2021

24-27
MAJ
[Datum]

VETGIRIG-KONFERENS
Välkommen på Vetgirigkonferens på Musikhögskolan i
Malmö den 24-27 maj!

Vetgirig*
Frågvis, intresserad,
nyfiken, kunskapstörstande,
uppmärksam, iakttagande,
vaken, observant

*som vill veta
påfallande mycket om
allt möjligt, av såväl
större som mindre vikt

I vecka 21 kan du höra några av Musikhögskolans avgångsstudenter
presentera
spännande
examensarbeten.
Arbetena
och
presentatörerna är modiga, nyfikna och passionerade. De bryter mot
konventioner, utforskar världen runt omkring oss och utmanar
tanken. De ger sin publik nya perspektiv och med sina berättelser
utmanar de våra idéer om musik och utbildning. Som publik kan
man förvänta sig att bli både provocerad och inspirerad!

Reflekterande praktiker
I egenskap av reflekterande praktiker ska studenter i slutet av sin
utbildning genomföra ett självständigt arbete där de undersöker
valda aspekter av sin kommande musikpedagogiska verksamhet.
Studien ska redovisas i en forskningsrapport, kommuniceras vid
presentationen under Vetgirig-konferensen och diskuteras vid en
föropponering och vid ett gransknings-seminarie. Arbetet ska avse
ett område som är relaterat till studenternas kommande
arbetsuppgifter som lärare i musik/musik och ett annat skolämne.
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Share Like An Artist.
You don’t have to be a genius.
Think process. Not product.
Share something small every
day.
Open up your cabinet of
curiosities.
Tell good stories.
Teach what you know.
Don’t turn into human spam.
Learn to take a punch.
Sell out.
Stick around.
Austin Kleon 2014

Program
Måndag 24/5

Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/63689597837
9.00 - 9.45 Demokrati - spelar roll? En studie
om demokratiskt värdegrundsarbete inom
musikundervisning
Hanna Sundén (opponent Mattias Wiborn & Eric
Andersson)

10.00 - 10.45 Alternativa övningsmetoder för
musiker. En studie i övning utan
huvudinstrument för enskilda musiker och
små ensembler
Veronika Zadera (opponent Hanna Sundén)

11.00 - 11.45 Lära, leda, lyfta. En kvalitativ
studie kring grupprocesser i ensemblesalen
Mattias Wiborn & Eric Andersson (opponent Veronika
Zadera)

Måndag 24/5

Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/63211579125
13.00 - 13.45 Bra vibrationer. Perspektiv på
nybörjarundervisning i brass från pedagoger
och logopeder.
David Strömberg (opponent Anton Jaensson)

14.00 - 14.45 Förkroppsligat lärande. En
studie om gymnasieelevers upplevelse av
rörelse i rytmikundervisningen på estetiska
programmet med inriktning musik
Sonja Spisska Enebjörn (opponent David Strömberg)
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15.00 - 15.45 Instuderingsfunderingar.
Pianolärares syn på gehör och notläsning på
estetiska programmet
Anton Jaensson (opponent Sonja Spisska Enebjörn)

Tisdag 25 /5

Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/69088837230

9.00 - 9.45 Jag sjunger med fingrarna. En
studie om symbiosen mellan ackompanjatör
och sångare från ett pianistiskt perspektiv
Kevin Nguyen (opponent Simon Bergström)

10.00 - 10.45 Instrumental orättvisa i gehörsoch musiklära. En kvalitativ studie kring
klaviaturens roll i gehörs- och musiklära
Ludvig Roos (opponent Kevin Nguyen)

11.00-11.45 Baskunskaper i sångteknik. Fyra
sångpedagoger formulerar sina tankar kring
basars sångtekniska utmaningar inom
västerländsk konstmusik
Simon Bergström (opponent Ludvig Roos)
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Program
Tisdag 25 /5
Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/65530040579
13.00-13.45 “Jag antar att det handlar om att guida som en
coach, leda som en ordförande och vara experten när det
behövs.” En studie om handledning av låtskrivningsprocesser
Aliette Tardy & Terese Fredenvall (opponent Joel Wååg)

14.00-14.45 No strain, no gain. En kvalitativ intervjustudie om
skador relaterade till trumpetspel.
Joel Wååg (opponent Veronica Åkesson)

15.00-15.45 Inkluderingens möjligheter och utmaningar. En
kvalitativ intervjustudie om fem musiklärares tankar om och
arbete med inkluderande musikundervisning
Veronica Åkesson (opponent Aliette Tardy & Terese Fredenvall)

Granskningsseminariets
upplägg

Onsdag 26 /5
Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/62191509097

15 minuter

9.00-9.45 ”Det finns inga pengar över femte bandet” En studie
om bas-pedagogers attityder och tillvägagångssätt i
improvisation och undervisning

Respondenten startar seminariet
med en 15 minuters
presentation av sitt arbete.

10.00-10.45 ”Vem vill lyssna på det här?” En studie om hur
altruism påverkar musikskapande

Laszlo Dancs (opponent Markus Nilsson)

Alexander Palmgren (opponent Laszlo Dancs)

25 minuter
Opponenten ställer sedan
konstruktiva frågor i 25
minuter.

11.00-11.45 ”Folk skulle tro att jag var värsta plugghästen”.
Ett arbete om pluggkultur och förväntningar på estetiska
programmet
Markus Nilsson (opponent Alexander Palmgren)

Onsdag 26/5
5 minuter

Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/65732210794

Åhörarna har sedan möjlighet
att ställa frågor och kommentera
arbetet i 5 minuter

13.00-13.45 Kör och Corona –
En studie av repetitionsmetoder och utveckling i
körverksamhet under Covid-19-pandemin
Siri Arvidson (opponent Adam Kristiansson Lindgren)

14.00-14.45 Vad säger vi egentligen?
En kvalitativ studie om sångterminologi och dess påverkan
på sångpedagogiken inom eftergymnasiala utbildningar
Louise Ljunglöf & Maria Jalsborn (opponent Siri Arvidson)

15.00-15.45 Sångens effekt på stamning. En kvalitativ studie
om sången som redskap till bättre talflyt och större
självförtroende

Adam Kristiansson Lindgren (opponent Louise Ljunglöf & Maria Jalsborn)
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1. Steal like an artist.
2. Don’t wait until you
know who you are to
make things.
3. Write the book you
want to read.
4. Use your hands.
5. Side projects and
hobbies are important.
6. The secret: do good
work and share it with
people.
7. Geography is no longer
our master.
8. Be nice (the world is a
small town).
9. Be boring (it’s the only
way to get work done).
10. Creativity is
subtraction.

Torsdag 27/5

Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/65897274374
9.00-9.45 Är det ens ensemble? – En kvantitativ
och kvalitativ studie om ensembleundervisning
på distans ur ett elevperspektiv
Otto Johansson (opponent Karin Regnander)

10.00-10.45 Läroplan i kulturskola – en kvalitativ
studie om tre saxofonlärares förhållningssätt
kring en möjlig läroplan i saxofonundervisning
på kulturskola.
Mattias Lind (opponent Otto Johansson)

11.00-11.45 “Är jag ignorant?” En kvalitativ
intervjustudie om individuell
sångundervisning för transpersoner
Linnea Simon (opponent Jonna Glennåker)
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Torsdag 27/5

Zoom: https://lu-se.zoom.us/j/62840580616
13.00-13.45 ”Oj, där kom jag i målbrottet!” En
studie om sångares upplevelser och
sångpedagogers vägledning av målbrottet
Karin Regnander & Viktoria Glans (opponent Linnea
Simon)

14.00-14.45 Utforskandets natur i
rytmikundervisning. En kvalitativ studie
om rytmikpedagogers förhållningssätt till
utforskande i sin rytmikundervisning med
äldre tonåringar och yngre vuxna
Jonna Glennåker (opponent Mattias Lind)
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Hjärtligt välkommen!
Vetgirig-konferensen vill sprida Musikhögskolans fascinerande
kunskapsbank till en bredare allmänhet. Målgruppen är alla med
nyfikna och öppna sinnen som vill mötas och diskutera musik och
utbildning. Konferensen vill visa att det kan vara väldigt spännande
att studera genom att lyfta fram studenter som undersöker
häpnadsväckande och fängslande saker.
Dagarna består av 23 programpunkter om ca 45 minuter och
spänner över ämnesområden som kör, formativ bedömning, lärares
lärande, elevers förväntningar eller improvisation och personligt
uttryck. Evenemanget är öppet för alla och det krävs ingen
föranmälan!

Examinatorer
Magali Ljungar Chapelon
Sven Kristersson
Anders Ljungar Chapelon
Bo Nilsson
Eva Sæther
Markus Tullberg

Examination
Konferensen äger rum under de dagar där avgångsstudenternas
examensarbeten presenteras, diskuteras och examineras.
Examinatorn har uppdraget att dels bedöma och betygsätta arbetet
utifrån ett antal bedömningskriterier och dels att bedöma
presentationen och försvaret av arbetet samt opponeringen på ett
annat arbete. Examinatorn meddelar därefter betyget den 28 maj.

Sverker Zadig
Adriana Di Lorenzo Tillborg
Maria Becker Gruvstedt

När examinator har godkänt arbetet registrerar studenten det för
publicering på nätet i LUP Student Papers. Genom att arbetet blir
sökbart i en databas ökar tillgängligheten och spridningen av
kunskap väsentligt.
Färdiga arbeten fungerar som inspiration och är en stor del av
utvecklingen av den pedagogiska verksamheten. Om du är nyfiken
på att läsa publicerade arbeten kan du hitta dem här:
https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/
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