckna detaljer 
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så som handling, instrumentation, sceneri osv. För att anknyta till Antika Grekland, så kan 

man använda berättelsen om Orfeus och Euridike som har iscensatts många gånger. För att 

hålla sig till operans födelse kan man välja Jacopo Peris, Giulio Caccinis och Claudio 

Monteverdis versioner, som är de tidigaste kändaste iscensättningarna av berättelsen. Dela 

klassen i tre grupper och varje grupp tittar på varsin version och vid nästa seminarium be 

studenterna diskutera skillnaderna i skildringarna av samma berättelse. Som avrundning och 

för att sätta diskussionen i ett historiskt sammanhang, be studenterna diskutera grunden till 

valet av en grekisk tragedi och vad det är en spegling av. 

 

Klassicism 

Sonatformen visade sig vara svårfattad för författarens heterogena studentgrupp13, på grund 

av studenternas lilla bekantskap och användande av formen. En övning för att hjälpa 

studenterna lära formen är att ta en enkel sonat för piano, vars satsdelar är tydliga, klippa 

sönder noterna i satsdelar och be studenterna får sätta ihop noterna igen i rätt ordning. Två 

tillvägagångssätt kan användas. Det enklare är att studenterna sätter ihop satsdelarna med en 

inspelning som referens. Den svårare är utan inspelning. 

Övningen kan ta en analog form och en digital form. Analoga formen är med noter i 

pappersform. Denna varianten kan användas i klassrummet eller som hemmauppgift; båda 

tillvägagångssätten lämpliga i båda fallen. 

Digitala formen är att studenterna får tillgång till en datorfil med noterna i fel ordning. 

Förutsatt att de har tillgång till ett notediteringsprogram14, ska studenterna sätta satsdelarna i 

korrekt ordning. Fördelen med digitala formen är uppspelningsfunktionen i 

notediteringsprogrammet, därmed kan studenterna ta hjälp av örat, och inte uteslutande förlita 

sig på notläsningsförmågan. Med det uteslutas tillvägagångssättet att ha en inspelning som 

referens. Notediteringsprogrammet kan också skapa en ljudfil som sedan kan spelas upp vid 

nästa seminarium. Med denna uppgift tvingas studenten aktivt reflektera över vad musiken 

säger och hur den hänger ihop. 

 

Denna övning är överförbar till ett ännu mindre plan. Dela upp en satsdel eller några fraser i 

motiv och be studenterna att sätta ihop det i rätt ordning. Detta för att förstå noggrannheten i 

frasuppbyggnad under klassicismen. Be sedan studenterna hitta parallellerna till grammatik 

 
13 Se fornot nr.1 
14 I nuläget har studenterna tillgång till notediteringsprogrammet Sibelius genom datorsalen på Musikhögskolan i 
Malmö. 
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och retorik, som är kärnan av epokens stil. 

 

Barockens operauppgift kan också tillämpas denna epok. Jämförandet kan vara stilmässig 

denna gången. Förslagsvis samma grupp för stärkandet av sociala gemenskapen hos 

studenterna. 

 

Romantiken 

Lied-formen är en av 1800-talets viktigaste former, där texten är lika viktig som musiken.  

Be studenterna analysera texten till en lied: vers, meter, dramatisk höjdpunkt, perspektiv, 

ordval, osv. Sedan överföra analysen till musiken: Vad skildrar musiken? Samma 

höjdpunkter? Ger musiken något extra utöver texten? Osv. 

 

Ovanstående övning kan överföras till symfonisk dikt. Studenten gör en analys av texten, 

såsom ovan, och skriver sedan in texten i partituret av en symfonisk dikt: Skildrar musiken 

texten ordagrant? Går det att applicera orden till en specifikt en takt, parti eller sektion? Osv. 

 

Operauppgiften kan tillämpas också här. Förslagsvis att grupperna tar varsitt land: Italien, 

Frankrike och Tyskland, och låter studenter komma fram till skillnaderna i stil mellan 

länderna. 

 

Neotonalitet 

Neotonalitet har en bred innebörd, men just Messians modussystem lämpar i synnerhet bra i 

undervisningen av författarens studentgrupp, för att det används inom harmoniskt komplex 

jazz. Ge studenterna en överblick över Messian-modusen och be de reda ut vilka tre- och 

fyrklanger som dessa modus genererar. Be sedan studenterna välja ett modus och överföra 

dess harmonik till en enkel egen vald låt, som sedan spelas in15. Studenterna uppmanas att 

göra uppgiften i grupper/ensembler och skicka inspelningen till läraren. Med alla studenters 

tillåtelse spelas inspelningen upp vid nästa seminarium. 

 

Minimalism 

Steve Reichs Clapping Music är ett mycket enkelt verk, som illustrerar minimalism på ett 

tydligt sätt, och det är inte så svårt att ”spela” (eller klappa). I och med verkets enkelhet tror 

 
15 För att minska avskräckningen av detta moment i uppgiften föreslås ett enkelt inspelningsmedium, t.ex. 
mobilen. 
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författaren att studenterna klarar att läsa notbilden à vista och fungerar därmed som ett 

utmärkt aktiveringsmoment i undervisningen. 

 

Men att skapa minimalism med högre komplexitet måste inte vara svårt, utan det räcker med 

hjälp av lite digital teknik. Denna uppgift kan göra i små grupper à två till tre studenter. 

Studenterna ska spela in en liten fras, föreslagvis på deras mobil, och sedan spelar de upp den 

samtidigt på deras mobiler. Detta för att återskapa effekten som hörs i bland annat Steve 

Reichs Come Out och hans Piano Phase.”Amazing Slowdowner”16 är ett enkelt digitalt 

alternativ för att uppnå den effekten. Med denna app kan man bestämma 

uppspelningshastigheten och idag har flesta studenter en smartphone, så de kan dela 

inspelningen och ena studenten spelar upp inspelningen med vanlig hastighet, den andra 

studenten spelar upp inspelning med en succesiv ökning av tempo.  

Ett mer utökat alternativ av uppgifter är att studenten använder sig av ett inspelningsprogram, 

så som ProTools eller Logic, var fler effekter kan läggas på. Detta förutsätter att studenterna 

har tillgång till ett sådant program.17 

 

Diskussion 
 

Ramen för denna undersökning hindrar täckandet av alla perioder och genrer. Därför var 

författaren tvungen att välja och, till större delen, vraka referenser att inkludera i denna 

undersökning. Dessa val är baserade på relevansen och användbarheten av de hittade 

referenser för den studentgrupp som författaren undervisar. Författarens egna idéer är också 

skräddarsydda efter den nivå som författarens studentgrupp har och vad som är rimligt inom 

kursens ramar.   

 

En svaghet i denna undersökning är den ojämna fördelningen i det presenterade materialet. 

Större delen av de alternativa metoderna och uppgifterna fokuserar på musik-spel, -teori och -

historia. Inte många av uppgifterna är  helt riktade eller delvis riktade åt rena samhällsfrågor. 

Detta är delvis för att författaren inte har upplevt att studenterna har haft svårigheter att ta till 

sig den delen av ämnet Musik och Samhälle. Det beror också delvis på att större delen av 

 
16 Amazing Slow Downer är en android app utvecklat av Roni Music. Lite-versionen är gratis och kan utföra den 
efterfrågade effekten. 
17 Vilket studenterna i nuläget har genom datorsalen på Musikhögskolan i Malmö. 
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referenserna under rubriken ”Andra källor” är hämtade från amerikanska tidskriften Journal 

of Music History Pedagogy vars författare undervisar i USA. Författaren har lagt märke till ett 

generellt mindre fokus på samhällsaspekten av historian i de artiklar som har granskats inför 

skrivandet av denna undersökning. Enligt tre olika musikhistoriakursplaner18 från tre olika 

universitet i USA, så verkar det dock inte vara ett genomgående fenomen. 

 

Några av idéerna av andra källor kan ses som utomordentliga och icke-användbara, men 

författarens motivering till inkluderandet av dessa idéer är för att påpeka den uppfinnsamhet 

och kreativitet som finns inom detta område. Författaren kan inte med gott samvete ta all ära 

för uppfinnandet av författarens egna idéer, utan ett flertal av dessa är resultat av 

kommunikation med medkursare på Högskolepedagogisk Utbildning, kollegor på 

Musikhögskolan i Malmö och vänner och familj. Ingen nämnd, ingen glömd. 

 

Sammanfattning 
 

Med den klassiska föreläsningsformen tappar en lärare några, i värsta fall flera studenter 

under undervisningens och kursens gång. Ökad studentaktivitet och interaktion gynnar ett 

djupinriktat lärande (Elmgren & Henriksson, 2016, s.180), och aktiverande och självständiga 

moment både i undervisningen och under självstudietid efterfrågas av både studenter och 

lärare (Hedin, 2006, s.66-69). Biggs & Tang (2011) säger till och med att de flesta behöver 

aktiva undervisningsmetoder, där bearbetning, kritisk granskning och egen problemlösning 

efterfrågas. 

 

Hedin (2006) påpekar vikten av förberedelse vid implementerandet av alternativa 

undervisningsformer. Oerhört viktigt är att tydliggöra och motivera målen och ramarna för 

undervisningen vid kursstart. Öppna tidigt upp till dialog, förklara dina förväntningar av 

studenterna. Låt de jobba självständigt och interaktivt, både under undervisningstiden och 

under självstudietiden. Förbered studenterna på de undervisningsformer som kommer 

 
18 Länkar till kursplanerna: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwiH_tHmttPkAhXN-
ioKHbLsA6UQFjADegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fmentis.uta.edu%2Fdashboard%2Ffile%2Fdownload%
2Fid%2F130131&usg=AOvVaw3Lpm-k5CFcuOwS1NxnTDWO (Hämtad 2019-09-15) 
https://www.academia.edu/37288167/Syllabus_-_Music_History_1750-Present?auto=download (Hämtad 2019-
09-15) 
https://www.academia.edu/37022195/Summer_2017_MUL_2010_Music_Literature_Listening_and_Understand
ing_Syllabus (Hämtad 2019-09-15) 
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användas. (Hedin, 2006, s.117-118) 

 

Både Hedin (2006, s.48) och Wells (2016, s.47-48) rekommenderar att be studenterna att ta 

ett VARK-test. Detta ger läraren en möjlighet att anpassa sin undervisning till studenterna, 

men ger också studenten kunskapen och möjligheten att säkerställa sitt eget lärande och 

utbildningskvaliteten, därmed förmågan att ta ansvar för sin utbildning. Författaren tror att ett 

VARK-test får kompletteras med en kort redovisning av de teorier som testet är skapat 

utifrån, t ex Kolbs (1984, 2014) teorier om lärprocesser, och en kort redovisning av teorier 

kring kunskapstaxonomi, t ex. Pettersen (2008, s.276) 

 

Med detta kompendium av alternativa metoder och idéer, övningar och uppgifter hoppas 

författaren inge inspiration hos andra lärare att våga ändra och variera sin undervisningsform. 

Det kan vara svårt att ändra på gamla vanor, men författaren anser det vara en lärares ansvar 

att utveckla sin egen kompetens. Som allt annat, så ändras också studenterna, därför måste 

läraren också vara redo att anpassa och uppdatera sig. Utan studenter finns inget universitet. 
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