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Abstrakt 

Titel: Elevers uppfattningar om ensemblespel – en kvalitativ studie om ensemblespel i 

skolans musikundervisning. 

English title: Students perceptions of ensemble playing. 

Nyckelord: ensemblespel, musikundervisning, grundskola, instrument, samarbete 

 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på elevers uppfattningar inom området 

ensemblespel i musikundervisningen i årskurs tre, sex och nio, samt deras användning av 

artefakter. Resultatet av denna studie visar att det finns ett stort intresse bland våra barn 

och ungdomar att lära sig spela ett instrument. Elevernas uppfattningar om ensemblespel i 

skolundervisningen beskrivs av eleverna som att det kan medverka till att de träffar nya 

kamrater, att de umgås med nya kamrater på fritiden med ett nytt gemensamt 

fritidsintresse. Eleverna lär sig samarbeta, ta hänsyn, tillit och lära sig att hjälpa varandra. 

Ensemblespel kan skapa trygghet och sprida glädje. Resultatet visar också att eleverna är 

mycket väl insatta i den digitala IT-teknik där till exempel YouTube eller GarageBand 

finns att tillgå för att lära sig spela ett instrument.  
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1. Inledning 
 

Efter många års erfarenhet av att arbeta som ensemblelärare i grundskolan, båda två, 

undersöker vi gemensamt i denna uppsats elevers uppfattningar av undervisningen. Idén till 

projektet startade under ett samtal i telefonen om vad som är extra roligt och intressant med 

musikundervisning. En gemensam tanke är att ensemblespel är något som är både 

utvecklande för eleverna och för oss själva som musiklärare att undervisa i och därför har vi 

valt att fördjupa oss i just ensemblespel i denna studie. 

 

Enligt kunskapskravet för betyg E i årskurs sex, vilket är det lägsta för att få godkänt, ska 

eleverna kunna spela delar av en enkelt anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt 

bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord. Här ser vi att 

ensemblespel är en bra start för elevernas musikaliska resa och deras lärande och utveckling 

på olika instrument. Eleverna ska få prova på att spela ensemblespel redan i lågstadiet då det i 

läroplanen finns med i centralt innehåll redan från åk 1-3. I årskurs sex och upp till årskurs 

nio går det över till att bli ett kunskapskrav (Skolverket, 2011). 

 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och 

kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att 

använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika 

musikaliska former och sammanhang. (Skolverket 2011, s.100) 

 

För en av oss växte intresset för ensemblespel som musikalisk aktivitet fram under 

högstadietiden. Klassen hade en jättebra musiklärare som var mycket engagerad och lärde ut 

grunderna på de olika instrumenten och byggstenarna som gör att människor kan spela 

tillsammans och skapa musik. Redan från början blev jag nyfiken på att lära mig spela flera 

instrument och det intresset har fortsatt under min musikaliska resa. När jag många år senare 

började jobba inom skolan och med musikundervisning, har ensemblespel varit en stor del 

som jag gillat att engagera mig i. Att få se och höra elever lära sig ett instrument och att 

kunna spela och utvecklas tillsammans är en härlig känsla att få uppleva. Precis som att se 

den glädje som elever utstrålar när de har lärt sig något nytt eller får det att låta bra 

tillsammans med andra.  
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För den andre av oss var förutsättningarna annorlunda. Jag kan inte minnas att jag någon 

gång under hela min högstadieperiod spelade tillsammans med andra i någon form av 

ensemblespel. När jag 20 år senare fick chansen att arbeta med musik i skolans värld, så var 

det just ensemblespel jag tycker är själva grundstommen för ämnet musik. För hur skulle 

ämnet musik se ut om vi människor inte spelar och skapar något tillsammans, är en fråga jag 

burit med mig. Mitt mål är att försöka föra över den glädje jag själv känner när jag musicerar 

med andra medmänniskor. Det är där som utmaningarna finns, hur människor skapar musik 

tillsammans. Nu efter 15 års erfarenhet som musiklärare där ensemblespel i olika former är 

själva grundstommen på min arbetsplats, har det varit väldigt intressant att försöka ta reda på 

vad vi gör som är bra, var fallgroparna finns, och hur vi går vidare. 

  

Utgångspunkten i denna studie är att bidra med elevernas åsikter när det gäller ensemblespel i 

skolan, både för att vi ska kunna få en ökad förståelse för elevernas olika utvecklingskurvor 

inom det området och för att vi ska kunna anpassa våra planeringar för att elevernas 

utveckling ska kunna nå ett högre resultat. Det har varit spännande och nyttigt för oss som 

lärare att lyssna till elevernas tankar om ensemblespel i årskurs tre, sex och nio, och i denna 

undersökning få tid att utforska och hitta förståelse för deras uppfattningar när det gäller att 

lära sig olika instrument och att spela tillsammans.  

 

 

2. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på elevers uppfattningar inom området 

ensemblespel i musikundervisningen i årskurs tre, sex och nio, samt deras användning av 

artefakter, i ett lärande av informell karaktär. För detta syfte har tre frågeställningar 

formulerats: 

 

Hur uppfattar eleverna i en tredje, sjätte samt nionde klass ensemblespel? 

Vad avgör elevernas val och användning av artefakter? 

Vad kan förstås som informellt lärande i denna studerade praktik? 
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3. Tidigare forskning och teoretiska perspektiv 

 
Följande kapitel handlar om tidigare forskning i ensembleundervisning och teoretiska 

perspektiv. Det berör aspekter som strategier för lärande, bedömning av ensemblespel, 

kreativitet, kamratlärande samt genuskonstruktion. Allra sist kommer en genomgång av 

teoretiska begrepp som fungerar som analytiska redskap i uppsatsen. Ordet ensemble betyder 

i ett musikaliskt sammanhang en samverkande grupp musiker (svenskaakademien.se). Det är 

rätt så begränsat med forskning om ensemblespel i grundskolan. Valet blev att leta efter 

forskning som ligger så nära vårt område som möjligt och hitta de delar som tar upp 

musikundervisning ur ett elevperspektiv. 

En studie som är relevant för vår undersökning är Anna Backman Bister (2014). 

Hennes avhandling med namnet Spelets regler, en studie av ensembleundervisning i klass, 

ligger nära vårt intresseområde. Backman Bister har valt att skriva om instudering av musik i 

ensemble inom obligatorisk musikundervisning. Hennes forskningsfråga handlar om vilka 

strategier musiklärare använder för att anpassa sin undervisning till elevernas olika 

förutsättningar i ensemblemusicerande i helklass. Forskningen ska leda till ökad kunskap hos 

lärarna och på så sätt kunna individanpassa undervisningen bättre. Där finns det en likhet 

med vår forskning som vi också vill ska leda till en bättre anpassad undervisning inom 

området ensemblespel.  

Backmans Bisters (2014) forskning kan jämföras med Olle Zandéns (2010) avhandling med 

titeln Samtal om samspel, kvalitetsuppfattningar i musiklärares dialoger om ensemblespel på 

gymnasiet. Zandén låter fyra lärargrupper samtala efter att ha sett videoinspelningar från 

gymnasieelevers ensemblespel med en forskningsfråga som lyder: Vilka 

kvalitetsuppfattningar och bedömningskriterier ger lärargrupperna uttryck för i sina samtal 

om gymnasieungdomars ensemblemusicerande? Hur förhåller sig dessa 

kvalitetsundersökningar och bedömningskriterier till de styrdokument som reglerar 

gymnasieskolans ensembleundervisning?  Zandéns syfte är att beskriva och förstå vad 

musiklärare samtalar om när de kommenterar ensemblespel på gymnasienivå. Något som 

Zandén (2010) tar upp i sin avhandling är bedömning. Undervisningen handlar om att på ett 

professionellt sätt underlätta elevernas eller studenternas lärande genom att arrangera 

lärsituationer och ge återkoppling med utgångspunkt i didaktiska bedömningar. Det är något 

som passar vår undersökning ur ett elevperspektiv. Hur eleverna uppfattar att de blir 
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bedömda, både ur kamratsynpunkt som Backman Bister (2014) skriver om eller av lärare. Vi 

har också läst en avhandling av Eva Andersson (2013)  med titeln Musikundervisningen i 

grundskolan - en lära för livet. Den är intressant för att intervjuerna är gjorda med elever som 

slutat skolan. Andersson (2013) vill undersöka vilka starka musikupplevelser 

intervjupersonerna har haft i musikundervisningen, och i vilken mån det bidragit till deras 

fortsatta musicerande. Resultatet som Andersson (2013) fick är att musikundervisningen kan 

påverka en elevs fortsatta förhållande till musik. 

Anna Linge (2013) har skrivit en avhandling som heter Svängrum - för en kreativ 

musikpedagogik. Linge (2013) tar del av musiklärares tankar och erfarenheter av kreativ 

undervisning samt observerar det som framstår som kreativt under ensembleundervisning. 

Det ligger nära vår undersökning. Skillnaden är att Linge (2013) riktat in sig på 

gymnasieskolan och vi på grundskolan.  

Det som Backman Bister (2014) skriver om ligger nära vår undersökning. Hon 

uppmuntrar till kamratlärande i sin text. Att använda sig av strategin att låta elever lära av 

varandra på eget initiativ, men att de har en lärare som handledare som finns till hands hela 

tiden, vilket Linge (2013) också skriver om. På så sätt lär sig både den elev som har stor 

kunskap inom sitt instrument genom att få tänka på hur han eller hon gör när det spelas och 

försöka lära ut det till den som inte har lika mycket kunskap, som får ta emot tips och idéer av 

sin kamrat och lär sig på så sätt spela. Så att både den erfarne och den mindre erfarne 

musikanten lär av varandra allt efter Vygotskijs pedagogiska tänkande i (Vygotskij 

1935/1978, Backman Bister, 2014) och Dysthes (Dysthe, 2003, Backman Bister, 2014) 

beskrivning av dialogiskt lärande. Vygotskij menar att vid kamratlärande lånar en individ 

som är mindre erfaren kunskap från den mer erfarne individen, och att utvecklingszonen hos 

den mer erfarne är aktiverad, vilket betyder att den individen också lär sig (Vygotskij 

1935/1978, Backman Bister, 2014). En annan spännande sak Backman Bister (2014) tar upp 

är frågeställningen ”Vilka kulturella verktyg som till exempel mobiler, paddor, datorer som 

har program som Youtube eller olika musik eller inspelningsprogram kan eleverna använda 

sig av förutom lärarledda lektioner?” (s 130). Det är spännande för att det hela tiden kommer 

nya program elever kan använda som ett verktyg till att kunna lära sig spela ett instrument.  

I Leif Johanssons (2005) Ensembleledning tas bland annat värderingskonflikter i 

ensemblegruppen upp. Han tar upp problematiken med att elever tycker olika när det t.ex. 

gäller val av att välja en låt. Eleverna i ensemblegruppen har kanske olika musiksmak och 
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gillar olika genrer. Leif Johansson tar också upp hur viktigt det är med empati. Det är viktigt 

för en grupp att känna empati inför varandra när de spelar tillsammans. Att de förstår att de 

befinner sig på olika stadier i deras musicerande. Johansson (2005) citerar ur Eugans 

avhandling från 1882 att empati innehåller en precis förståelse av en annan uppfattning 

tillsammans med ett återgivande av vad någon förstått (Johansson, 2005, s. 83). 

Något annat som är viktigt är att personen i fråga håller inne med sin kritik gentemot sina 

kamrater efter sin egen uppfattning, om denna upplever eller uppfattar på något annat sätt än 

sina kamrater. Det viktiga för gruppen är att samtliga deltagare stödjer varandra och att de 

pushar varandra åt rätt håll. På så sätt växer även de som är blyga eller osäkra eller har 

mindre kunnande med uppgiften (Johansson, 2005 s. 84).  

Den avhandling som ligger närmast denna studie är Eva Anderssons (2013) 

Musikundervisning i grundskolan en lära för livet. Hon har intervjuat fyra personer i 

trettioårsåldern hur de uppfattar att musikundervisningen har påverkat deras fortsatta 

musikaliska resa. Där finns en koppling mellan vår undersökning och Anderssons. Skillnaden 

är att vår undersökning belyser elevernas uppfattning i nutid och Anderssons trettio år senare, 

men det finns ändå en intressant koppling. Anderssons resultat är att musikundervisningen i 

grundskolan kan påverka en elevs fortsatta förhållande till musik.  

Bergman (Bergman, 2011, Ericsson & Lindgren, 2011 s. 57ff) behandlar 

genuskonstruktioner där rockband utgör normen. Det är något som är intressant nu när vi ska 

göra vår studie hur genusperspektivet ser ut. Enligt Bergmans undersökning har elever som 

spelar musik i band på fritiden ett stort försprång gentemot andra. Hennes studie har riktat sig 

till elever i åk 7-9. Kunskapsklyftan mellan de som musicerar på fritiden och de som inte gör 

det ökar för varje årskurs i pojkgruppen, medan det var en jämnare kunskapsnivå i 

flickgruppen. Bergman beskriver också att det är lättare för flickor att välja vilket instrument 

de vill spela i gruppen då de känner mindre krav på sig gentemot varandra än vad 

pojkgruppen gör (Bergman, 2011, Ericsson & Lindgren, 2011 s. 56-60). 

 

3.1 Teoretiska begrepp 

Teoretiska begrepp i denna studie utgörs av ensemblespel, artefakter samt informellt lärande 

och förklaras i detta avsnitt. 
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3.1.1 Ensemblespel och samspel 

Som tidigare beskrivits så betyder ordet ensemble en samverkande grupp i ett musikaliskt 

sammanhang (svenskaakademien.se). Johansson (2005) utgår från Norman E. Amundsons 

(1989, Johansson 2005) beskrivning av en grupp där den bland annat beskrivs som två eller 

flera individer som samspelar med varandra, påverkar varandra, är ömsesidigt beroende av 

varandra och strävar mot gemensamma mål. Johansson (2005) menar vidare att 

ensemblegrupper inom skolan passar väl in under beskrivningen. Strandberg (2006) skriver 

att:  

För Vygotskij är social kompetens ett fundament i alla människors utveckling. Social kompetens är alla 

former av mänskligt samspel, och samspel grundlägger utveckling (Strandberg 2006, s.47). 

 

Inom den sociala kompetensen tar Vygotskij upp att samspel grundlägger kompetens: 

Vygotskij menade att människors samspel inte bara är en metod som kan stödja lärande och utveckling. 

Han menade att samspel är lärande och utveckling(Strandberg 2006, s.47). 

 

Enligt skolverket ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som 

uttrycksform och kommunikationsmedel: 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg 

samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang. Undervisningen 

ska ge eleverna förutsättningar att utveckla musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete 

med andra, skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både 

möjlighet och tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska 

kreativitet (Skolverket, 2011 s. 100). 

 

3.1.2 Artefakter 

I Strandbergs Vygotskij i praktiken (2006) förklaras artefakter med vilka verktyg barnen har 

att tillgå i rummet.  Bygdèus (2015) tar också upp olika artefakter i sin avhandling 

Medierande verktyg i körledarpraktik. Artefakter är inte enbart fysiska verktyg utan kan 

också i en vidareutveckling ses som alla representerade verktyg i körledarpraktiken (Bygdèus 

2015 s.50) I vår studie kan artefakter kan ses som alla representerade verktyg i 

musikundervisningen. Primära artefakter beskrivs av Wartofsky (1979, Bygdèus 2015) som 

de som används direkt i praktiken. Det kan vara fysiska verktyg så som såg, hammare, yxa 

med mera, men också tekniska hjälpmedel som underlättar våra handlingar på olika sätt i 

situationen (Bygdèus 2015) I denna undersökning om ensembleundervisningen är 
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musikinstrumenten en primär artefakt. Även tekniska hjälpmedel samt mjukvara som en 

artefakt vilket i sin tur kan leda till informellt lärande.  

3.1.3 Informellt lärande 

Begreppet informellt lärande beskrivs av Klerfelt och Haglund (2011) i boken 

Fritidspedagogik - fritidshemmets teorier och praktiker som spontant, och inte reglerat av 

scheman, mål eller planer som är förutbestämda. Individens eller individernas intresse är 

avgörande och centralt för informellt lärande (Klerfelt & Haglund 2011 s.105).  

 

Hansson och Lundbeck (2011) tar upp skillnaderna mellan formellt och informellt lärande i 

deras avhandling Från träsko till lacksko. Formellt och informellt lärande ska inte ses som 

motpoler till varandra utan att de kompletterar varandra i de flesta lärsituationer (Folkestad 

2006, Hansson, Lundbeck 2011). Lucy Green är framträdande i sin beskrivning av informellt 

lärande som ett lärande med en känsla av frivillighet (Green 2008, Hansson, Lundbeck 2011).  

 

Green (2008) talar om att musiker i informella sammanhang sinsemellan värdesätter vänskap, tolerans, 

delad musiksmak, engagemang, ansvarstagande och lyhördhet. Dessa aspekter påverkar också den 

musikaliska gestaltningen och känslan i musiken. Green menar också att ett kännetecken för informella 

praktiker är den stora glädje som finns där och känslan av att spelandet inte är ett måste som en lärare 

tvingar på. Det finns inga läxor inga prov, istället legitimeras lärandet av musik genom att den som 

deltar känner personlig tillfredställelse av att bara göra det (Green 2008, Hansson, Lundbeck 2011). 

 

3.2 Sammanfattning av tidigare forskning och teoretiska perspektiv 

En sammanfattning av tidigare forskning som innehåller ensembleundervisning, artefakter 

eller informellt lärande är Andersson (2011)  skriver om elever som slutat skolan men 

beskriver vad musikundervisningen betytt för deras fortsatta intresse för musicerande av olika 

slag. Linge (2013)  tar upp en kreativ musikundervisning. Backman Bister (2014) skriver 

bland annat om kamratlärande i sin bok. Johansson (2005) Ensembleledning och ledarskap i 

mindre grupper. Zandén (2010) som samtalar om samspel med musiklärare på gymnasiet. 

Ericsson, Lindgren (2011) skriver om genusperspektiv och vilka fördelar elever har som kan 

lite mer än de andra när de ska spela ensemblespel i skolundervisningen. Alla dessa berör 

ensembleundervisning och har varit intressant för oss i den egna undersökningen som 

genomförts. 
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4. Metod 
 

I detta metodkapitel presenteras och redogörs för val av insamlingsmetod, 

undersökningsgrupp, etiska aspekter, genomförande, och bearbetning och analys. 

 

4.1 Val av insamlingsmetod:  

Uppsatsen har en kvalitativ ansats. Kvalitativa metoder används för att samla in empirisk 

data. På så sätt ”kan vi fråga människor hur och varför de gör saker eller vad de tycker och 

tänker” (Ahrne & Svensson, 2015 s. 8). I den här uppsatsen används intervjuer, observationer 

och analys av data. Beteckningen kvalitativa metoder har vuxit fram som en motsats till 

kvantitativa metoder. Ett alternativ har varit att tala om ”mjukdata” i förhållande till 

“hårddata” (Ahrne & Svensson, 2015 s. 9 ). Intervjuerna har skett med elever i årskurs tre, 

sex och nio i så kallade fokusgrupper. Fokusgruppsmetoden kan definieras som diskussioner i 

grupp där människor möts för att på ett fokuserat sätt diskutera olika aspekter av ett ämne 

eller tema (Krueger & Casey 2008, Ahrne & Svensson 2015). Valet att göra intervjuerna i 

fokusgrupper motiveras med att den är en metod där människor tänker tillsammans: 

Fokusgruppmetoden har visat sig vara mycket användbar för att utforska hur människor tänker och 

talar om ett speciellt ämne (Ahrne & Svensson, 2015 s. 81). 

 

Två grundskolor i Sverige står som objekt för datainsamlingen. Arbetet med att intervjua har 

även skett efter vad som specifikt rör intervjuer med barn. Inför mötet med barnen och 

konstruktioner av intervjufrågor har vi tagit del av Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling 

Samuelssons (2012) bok Att förstå barns tankar. Där framgår vikten av öppna respektive 

slutna frågor. Göran Ahrne och Peter Svenssons (2015) bok Handbok i kvalitativa metoder 

har också varit vägledande i valet av metod.  Sju grupper från varje skola har intervjuats i 

fokusgrupper. Frågorna är ställda till alla i gruppen vilket uppmuntrar till en diskussion. Det 

den som intervjuar barn ska tänka på och den som intervjuar tagit hänsyn till är att det skall 

vara en lugn plats, att det skall finnas någon form av bandspelare och papper och penna. 

Forskaren som intervjuar skall också kunna intervjufrågorna utantill, så att det inte behöver 

bläddras onödigt mycket bland papper (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012).  
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4.2 Val och beskrivning av undersökningsgrupp 

Våra informanter representerar underlag från två grundskolor i Sverige. Valet diskuterades 

fram till att undersökningen skulle göras i årskurs tre, sex och nio. Ett utskick med ett 

personligt brev till föräldrar i berörda årskurser gjordes. Där informerades om att vi skulle 

göra en undersökning om elevers uppfattningar om ensemblespel. Föräldrarna fick godkänna 

om deras barn fick delta i studien. För att få en slumpmässig gruppsammansättning i denna 

uppsats har vi valt att sätta ihop grupper där de fyra första föräldrar som godkänner intervjun 

med deras barn, utgör en grupp. Nästa fyra föräldrar som godkänner utgör nästa grupp och så 

vidare. På detta sätt slumpas gruppsammansättningen. Ett slumpmässigt urval innebär att 

”alla individer som är aktuella har lika stor sannolikhet att bli utvalda” (Bell, 2006 s. 148).  

 

4.3 Etiska aspekter 

Intervjuerna har gjorts med elever från två grundskolor i Sverige. Vi två som tillsammans 

genomfört en kvalitativ undersökning måste se till att det material som kommer in inte skadar 

intervjupersoner på något sätt. Att vi skriver på ett sådant sätt att det inte går att urskilja vem 

som sagt vad eller vilka personer som deltagit i studien. Detta innebär att det inte tas med 

sådan information som inte är relevant för vår studie. Det handlar också om ett personligt och 

vänligt bemötande: 

En del av forskarrollen i själva intervjusituationen handlar om etiska aspekter som att vara human, 

sensitiv, empatisk och förstående (Ahrne & Svensson, 2015 s. 61) 

 

De forskningsetiska riktlinjer som finns har följts. Informationskravet som innebär att  

vi informerar om att det inte kommer framgå vem som sagt vad eller att det inte kommer 

finnas med några namn. Att det är helt frivilligt att bli intervjuad och att respondenten när 

som helst kan avbryta om denne inte längre vill vara med. Samtyckeskravet som innebär att 

vi skickat ut ett föräldrabrev där vi skrivit vad vi forskar om och föräldrarna skriver på om de 

samtycker till att eleverna får delta i vår undersökning. Konfidentialitetskravet som innebär 

att vi som forskar har tystnadsplikt om etiskt känsliga uppgifter. Det fjärde och sista kravet är 

nyttjandekravet. Det innebär att uppgifter som vi samlat in inte får användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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4.4 Genomförande 

Planeringen av själva genomförandet har skett mycket genom telefonsamtal då vi två bor i 

olika städer. Några resor har det blivit till att både planera upp intervjuerna och till att utföra 

dem. Det bestämdes att intervjuerna skulle ske på två grundskolor i Sverige och att 

inriktningen skulle vara årskurs tre, sex och nio. Inriktningen på just tre, sex och nio var att i 

dessa årskurser finns det centralt innehåll för årskurs tre och centralt innehåll samt 

kunskapskrav för årskurs sex och nio (Skolverket 2011). Elevernas uppfattningar om 

ensemblespel i musikundervisningen år fokus för studien. Efter lite diskussioner blev 

metodvalet fokusgrupper, anteckningar och ljudinspelning. Två besök på två olika 

grundskolor planerades in. Det gjordes sju intervjuer på varje skola i fokusgrupper på 3-4 

elever i varje grupp. Vi har både spelat in ljud och skrivit ner svaren skriftligt, så mycket som 

hanns med under intervjuerna och sedan transkriberat intervjuerna hemma. Tidsmässigt har 

intervjuerna pågått mellan 15-25 minuter och varje fokusgrupp har bestått av 3-4 elever vid 

varje tillfälle. Eleverna informerades innan vad intervjun kommer att handla om och att det 

när som helst går att avbryta och att inte behöva delta mer om eleven skulle känna någon 

tveksamhet. Eleverna har blivit informerade om de etiska regler vi följt som innebär att det 

inte ska kunna utläsas vem som sagt vad eller vilken klass eller skola eleven går i. När 

intervjuerna var slutförda så tog efterarbetet med transkriberingen av alla svar vid. Till sist 

träffades vi för att gemensamt gå igenom alla svar och göra en gemensam analys, och att få 

fram ett resultat som kunde presenteras i uppsatsen. Sammanlagt deltar 52 elever i denna 

studie. 

   

4.5 Bearbetning och analys av det insamlade materialet 

Eleverna var väldigt pratglada om ämnet, diskussionen har lett fram till nya följdfrågor och 

beskrivningar om uppfattningar inom ensembleundervisningen. Transkriberingen har tagit 

mycket tid i anspråk. Svårigheten i transkriberingen har varit att ibland blev det svårt att höra 

vem som säger vad eftersom deltagarna pratade i mun på varandra. Efter att genomförandet 

av våra intervjuer som spelades in med ljud och fördes skriftliga anteckningar kring, har vi 

träffats, skrivit rent och sammanställt under de rubriker som finns i resultatdelen. Vi har 

gemensamt diskuterat fram vår analys och sammanställt vårt resultat och lyft det vidare i 

diskussionsdelen. Analysen har gjorts efter elevernas uppfattningar om ensemblespel i 
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musikundervisningen, informellt lärande men också en analys utifrån Vygotskijs teorier om 

artefakter som innebär vilka verktyg eleverna har att tillgå i musiksalen. I diskussionen lyfter 

vi det analyserade materialet med litteratur från litteraturgenomgången. 
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5. Resultat 
 

I detta resultatkapitel redovisas och presenteras analys av intervjuer med elever i årkurs tre, 

sex och nio. Av de intervjuer vi genomfört framgår att ensemblespel är ett ämne eleverna 

gärna pratar om och tycker är väldigt roligt. På vissa frågor är eleverna väldigt enade medan 

på andra frågor så går deras tankar isär. Efter varje rubrik har vi gjort en första 

sammanfattande innehållsanalys kallad konklusion. Allra sist i resultatkapitlet kommer en 

sammanfattning av resultat. Resultatkapitlet svarar på fråga ett till sex. 

5.1 Att spela tillsammans 

Under denna rubrik redovisas frågor om vad som händer när eleverna spelar tillsammans. 

14 fokusgrupper har svarat i undersökningen. 

 

Här svarar åtta grupper att det blir musik, sju grupper säger att de lär sig samarbeta. Fyra 

grupper svarar att de lär sig hålla takten och att det bildas ljud. 

Tre grupper av de som vi intervjuat säger också att de kan lära känna mera kompisar och att 

de lär sig spela tillsammans. Här följer ett exempel av de intervjuer vi gjort. Vi har valt att 

intervjua i fokusgrupper med 3-4 elever i varje grupp. 

Vi betecknar oss som intervjuade som X och eleverna som A-D. 

 

X- Vad händer när man spelar tillsammans? 

A- Man spelar tillsammans. 

B- Man kan bilda ett band. 

X- Bra man kan spela tillsammans eller bilda ett band. Finns det något mer? 

C- Det är roligt. 

D- Det låter högre. 

X- Det är roligt och låter högre! På vilket sätt då? 

C- Det är roligt att spela tillsammans. 

D- Och det är då det låter högre när man spelar ihop typ. 

X- Ja, just det. Bra tankar. Kommer ni på något mera? 

B- Man kan lära sig spela på instrument. 

C- Och lära sig melodier. 

X- Ja, vad bra. 

D- Man lär sig mest musik när man spelar tillsammans istället för att prata om det. 

A- Man träffar nya kompisar. 
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En första analys av 14 gjorda intervjuer är att det som händer när eleverna spelar tillsammans 

med andra, är att det blir musik och att de samarbetar var de vanligaste svaren vi fick. Så för 

att skapa musik måste de samarbeta. En annan sak som flera av eleverna svarade var att de 

träffade nya kompisar. För en del kunde det också innebära att de träffar nya kompisar med 

ett gemensamt intresse som gör att de börjar umgås på fritiden också.  

 

Konklusion: Samarbete leder fram till att det blir musik. Flera elever tycker att de lärt känna 

nya kompisar att musicera med, samt dela ett gemensamt intresse både i skolan och på 

fritiden. 

 

 5.2 Val av instrument 

Under denna rubrik redogör eleverna för vilka instrument som de uppfattar är lättast eller 

svårast att lära sig spela på. 14 fokusgrupper svarade på frågan. 

      

Här fanns väldigt varierande svar. Det var intressant att höra dialogen mellan eleverna om 

vilka instrument som de tror är lättast eller svårast att lära sig spela på och varför.  Det 

instrument som fick flest röster på att vara lättast var trummor. Åtta grupper nämnde detta. 

Anledningen skulle då vara, enligt ett flertal elever att trummor var enklast för att om de bara 

kunde slå på dem så kom det ljud. Framförallt så tyckte elever i årskurs tre att det verkade 

enklast. Det var också en av orsakerna till att fyra grupper tyckte att keyboard var det lättaste 

instrumentet att lära sig spela på. Det var bara att trycka ner tangenten så kom det fram ljud 

och kunde låta bra direkt. Det svåraste instrumentet fick vi väldigt varierande svar på men 

blåsinstrument och gitarr dominerade där. Gitarr för att det var många olika moment att hålla 

reda på och för att eleverna fick ont i fingrarna efter ett tag. Blåsinstrument för att det också 

var många olika moment för att kunna spela och för att det ska låta bra. För elever på 

högstadiet kunde sång vara något som var enklast att lära sig. Det motiverades med att 

eleverna alltid har med sig sången. Både hemifrån eller från skolan. Så här kunde det låta 

under andra intervjun: 

 

X- Vilket instrument tror ni är lättast att lära sig? 

A- Trummor för man sitter bara still och rör händerna. 

B- Gitarr. 

X- Trummor säger du och gitarr. Varför gitarr? 
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B- För att det är lätt att lära sig ackorden. 

X- Vad säger ni andra? 

C- Det beror på vilken låt det är. 

X- På vilket sätt menar du då? 

C- Olika instrument kan vara lätt eller svårt att lära sig beroende på vilken låt det är. 

X- Ja så är det. 

D- Jag tycker keyboard. 

X- Varför tror du det är lättast? 

D- Man trycker bara ner en knapp så kommer det en ton. 

B- Det kan också vara ukulele för att det är så få strängar. 

X- Ja så kan det vara. Vilka bra tankar ni har. Kommer ni på något mera? 

A- Bongotrummor. Det är ju också bara att slå. 

C- Jag tror att sång kan vara lättast. 

X- Varför då? 

C- För att man är van att sjunga och att det är lätta att lära sig. 

X- Ja, just det. 

D- På kulturskolan stod det att blockflöjt var lättast att lära sig. 

X- Jaha, vad tror ni om det då? 

Alla elever säger kanske men att det är svårt att veta när man inte har provat. 

  

När vi analyserar det här så ser vi att vi fått många olika svar. De flesta i lågstadiet tror att 

trummor är lätt för att det inte är så många olika delar att hålla reda på, Dessutom så får dessa 

elever alltid ljud direkt när de spelar. Det var samma orsak som elever som tyckte att 

keyboard eller piano var enklast att lära sig. Vi ser också att det som flera av eleverna har 

svarat är lättast är de instrument som eleverna har spelat på förut eller i alla fall provat på och 

har en viss vana med. 

 

Konklusion: Det lättaste instrumentet att lära sig är de som eleverna får ljud i direkt när de 

spelar på, som trummor och keyboard enligt eleverna i de lägre åldrarna. I årskurs sex och nio 

så är elevernas uppfattningar att det är de instrument som de är mest förtroliga med och har 

övat på innan, som är lättast att lära sig. 

  

5.3 Instrument 

Under denna rubrik redovisas svaren på vilka instrument som eleverna uppfattar är svårast att 

lära sig spela på. 14 fokusgrupper har svarat på frågan. 
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På frågan om vilket instrument som var svårast så fanns många olika svar. 

Flera av eleverna tror att blåsinstrument kan vara det som är svårast. Både att lära sig spela på 

och att få ljud i. Gitarr var ett annat instrument som många av eleverna tyckte var svårast att 

lära sig. Det berodde både på att det var många olika moment och att det gör ont i fingrarna 

efter ett tag. Sång kunde också vara svårt för då måste man kunna sjunga var det en elev som  

sa och flera höll med. Trummor nämndes som ett svårt instrument för att det är flera olika 

moment för att kunna spela riktigt bra och att det är svårt att hålla takten eller att göra två 

saker samtidigt.  Så här sa eleverna under en intervju: 

 

X- Vilket instrument tror ni är svårast att lära sig spela på då? 

A- Keyboard. Det är svårt med alla toner och man måste kunna spela melodier. 

C- Jag tror flöjt för man ska hålla fingrarna på rätt hål typ. 

X- Så keyboard och flöjt tror ni är svårast? 

C- Ja eller trombon för där måste man dra exakt för att få rätt ton. 

B- Jag tror bas. 

X- Trombon låter svårt och du tror bas. Varför då? 

B- För att det inte låter så bra om man bara slår på strängarna som på en gitarr till exempel. 

X- Nej, just det. Kommer ni på något mer? 

D- Jag tycker gitarr är svårast. 

X- Vad är det som gör att det är svårast? 

D- Man ska hålla fingrarna på rätt strängar och trycka ner strängarna. Och så gör de ont i fingrarna efter 

ett tag. 

A- Så kan det vara svårt att hinna byta ackord och byta vid rätt ställe. 

X- Ja, just det så kan det vara. 

  

En första analys här är att det som eleverna har testat på minst eller inte känner en 

förtrogenhet till är det de tycker är svårast. Att ett instrument är svårt beror på att det ingår 

flera moment för att kunna spela eller att få det att låta bra. Det många av eleverna tänkte på 

då var blåsinstrument av olika slag. Uppfattningen var att det nog var svårt att få ljud i 

blåsinstrument och att det var flera olika moment för att kunna spela och få det att låta bra, 

och att det ser tekniskt svårt ut att spela.  Gitarr har varit något de yngre framför allt tycker är 

svårt. Detta nämnde fem grupper. Återigen för att det också är många olika moment att hålla 

reda på och att det gör ont i fingrarna efter en stund. Tre grupper tyckte keyboard eller piano 

var något som var svårt för att det var mycket att hålla reda på med både melodi och komp. 

Tre grupper svarade att trummor var svårt för de olika delarna som sätts ihop för att det ska 
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bli ett komp och att det inte är lätt att hålla en jämn takt.  

 

Konklusion: Här uppfattar elever i de lägre åldrarna att de svåraste instrumenten är de som 

innehåller många olika moment för att lära sig. Ackord på gitarr eller blåsinstrument av olika 

slag var några exempel som nämndes. De äldre barnens uppfattningar är att trummor är ett 

instrument som är svårt att lära sig spela bra på, då det också är många olika moment som 

måste stämma för att det ska låta bra. Många säger också att de instrument de är minst 

förtroliga med, och inte testat på så ofta, uppfattas som svåra att spela på. 

 

5.4 Nyttan av ensemblespel 

Under denna rubrik redovisas frågor om eleverna kan ha nytta av att spela tillsammans med 

andra vid något annat tillfälle. 14 fokusgrupper svarade på frågan. 

 

Vad har vi egentligen för nytta av att lära oss spela ensemblespel? Frågan som ställdes till 

eleverna fick många olika svar! Det kunde vara bra om någon vill bli artist eller ska uppträda. 

Nyttan av att lära sig i skolan kan vara att det skapar ett intresse och elever fortsätter till 

kulturskolor eller liknande. Ett annat svar var att det känns annorlunda beroende på vem som 

de spelar med. Om en elev spelar med någon som är jättebra så är det enklare att spela själv. 

Någon svarar att det blir ett intresse som de kan hålla på med på fritiden och de andra i 

gruppen håller med. Många av eleverna kommer in på den sociala biten angående den frågan. 

De svarar med ord som att det blir Teamwork, de lär sig samarbeta bättre eller att de lär sig 

lyssna på varandras åsikter. Nio grupper svarade så. Så här sa eleverna under en intervju: 

  

X- När du lär dig spela med andra kan du ha nytta av det någon annan gång då? 

A- Ja om man vill bli artist eller starta band. 

C- Man kan bli intresserad av ett instrument som någon kompis spelar. 

X- Bra! Starta band eller bli intresserad av ett instrument som en kompis spelar. 

Kommer ni på något mera? 

B- Om en grupp är nybörjare så kan man lära en kompis, eller att man i små grupper lär andra. 

X- Så nyttan av ha lärt sig spela är att man kan lära ut till andra? 

Alla i gruppen svarar ja. 

X- Kommer ni på något mera? 

D- Man lär känna varandra mer och jobba i grupp. Om man inte känner varandra så kan det vara 

pinsamt om man spelar fel. Om man spelar mycket med varandra så blir man ju trygg. 
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A- Om man är på en scen så är det bra att man är flera, är det inte lika läskigt. Har man gjort det än 

gång så blir det inte lika läskigt andra gången. 

X- Så nyttan är att man lär känna varandra och det skapar en trygghet? Och om man är flera på en scen 

under ett framträdande så är det också tryggare än att vara ensam? 

A- Ja. 

X- Bra, så nyttan är att man träffar nya kompisar och att det skapar trygghet. Kommer ni på något 

mera? 

B- Det man lär sig i ett band kan man träna på hemma. 

C- Om man har en redovisning i något annat ämne så kan jag gå in och hjälpa så att det inte riktigt 

märks. 

X- Hur menar du då? 

C- Att man lär sig samarbeta bättre. 

X- Samarbeta bättre vad bra. 

C- ja, det blir typ som teamwork. 

  

I analysen av den här frågan finns klara samband mellan årskurserna. Eleverna lär sig 

samarbeta, ta hänsyn, tillit och lära sig att hjälpa varandra. Det är vad eleverna svarar när de 

får frågan om de har nytta av ensemblespel någon annan gång mer än i skolundervisningen. 

Och de är eniga i alla ålderskategorier.  

 

Konklusion: De flesta elever är eniga om att de har nytta av att lära sig spela tillsammans 

med andra. Deras uppfattningar är att de måste samarbeta, visa hänsyn, tillit och att lära sig 

hjälpa varandra för att det ska fungera i en ensemblegrupp. Det är något som de tar med sig 

till andra ämnen eller lektioner också. 

  

5.5 Kamratlärande 

Under denna fråga redovisas svar om eleverna tycker att det är bra om någon i 

ensemblegruppen kan lite mer än de andra. 14 fokusgrupper svarade på frågan. 

 

Den här frågan var den som alla elever var mest eniga i. Alla grupper som intervjuats i 

årskurs tre, sex och nio har svarat ja. De har svarat ja för att då kan den lära de andra. Så här 

kunde det låta under en intervju: 

 

X- Är det bra om någon i gruppen kan lite mer än de andra? 

Alla i gruppen svarar Ja. 
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A- Då kan ju någon som kan visa de andra. 

C- Ja, för då kan den lära. 

B- Om man exempelvis ska spela gitarr och det är någon som kan lite mer än de andra, så kan den 

personen lära ut. 

X- Ja, just det vad bra. 

D- Eller om någon spelar piano och t.ex. inte vet vilken tangent man ska trycka ner. Då kan man ju få 

hjälp av någon som vet typ. 

X- Ja det är ju jättebra! Har ni några flera tankar kring det här? 

A- Man kan hjälpa varandra så lär man sig fortare, och om man känner varandra så kan man gå hem 

och träna. 

X- Ja, just det. 

C- Det kan också vara lite dåligt. 

X- Hur menar du då? 

C- Jo, för att om man ska lära de andra så kan man ju alltid lite mer. 

B - Det kan också vara så att den som är bättre och kan lite mer än de andra kan spela fortare och att de 

andra inte riktigt hänger med. 

X- Ja, så kan det vara. 

  

Analysen här är att det är överväldigande ja för kamratlärande. Fördelarna är tidsmässiga för 

att det går fortare. Eleverna lär sig själv att bli bättre genom att lära andra. Det negativa kan 

vara att det kan hämma utvecklingen för den som kan lite mer. Och att den personen inte är 

lärare och kan lära ut för svårt, för snabbt eller fel teknik. 

 

Konklusion: Kamratlärande var något som alla grupper ser som ett bra sätt att lära sig spela 

på. När läraren har gett instruktioner så är det mycket bra om någon i gruppen kan lite mer 

och kan hjälpa till att förklara för de andra hur de ska spela. 

 

5.6 Lärarens roll 

Under denna rubrik så redovisar vi svaren på om eleverna klarar sig utan sin lärare eller när 

läraren ska hjälpa till. 14 fokusgrupper svarade på frågan. 

 

När vi ställer den här frågan så går elevernas tankar väldigt olika. En del svarar spontant ja 

och andra säger nej.” Utan lärare inget lärande” var det en elev som sa. Eller om någon är 

väldigt duktig klarar den sig själv, men om denne precis har börjat så behöver denne en lärare 

sa en annan elev. Flera av eleverna tänker att det är lättare att klara sig utan lärare ju mer de 
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har lärt sig. Men alla 14 grupper är överens om att de måste ha en lärare för att komma vidare 

i sitt lärande. Vi börjar vår intervju med att fråga: 

 

X- När ska läraren hjälpa till? 

A- Läraren ska hjälpa till när man behöver hjälp. 

B- Läraren kan visa till exempel ackorden först och sedan klarar man sig lite själv. 

X- Så läraren ska hjälpa till när man behöver hjälp och t.ex. hjälpa elever igång med ackord så de kan 

öva vidare lite själva sedan? 

A+B - Ja. 

X- Har ni några andra tankar kring det här? 

D- Läraren ska hjälpa till när man ska lära sig något nytt eller när man ska ändra på saker. Då behöver 

man hjälp! 

X- Ja, just det. Jättebra. 

A- När man har en lärare så vet man vad man ska göra. 

B- Och så blir det inte så stökigt då. 

D- Om det inte finns någon lärare så lär man sig ju inget. 

C- Det är bra om en lärare leder gruppen. 

X- Så det är bra att det finns en lärare som sätter igång eleverna och sedan finns till hands så att det inte 

blir stökigt. Och att läraren ska lära ut nya saker. Har jag uppfattat svaren rätt? 

Alla svarar ja. 

X- Då undrar jag när behöver inte läraren hjälpa till då? När klarar ni er själva under ensemble spelet? 

A- Det beror helt och hållet på. Om man precis har börjat är det bra om läraren styr upp det. Men när 

man väl är igång och vet vad man ska göra så behöver läraren inte vara där lika mycket. 

B- När man väl kan lite grann så kan man hjälpa varandra. 

X- Vad bra så när läraren har hjälpt er igång så kan ni fortsätta lite själva och hjälpa varandra? 

A+B - Ja. 

X- Bra. Finns det andra tillfällen ni klarar er utan lärare? 

D- Om man är väldigt duktig klarar man sig själv, men om man precis har börjat så behöver man en 

lärare. 

C- Några skulle klara sig utan lärare, men ibland måste man ju fråga om det är svårt. 

X- Så om man är duktig är det lättare att klara sig själv 

D+C- Ja. 

  

Analysen av denna fråga är att det är bra om läraren finns med inledningsvis för att instruera 

och att komma igång med arbetet. Även här tas kamrat lärandet upp. Efter instruktioner från 

lärare så kan de ta hjälp av varandra i grupperna. Eleverna behöver tydliga, lärarledda 

lektioner i yngre åldrarna medan de äldre eleverna är mer självgående efter att ha fått 
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instruktioner. Läraren roll har mycket större betydelse i de yngre åldrarna. 

 

Konklusion: Tydliga instruktioner från läraren var viktigt för eleverna. Deras uppfattningar är 

att om de har fått tydliga instruktioner så är det lättare att hjälpa varandra i gruppen sedan.  

 

5.7 Informellt lärande 

Under denna rubrik redovisas svaren på om det finns andra sätt att lära sig spela ett 

instrument på än genom skolundervisningen. 14 fokusgrupper har svarat på frågan. 

 

Rörande den här frågan är eleverna väldigt insatta i att det finns många olika sätt att lära sig 

spela ett instrument på. Den digitala teknik som finns att tillgå är lättillgänglig för eleverna 

idag. Att ladda ner en app eller hitta information på internet genom t.ex. Youtube gör att det 

finns många olika sätt till lärande. 

Vår frågeställning är: Finns det andra sätt att lära sig spela ett instrument på än genom 

ensemble undervisningen i skolan? 

 

Här svarar alla 14 grupper att just Internet och YouTube är något som eleverna använt för att 

lära sig spela på. Men de belyser också att mobiltelefonen har en viktig funktion med dess 

appar. Som är ett bra sätt att utforska hur olika instrument fungerar, låter eller går att lära sig 

spela på genom appen. Här följer lite kommentarer från eleverna under en intervju: 

  

X- Då ställer jag sjätte frågan. 

Finns det andra sätt att lära sig spela ett instrument på än genom ensemble undervisningen i skolan? 

A- Ja man kan titta på video och ta hjälp av ackord, och titta när de visar hur det ska låta. 

X- Bra man kan titta på video. Finns det flera sätt. 

B- Ja man kan pröva sig fram hemma och se hur det låter. 

C- Men då måste man köpa ett instrument så man har det instrumentet hemma. 

X- Jättebra, man kan köpa ett instrument och pröva sig fram hemma. Finns det flera sätt? 

D- Det blir nog svårt utan lärare, tror jag. 

A - Fast man kan titta i böcker. Böcker är som nätet fast i pappersform. 

C- Böcker är bra fast det är ju inte så modernt. 

X- Så böcker är bra och du vill ha en lärare? 

D- Ja, eller så kan man lära sig av någon släkting som spelar. 

A- Eller så finns det ju appar och internet. Där det finns Youtube eller Garageband. 
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X- Hur kan man lära sig genom Youtube? 

A- Man söker bara på att lära sig till exempel spela gitarr, så dyker det upp en person på skärmen som 

lär dig spela gitarr och visar hur du ska göra. 

X- Det låter ju som ett bra sätt att kunna lära sig på. 

A- Jag tittade efter ett solo på nätet och lärde mig hur jag skulle spela det. 

X- Jättebra, Finns det flera sätt? 

B- Man kan gå i musikskola. 

X- Det kan man göra. Vilka bra tankar och svar vi har fått. Om man inte har något instrument hemma 

då, kan man lära sig iallafall då? 

A- Ja det finns Garageband och man kan spela alla instrument i appen. 

X- Hur menar du då? 

B- Man kan ladda ner appar hemma som det finns instrument i. 

X- Vilka instrument då? 

A- Nästan alla. Gitarr, trummor, bas och i Garageband finns fiol och så. Och så kan man spela på 

instrumenten i apparna. 

X- Det låter ju jättebra. 

D- Man kan slå olika takter på kanske en stol eller kastruller eller på sina knän. 

X- Ja, just det och spela olika rytmer så? 

D- Ja. 

  

Vår analys av denna fråga är att eleverna är väldigt medvetna om vilka externa hjälpmedel 

som finns att tillgå. Där finns allt från Garageband, Youtube, Internet och dess sökmotorer. 

Vanliga traditionella läroböcker nämns också. De är väl medvetna om musikskolor och 

utomstående instrumentlärare. Det märks på eleverna att de är väl insatta i hur de kan lära sig 

spela olika instrument eller använda den digitala tekniken. 

 

Konklusion: Här märks att eleverna är väl insatta i hur de kan lära sig spela instrument genom 

olika appar eller olika sökmotorer på Internet. Det märks heller ingen skillnad mellan de olika 

årskurserna vi intervjuat, utan de flesta eleverna är mycket väl insatta i den moderna IT- 

tekniken som finns som hjälpmedel till att lära sig spela ett instrument.  

 

5.8 Sammanfattning av resultat 

En sammanfattning av resultatet är att ensemblespelet leder till nya kontakter eller ny 

vänskap för en del elever. Samarbete i gruppen leder fram till att det blir musik. En lärare ska 

vara med och ge tydliga instruktioner som en inledning som i sin tur gör att eleverna kan 
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hjälpas åt att lära ut till varandra (kamratlärande). När det gäller vilket eller vilka instrument 

som är lättast eller svårast att lära sig spela på så varierar svaren. De instrument som eleverna 

är mest förtroliga med och som de lärt sig spela på i musikundervisningen angavs ofta som 

lättast. Men också de instrument som var lätta att få ljud i och att det låter någorlunda bra 

direkt när de spelar, som till exempel trummor eller keyboard. Det svåraste instrumenten att 

lära sig enligt elevernas uppfattning var de instrument som innehöll många olika moment för 

att de skall låta bra. Det kunde vara gitarr eller blåsinstrument av olika slag. Alla grupper vi 

pratade med tyckte det var mycket bra om en i ensemblegruppen kunde lite mer än de andra 

för att då kunde han eller hon lära ut till de andra. På frågan om eleverna kan lära sig att spela 

ett instrument utanför skolundervisningen, så visste de allra flest eleverna hur de kunde gå 

tillväga. Att söka information hemma på internet eller titta på en Youtubevideo där det finns 

instruktioner var inget nytt för eleverna. 
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6. Analys utifrån teoretiska begrepp 
 

I detta kapitel redovisas analys utifrån teoretiska begrepp som artefakter och informellt 

lärande och svarar på fråga 1-6. I undervisningssammanhang ser vi musikinstrumenten som 

primära artefakter. Med artefakten tekniska hjälpmedel och mjukvara finns även en koppling 

till informellt lärande vilket vi tar med i analysen.  

  

6.1 Artefakter 

Vilka artefakter, alltså verktyg, har barnen tillgång till i rummet? (Strandberg 2006, s. 24). 

Musiksalarna som besöktes är bra utrustade med olika instrument. Det finns till exempel 

gitarrer, basar, keyboards, trummor och sånganläggningar. På frågan till eleverna vilket 

instrument de uppfattar är lättast eller svårast att lära sig, så har vi fått många olika svar. De 

flesta i lågstadiet tror att trummor är lätt för att det inte är så många olika delar att hålla reda 

på, dessutom så blir det alltid ljud direkt när de spelar. Det var samma orsak som elever som 

tyckte att keyboard eller piano var enklast att lära sig. Det som flera av eleverna har svarat är 

lättast är de instrument som eleverna har spelat på förut eller i alla fall provat på och har en 

viss vana med. 

 

Det som eleverna har testat på minst eller inte känner en förtrogenhet till är det de tycker är 

svårast. Att ett instrument är svårt beror på att det ingår flera moment för att kunna spela eller 

att få det att låta bra.  

Det många av eleverna tänkte på då var blåsinstrument av olika slag.  

Uppfattningen var att det nog var svårt att få ljud i blåsinstrument och att det var flera olika 

moment för att kunna spela och få det att låta bra, och det ser tekniskt svårt ut att spela.  

Gitarr har varit något de yngre framför allt tycker är svårt. Också för att det också är många 

olika moment att hålla reda på och att det gör ont i fingrarna efter en stund. Keyboard eller 

piano var det många som tyckte var svårt för att det var mycket att hålla reda på med både 

melodi och komp. Trummor var svårt för de olika delarna som sätts ihop för att det ska bli ett 

komp och att det inte är lätt att hålla en jämn takt.  

När vi pratar om ensemblespel med eleverna så framgår det ganska snabbt att 

eleverna tycker att det är väldigt roligt att spela på olika instrument. Flera av instrumenten 

nämns som både enkla och svåra. Trummor till exempel, var det många av eleverna på låg 
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och mellanstadiet som tyckte var enkelt för att de får ljud i dem bara de slår på dem. När vi 

sedan ställer samma frågor till elever i åk 9 så ser de helt andra aspekter på trumspelandet. 

Deras uppfattning är att det är många olika moment som ingår för att kunna spela trummor. 

Gitarr är också ett sådant instrument där uppfattningarna skiljer sig i låg, mellan och 

högstadiet. Den gemensamma nämnaren är att de allra flesta tycker det är roligt att spela 

gitarr. De yngre åldrarna tycker det är svårare, men att de äldre eleverna uppfattar det som 

lättare, men nämner också att det kan vara svårare beroende på vilken låt som ska spelas och 

om de ska kompa eller spela solo. 

 

6.2 Informellt lärande 

För att ta reda på hur eleverna kan lära sig av informellt lärande, alltså icke lärarledda 

lektioner, ställde vi frågan om det finns andra sätt att lära sig ett instrument på än genom 

skolundervisningen. Det visade sig ganska snabbt i undersökningen att både de äldre och 

yngre barnen är mycket väl insatta i hur de kan lära sig spela ett instrument utan en lärare på 

skolan. Den moderna IT-Teknik som finns att tillgå idag används av de flesta barn och 

ungdomar. När det gäller musik nämner de allt ifrån GarageBand, YouTube, mobilappar och 

olika studioprogram som finns att tillgå på nätet. Många visste också exakt vilka program de 

kunde använda även om de inte äger ett instrument hemma. I olika appar finns olika virtuella 

instrument att lära sig spela på som till exempel piano, gitarr, trummor och elbas. Detta 

informella lärande tar de sedan med sig tillbaka till musikundervisningen i skolan och vi får 

en bra mix av både formellt lärande genom lärarledda lektioner och informellt lärande där 

eleverna lär sig själva. Genom att se en musikvideo på till exempel Youtube så kan eleverna 

lära sig mycket inom musiken utan att de egentligen vet om det. Mycket av det vi har fått 

fram i våra intervjuer handlar om samspel och kamratskap. Utav våra 14 intervjuer vi har 

genomfört så är svaren som kan kopplas till informellt lärande väldigt lika, oavsett årskurs i 

grundskolan. De samspel som barnen tycker är möjliga är kamratlärande eller samarbete där 

elever lär av varandra, ibland utan att ens veta om att de lär sig. Oavsett om de är den som lär 

ut eller den som lär så är det ett lärande. “Vygotskij menade att människor i samspel inte bara 

är en metod som kan stödja lärande och utveckling. Han menar att samspel är lärande och 

utveckling” (Strandberg 2006, s. 47).  
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6.3 Sammanfattning av analys utifrån teoretiska begrepp 

Eleverna är väl medvetna om hur de kan gå till väga för informellt lärande. Både när det 

gäller att söka information på nätet eller att det finns böcker att köpa eller låna på olika 

bibliotek som handlar om att lära sig spela ett instrument. När det gäller artefakter så är de 

skolor vi besökte väl utrustade med de instrument som behövs för att spela ensemblespel 

tillsammans. Det finns säkert många skolor som inte har samma förutsättningar med 

elektriska instrument eller digitalteknik. Valet av vilka instrument eleverna har möjlighet att 

lära in styrs både av läraren eller vilket intresse eleverna har för olika instrument. 
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7. Diskussion 

 
I detta kapitel diskuteras tidigare forskning, teoretiska begrepp med resultat, det vill säga 

kapitel 3, 5 och 6. Det som förenar ensemblespel, artefakter och både formellt lärande som är 

styrt av en lärare till informellt lärande där eleverna lär av varandra eller på olika sätt i 

hemmiljön är samarbete och kamratskap visar vårt resultat. Det som överraskade oss mest var 

att det var så många elever som var för kamratlärande. Så för att få det bästa resultat gäller 

det för oss lärare att se till grupperna sätts ihop på så vis att eleverna trivs tillsammans och 

vågar säga vad de tycker och tänker i olika situationer. Men också att hitta lagom svåra och 

utmanande uppgifter som eleverna känner att de kan uppnå. ”Det är du tillsammans med dina 

elever, och dina elever i kommunikation med dig och varandra, som skapar en god lärmiljö” 

(Edberg, 2012). 

 

7.1 Att spela tillsammans. 

Det som händer när eleverna spelar tillsammans enligt eleverna är att det blir musik och att de 

samarbetar. Det var de vanligaste svaren vi fick. Så för att skapa musik tillsammans måste de 

samarbeta, och för att kunna samarbeta så behöver eleverna få ett så bra utgångsläge som 

möjligt till att spela ensemblespel och att lära sig spela ett instrument. Då är det viktigt med 

ett bra klimat i ensemblerummet. Om eleverna har ett försvarsinriktat klimat som innebär att 

det är mycket missnöje i gruppen och att var och en värnar om sitt, och att de kanske 

kritiserar varandra istället för att ge positiv feedback. Eller att eleverna ger varandra gliringar 

eller fastnar i det dåliga istället för att komma vidare med det bra. Ett sådant klimat är 

svårjobbat! Eleverna ska vara inställda på att kunna hitta en gemensam problemlösning och 

där deras olikheter skall ses som en tillgång. De ska känna trygghet i gruppen och kunna 

utvecklas och visa sina egna personligheter och inte behöva vara rädda för att någon annan 

ska döma eller kritisera dem eller deras åsikter. Med ett sådant klimat i ensemble gruppen så 

innebär det att eleverna får med sig det synsättet till andra lektioner eller på fritiden också. 

Det psykiska klimatet har inverkan på individens trivsel och engagemang och är därför 

betydelsefullt såväl tanke- känslo- och viljemässigt (Johansson 2005, s. 16). 

 

En annan sak som flera av eleverna svarade var att de träffade nya kompisar. För en del 

kunde det också innebära att de träffar nya kompisar med ett gemensamt intresse som gör att 
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de börjar umgås på fritiden också. Bergman (Bergman, 2011 i Ericsson & Lindgren 2011, s. 

57ff) behandlar genuskonstruktioner där rockband utgör normen. Enligt Bergmans 

undersökning har elever som spelar musik i band på fritiden ett stort försprång gentemot 

andra. Hennes studie har riktat sig till elever i årskurs 7-9. Kunskapsklyftan mellan de som 

musicerar på fritiden och de som inte gör det ökar för varje årskurs i pojkgruppen, medan det 

var en jämnare kunskapsnivå i flickgruppen. Bergman beskriver också att det är lättare för 

flickor att välja vilket instrument de vill spela i gruppen då de känner mindre krav på sig 

gentemot varandra än vad pojkar gör (Bergman, 2011; Ericsson & Lindgren, 2011 s. 57ff). 

Det samband som ses här är att eleverna som spelar på fritiden har ett försprång gentemot 

andra elever. Det är ofta de som hjälper till att lära andra elever, men läraren måste också se 

till att det finns uppgifter som är utvecklande för de elever som ligger steget före de andra. 

Som lärare uppfattar båda att flickor har lättare att anpassa sig till att prova olika instrument, 

medan det är vanligare att killarna påverkas av varandra och att valet av instrument görs av 

de som är populärast, så som trummor och gitarr eller det som kompisarna vill spela. 

 

7.2 Val av instrument. 

Elevernas val av instrument var en fråga med många olika svar. De flesta i lågstadiet tror att 

trummor är lätt för att det inte är så många olika delar att hålla reda på, Dessutom så får 

eleverna alltid ljud direkt när de spelar. Det var samma orsak som elever som tyckte att 

keyboard eller piano var enklast att lära sig. Vi ser också att det som flera av eleverna har 

svarat är lättast är de instrument som eleverna har spelat på förut eller i alla fall provat på och 

har en viss vana med. Det som eleverna har testat på minst eller inte känner en förtrogenhet 

till är det de tycker är svårast. Att ett instrument är svårt beror på att det ingår flera moment 

för att kunna spela eller att få det att låta bra enligt eleverna. Det många av eleverna tänkte på 

då var blåsinstrument av olika slag. Uppfattningen var att det nog var svårt att få ljud i 

blåsinstrument och att det var flera olika moment för att kunna spela och få det att låta bra, 

och det ser tekniskt svårt ut att spela.  Gitarr har varit något som framför allt de yngre tycker 

är svårt. Orsaken de nämner är att det är många olika moment att hålla reda på och att det gör 

ont i fingrarna efter en stund. Keyboard eller piano var något som många tyckte var svårt för 

att det var mycket att hålla reda på med både melodi och komp. Trummor var svårt för de 

olika delarna som behöver sättas ihop för att det ska bli ett komp och att det inte är lätt att 
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hålla en jämn takt. Backman Bister (2014) skriver i sin avhandling om vilka strategier 

musiklärare använder för att anpassa sin undervisning till elevernas olika förutsättningar i 

ensemblemusicerande i helklass. Våra strategier och kunnande som musiklärare tänker vi 

påverkar till hur mycket elever lär sig på olika instrument. Undervisningen handlar om att på 

ett professionellt sätt underlätta elevernas eller studenternas lärande genom att arrangera 

lärsituationer och ge återkoppling med utgångspunkt i didaktiska bedömningar (Zandén 

2010). Det är jätteviktigt för oss som lärare att ge en bra återkoppling och feedback till 

eleverna och att prata om bedömning. Framför allt för elever i årskurs sex och årskurs nio 

som skall ha betyg och behöver veta vad som krävs för de olika betygsstegen. 

  

7.3 Nyttan av ensemblespel. 

Här finns klara samband mellan årskurserna. Eleverna lär sig samarbeta, ta hänsyn, har tillit 

och lär sig att hjälpa varandra. Det är vad eleverna svarar när vi frågar om de har nytta av 

ensemblespel någon annan gång mer än i skolundervisningen. Och de är eniga i alla 

ålderskategorier. Eleverna påpekar att ensemblespel kan ge goda kunskaper för 

förutsättningar att samarbeta i andra skolsituationer som grupparbeten i andra ämnen. Elever i 

årskurs nio säger också nyttan av att kunna samarbeta ger viktig kunskap för framtiden när 

det gäller arbetslivet. Eleverna kan ha nytta av det genom att ett nytt intresse inom 

ensemblespel eller för ett enskilt instrument startar för en del elever i skolan. Det kan följa 

med dem och utvecklas vidare även efter avslutad skolgång. Det visar resultatet av 

Anderssons (2013) Avhandling Musikundervisningen i grundskolan - en lära för livet, på. 

Resultatet som Andersson (2013) fick efter att ha intervjuat människor som slutat 

grundskolan för många år sedan är att musikundervisningen kan påverka en elevs fortsatta 

förhållande till musik. 

 

7.4 Kamratlärande. 

Här finns ett överväldigande ja som svar för kamratlärande. Fördelarna är tidsmässiga för att 

det går fortare. Läraren får tid över att hjälpa till med sådant som är svårt. Eleverna svarade 

bland annat att de lär sig själv att bli bättre genom att lära andra. Några elever nämnde att det 

ibland kan vara enklare om en elev förklarar av den anledningen att de pratar samma språk. 

Kanske förklarar på ett enklare sätt. Det negativa kan vara att det kan hämma utvecklingen 
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för den som kan lite mer. Och att den personen inte är lärare och kan lära ut för svårt, för 

snabbt eller fel teknik. ”Kamratlärande ger möjlighet att ge mer berikande uppgifter till mer 

erfarna samtidigt som den mindre erfarna individen får möjlighet till extra stöd” (Backman, 

Bister 2014 s.162).  

 

7.5 Lärarens roll. 

Det är bra om läraren finns med inledningsvis för att instruera och att komma igång med 

arbetet enligt eleverna. Även här tas kamrat lärandet upp. Efter instruktioner från lärare så 

kan de ta hjälp av varandra i grupperna. Du behöver tydliga, lärarledda lektioner i yngre 

åldrarna medan de äldre eleverna är mer självgående efter att ha fått instruktioner. Läraren 

roll har mycket större betydelse i de yngre åldrarna. Rädslan är stor att det bara skulle bli 

stökigt, att eleverna inte skulle hålla sig till den uppgift de har utan istället göra det de vill 

göra. Som en elev sa, när läraren är där, då sköter vi oss. Att lärarens roll är viktig märks på 

svaren. Lärarens eller ledarens egenskaper och personliga kvalitéer såsom positiv inställning, 

tolerans, engagemang, empati eller att läraren ska vara både strukturerad och flexibel är också 

viktig för att det ska bli en bra lärandemiljö (Johansson 2005). 

  

7.6 Informellt lärande. 

Skillnaden mellan formellt och informellt lärande är att formellt lärande styrs av läroplaner, 

kursplaner, kurslitteratur och lärare. När det talar om informellt lärande så behöver det inte 

finnas någon avsikt att lära alls (Klerfelt och Haglund, 2011 s.100). Det blev en spännande 

diskussion under intervjuerna i den här frågan. Nästan alla ville berätta om hur det kan gå till 

att lära sig spela ett instrument utan att ha en lärarledd lektion i skolan, eller på en 

kulturskola. Det finns mycket hjälpmedel idag för att kunna lära sig spela ett instrument. Barn 

och ungdomar är väldigt duktiga på att använda sig av ny teknik och att hitta nya program i 

mobilens appar eller på internet som anknyter till att lära sig spela ett instrument eller för att 

kunna ta ut ackord, noter eller text till en viss låt. Eleverna är väldigt medvetna om vilka 

externa hjälpmedel som finns att tillgå. Idag har nästan alla barn en mobiltelefon med surf i, 

redan långt ner i åldrarna. Det är både på gott och ont men ur ett lär tillfälles perspektiv är det 

helt fantastiskt vilka möjligheter det finns. Där hittar eleverna allt från Garageband, YouTube 

till Internet och dess sökmotorer. Idag är det lätt för alla kategorier av musiker att 
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vidareutbilda sig inom det instrument de vill lära sig spela på. Det finns material till både 

nybörjaren och den mer erfarna musikern.  

 

Youtube är en del av ungas vardagliga musik erfarenheter, och en del av de erfarenheter de tar med sig 

till skolans musikundervisning (Ericsson & Lindgren, 2011 s. 160).  

 

Det är något som uppmärksammats i den vardagliga musikundervisningen. Eleverna har hört 

eller sett något på Youtube som de sedan vill lära sig spela, sjunga eller kanske ”bara” delge 

sina kamrater att det är en bra låt eller artist. Vanliga traditionella läroböcker nämns också. 

Eleverna är väl medvetna om musikskolor och utomstående instrumentlärare. Det märks på 

eleverna att de är väl insatta i hur de kan lära sig spela olika instrument eller använda den 

digitala tekniken. Linge (2013) har skrivit en avhandling som heter Svängrum - för en kreativ 

musikpedagogik. Linge tar del av musiklärares tankar och erfarenheter av kreativ 

undervisning där hon ser mekanismer som till exempel elevsamarbete, engagemang, 

kreativitetskänsla och självförtroende.  

 

Det finns många olika sätt att vara kreativ i sin ensembleundervisning idag som musiklärare. 

Att skapa musik och spela ensemblespel kan ske på många olika sätt. Under vår utbildning på 

Linnéuniversitetet fick vi titta på ett videoklipp där elever spelade ensemblespel. Det som 

gjorde det lite extra intressant var att de inte hade några akustiska eller elektriska instrument i 

klassrummet. De spelade alla instrument genom ett digitalt verktyg som heter Garageband på 

varsin Ipad. Det var ett kreativt sätt att spela tillsammans på. Med den teknik och hjälpmedel 

som finns att ladda ner från internet med olika gratisprogram, så är det lätt för dagens elever 

att vara kreativa och att kunna skapa musik på olika sätt. Dessutom är det lätt att kunna spela 

in det som barnen har skapat genom olika studioprogram eller appar i mobiltelefoner. Så att 

vara kreativ som ensemblegrupp och skapa och sedan kunna föreviga det på ett enkelt sätt är 

lätt idag till skillnad mot förr. 

 

7.7 Sammanfattande diskussion 

Det har varit en rolig och lärorik tid med de olika intervjuerna och elevernas svar. Det som 

känns positivt, är att eleverna verkligen “brinner” för att prata om ämnet. Men det som 

förvånade oss var hur allvarligt eleverna tog på sig rollerna som intervjuobjekt. 
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Diskussionerna fördes under städade former där vi lät varandra prata färdigt. Överhuvudtaget 

en trevlig samtalston. En samtalston vi inte alltid känner igen i ordinarie undervisning. Det 

kändes också som att vår intervjuteknik blev bättre och bättre för varje ny intervju och att 

följdfrågorna blev lättare att ställa. Det vi tar med oss ut i våra verksamheter är att många 

elever uppfattar att det behövs en bra och engagerad lärare för att ensembleundervisningen 

skall fungera.  

 

Angående frågeställningarna har dessa till stor del besvarats. Eleverna ser ensemblespel som 

en viktig och en givande del av musikundervisningen. Flera av eleverna kunde också se att 

samarbetsförmåga var nyttig kunskap när det gällde grupparbeten i andra ämnen. Några 

elever nämnde att detta var förmågor som skulle komma till nytta senare i livet på en 

arbetsplats. Många av svaren innehöll samspel och kamratskap som två ledord till 

ensemblespel. 

 

Kamratlärande var något som de flesta såg som något bra, och att det var utvecklande för 

både den som lär ut och den som lär in. Flera elever uppfattar att de träffar nya kompisar och 

att de börjar umgås på fritiden genom ett nytt gemensamt fritidsintresse. Detta var svar som 

inte riktigt var väntat. Framförallt att det var så många elever som svarade så. Det som också 

var nytt för oss var att det fanns olika svar på samma fråga. Till exempel vilket instrument 

som uppfattas lättast att lära sig spela på. I årskurs tre svarade de flesta elever att trummor var 

lättast för att det bara var att slå på och det lät ganska bra direkt. I årskurs nio kunde eleverna 

svara att trummor var svårast att lära sig för att det innehåller så många olika moment för att 

det ska låta bra.  

En förhoppning är denna uppsats skall bidra till ökad förståelse för hur elever 

uppfattar ensemblespel i musikundervisningen. Att uppsatsen också påvisar vikten av det 

sociala samspelet genom god kamratskap och samarbetsförmåga, har en stor roll för eleverna 

i en ensemblegrupp. Förmågor vi kan ha stor nytta av i andra sammanhang också. 

Sammantaget visar de här intervjuerna att det finns ett stort intresse och en stor glädje hos 

våra elever att lära sig spela ett instrument och att kunna delta i musikaliska sammanhang. 

Oavsett vilken nivå människor befinner sig på eller från vilken nationalitet vi har blir 

musiken något som förenar. Det spelar ingen roll om elever är nybörjare eller väldigt 

skickliga musiker, om de är lågstadieelever eller högstadieelever så kan de ändå spela 
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tillsammans. Tänk vilket fantastiskt yrke vi musiklärare har som får vara med och lära ut ett 

enskilt instrument, ensemblespel eller sång. Musikläraren får följa elevernas musikaliska resa 

och många gånger vara med i starten till något som kan bli till ett livslångt lärande inom 

musiken. Båda får ofta besök av elever som slutat på våra skolor men kommer och hälsar på 

och berättar om deras fortsatta musikaliska resa.  En del elever brukar då berätta att deras 

intresse för musiken, ett instrument eller att sjunga började en gång under musiklektionerna i 

skolan. Det som Doverborg och Pramling skriver om sammanfattar vår tanke med denna 

undersökning. Att vi får ta del av barnens tankar och funderingar genom vår undersökning 

kommer förhoppningsvis ledas till att vi blir bättre som pedagoger inom området 

ensemblespel: 

 

Motiven för att göra intervjuer med [... ] barn, och analysera dessa är med andra ord flera, dels att som 

pedagog bli bättre på att förstå barns tankevärld och därmed kunna skapa en bättre lärandemiljö, dels 

för att utvärdera sitt eget pedagogiska arbete (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012).  

 

Det kommer säkerligen också innebära att vi ser över hur just vår lärmiljö ser ut på våra 

skolor och att det kommer skapa nya tankar och idéer om vilka instrument som ska finnas i 

våra klassrum. 

 

8. Förslag på fortsatt forskning 

 
Det finns mycket som skulle vara intressant till fortsatt forskning inom det ämnet vi har valt. 

Ensemblespel är något de flesta elever tycker om på ett eller annat sätt. Det finns också elever 

som inte tycker om att spela musik eller inte tycker om att spela i en grupp med andra. De 

allra flesta tycker det är roligt att spela och att de har nytta av det på olika sätt. En spännande 

fortsättning på denna studie vore att ta reda på hur eleverna upplever målens tydlighet mellan 

de olika betygsstegen. Är det lätt eller svårt för eleverna i åk 6 och 9 att förstå hur de ska göra 

för att nå ett högre resultat på olika instrument.  
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Bilaga 
 

 Frågeställning: 

 

Hur uppfattar eleverna i en tredje, sjätte samt nionde klass ensemblespel? 

1. Vad händer när man spelar tillsammans? (Att spela tillsammans) 

2. Vilket instrument är lättast/ svårast att lära sig spelas på och varför? (Val av instrument) 

3. När du lär dig spela tillsammans med andra, kan du ha någon nytta av det någon annan 

gång? ( Nyttan av ensemblespel) 

4. Är det bra om någon i gruppen kan lite mer än de andra? (Kamratlärande) 

5. Klarar ni er utan lärare eller när ska läraren hjälpa till? (Lärarens roll) 

6. Finns det andra sätt att lära sig spela ett instrument? (Informellt lärande) 

Intervjua i grupper om 3-4 elever 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


