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ABSTRACT 

Titel: Ensemblespel                                                                                             
Ett socialt redskap främjar såväl interaktion som integration. 

Nyckelord: Interaktion, integration, ensemblespel, socialt redskap. 

 

English title: Ensemble playing                                                                                                      
A social tool that promotes interaction as well as integration. 

Keywords: Interaction, integration, ensemble playing, social tool. 

Language: Swedish  

 

 

 

Being an immigrant in a Swedish school today might not be easy. It´s quite 

difficult to be accepted and becoming a part of an already functioning group. 

Difficulties with the Swedish language doesn´t make it easier. Besides that the 

requisites of the school curriculum program are very demanding and Swedish 

students are often in advantage already being a part of the system for many 

years.  

By following five immigrant boys in grade 6 during ten ensemble lessons, one 

concert and individual  interviews with the boys as well as with their teacher, this 

study aims to investigate how  ensemble playing  can function as a social tool 

and promote interaction as well as integration. 

The results in this study show that ensemble playing in fact can function as a 

social tool. The boys developed abilities in playing an instrument  as well as 

cooperating and analyzing by using the social tool of ensemble playing. 

The results even show that ensemble playing can promote interaction as well as 

integration. 

Above everything was the concert where the boys acted in front of their 

classmates and were treated with great respect and acceptance.      
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FÖRORD 

Att skriva ett examensarbete är kanske något av det svåraste som finns. 

Särskilt när ett ordinarie arbete ska skötas, samtidigt som en familj ska brys 

om  och andra fritidsaktiviteter kräver både tid och engagemang. Det 

svåraste är nog inte att läsa, skriva och dra slutsatser utan att hela tiden få 

ord och formuleringar vägda på en vågskål för att i slutet få veta att de inte 

alls betyder det du tänker eller ens det du vill tänka. 

Lusten att hoppa av och helt enkelt bara strunta i alltihop har många gånger 

varit stor, men nu står jag här med en färdig uppsats. 

Ett stort tack och en stor kram till min underbara fru som stått ut med en tjurig 

och irriterad man som slitit på helger och nätter med sin studie. 

Ett jättetack till de fem huvudpersonerna i min studie: Anders, Axel, Markus, 

Mats och Erik. Utan er hade det inte blivit någonting. 

Tack Pia Bygdéus, min underbara och fantastiska handledare som haft 

tålamod, trott på mig och peppat mig hela tiden. 

Sist, men inte minst tack Pontus Rubin, min medkämpe och vän. När alla 

andra blev klara med sina arbeten i våras fanns bara vi kvar. Vi har kanske 

inte arbetat så mycket tillsammans, men du har hela tiden funnits i mina  

tankar under arbetets gång och varje gång vi träffats på gemensamma 

handledningar  har du inspirerat mig.  
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1  INLEDNING  
 

Musiken har makt att stilla ett rasande sinne, att göra klippan mjuk eller 

böja en knotig ek. (William Congreve) 

Med detta citat av den engelske 1600-tals dramatikern och poeten William 

Congreve inleds mitt examensarbete och samtidigt poängteras min 

personliga tro på musikens inneboende kraft och dess förmåga att påverka 

oss människor på olika sätt. Musik påverkar mig ständigt och under mina 23 

år som musiklärare har jag även sett hur elever påverkas. Det finns idag 

naturvetenskaplig forskning som visar att och hur vi påverkas av musik. 

Gunnar Bjursell, professor i molekylärmedicin vid Göteborgs universitet och 

initiativtagare till Centrum för kultur och hälsa, säger så här:                                                                                               

Naturen och musiken är två av människans mest ursprungliga källor till 

hälsa och välmående. Båda hjälper oss att koppla av, känna positiva 

känslor och förebygger på så sätt ohälsa. Båda kan också användas vid 

behandling när vi mår dåligt. (ur Tidskriften Doktorn nr. 2-2011) 

Vidare säger Bjursell att det finns bevis för hur hjärnan reagerar på och 

hanterar påverkan från omgivningen samt att musik har ett eget 

dopaminsystem och är en del av vår biologi. Dopamin är en av våra 

viktigaste signalsubstanser som reglerar bland annat glädje och kreativitet. 

Det finns forskningrapporter, vetenskapliga artiklar och böcker publicerade i 

ämnet och idag kan du utbilda dig till musikterapeut och då få möjlighet att 

använda musik som ett redskap att hjälpa människor med olika problem och 

funktionsnedsättningar.       

Moon-Hye Kim, en Sydkoreansk musikterapeut bosatt i Sverige sedan 1974 

har tillsammans med Mats Klockljung skrivit boken En klingande bro-om 

musikterapins möjligheter (Kim & Klockljung, 1996). I boken ger författarna 

sin syn på musikterapins olika funktioner. 

Den stöder individen, strukturerar tillvaron och ger en realistisk självbild 

där möjligheterna betonas snarare än begränsningarna. Den sätter igång 

lusten att uttrycka sig, skapar aktivitet och leder till upplevelsen av att ”jag 

kan”. Den hjälper klienten att kontrollera sina impulser, att umgås med 
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andra och att koncentrera sig. Den tränar koordinationen mellan olika 

sinnen och funktioner. (Kim & Klockljung, 1996, sid.42) 

Efter att ha läst boken vidgades min syn på musikterapi och vissa likheter i 

den egna undervisningen samstämde med vissa former av musikterapeutisk 

verksamhet. Till exempel att försöka hjälpa eleverna att hitta en struktur på 

arbetet som sedan leder till att målen i musik uppnås. Likt Gunde Svahn, 

försöka ge en bild av att inget är omöjligt, samtidigt hjälpa eleverna att få en 

bra självbild och att inte ställa för höga krav på sig själva. När vi musicerar 

tillsammans i klasserna skapas en enorm aktivitet och eleverna sprudlar av 

lusten att få uttrycka sig genom musiken och med relativt små medel får 

eleverna uppleva att de kan och är en del av helheten. I ensemblespelet lär 

sig eleverna att umgås med andra, att koncentrera sig och att kontrollera 

sina impulser.   

Moon-Hye Kim (Kim & Klockljung, 1996) beskriver i boken vilka olika typer av 

svårigheter barnen har som kommer till henne för musikterapi och även här 

finns beröringspunkter som passar in på min egen undervisningssituation. I 

dagens skola tas smågrupper bort och alla barn placeras ut i den ordinarie 

klassen vilket innebär att i samma rum finns elever som läser efter 

särskolans läroplan, elever med dyslexi och andra språkstörningar, elever 

med bokstavskombinationer samt invandrarbarn med små kunskaper i 

svenska. Eftersom klassrumssituationen ser ut så här idag på den skola där 

jag arbetar har jag funderat på om det kanske är så på fler platser. 
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2 BAKGRUND  

Denna studie handlar mycket om ensemblespel. I såväl läroplanens syfte 

som i dess centrala innehåll och kunskapskrav poängteras musicerandet och 

ensemblespelet. Därför vill jag i detta kapitel göra en kort jämförelse av 

styrdokumenten i de två senaste läroplanerna Lgr-11 och Lpo-94 och se vad 

de säger om musicerande. 

2.1 Ämnet musik enligt läroplanen 

I Lgr-11, vår senaste läroplan för grundskolan, talas det om musikämnets 

syfte.    

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang... 

genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis 

ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att spela och sjunga i olika 

musikaliska former och genrer. (Lgr-11, sid.100)  

I Lpo-94, den förra läroplanen för grundskolan, talas det om mål att sträva 

mot.   

Skolan skall i sin undervisning i musik sträva efter att eleven utvecklar 

kunskaper i sång, spel, dans och rörelse som en grund för en musikalisk 

allmänbildning. (Lpo-94, sid.36)  

Vid den här jämförelsen verkar kanske inte skillnaderna vara så stora mellan 

de båda läroplanerna, men om vi jämför betygskraven så blir det lättare att 

se en skärpning. 

Lpo-94 talar om mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det nionde 

skolåret. 

Eleven skall kunna delta aktivt i sång, spel på instrument samt dans och 

rörelse. (Lpo-94, sid.37) 

I Lgr-11 läggs stor vikt vid förmågan att musicera och betygskraven för 

betyget E i slutet av årskurs 9 säger: 

Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med 

viss tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då 

ackord med visst flyt. (Lgr-11, sid.104) 
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Även om uttrycken viss tajming och visst flyt ger stort utrymme för tolkningar, 

är min uppfattning som musiklärare att betygskraven i den nya läroplanen är 

både tydligare och högre ställda. Eleverna ska kunna spela ett 

ackordinstrument, en melodistämma, en basstämma samt en 

slagverksstämma och dessutom kunna göra det tillsammans med andra i 

ensemble.  

Dessa krav uppnår inte eleven i en handvändning utan det krävs en noga 

uttänkt plan av läraren. Att spela ett instrument är inte faktakunskap utan en 

färdighet och för att utveckla den förmågan måste eleverna få tid på sig. Min 

uppfattning är att arbetet måste börja tidigt, analys bör ske regelbundet och 

en tydlig progression måste finnas i arbetet.  

2.2 Konsekvenser 

Min erfarenhet är att de elever som inte hänger med i progressionen tappar 

lusten och motivationen. När det börjar se likadant ut i ett flertal ämnen kan vi 

få oroliga, omotiverade och stökiga elever som blir ett problem inte bara för 

sig själva, utan även för sina klasskompisar. Många tappar kanske tron på 

sig själva och hamnar i ett sorts vakuum som inte alltid är så lätt att ta sig ur. 

Att se detta fenomen redan i årskurs fyra skapar oro och längtan att försöka 

göra allt för att hjälpa dessa elever att hitta motivationen igen och därmed 

lusten att lära - den lusten finns där från början men något händer under 

resans gång.  

Om läraren inte ser och lyckas fånga dessa elever i tid kommer de kanske i 

framtiden att sky skolan och se den som en plats förknippad med 

misslyckanden och besvikelser. I denna studie har eleverna fått fokusera på 

något de känner lust till och i det här fallet har det handlat om att musicera 

tillsammans, ensemblespel. Tonvikten har lagts på det skapande arbetet 

med musik, men med en tro att lusten i arbetet med musik kanske även kan 

påverka arbetet i andra ämnen.  
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2.3 Sammanfattning  

I skolans värld handlar väldigt mycket om att nå resultat, att få godkända 

betyg för att sedan kunna gå vidare i sina studier. Kraven på eleverna blir allt 

större. Alla måste skaffa sig en utbildning för att kunna vara med i 

konkurrensen om jobben. För att komma in på gymnasiet krävs ofta ganska 

höga poäng eftersom platserna är begränsade och det är många som söker. 

I årskurs nio känner många elever av denna press och besöken hos kuratorn 

ökar. Med denna iakttagelse, skärpningen av betygskraven och de stora 

heterogena undervisningsgrupperna i åtanke, presenteras studiens syfte och 

problemformulering i nästa kapitel. 
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3 SYFTE 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur ensemblespel, för 

elever i en utvald elevgrupp med små förkunskaper i musik, kan fungera som 

ett socialt redskap och främja såväl interaktion som  integration. 

3.1 Begreppsförklaring 

Två begrepp från syftesformuleringen bör förklaras: Interaktion och 

Integration. 

Enligt Nationalencyklopedin definieras ordet interaktion som samverkan, 

samspel. En process där grupper eller individer genom sitt handlande 

ömsesidigt påverkar varandra. 

I sitt examensarbete, Interaktion i klassrummet (2006), påstår Anette 

Carlsson och Jenny Jakobsson att interaktionen i klassrummet påverkas av 

flera olika förhållanden. Läraren och eleverna berörs av varandra när de 

befinner sig i klassrummets miljö eftersom det är omöjligt att gå in i en privat 

värld. Eleverna och lärarna behöver inte uttrycka sig i ord utan det 

förekommer en social interaktion genom gester och kroppsrörelser. Detta gör 

att personerna i klassrummet många gånger inte är medvetna om att de 

påverkar varandra (Carlsson & Jakobsson, 2006). 

Även Helen Hannu och Susanne Törngren skriver om interaktion i sin 

kandidatuppsats Interaktion i klassrummet (2006). De, i sin tur, hänvisar till 

Goffmans definition av interaktion som individers ömsesidiga inflytande på 

varandras handlingar vid direkt fysisk närvaro. Vidare menar Goffman att de 

inblandade aktörerna i en interaktion skapar sociala roller (Hannu & 

Törngren, 2006). 

Nationalencyklopedin definierar ordet integration som process som leder till 

att skilda enheter förenas, även resultatet av en sådan process. Enligt 

Norstedts svenska ordbok betyder ordet integration sammansmältning av 

olikartade delar till en helhet ofta med tonvikt på utjämning av skillnader.  
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Hanna Ljungberg och Annika Nilsson påstår i sin uppsats Integration – en 

studie av ett mångtydigt begrepp (2003) att begreppet integration är både 

mångtydigt och flerdimensionellt. Trots det har begreppet under de senaste 

årtiondena alltmer kommit att förknippas med invandringen. Författarna 

menar också att integration och identitet är nära sammankopplade. För att 

kunna integreras måste det vara möjligt för individen att förstå det egna 

jagets tillstånd i sammanhanget. På detta sätt blir identitetsuppfattningen en 

grundförutsättning för integrationen (Ljungberg & Nilsson, 2003). 

Ytterligare ett begrepp som behöver förklaras redan här är Den utvalda 

elevgruppen. I min studie består den av fem pojkar i årskurs 6. Alla har det 

gemensamt att de inte är födda i Sverige och alla har annat modersmål än 

svenska. Hädanefter kommer jag att nämna dem som invandrarpojkar.  

Slutligen begreppet Med små förkunskaper, vilket här innebär att alla fem 

pojkarna har det gemensamt att de kommit till klassen realtivt sent och har, 

förutom problem med språket, stora brister i sina musikkunskaper. Klass 6 är 

en stor stimmig klass (29 elever) varav över hälften har invandrarbakgrund. 

De elever som gått i klassen ända från början (som haft musik med mig sen 

årskurs 2) har naturligtvis ett stort försprång i musik eftersom de under lång 

tid haft möjlighet att träna målmedvetet på instrumentspel och då även haft 

möjlighet att utveckla sin förmåga i att musicera. 

3.2 Problemformulering 

För syftet har följande problem formulerats. 

På vilket/vilka sätt kan ensemblespel främja såväl interaktion som 

integration?  
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4 TIDIGARE FORSKNING 

I sökandet efter tidigare forskning hittades följande studier som på ett eller 

annat sätt relaterar och knyter an till syftet att studera hur ensemblespel kan 

fungera som ett socialt redskap och främja såväl interaktion som integration. 

I detta kapitel presenteras dessa studier under fem underrubriker, där varje 

underrubrik refererar till en studie.  

4.1 Att fungera som individer 

I sin D-uppsats Musik för livet (Lorensson, 2006) undersöker författaren hur 

arton elever, som mest misslyckats tidigare i skolan, lyckas göra en CD-skiva 

samt hur lärarna lyckas förverkliga den bakomliggande grundidé som finns i 

Rädda Barnens Musikprojekt.  

Rädda Barnens Musikprojektet är ett individuellt gymnasieprogram som 

startades 1992 i Malmö med pengar från Civildepartementet efter det att 

Rädda Barnen bedrivit lobbying för idén. Efter två år permanentades försöket 

och kom att ingå i den vanliga kommunala skolorganisationen i Malmö. 

Konkret är Musikprojektets idé att använda elevernas stora intresse för 

musik, till att få dem att fungera som individer med en stärkt självkänsla och 

som sociala varelser som kan arbeta med andra. Tonvikten läggs på det 

skapande arbetet med musik, men med det uttalade målet att lusten i arbetet 

med musik ska exporteras till arbetet med kärnämnena.                    

Klassens huvuduppgift har varit att göra en CD-skiva med egna låtar under 

läsåret. 

Lorensson har under flera år arbetat som lärare i svenska, SO och 

matematik i Musikprojektet och har tyckt sig se hur eleverna förvandlats av 

arbetet med musik, hur de fått självförtroende och lust till att arbeta. 

I sin tidigare C-uppsats Musikens makt (Lorensson, 2004) undersökte 

samme författare, ur ett elevperspektiv, vad som kunde ligga bakom dessa 

intryck. Fyra elever intervjuades och deras berättelser visade hur deras 

självkänsla växt av att få arbeta med skapande verksamhet i en grupp med 

stark gemenskap. 
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I Musik för livet (Lorensson, 2006) följer författaren upp sin tidigare studie 

och frågan ”hur?” ställs i fokus. Hur uppnåddes de resultat eleverna beskrev i 

den förra uppsatsen? För sin datainsamling har Lorensson använt sig av 

intervjuer med personal på skolan samt observationer av en dokumentärfilm. 

Lorenssons slutsatser från studien är att intervjuerna med lärarna och 

observationerna från dokumentärfilmen visar hur viktigt lärarnas arbete med 

ramverket runt eleven är: att det finns tid och möjlighet för lärarna att se varje 

elev, att det bereds tid och möjlighet för elevens egen skapande verksamhet 

och att målen upplevs som meningsfulla för eleven – inte bara för de vuxna. 

4.2 Skapa och uttrycka identitet 

Doktorsavhandlingen i musikvetenskap, Växa upp med musik (Bergman, 

2009) bygger på en etnografisk undersökning genomförd i en skolklass 

bestående av 29 ungdomar. I avhandlingen undersöker Åsa Bergman hur 

ungdomar använder musik för att skapa och uttrycka identitet och vad de lär 

sig om musik i olika sammanhang. Studien påbörjades höstterminen då 

ungdomarna började årskurs 7 och avslutades i samband med 

skolavslutningen i årskurs 9. 

Uppslaget till sin avhandling fick hon då hon slogs av hur stora skillnaderna 

var mellan hennes gymnasieelevers musikaliska kunskaps- och 

färdighetsnivåer. Trots att samtliga hade musiklektioner i grundskolan som 

gemensam referensram var det påfallande hur olika deras kunskapsprofil 

såg ut. Vissa elever hade svårigheter att bemästra de basfärdigheter som 

tillhör grundskolans kursplan, som ackordspel på gitarr, enkla basgångar och 

grundläggande trumspel eller liknande hade andra långt högre färdighetsnivå 

än vad målen i läroplanen för gymnasiekursen angav.  

Dessutom vill Bergman undersöka vad ungdomarnas musikaliska handlingar 

och deras sätt att prata om musik kan tänkas spela för roll för deras 

identitetsprocesser samt vilken roll skolan spelar i egenskap av social arena 

och en plats där ungdomar spenderar en stor del av sin vardag. 

Bergmans slutsatser är att musik visar sig vara en i flera avseenden 

betydelsefull faktor när identitet skapas och uttrycks. Vidare anser hon att 
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musik också har en identitetskapande potential med tanke på dess förmåga 

att väcka känslor och minnen.  

4.3 Den sociala gemenskapen 

I en musikpedagogisk doktorsavhandling Spela snyggt och ha kul (Heiling, 

2000) har författaren följt ett Brassband under ett och ett halvt år och sökt 

svar på frågeställningen: Hur samspelar den sociala gemenskapen och 

sammanhållningen i en amatörorkester med ett målinriktat arbete på att höja 

den musikaliska standarden i en amatörorkester? 

Heiling beskriver Brassbandets utvecklingsnivå som ett pendlande mellan 

byggande av sammanhållning respektive produktivt framförande. Han 

konstaterar också att sammanhållningen i bandet skapas genom 

arbetsresultaten. 

Av Heilings framställning framgår att det finns vissa samband mellan 

gemenskap och sammanhållning å ena sidan och det målinriktade arbetet på 

att höja standarden å den andra, men han har svårt att se ett klart mönster.  

Han hänvisar till olika studier där forskare studerat vad som händer i grupper 

som utför ett gemensamt arbete, och där urskiljs två olika typer av processer, 

som enligt Heiling tycks löpa parallellt: arbetsprocesser, där gruppen ägnar 

sig åt målinriktat arbete, och socio-emotionella processer, där 

gruppmedlemmarna interagerar på andra sätt, som bara indirekt har med det 

egentliga arbetet att göra. 

Heiling avslutar med att konstatera att om en dirigent vill lyckas med en 

amatörmusiker går det inte att enbart ställa höga musikaliska krav. Det gäller 

att också skapa ett socialt, mänskligt sammanhang för det musikaliska 

arbetet (Heiling, 2000). 

4.4 Samverkan mellan elever och lärare 

I den musikvetenskapliga studien Samspel (Stålhammar, 1995) konstaterar 

Börje Stålhammar att klassrumsundervisningssituationen är en grupprocess 

som bygger på samverkan mellan elever och lärare. Stålhammar hänvisar till 

sociologen Herbert Blumers (1969) tankar om den sociala interaktionen. 
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Blumer talar om människans förhållande till objekten och den mening som 

objekten får för människan. Ett objekt är för Blumer något som människan 

handlar mot. Det kan vara av tre slag: fysiskt (stolar, träd), socialt (vänner), 

abstrakt (moral, principer). Blumer menar att samhället består av individer 

som refererar till sig själva när de hanterar fenomen i sin omvärld. 

Konsekvensen blir att en relation upprättas mellan individen och hans 

omvärld. Omvärlden blir ett objekt för honom. Objektet får sin mening genom 

att individen agerar mot den. Innebörden i den symboliska interaktionismen 

är att människan ”läser av” och tolkar sin omgivning utifrån sig själv.  

Stålhammar hävdar att det sociala spelet i klassrummet är en pågående 

process där både individuella och kollektiva handlingar skapas genom att 

aktörerna tolkar och indikerar till varandra (Stålhammar, 1995). 

4.5 Musikens psykologi och sociologi 

Den danske musikpsykologen och sociologen Jørgen Pauli Jensen (1979) 

beskriver i sin bok Musikens psykologi och sociologi musikens roller i den 

enskilda människans liv och i olika samhällsstrukturer. Han tar upp ett antal 

äldre och nyare synsätt på musik och musikaliskt arbete till kritisk granskning 

i syfte att ta avstånd från de många besynnerliga myter som omger 

musikalisk verksamhet och som försvårar seriöst arbete med musikens 

psykologi och sociologi (Jensen, 1979). 

Han menar att skolbarnets sociala liv och möjligheter utvecklas i hög grad i 

kamratgrupperna, i vilka de lär sig en rad sociala normer om fairplay, om att 

skapa och upprätthålla regler för samvaro och om sanktioner när regler 

överträds. 

Jensen säger också att identitetsskapandets problem är i synnerhet att 

upparbeta tilltro till egen och kollektiv aktivitet utan vare sig 

självöverskattning eller mindervärdeskänslor. Det är en ganska besvärlig 

utvecklingsuppgift, eftersom många motsägelser gör sig gällande när barnets 

tilltro är uppdelad mellan hemliv, skolliv, kamratskapsliv och massmedieliv, i 

vilka de dagligen stöter på motsägelsefulla informationer, samtidigt som de 

ännu saknar de abstrakta tänkesätt som kan bringa ordning i oredan. 
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Han menar också att alla existerande undersökningar visar att barnet under 

grundskoleåren efter hand påverkas och övertar typiska musikaliska drag 

hos den kultur som de växer upp i.  

Jensen (1979) refererar i sin tur till en Bertil Sundin (1977), en pionjär inom 

svensk musikpedagogisk forskning. 

Musik för barn – förmodligen även för vuxna – är sällan någonting i sig 

själv. Den får sin mening först genom förbindelser mellan människor och 

det sammanhang i vilket den förekommer. (Sundin, 1977, sid.236) 

Sundin påpekar också att barn ofta tycks leva i två musikaliska världar: en 

musik i skolan och en helt annan på fritiden. Skolmusiken och fritidsmusiken 

har åstadkommit en olycklig motsättning mellan det man ”borde” tycka om 

och det man tycker om, en slags musikalisk schizofreni. Sundin konstaterar 

också, efter intervjuer med föräldrar, att barnens eget skapande upphörde i 

sjuårsåldern, det vill säga i och med att de började skolan. Förskolebarnets 

aktiva och fria förhållande till musik har avlösts efter några skolår av en 

större distans och mindre intresse för musikämnet. Sundin påstår: 

Under förskoleåren visar sig kreativiteten huvudsakligen på en expressiv, 

spontan nivå som under skolåren avlöses av mindre spontanitet och 

större tekniska krav på den egna produkten. (Sundin, 1977, sid.174) 

Avslutningsvis säger Jensen att musiken har i de flesta västliga skolsystem 

fått en allt sämre placering med hänsyn till exempelvis timantal. Till denna 

utvecklingstendens hör också att skolsystemet återspeglar den typiska 

delningen av tillvaron i arbetsliv och fritid. Skolmusiken återspeglar tydligt 

denna tendens att musik är ett rekreativt hobbyämne som används på 

fritiden (Jensen, 1979). 
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5 TEORI 

Psykologen och skolutvecklaren Leif Strandberg har skrivit boken Vygotskij i 

praktiken (2006). I bokens baksidestext beskrivs Strandberg av Berthel 

Sutter, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola, som den uttolkare 

som mest konkret tar in Vygotskijs teorier och tankar i den svenska skolan. 

Mycket av det vi gör i skolan idag bygger på Vygotskijs tankar om vad 

kunskap, lärande och utveckling är. Hans kulturhistoriska teorier är på modet 

och därför vill jag inleda detta kapitel med att presentera den vi följer och 

försöka ge en liten inblick i Vygotskijs liv. Sedan följer en tolkning av 

Vygotskijs teorier enligt Strandberg (2006). Innan kapitlet avslutas 

presenteras några viktiga nyckelord och begrepp som interaktion, dialektik 

och proximal utvecklingszon. 

5.1 Vygotskijs liv  

Lev Semjonovitj Vygotskij föddes 1896 i Orsja, Vitryssland. På grund av familjens 

judiska härkomst var man hänvisad till speciella bosättningsområden och 

möjligheterna att flytta till Moskva och bli antagen till högre studier var mycket 

begränsade. 

Trots lysande skolresultat var det lottdragning som gav honom en plats på 

universitetet i Moskva 1913. När han lämnade Moskva fyra år senare var han 

formellt sett en utbildad jurist. 

Vygotskij flyttade tillbaka till Gomel, sin barndomsstad. Nu hade de 

restriktioner som tidigare fanns mot judar tagits bort och även judar tilläts att 

bli lärare. Det var inom det fältet som han kom att verka under sina 

kommande sex år. Han deltog i och ledde uppbyggnaden och reformeringen 

av olika undervisningssystem. 

Åren 1917 till 1921 i Gomel var en tid av världskrig, inbördeskrig, revolution, 

kontrarevolution, terror och pogromer i ett blodigt kaos.  

Den fjärde perioden i Vygotskijs liv, när han steg för steg formar sina 

erfarenheter till den kulturhistoriska psykologin, sträcker sig från 1924 till 

hans död 1934. Han blev på kort tid den ledande personen inom psykologi 
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och pedagogik och förnyelsens vindar blåste över Sovjetunionens 

skolsystem. 

Det blev inte som man hade tänkt sig. En efter en blev de kreativa 

nytänkarna ställda åt sidan, utfrysta och avpolletterade. Stalin satte stopp för 

den framåtsiktande visionen om ett nytt perspektiv på lärande och utveckling 

genom att 1936 förbjuda de revolutionära visionerna om en ny slags skola. 

Vygotskij dog 1934 i tuberkulos och först under den så kallade 

avstaliniseringskampanjen i slutet av 50-talet blev Vygotskij tillåten igen och 

man började samla och utge hans skrifter (Strandberg, 2006). 

5.2 Vygotskij i praktiken 

Vygotskij skapade under sin korta levnad en teori om lärande som var 

förunderligt framsynt och som idag har inspirerat stora delar av världens 

skolsystem. Det finns idag många uttolkare av Vygotskij och Leif Strandberg 

(2006) är en av dem som förklarar grundbegreppen i Vygotskijs 

kulturhistoriska teori på ett åskådligt sätt. Strandberg säger: 

Tänk om vi fokuserar på fel kroppsdel. Tänk om det är så att 

uppdelningen i läshuvuden och praktiker är en felaktig klassificering, eller 

att vår föreställning om att man ska ha saker inuti huvudet inte är helt 

korrekt, eller att uppfattningen att man ska vara tyst, sitta still, inte fuska 

och inte fråga kamrater är alldeles galen? Och om vi ändå tänker oss att 

huvudet spelar roll vid lärande och tänkande, vilket inte är ett orimligt 

antagande, så återstår likafullt en del viktiga frågor: Vilken roll spelar det 

inre arbetet i huvudet? Och, hur kommer det som finns i huvudet 

egentligen in i huvudet? Gror det likt ett frö som sedan blir en blomma? 

Finns det nedärvt? Kommer det från himlen? (Strandberg, 2006, sid.10) 

Enligt Strandberg implicerar Vygotskijs texter en praktisk, enkel och självklar 

pedagogik där vi inte längre stirrar in i den enskilde individens huvud utan 

hellre beaktar de aktiviteter som sker mellan huvuden, det vill säga, vad 

människor faktiskt gör tillsammans.  

Vygotskij menar att psykologiska processer inte är sprungna ur en inre 

mental värld, utan ska förstås som aktiviteter. Det är således vad barn och 

ungdomar gör som är avgörande för deras utveckling. 
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I Vygotskijs teori är aktiviteter ett nyckelord och de aktiviteter som leder till 

lärande och utveckling har mycket påtagliga kännetecken. De är sociala, 

medierade, situerade och kreativa.  

De är för det första alltid sociala. Våra individuella kompetenser kommer från 

olika former av interaktioner med andra människor. Jag lär mig först 

tillsammans med andra. Mitt inre tänkande har föregåtts av yttre tänkande 

tillsammans med andra (Strandberg, 2006, sid.11). 

Åsa Bergman (2009) refererar till professor Erling Bjurström och medie- och 

kulturforskaren Johan Forsnäs (1988) som kallar en psykologisk process 

som kan ses som en aktivitet för socialisation, dvs. hur människor formas till 

sociala och kulturella varelser, utvecklar identitet samt erhåller kunskap och 

kompetens för att kunna fungera i olika sammanhang. Under vissa perioder i 

livet kan identitetsskapande och lärande vara mer intensivt och just 

ungdomsåren brukar beskrivas som speciella i det avseendet (Bergman, 

2009, sid.5). 

Bergman (2009) hänvisar även till kunskapssociologerna Peter Berger och 

Thomas Luckman (1979) som betraktar socialisation som en process som 

både innefattar hur individer internaliserar perspektiv från omvärlden, det vill 

säga hur vi präglas av de kulturella normer och värderingar vi möter i olika 

sammanhang, och hur vi med utgångspunkt från dem handlar i framtida 

situationer (Bergman, 2009, sid.7). 

Det andra kännetecknet på aktiviteter som leder till lärande och utveckling 

enligt Vygotskij är att vi alltid använder oss av hjälpmedel.  Vår relation till 

världen är medierad. Mellan oss och världen finns medierande artefakter 

som hjälper oss när vi löser problem, när vi minns, när vi utför en 

arbetsuppgift, när vi tänker. Vi möter inte världen direkt, utan yttre aktivitet 

med hjälp av verktyg föregår inre tankearbete (Strandberg, 2006, sid.11). 

För det tredje är människors aktiviteter alltid situerade. De äger rum i 

specifika situationer som kulturella kontexter, rum och platser (ibid, sid.11). 

Det fjärde kännetecknet för aktiviteter som leder till lärande och utveckling är 

att de är kreativa. De överskrider givna gränser. Människor kan inte bara 
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nyttja relationer, hjälpmedel och situationer. Vi kan också omskapa dem. Det 

finns en stor utvecklingspotential i människors kreativa deltagande i 

förändringsarbete. Vi lär oss särskilt mycket när vi omformar våra relationer, 

hjälpmedel och situationer. När barn och ungdomar påverkar sina 

lärsituationer tar de många utvecklingskliv. Utveckling och lärande är med 

andra ord inte bundna till givna tillstånd eller stadier. Vi överskrider dessa 

med hjälp av utvecklingszoner där vi prövar och övar det vi ännu inte kan 

(ibid, sid.12). 

Det är i människans yttre aktiviteter som hon skapar sig ett råmaterial för inre 

processer (ibid, sid.10). Barnets förhållande till miljö förändras alltså i relation 

till barnets aktivitet i sin miljö. Det andra bidraget är Vygotskijs betoning av 

hur barnet aktivt tar del av miljön och ger den sin egen mening. Barnet 

förhåller sig kreativt till sin miljö (ibid, sid.20). 

Det är alltså i full aktivitet med hjälp av tillgänglig kultur som människor 

förvärvar sina förmågor (ibid, sid.21). 

Vygotskijs perspektiv, att yttre aktiviteter tillsammans med andra hänger 

samman med individens inre tänkande, öppnar oändligt många fler praktiska 

pedagogiska dörrar än det perspektiv som vänder sig inåt till individens 

hjärna (ibid, sid.49). 

Berger och Luckman (1979) hävdar att identitet skapas i mötet med andra 

och i de sociala situationer som möten mellan individer äger rum. Identitet 

betraktas lika mycket vara en effekt av människors handlande som orsak till 

deras sätt att vara och agera på. En annan central tanke är att situationen 

definieras av dem som agerar och interagerar. Vad människor anser och 

tänker på som verkligt, betraktas också vara verkligt. Med andra ord kan 

såväl identitet som det vi kallar för ”verkligheten” teoretiskt uppfattas som 

sociala konstruktioner (Berger & Luckman, 1979, sid.10). 

Identitet handlar inte enbart om hur andra uppfattar oss utan också om 

känslan och önskan om att vara någon speciell, det vill säga om upplevd 

autenticitet. Enligt den norske musikvetaren och psykologen Even Ruud 

(1997), kan också musik fylla en funktion i skapandet av det medvetna jaget. 
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Han betonar särskilt musikupplevelsens betydelse för hur vi uppfattar oss 

som individer (Ruud, 1997, sid.70). 

Bergman (2009) hänvisar ytterligare till musiksociologen Tia DeNora (2000), 

som hävdar att musik är betydelsefullt som ett material att reflektera med när 

det går att skilja mellan vad vi måste göra och vad vi har lust att göra, liksom 

mellan hur vi känner oss och hur vi vill känna oss. Musik ska i 

sammanhanget inte uppfattas innehålla emotioner eller ge upphov till någon 

bestämd känsla, utan som en resurs eller kraft som står människor till buds 

för att konstruera sig själva (Bergman, 2009, sid.7).  

Bergman (2009) hänvisar även till sociologen Herbert Blumer (1969) som i 

sin tur menar att mening och betydelse skapas genom en tredelad process. 

För det första förväntas individer förhålla sig till och handla gentemot ett 

objekt med utgångspunkt från vilken mening de tillskriver det. För det andra 

skapas objektets betydelse, fysiskt eller symboliskt, som en följd av hur 

människor tillsammans definierar dess betydelse. För det tredje antas 

betydelsen förändras och utvecklas genom människors gemensamma 

tolkningsprocesser. Det går alltså att på en och samma gång betrakta 

betydelsen hos ett stycke musik som en social produkt och som en social 

process (ibid, 2009). 

Accepterar man tanken på att musikens struktur kan erbjuda människor olika 

handlingsmöjligheter blir det också möjligt att diskutera musik som en 

meningsskapande resurs i våra dagliga liv och i skapandet av den egna 

livssituationen. Då går det också att säga något om vad musik betyder för 

ungdomar och vad musiken gör med dem (ibid, sid.9).  

Enligt Bergman (2009) använder den amerikanske professorn i antropologi 

och sociologi Erving Goffman (1974) begreppet självpresentation vilket avser 

att fånga hur vi människor försöker påverka våra medaktörers uppfattning om 

oss själva som individer. Han tar bland annat hjälp av metaforer som 

vanligen förekommer i teatersammanhang för att diskutera hur de kan gå till. 

Han beskriver interaktion som ett slags drama som utspelar sig på en scen 

där aktörer framträder i olika roller inför en publik (ibid, sid.10). 
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Medan ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv används för att diskutera 

och analysera hur ungdomar använder musik för att skapa och uttrycka 

identitet, anläggs ett sociokulturellt perspektiv för att teoretisera kring vad de 

lär sig om musik och hur de utvecklar musikaliska färdigheter (ibid, sid.11). 

5.2.1 Den proximala utvecklingszonen 

Ur den mångfald av språkliga aktiviteter som blir tillgängliga för barnet väljer det att 

imitera det som det ännu inte själv klarar av, men kan tillsammans med föräldrarna. 

De imiterar sådant som står på tur att läras in. Vygotskij kallar detta för den 

proximala utvecklingszonen, den närmast – i förhållande till det som barnet kan själv 

– belägna förmågan. Yttre social aktivitet föregår inre aktivitet (Strandberg, 2006, 

sid.51). 

Barnet möter alltså något som är betydligt över dess förmåga men som 

likafullt utövar inflytande för dess utveckling och medverkar till att det kan 

agera långt utöver sin aktuella, individuella förmåga. Barnet gör vad det inte 

kan. Men kan likafullt. Tillsammans med andra. Nyckeln är en jämlik och 

asymmetrisk relation (ibid, sid.52). 

Utvecklingszonen handlar om att det enskilda barnet överskrider sin aktuella 

förmåga genom att lösa problem med hjälp av den vuxnes vägledning eller i 

samarbete med en fiffig kompis. Själva zonen är ett rum, en vidare värld, 

som skapas genom samarbete (ibid, sid.54). 

5.2.2 Interaktion 

Lärandets grund, enligt Vygotskij, är att vara aktiv och bra på interaktioner 

(Strandberg, 2006, sid.13). 

Tillgång till andra människor är det nav som all utveckling snurrar kring. 

Vygotskij återkommer hela tiden till det han kallar ”utvecklingens allmänna 

lag”, den som handlar om att all utveckling uppenbarar sig två gånger, först 

på en social och sedan på en individuell nivå: först som faktiska fysiska 

relationer mellan människor, sedan som tankearbete inom individen (ibid, 

sid.27). 
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Den kraftfullaste källan till lärande och utveckling är den interaktionella 

(ansikte mot ansikte) miljön. Individens eget tankearbete börjar som faktiska 

relationer mellan människor (ibid, sid.28). 

För Vygotskij är social kompetens ett fundament i människors utveckling. 

Social kompetens är alla former av mänskligt samspel, och samspel 

grundlägger utveckling. Han menade att människors samspel inte bara är en 

metod som kan stödja lärande och utveckling, utan att samspel är lärande 

och utveckling (ibid, sid.47). 

Poängen i Vygotskijs teori om interaktioner är att dessa inte bara lägger 

grunden för hur man samspelar. Interaktioner lägger även grunden till 

intellektuell utveckling (ibid, sid.48). 

Strandberg (2006) menar att interaktioner kan vara av mångahanda slag: 

samtal, samspråk, konversationer, resonemang, småprat, meningsutbyten, 

diskussioner, dialoger, debatter, berättelser, chattande, kallprat, dispyter, 

intervjuer, föreläsningar, gemensamt musicerande mm. När relationer är 

jämlika, jämställda, hjälpsamma, problemlösande, kompletterande, 

bidragande, generösa, utmanande och rika på känslor kan vi också säga att 

interaktionerna är av god kvalitet (ibid, sid.54). 
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6 METOD 

Eftersom studien uteslutande bygger på observationer, intervjuer, analyser  

och social interaktion mellan främst fem elever och en lärare, men även 

mellan fem elever och deras klasskamrater, kan studien beskrivas som 

kvalitativ.  

Enligt Göran Ahrne, professor i sociologi, och Peter Svensson (2011), docent 

i företagsekonomi har det sedan länge funnits en skarp skiljelinje inom den 

samhällsvetenskapliga metoddiskussionen mellan kvantitativa och kvalitativa 

metoder. Statistiskt material och siffror utgör bra exempel på kvantitativa 

data, medan intervjusamtal och observationsanteckningar är exempel på 

kvalitativa data (Ahrne & Svensson, 2011, sid.12).                                                                                                                      

6.1 En kvalitativ studie 

Interaktion mellan empiri, tidigare forskning och teori utgör grunden i mitt 

analys- och tolkningsarbete. Pia Bygdéus (2012) säger i sin licentiatuppsats i 

musikpedagogik: 

Kvalitativa studier som utgår från forskning om och i praktiken, praxisnära 

forskning, är ett verktyg för att möjliggöra en ny utgångspunkt, förståelse 

för och eventuell förändring av praktiken. (Bygdéus, 2012, sid.45) 

Huvuddelen av min studie bygger på observationer, där jag befunnit mig mitt 

i en process. Dels som forskare, men även som lärare/handledare. Jag har 

utövat praxisnära forskning. 

Sedan ska observationer, intervjuer, loggboksanteckningar och 

transkriberingar tolkas ur ett hermeneutiskt förhållningssätt. 

Per-Johan Ödman (2007) beskriver hermeneutik som ett vetenskapligt 

förhållningssätt eller en vetenskaplig praktik som har med tolkning och 

förståelse att göra. Den hjälper oss att förstå verkligheten och hur vi kan 

uppnå ökad förståelse genom att tolka innebörden hos olika företeelser som 

texter, mänskliga handlingar och händelser  

Att tolka är att ange betydelser. Det gör vi när vi inte omedelbart förstår den 

verklighet vi är delaktiga i, när förståelsen inte räcker till. Tolkningen är en 
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subjektiv akt, som alltid görs från en viss aspekt. Tolkandet bör grundas på 

förutsättningen för att vårt tolkande ska bli mer fördomsfritt. Tolkandet är en 

odelbar akt som består i att vi frilägger och tilldelar mening åt det som tolkas 

(Ödman, 2007, sid.71). 

Alvesson och Sköldberg (1994) hävdar att reflektion handlar om att fundera 

kring förutsättningarna för forskarens auktoritet och att undersöka hur 

personlig och intellektuell involvering påverkar interaktionen med det som 

utforskas. Alvesson och Sköldberg (1994) kallar detta för reflexiv tolkning. 

6.2 Studiens design 

En kvalitativ metod innefattar en mängd olika tekniker och metoder. Denna 

studie bygger på deltagande observationer, en konsert, 

loggboksanteckningar, videofilmning samt transkriberingar av intervjuer som 

bygger på respondenternas personliga svar.  

För att nå förståelse genom en kvalitativ metod tolkar man ett fenomen 

utifrån den kontext fenomenet ingår i och utifrån den innebörd 

intervjupersonerna och forskaren ger det. (Alvesson & Sköldberg, 2008, 

sid.17)   

Utifrån detta har jag analyserat mitt empiriska material och kommit fram till 

de resultat som jag senare använder mig av i diskussionskapitlet. 

6.2.1 Observationer 

Huvuddelen av min studie bygger på öppen och delaktig observation. Det vill 

säga elevgruppen har fått information om studien och dess intentioner 

(Ahrne & Svensson, 2011). Min roll i studien har varit dubbel. Dels som 

observatör dels som lärare.  

De fem utvalda eleverna har träffats och spelat en extra lektion (40 minuter) i 

veckan under 10 veckor där ambitionen varit att bilda ett band och 

tillsammans planera och genomföra en elevkonsert. Parallellt med 

lektionerna har jag, som lärare, fört loggbok där inte bara själva lektionerna 

dokumenterats, utan även förarbetet och efterarbetet. En lektion har spelats 

in på video för att sedan transkriberas till text. 



 

 

26 

 

6.2.2 Konsert 

Resultatet av de tio lektionerna presenterades vid en skolkonsert i början av 

juni på en scen för ca 200 elever. Fyra låtar framfördes tillsammans med två 

gästsolister (elgitarr och sång). Konserten videofilmades.  

6.2.3 Intervjuer 

För att få en bild av hur eleverna själva upplevde projektet med extra 

lektioner och konsert, har enskilda intervjuer gjorts med dem. Intervjuformen 

bygger på att kunskap om något som forskaren eller studenten inte känner till 

(eller har kunskap om) ska skapas (Ahrne & Svensson, 2011, sid.37). 

Den valda intervjuformen är strukturerad men öppen, dvs den har utgått från 

fasta frågeformuleringar men frågorna och ordningen har anpassats efter 

situationen (se bilaga 1). 

Även klassläraren har intervjuats (se bilaga 2) och alla intervjuer har spelats 

in på video för att sedan transkriberas.  

6.3 Urval 

Efter att ha bestämt mig för att följa en grupp elever och göra en 

observationsstudie föll valet på fem invandrarpojkar i årskurs 6. Gemensamt 

för dessa pojkar är att de är utåtagerande och hamnar därför ofta i konflikter 

med andra elever. De har alla stora luckor i språket och saknade betyg i 

musik vid höstterminens slut.  

Dessa pojkar har hamnat i kläm mellan två kulturer och är vilsna och rotlösa, 

vilket tar sig uttryck på flera olika sätt. Att vara högljudda och att bråka och 

slåss på rasterna har blivit ett naturligt och effektivt sätt att hävda sig på. 

Tyvärr fungerar det inte så bra utan får ofta motsatt effekt eftersom pojkarnas 

status sjunker och andra elever tar avstånd från dem.  

Moon-Hye Kim (Kim & Klockljung, 1996) som själv är invandrare, säger att 

den här typen av barn tappar lätt sitt kulturella arv när de kommer till ett 

främmande land. Ingen sjunger de gamla sångerna med dem och de kan inte 

sjunga på det främmande språket heller. På radion hör de bara popmusik på 

engelska. När de till slut kan sjunga svenska sånger, har åren gått och då 
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har även en stor del av den personlighetsutveckling som musiken normalt 

hjälper till med också gått förlorad. De lär sig att de ska anpassa sig – men 

anpassningen betyder allt för ofta att tvingas lära sig svenska med stor hast 

och bli så svenska som möjligt på kort tid. När de kommer till Sverige uppstår 

det ett tomrum som den nya kulturen inte helt kan fylla. 

6.4 Etiska riktlinjer 

Etik handlar om att bygga upp, stimulera och hålla vid liv en medvetenhet 

och en diskussion om hur man bör handla. (www.vr.se) 

Vetenskapsrådet vill, genom sin hemsida och med boken God forskningssed 

(Hermerén, 2011), orientera om frågeställningar och problem, väcka tankar 

och bidra till diskussion om ansvar och utmaningar samt underlätta för 

forskare att fatta genomtänkta forskningsetiska beslut. De uppförandekrav 

som ställs på en forskare ligger inbyggda i forskningsprocessen, men har 

ändå sin förankring i samhällets vanliga etiska normer och värderingar. De 

rekommendationer som presenteras i ovan nämnda skrift och på 

Vetenskapsrådets hemsida kan sammanfattas i några enkla regler: 

- Du ska tala sanning om din forskning. 

- Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina 

studier. 

- Du ska öppet redovisa metoder och resultat. 

- Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra 

bindningar. 

- Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra. 

- Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom 

dokumentation och arkivering. 

- Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada 

människor, djur och miljö. 

- Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning. 

(Hermerén, 2011) 
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6.5 Etiska avvägningar 

För att kunna genomföra projektet på ett rätt sätt är det viktigt att ha en 

öppen relation till alla parter. En del personer behövde ge sitt godkännande. 

Den första kontakten togs med rektorn. Som chef och arbetsgivare bör han 

känna till studiens syfte och motiv. Eftersom han har en mycket positiv syn 

på musikundervisningen i skolan och litar på mitt omdöme ställde han sig 

mycket positiv till studien. Han trodde på min idé och såg dessutom en 

möjlighet att fler elever skulle kunna nå målen i musik och på så sätt förbättra 

skolans betygsstatistik. 

Även klassläraren informerades om projektet och ställde sig positiv. 

Tillsammans hittade vi en ledig tid på schemat och dessutom gav hon 

noggrann information om varje elev i gruppen, hur de fungerar i klassen 

överlag, vilka styrkor och svagheter de har samt hur deras utveckling har sett 

ut sen de började i klassen. Vi kunde också jämföra med deras prestationer, 

resultat och utveckling i ämnet musik. 

För att studien över huvud taget skulle kunna genomföras var föräldrarna 

tvungna att ge sitt godkännande. Efter samtal med klassläraren, bestämde vi 

oss för att skicka hem ett brev med kort information om projektet, översatt till 

respektive språk. Vid utvecklingssamtalen några veckor senare, då tolk var 

tillgänglig, gav vi utförligare information samt besvarade frågor. Som lärare 

uppfattade jag föräldrarnas reaktion som mycket positiv.  

Så till den viktigaste byggstenen i studien, eleverna själva. Tre från Irak, en 

från Somalia och en från Palestina. För att avidentifiera de fem medverkande 

eleverna i denna studie har de fått svenska namn som Anders, Axel, Markus, 

Mats och Erik.  

En viss oro fanns i början för hur eleverna skulle uppleva presentationen av 

projektet. De fick inte se det som en bestraffning, att just de hade blivit 

utvalda för att de var så dåliga, utan se det som en förmån, en möjlighet att 

kunna skapa något positivt tillsammans, att kunna få klasskompisarnas 

erkännande och kanske till och med nå målen i musik och få ett betyg. 
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Pojkarna fick stanna kvar efter en musiklektion för att få projektet presenterat 

för sig. Responsen blev oerhört positiv. De ville starta direkt och till och med 

träffas efter skoldagens slut. Vi bestämde oss för att projektet skulle vara vår 

lilla hemlighet. Ingen skulle få veta vad vi gjorde eller var och varför. Vid 

slutkonserten i aulan skulle kompisarna få se vad vi åstadkommit. 
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7 RESULTAT 

I kapitel sju presenteras resultatet av studiens empiriska material i 

kronologisk ordning under tre rubriker: lektioner, konserten och intervjuer. 

Efter varje rubrik följer en konklusion som avslutningsvis leder till en 

sammanfattning av resultatet. 

7.1 Lektioner 

Studiens fokus har varit tio ensemblelektioner, under tiden 6 mars till 22 maj 

2013. Dessa har dokumenterats i en loggbok och lektion fem har även 

videofilmats och transkriberats.  

7.1.1 Förberedelser inför lektionerna 

Det största förberedelsearbetet har nog pågått hos mig själv på det mentala 

planet. Att på ett bra sätt försöka fånga pojkarnas intresse, att försöka 

förankra mina tankar och idéer hos dem och att försöka måla upp en bild av 

ett projekt som verkar genomförbart var kanske den största och viktigaste 

uppgiften i initialskedet. Samtidigt som läraren bör vara drivande måste 

pojkarna ges utrymme för egna tankar, funderingar och idéer.  

Andra viktiga pusselbitar som måste falla på plats var valet av rätt låtar och 

tillgången till instrument. 

Dessutom kommer pojkarna att få vara med om en liten överraskning inför 

konserten.  

7.1.2 Genomförande av lektionerna 
 

Eleverna Anders, Axel, Erik, Mats och Markus från årskurs 6 kommer 

tysta upp till musiksalen. Pojkarna sätter sig på rad utan att säga ett ord 

och det syns hur förväntansfulla och spända de är. De annars så pratiga 

och röriga pojkarna sitter nu tysta och stilla på sina platser och väntar på 

vad som ska hända. (från min loggbok, 130306) 

Detta utdrag speglar lite av känslan som hela tiden vilat över projektet: 

spänning och förväntan.  
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Den första lektionen gick uteslutande åt till att presentera projektet och 

diskutera låtidéer. Här var pojkarna mycket aktiva och hade många bra och 

genomtänkta förslag.  

Lektion två ägnades i huvudsak åt akustiskt gitarrspel. Vi började där 

pojkarna befann sig kunskapsmässigt och ägnade tid åt att försöka förstå hur 

en ackordtabell fungerar, att få fingrarna på rätt plats och att kunna slå med 

högerhanden i puls. De sista femton minuterna spelade vi melodier med 

hjälp av TABS.  

Första halvan av lektion tre gick vi igenom hur en blueslåt är uppbyggd och 

pojkarna spelade sedan akustisk gitarr till mitt pianoackompanjemang. Andra 

halvan av lektionen blev en stunds intensiv workshop då pojkarna, efter ett 

bestämt spelschema, prövade sig fram på olika instrument. Så småningom 

blev det en naturlig uppdelning av instrumenten och vi avslutade lektionen 

med att spela bluestolvan i den nya bandsammansättningen. 

Lektion fyra och vi har nu hittat en fungerande bandkonstellation. Anders 

spelar trummor, Mats spelar bas, Axel spelar gitarr och Erik och Markus 

spelar keyboard. Fortfarande går mycket av tiden åt till att pröva sig fram. 

Lektion fem ska videofilmas. Pojkarna har hittat sina roller och det råder stor 

aktivitet vid instrumenten. Markus och Erik fördjupar sig i keyboardens olika 

ljudmöjligheter och hjälper varandra att hitta rätt. 

Markus; Om man spelar dun, dun, dun… så blir det bra.                                          

Kolla här…(Markus försöker visa Erik på keyboarden, men 

har fått in fel ljud). 

Erik;  Vänta, jag får testa lite… (Erik mixtrar och får plötsligt in 

rätt ljud). 

Markus; Du kör så här (Markus visar igen)… och jag kör så här… 

Ett, två, tre (de spelar tillsammans). (från min 

transkribering av lektion fem, 130410) 

Vid trummorna är Mats och Anders djupt engagerade. Mats spelar och 

Anders ligger på alla fyra och försöker laga något. 

Mats;           Den är exakt.  (Mats trampar på baspedalen) 
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Anders;         Eller hur! 

Mats;  Vad har du gjort? 

Anders; Jag har skruvat lite här och ställt in. Man får spela lite 

hårdare. (från min transkribering av lektion fem, 130410) 

Vi spelar igenom blueslåten en gång bara med trummor och bas. Därefter 

tillför vi Erik och Markus på keyboard. Slutligen lägger vi till Axel på gitarr och 

tar oss igenom bluestolvan ytterligare ett par gånger innan lektionen är slut. 

Lektion sex och det var dags för något nytt. Vi tog oss an två nya låtar: 

”Rockin´ all over the world” och ”Walk of life”. Dessa två nya låtar påminner 

en hel del om en bluestolva och pojkarna hittade relativt snabbt en 

fungerande struktur och form. Anders ändrade lite på sitt trumkomp och 

skruvade upp tempot något. Istället för att spela bastrumma på 1 och 3, så 

markerade han fjärdedel på ettan och två åttondelar på trean. Detta gjorde 

att låten fick en helt annan karaktär än bluestolvan. Mats gick över från att ha 

spelat jämna fjärdedelar, till att spela på 1 och 3. Vi gjorde även ett litet 

försök att spela växelbas på ”Walk of life”, men det blev lite för mycket att 

hålla ordning på. Erik och Markus fortsatte att spela ackord på keyboard fast 

experimenterade lite med nya ljud, och Axel kompade på sin elgitarr.  

Vid lektion sju presenterades ”I still haven´t found what I´m looking for”. Efter 

en stunds lyssnande och analyserande kunde pojkarna själva höra likheter 

och skillnader mellan våra låtar. De förstod snabbt hur de skulle göra för att 

kunna gå vidare i sitt ensemblemusicerande. Anders fick ett nytt trumkomp 

att ta sig an och det verkade han uppskatta. Nu markerar han jämna 

fjärdedelar på bastrumman, lägger virveln på 3 och spelar åttondelar på hi-

hat. Han har själv kunnat lyssna in trumkompet genom att använda mixern 

och plocka bort övriga instrument. När sedan Mats börjar spela jämna 

stadiga fjärdedelar, så har vi kommit relativt nära det karaktäristiska U2-

kompet. Erik och Markus spelar ackorden med långa svepande effekt-ljud 

och Axel spelar med distade helnoter på elgitarren. 

Efter ungefär halva lektionen bröt vi och pratade om hur viktigt det är att 

försöka hålla fokuseringen. Videofilmen från lektion 5 visades och talade sitt 
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tydliga språk. Pojkarna både såg, hörde och förstod vad som måste 

förbättras under resterande lektioner.  

Lektion åtta är förlagd till aulan och förutom tillgång till scen, ljud och ljus 

finns där också ett akustiskt trumset till skillnad från musiksalen där det bara 

finns ett digitalt trumset.  

När pojkarna kommer ner till aulan är alla instrument riggade på scenen 

och stämda, notställ är utplacerade med kompskisser, 

mörkläggningsgardinerna är neddragna och den färgade belysningen på 

scenen är tänd. Det blir alldeles tyst, sen börjar pojkarna applådera och 

ropa. Vi påminner varandra om att försöka hålla fokuseringen och sen 

kör vi igång. (från min loggbok, 130424) 

Under lektion nio var det dags att presentera den första överraskningen. 

På plats finns Lasse, min kompis och estetlärarkollega. Pojkarna vet 

ingenting, utan tror bara att han är där för att lyssna. Lasse är mycket 

generös i sin respons och ger idel lovord. Han undrar om inte han kan få 

vara med och spela lite. Av en händelse har han med sig sin gitarr som vi 

kopplar in i en av mina förstärkare. (från min loggbok, 130515) 

Efter några genomspelningar var pojkarna alldeles lyriska och undrade om 

inte Lasse kunde vara med och spela på konserten. Vi bestämde att han 

skulle vara med hela nästa lektion. När Lasse försvunnit avbröt vi spelandet 

för denna gång och satte oss ned för att prata marknadsföring. 

Pojkarna hade själva förslag till ett bandnamn: The Five Directions. Erik har 

kommit på idén eftersom flera tjejer i klassen precis varit på konsert med 

One Direction och pratar inte om någonting annat just nu.  

Eriks motivering är också väldigt bra: Vi är ju fem killar som är olika och 

tycker olika. Ibland så spretar vi åt olika håll. (från min loggbok, 130515) 

Tillsammans gjorde vi ett utkast till en inbjudan och Erik erbjöd sig att 

renskriva den på datorn.  

Den tionde och sista lektionen blev något av ett genrep inför konserten. Vi la 

upp strategier och pratade om hur konserten skulle gå till, i vilken ordning vi 

skulle köra låtarna, hur pojkarna skulle bete sig efter applåderna och vilket 

som skulle kunna vara det eventuella extranumret. 
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Innan lektionen slutade fick pojkarna veta den andra överraskningen om 

Calle, som lovat att vara med och sjunga och som kommer att vara med oss 

på genrepet. 

7.1.3 Konklusion av lektionerna 

Genom att jag som lärare fört noggrann loggbok har jag kunnat gå tillbaka och sett 

hur pojkarna löst interna problem och även visat vilka av dem som arbetat särskilt 

konstruktivt och gruppinriktat.  

Redan från början hade jag som undersökande lärare stora förväntningar på 

studien, men också tvivel på om vi skulle kunna samarbeta och om vi skulle 

kunna nå varandra språkligt. Ett annat tvivel var om tio lektioner var 

tillräckligt för att kunna presentera ett resultat.  

Pojkarna har genom hela projektet varit positiva, aktiva och engagerade och 

dessutom visat bra uppfattning om vilka låtar som varit genomförbara med 

den instrumentsättning och den kompetens vi haft tillgång till. 

I början visade Axel och Anders stora brister vid gitarrspelet. De hade svårt 

att spela i puls, fingrarna ville inte hamna rätt och de blandade ihop 

ackorden. Dessutom ville de gärna hålla gitarren åt fel håll trots att de inte är 

vänsterhänta. Under projektets gång tog de sig över dessa hinder. 

Lektionen då pojkarna prövade sig fram på de olika instrumenten kändes 

oändligt lång. Klassrummet fylldes av stor kreativitet och fantasi, men 

oväsendet blev totalt och gränsen till kaos var nära. Slutligen hittade 

pojkarna sina roller och uppdelningen av instrumenten blev enkel och 

friktionsfri.  

Det mest frustrerande i början var avsaknaden av instrument. Trasiga 

förstärkare och kablar, slitna gitarrer och två pojkar som samsas om en 

keyboard.   

Anders var i början det stora orosmomentet i gruppen. Han var mycket 

kreativ och fantasirik, men hördes väldigt mycket. Han pratade och spelade 

oavbrutet på trummorna vilket gjorde det svårt att ge instruktioner. Dessutom 

hade han svårt att hålla sig inom givna ramar.  
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Läraren;  Anders, det viktigaste för dig det är att du kan hålla ihop 

ett bra komp. 

Anders; Ja, jag vet, men ska jag inte byta…? Du sa att jag skulle 

byta komp. 

Läraren; Vadå byta..? 

Anders; Alltså, jag skulle inte ha samma komp. 

Läraren;  Ja, fast det kompet som du har kört nu, det måste du köra 

på hela den här låten för du kan ju inte byta komp mitt i… 

Anders spelar ett komp som han själv kommit på. 

Anders; Kan jag ta det här till nästa? 

Läraren; Det beror ju lite på vad nästa är för låt. 

Anders; Ja, men vänta... lyssna på den här! (Anders spelar ett litet 

trumsolo). Kan jag ta det? (Anders är nöjd med sin 

uppvisning). 

Läraren;  Jaa… (skrattar). Det beror ju på om det funkar ihop med 

allt det andra, 

Anders; Nä! 

Läraren;  Jo, det är jättesnyggt, men det måste funka ihop med allt 

det andra. Det är jätteviktigt. 

Anders; Hur spelar man då? Alltså, ska man spela lite snabbare 

eller så…? (Anders visar) 

Läraren; Det är jättebra, Anders! Spela så. 

Anders; Jag vill spela lite annat… jag tycker att det låter lite 

konstigt. (från min transkribering av lektion fem, 130410) 

Mats spelade stadigt på basen och växte mer och mer in i rollen som 

gruppens ledare. Han styrde upp det hela, sa till när det blev fel och kom då 

med bra kreativa lösningar. Hans status i gruppen var hög och de övriga 

lyssnade på honom.  

Marcus överraskade under projektets gång genom att ta för sig mer och mer. 

Under de första lektionerna var han den svaga länken bland keyboardisterna 

och lät Erik styra och ställa. Under de senare lektionerna kom han med 
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intressanta kreativa förslag om hur de skulle spela och föreslog även att de 

kunde skriva på tangenterna med en white-boardpenna.  

Även Erik visade prov på fantasi och idérikedom. Inte bara när han föreslog 

att keyboardisterna skulle spela ackorden som halvnoter istället för 

fjärdedelsnoter, utan också när han tipsade Anders om att spela med öppen 

hi-hat.  

En annan positiv egenskap som utvecklats hos pojkarna, är förmågan att 

analysera och samtala. I den stora klassrumssituationen har pojkarna sällan 

deltagit aktivt i diskussioner och samtal. Kanske på grund av rädsla att inte 

hitta rätt ord och formuleringar i det svenska språket. Nu pratar de med 

varandra och med mig, tillrättavisar och hjälper varandra samt kommer med 

egna tankar och funderingar om det vi arbetar med. 

Att visa den videoinspelade lektionen för pojkarna verkade vara ett bra sätt 

att höja fokuseringen. 

Att flytta in i aulan från och med lektion åtta höjde allas motivation rejält. När 

sedan förstärkare, kablar och ljud fungerade höjdes även pojkarnas 

prestationer.  

Pojkarna hade verkligen tänkt till och pratat mycket med varandra om 

namnet på bandet. Ytterligare ett bevis på deras växande 

samarbetsförmåga. 

7.2 Konserten 

Redan tidigt i våras bestämde vi ett datum för konserten. Vi inbjöd årskurs 4-

6 att vara publik måndagen den 10 juni 12.00. Aulan bokades och vi började 

vårt arbete.  

Okej, nu står vi här. Det är måndag den 10 juni och klockan är 10.30. Vi 

har bestämt träff i aulan för att köra igenom programmet. Jag har varit 

där sen 8.30 och förberett. Instrumenten är riggade på scenen. 

Trumsetet står i mitten, ganska långt bak inne i själva ”valvet”, bas- och 

gitarrförstärkare står till vänster om trumsetet och två keyboards med 

förstärkare står till höger. Mörkläggningsgardinerna har dragits för och 

det är släckt i salongen. Ett blå/rödaktigt ljus spelar över scenen och 
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blänker i cymbalerna. Den blå elgitarren och den röda elbasen får ett 

skimrande lyster av ljuset. När dörren till aulan öppnas står där fem 

uppklädda förväntansfulla pojkar. Tysta och mycket samlade kommer de 

in i aulan…wao, säger Anders, häftigt! (från min loggbok, 130610)  

Pojkarna satte sig på första bänkraden och vi repeterade konsertens upplägg 

och vikten av att vara fokuserade under repet. Lasse var med och dagen till 

ära hade Calle dykt upp och skulle vara sångare på alla låtarna utom 

bluestolvan.  

12.00 stod ett stort antal nyfikna elever utanför aulans dörrar och väntade på 

att bli insläppta. De möttes av samma intryck som pojkarna möttes av 

tidigare. Det var riktig konsertstämning i lokalen. Det lätt färgade ljuset på 

scenen gjorde att instrumenten såg levande ut, den låga musiken som 

strömmade ur högtalarna och så det lilla sorlet som hördes i publiken 

skapade en trivsam inramning. Bakom scenen, i det lilla sidorummet, stod 

pojkarna mycket nervösa men samlade och fokuserade. Det var det här de 

hade väntat på hela våren. 

Efter en kort presentation av projektets syfte och mål var det dags att 

presentera pojkarna. En i taget kom de ut på scenen under publikens jubel 

och applåder. Som vår specielle gäst presenterades Lasse. 

Vi började konserten med en blues i D-dur där Axel spelade melodin med 

hjälp av TABS på den understa strängen. Vi körde sex vändor där Axel 

spelade melodin på de två första, Lasse solade på de två nästkommande 

och så avslutade Axel med melodin på de två sista. Publikens applåder och 

visslingar kände inga gränser. Det var nästan som att vara på Sweden Rock. 

Nästa två låtar blev ” Rockin´ all over the world” och ”Walk of life”, med Calle 

som sångsolist. Eleverna kände igen honom dels som tidigare elev och 

vikarie på skolan, men också som sångare i det lokala bandet Pearline och 

som deltagare i Idol 2012.  

Båda låtarna fungerade mycket bra och både Calle och Lasse bidrog till att 

konserten blev lyckad.  Vi avslutade med ”I still haven´t found what I´m 

looking for”.  
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7.2.1 Konklusion av konserten 

Vi har lärt oss en hel del under projektets gång. Pojkarna, som egentligen 

stod på noll vad gäller ensemblemusicerande, har gjort stora framsteg. Alla 

fem har lärt sig spela D, A7 och G-ackord på gitarr, samt lärt sig byta dessa 

ackord med gott flyt.  

Axel var den i gruppen som märktes och syntes minst. Han anpassade sig 

smidigt och gled bara med. Det var lätt att glömma bort honom. Trots det så 

gjorde han stora framsteg under projektets gång och vid konserten kunde 

han både spela ackord, byta i takt med tajming samt spela en melodi med 

hjälp av TABS. 

Pojkarnas samarbetsförmåga har utvecklats. I början tog var och en stor 

plats, vilket ofta resulterade i tjafs och bråk. Mot slutet utvecklades tydliga 

positiva ledaregenskaper hos vissa som kunde ta tag i situationer och styra 

upp gruppen på ett sätt där alla lyssnade.  

Den första låten blev oerhört svajig och vi fick börja om eftersom pojkarna 

var väldigt nervösa innan konserten. Det blev bättre allt eftersom då pojkarna 

började uppträda mer avspänt och säkert. Lasse och Calle bidrog naturligtvis 

en hel del till att ett lugn infann sig i gruppen. 

Efter konserten var det intressant att se hur publiken, framför allt pojkarnas 

klasskompisar, reagerade. Många kom fram och ville prata. Pojkarna kände 

sig som kungar, med all rätt. De hade utfört ett bra jobb och kunde vara 

riktigt nöjda med sig själva. 

7.3 Intervjuer 

Efter tio genomförda lektioner och en konsert, avslutades studien med 

enskilda intervjuer, både med pojkarna och med klassläraren. Dessa 

intervjuer har videofilmats och transkriberats. 
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7.3.1 Elevintervjuer 

Axel tycker att det har gått bra att hålla projektet hemligt. Även om 

kompisarna undrat och misstänkt att något varit på gång, har pojkarna inte 

sagt något. 

Hemma har han berättat att vi ska genomföra en konsert med flera olika 

instrument och att han ska spela gitarr. Föräldrarna ville gärna komma och 

lyssna men visste inte om det var tillåtet. Axel föreslår att vi ska genomföra 

en konsert även för föräldrar.  

Axel säger vidare att han kände sig väldigt nervös innan konserten och 

tvekade väldigt om han skulle våga vara med, men kände sig oerhört nöjd 

efteråt då klasskompisarna berömde dem. 

Han tycker att jag har lyssnat på deras idéer och även att de själva fått vara 

med och bestämma. 

Axel avslutar med att säga: 

Det var bra att vi fick prova flera olika instrument innan vi bestämde oss 

för vad vi skulle spela. Jag kommer ihåg innan på musiken när vi spelade 

olika instrument, då var det bara några som spelade hela tiden. Jag 

vågade inte då. Nu vågade jag och det kändes bra. Jag har lärt mig att 

spela gitarr ganska bra. Nu kan jag byta ackord utan att titta. Dessutom 

klarar jag det som krävs för ett betyg. Sen tycker jag att vi har lärt oss att 

arbeta tillsammans i grupp. Att lyssna på varandra och inte bli arga när 

någon säger något. (från min transkribering av elevintervjuer, 130613)     

Även Anders tycker att de lyckats hålla projektet hemligt och verkligen låtit 

det bli en överraskning för övriga elever.   

När Anders berättade om projektet hemma, ville hans mamma komma och 

lyssna. Eftersom föräldrarna inte fick någon inbjudan, så vill även Anders att 

vi gör en konsert endast för föräldrar.  

Anders har tidigare varit med i en musikal och då uppträtt på scen, därför var 

han inte särskilt nervös innan konserten. Han kände att det skulle bli bra 

eftersom vi tränat mycket. Anders var hela tiden fokuserad på att göra sitt 

bästa. Trots det var han inte riktigt nöjd efteråt, utan tyckte det lät bättre 



 

 

40 

 

under övningarna. Han kände sig väldigt stolt när klasskompisarna berömde 

honom för hans trumspel. 

Även Anders tycker att jag har lyssnat på deras åsikter och han slutar med 

att säga: 

Jag har lärt mig att vara fokuserad och att lyssna på de andra. Även om 

vi har varit fem personer som tycker olika, så har det gått bra att 

samarbeta. Vi har lyssnat på varandra. Om vi skulle göra om det här så 

skulle allt bli bättre. Nu har vi gjort det en gång och vet hur vi ska arbeta 

nästa gång. (från min transkribering av elevintervjuer, 130613) 

Erik är stolt över sig själv och de andra pojkarna eftersom de lyckats hålla 

projektet hemligt, trots att klasskompisarna hela tiden tjatat och försökt lura 

dem att berätta. Däremot är han besviken på sin klasslärare som berättade 

för de andra att det skulle bli en konsert. 

När Erik berättade hemma om konserten sa hans föräldrar inte så mycket. 

Bara att det var bra för då blev man bättre i musik och kunde lyckas få ett 

betyg. Föräldrarna hade gärna kommit och lyssnat om de visste om det. 

Erik känner sig relativt van att uppträde på en scen eftersom han tidigare 

varit med både i musikaler, julshower och i en teaterpjäs om Gustav Vasa. 

Eftersom han kände på sig att allt skulle bli fel, så var han riktigt nervös innan 

konserten. Konserten gick fort och efteråt var han nöjd och stolt över vad han 

presterat.  

Avslutningsvis tycker Erik att han blivit bättre på musik eftersom han nu hittar 

tonerna på en keyboard och kan hålla takten betydligt bättre än innan. Han 

tycker också att han blivit bättre på att lyssna på andra och inte bli arg när 

någon påpekar något som man ska ändra på. 

Markus misstänker att någon har skvallrat om projektet eftersom övriga 

elever inte frågat särskilt mycket. Däremot tyckte hans föräldrar att konserten 

var bra eftersom de var där. 

Han var inte särskilt nervös innan konserten, utan kände bara att han skulle 

göra sitt bästa.  
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Det var jättekul och allt slutade bra. När klasskompisarna kom fram 

efteråt, så fick jag beröm från några som aldrig säger att jag är bra 

annars. (från min transkribering av elevintervjuer, 130613) 

Markus tycker att han fått vara med och bestämma låtval, men kan inte riktigt 

peka på vad han lärt sig under projektets gång. 

Mats berättar att Anders har skvallrat för klasskompisarna om projektet, men 

säger också att de inte vetat mer än att pojkarna går iväg och träffar mig en 

gång i veckan.   

Hemma tyckte de att projektet lät roligt, men kunde inte komma och lyssna 

på grund av arbete. Däremot om det blev en föräldrakonsert skulle de 

komma.  

Mats var nervös över att spela inför alla klasskompisar, trots att han innerst 

inne visste att det skulle gå bra eftersom vi övat mycket och han kände att 

han kunde sina uppgifter. När alla applåderade efteråt kändes det skönt och 

han var nöjd med sig själv.  

Du blev inte arg när vi spelade fel utan peppade oss. Sen har du lyssnat 

när vi haft idéer om hur vi kan spela. Ibland blev det inte så bra, men 

några gånger fungerade det bra och då gjorde vi så. (från min 

transkribering av elevintervjuer, 130613) 

Mats tycker att det bästa med projektet har varit att få spela instrument. Han 

tycker själv att han har blivit riktig bra på att spela bas. Till sist säger Mats:  

Om vi skulle göra det här en gång till, måste vi lyssna mer på varandra 

och vara mer koncentrerade när vi övar. (transkribering av elevintervjuer, 

130613) 

7.3.2 Konklusion av elevintervjuer 

Alla intervjuer genomfördes efter det att projektet avslutats och det var svårt 

att genomföra bra intervjuer med pojkarna. Dels blev språket ett hinder. 

Pojkarna förstod inte riktigt innebörden i alla frågor utan en del frågor fick 

formuleras om. Dels var pojkarna misstänksamma vid intervjutillfällena på 

grund av videoinspelningen. Detta gjorde att alla intervjuer blev något 

tillknäppta.  
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Axel, som varit tillbakadragen under övningarna och inte tagit någon som 

helst plats, var kanske den som hade mest att säga trots störst svårigheter 

med svenska språket. Anders och Mats däremot, som tagit stor plats och 

pratat mycket under övningarna, höll en låg profil under intervjuerna och sa 

inte mycket.  

Trots påtryckningar från klasskompisarna, har pojkarna lyckats bra med att 

hålla projektet hemligt.  

Även om föräldrarna blivit informerade om projektet både genom brev och 

vid utvecklingssamtalen, har pojkarna fortlöpande berättat vad vi gjort. Alla 

föräldrar har ställt sig positiva och uttryckt sitt gillande. De har nog sett 

projektet först och främst som en möjlighet för deras barn att kunna få betyg i 

musik och kanske inte brytt sig så mycket om andra effekter. Alla pojkarna 

uttrycker en önskan om att göra ytterligare en konsert och då bjuda in familj 

och vänner. 

Under övningarna har pojkarna varit självsäkra och inte alltid insett sina 

begränsningar.  Vid konserten blev det plötsligt skarpt läge och de började 

tvivla på sina förmågor.  

Efter konserten såg man tydligt att pojkarna var både stolta och nöjda med 

vad de presterat. Klasskompisarna var mycket positiva i sin respons och 

Markus säger att han fick ta emot beröm av elever som aldrig tidigare 

uppmärksammat honom på ett positivt sätt. 

Anders var den ende som i intervjun sa sig vara missnöjd och tyckte att han 

presterade bättre på övningarna.  

Ibland när pojkarnas idéer har spretat iväg åt olika håll, har jag blivit tvungen 

att styra upp det lite. Trots detta tycker alla att de har kunnat vara med och 

påverka både låtval och instrumentval. 

I den vanliga klassrumssituationen håller pojkarna vanligtvis en låg profil och 

varken vågar eller vill ta för sig och spela. Därför förstår jag att svaret hos 

samtliga på frågan om vad som varit bra med projektet blir att få spela 

instrument. De upplever själva att de har utvecklats i sitt musicerande och 

tycker att de har nått upp till betygskraven. Dessutom tycker alla att de har 
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blivit bättre på att arbeta tillsammans i grupp och att lyssna på varandra och 

ta konstruktiv kritik. 

Mats säger i intervjun att nästa gång måste de lyssna mer på varandra och 

på instruktioner och inte spela hela tiden. 

7.3.3 Intervju med klassläraren 

Klassläraren Katarina berättar att pojkarna varit stolta över att få vara med i 

projektet. Det blev en stor hemlighet som de bevarade väl och de tog själva ansvar 

till att passa tiderna. De var helt övertygade om att projektet skulle mynna ut i 

någonting bra.  

Vidare berättar hon att pojkarna inte blivit kaxiga och skrutit över att få vara 

med i projektet, utan försökt tona ner det så mycket som möjligt. 

Enligt Katarina har pojkarnas attityd, sen de började i årskurs fyra fram till 

dess att de slutade årskurs sex, klart förändrats till det positiva. Hon menar 

att en markant förändring skedde under vårterminen då pojkarna blev mer 

fokuserade, lugnare och mer motiverade. Katarina har lite svårt att se om just 

projektet har gjort detta. 

Hon berättar också om när vi presenterade projektet på utvecklingssamtalen, 

och att responsen från föräldrarna blev väldigt positiv. De förstod att det här 

var en möjlighet för deras barn att få ett betyg i musik innan de slutade 

årskurs sex. Markus båda föräldrar kom på konserten. De fotograferade 

mycket och var enormt stolta. Katarina berättar att det var en stor dag för 

dem eftersom de engagerar sig mycket i Markus skolgång.  

Katarina berättar att både hon och klassen såg fram emot konserten 

eftersom det var den stora höjdpunkten som allt kretsade kring. Eleverna vet 

själva hur svårt det kan vara att få ihop det så att det låter bra. Alla var 

förväntansfulla.  

Det var häftigt att komma in i den nedsläckta aulan, se instrumenten 

glimma i strålkastarljuset på scenen, höra den lågmälda musiken ur 

högtalarna och framför allt se alla förväntansfulla ansikten. Låtarna 

fungerade bra och det lät förvånansvärt bra. Jag tror att alla i publiken var 

imponerade, men roligast var nog att se pojkarnas nöjda ansikten när allt 
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var över, publikens applåder rullade ut över salongen och alla ropade 

efter mer. (från min transkribering av lärarintervjun, 130613) 

Katarina tror absolut att projektet har påverkat pojkarna positivt på olika sätt 

eftersom hon tydligt sett hur vissa av pojkarna utvecklat egenskaper som hon 

inte trodde fanns hos dem. Anders, till exempel, ser hon som den drivande. 

Han har haft koll på tiderna och varit väldigt noga med vilka instruktioner som 

getts. Någon gång när vi fick ställa in en onsdag, föreslog han en ny dag. 

Tidigare har ingen riktig räknat med honom utan mer sett honom som 

klassens pajas.  

Att arbeta i grupp, att klara någonting tillsammans och om man verkligen 

lägger ner arbete och engagemang så lönar det sig ofta i slutänden och 

resultatet blir oftast bra är några saker som Katarina tror att pojkarna tagit till 

sig av projektet. Hon påpekar också att vi inte får glömma det primära, att 

pojkarna kommer att kunna spela instrument på ett helt annat sätt än tidigare 

och få betyg i musik. Katarina tror att det är vad pojkarna själva ser först och 

främst. 

Katarina, som känner pojkarna väl, betonar att det är fem starka 

personligheter. Erik som tror sig veta precis hur allt ska vara och så Anders 

som också tror sig veta hur allt ska vara, men inte riktigt vet vad han pratar 

om. Hon förstår att det har varit en utmaning. 

Eftersom Katarina släpper pojkarna inför nästa termin, då de börjar 

högstadiet, är hon mån om deras fortsatta skolgång. Hon tror att pojkarna 

har kommit upp på en helt annan nivå än tidigare vad gäller ensemblespel 

och kommer att vara mer jämbördiga med de andra eleverna i årskurs sju till 

hösten.       

7.3.4 Konklusion av intervju med klassläraren 

Redan från första träffen såg jag hur stolta pojkarna var över att bli utvalda till 

projektet. Det kändes skönt att få det bekräftat från Katarina. Hon hade 

upplevt samma sak i klassrummet. Pojkarna har hållit låg profil, inte varit 

kaxiga gentemot övriga klassen och försökt att inte berätta för kompisarna, 

trots påtryckningar. De har också varit måna om att hålla tiderna vid 
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övningarna. Det här är särskilt intressant eftersom dessa fem pojkar oftast 

har svårt att komma i tid både på morgonen och till olika lektioner. 

Pojkarna har utvecklats mycket sen de började årskurs 4 och deras attityd 

har förändrats till det positiva. Katarina har följt dem ända sen dess och 

märkt en markant positiv förändring under vårterminen i årskurs sex. Hon tror 

att en del av det kan bero på projektet. 

Efter information genom brev och på utvecklingssamtal har inga föräldrar 

hört av sig med frågor, varken till mig eller till Katarina. Däremot vet vi att 

pojkarna har berättat hemma och att föräldrarna är engagerade i pojkarnas 

skolgång och vill att de ska ha betyg i alla ämnen.  

Katarina känner pojkarna väl och har redan sett vilka positiva effekter 

projektet har fört med sig. Jag är glad över att hon ser samma effekter inför 

årskurs sju som jag gör. Pojkarna har lyft sitt instrumentspel till en högre nivå 

och har nu ett helt annat utgångsläge inför årskurs sju än vad de hade 

tidigare. De kommer att vara mer jämbördiga med de andra eleverna vid 

höststarten. 

7.4 Sammanfattning av resultatet 

På grund av min bakgrund som pojkarnas musiklärare finns givetvis många 

tankar och belastningar som gör det svårt att glömma bort mig själv i studien. 

Genom reflektion blir mina egna perspektiv och förutsättningar tydliga så 

långt det är möjligt och det ökar då trovärdigheten i min forskning. 

Enligt Ahrne och Svensson (2011) är alltid data tolkade konstruktioner mot 

bakgrund av de personliga, kulturella, ideologiska och språkliga 

referensramar som vi bär med oss. Reflektion innebär att ta ett steg bakåt 

från tolkningen: att tolka sina egna tolkningar, perspektivera sitt eget 

perspektiv, ställa sin egen auktoritet som uttolkare och författare i självkritisk 

belysning. 

En kort sammanfattning av de tio lektionerna pekar på att ensemblespel kan 

vara ett socialt redskap och främja såväl interaktion som integration. 
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De fem pojkarna har under studiens gång inte bara utvecklat sin förmåga att 

spela, utan även förmågan att samarbeta samt visat prov på konstruktivt och 

kreativt tänkande. Från att vara fem starka individualister som spretat åt olika 

håll, har pojkarna visat att de kan fungera som en helhet tillsammans.  

Ytterligare en förmåga som utvecklats hos pojkarna under projektets gång är 

förmågan att samtala och analysera. För att lösa uppkomna problem har de 

varit tvungna att prata med varandra och försöka hitta lösningar. 

Pojkarna har även utvecklats individuellt. Mats visade tidigt starka 

ledaregenskaper och styrde upp arbetet på ett positivt och kreativt sätt, vilket 

gjorde att de andra lyssnade på honom. 

Axel, som från början var den svagaste länken i kedjan, är kanske den som 

utvecklats mest under projektet. Både vad gäller samarbete och förmågan att 

spela. 

En kort sammanfattning av konserten visar också att ensemblespel kan vara 

ett socialt redskap och främja såväl interaktion som integration. 

Integrering har varit ett övergripande begrepp genom alla lektioner, men 

tydligast märktes det kanske efter konserten. De fem pojkarna, som stundtals 

varit utfrysta i klassen och haft svårt att både anpassa sig och bli 

accepterade, fick nya identiteter genom sitt framförande under konserten. 

Klasskompisar visade respekt, berömde och lät pojkarna bli delaktiga i 

klassgemenskapen på ett helt nytt sätt än tidigare. 

En kort sammanfattning av elev- och klasslärarintervjuerna visar också att 

ensemblespel kan vara ett socialt redskap och främja såväl interaktion som 

integration. 

De fem pojkarna är alla mycket stolta över att ha deltagit i projektet och är 

eniga om att de lärt sig lyssna och fokusera bättre samt även lärt sig att 

behärska sina känslor och inte bli arga alltför lätt. 

Alla fem poängterar också den respekt som klasskompisarna visade dem 

efter konserten. 
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Även klassläraren har sett pojkarnas stolthet över att få vara med i projektet. 

Trots det har de inte visat någon kaxig attityd gentemot klasskamraterna. 

Klassläraren säger att pojkarna blivit lugnare och mer motiverade under 

vårterminen och tycker sig se hur pojkarna utvecklat egenskaper som hon 

inte sett tidigare som till exempel att passa tider. 
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8 DISKUSSION 

Under den här rubriken diskuteras de resultat som har framkommit i denna 

studie. Resultaten relateras till det som berörts i kapitlet om tidigare forskning 

samt till studiens syfte. Kapitlet har tre underrubriker: ensemblespel ett 

socialt redskap, ensemblespel främjar interaktion samt ensemblespel främjar 

integration och avslutas med en kort sammanfattning.  

8.1 Ensemblespel ett socialt redskap 

Vygotskij, ansedd som upphovsman till det sociokulturella perspektivet, 

försökte beskriva människans lärprocesser och utgick ifrån att lärandet 

startar som en social aktivitet (Strandberg, 2006, sid.10). 

Mediering är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. 

Vygotskij förklarar begreppet som samverkan mellan människor och de 

kulturella redskap (artefakter) som människor använder för att förstå och 

agera i omvärlden (ibid, sid.10). 

Enligt Vygotskij är social kompetens ett fundament i människors utveckling. 

Strandberg (2006) tolkar det till att social kompetens är alla former av 

mänskligt samspel, och samspel grundlägger utveckling (ibid, sid.47). 

Den process då människor formas till sociala och kulturella varelser, 

utvecklar identitet samt erhåller kunskap och kompetens för att kunna 

fungera i olika sammanhang kallas för socialisation (Bergman, 2009, sid.7).  

Jørgen Pauli Jensen (2009) menar att skolbarnets sociala liv och möjligheter 

utvecklas i hög grad i kamratgrupperna, i vilka de lär sig en rad sociala 

normer om fairplay, om att skapa och upprätthålla regler för samvaro och om 

sanktion när regler överträds (Jensen, 2009, sid.72). 

Resultaten i denna studie överensstämmer med Strandbergs resonemang 

kring Vygotskijs teorier. Även Bergmans resonemang kring 

socialisationsprocessen stämmer överens med resultatet i denna studie. 

Ensemblespel kan vara en artefakt, ett kulturellt och socialt redskap som 
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både främjar den sociala aktiviteten, utvecklar den sociala kompetensen och 

främjar socialisationsprocessen. 

Konkret har ensemblespelet fungerat som en brygga mellan pojkarna och 

fört dem närmare varandra. Från att ha varit starka självständiga 

individualister har pojkarna blivit delar av en helhet, ett rockband. Pojkarna 

har också utvecklat sin sociala kompetens genom att lära sig lyssna på 

varandra samt ta och ge positiv kritik. Pojkarna har också upptäckt själva hur 

de ska arbeta tillsammans för att nå ett resultat. Allra tydligast märktes detta 

efter det att pojkarna fått se den videofilmade lektionen och själva förstått hur 

rörigt och ostrukturerat deras beteende var Detta ledde till att de själva 

skapade regler om hur fortsatt samarbete skulle kunna fungera. 

Ytterligare en effekt av ensemblespel som socialt redskap är dess 

identitetsskapande förmåga.  

Berger och Luckman (1979) säger att identitet skapas i mötet med andra och 

i de sociala situationer som möten mellan individer äger rum (Berger & 

Luckman, 1979, sid.10). 

Åsa Bergman (2009) diskuterar och analyserar hur ungdomar använder 

musik just för att skapa och uttrycka identitet (Bergman, 2009, sid.11). 

Even Ruud (1997) hävdar att identitet inte enbart handlar om hur andra 

uppfattar oss utan också om känslan och önskan om att vara någon speciell, 

det vill säga om upplevd autenticitet. Vidare säger han att musik också kan 

fylla en funktion i skapandet av det medvetna jaget. Han betonar särskilt 

musikupplevelsens betydelse för hur vi uppfattar oss som individer (Ruud, 

1997, sid.70). 

Jensen (1979) menar att såväl identitet som det vi kallar för ”verkligheten” 

teoretiskt uppfattas som sociala konstruktioner. Jensen säger också att 

identitetsskapandets problem är i synnerhet att upparbeta tilltro till egen och 

kollektiv aktivitet utan vare sig självöverskattning eller mindervärdeskänslor 

(Jensen, 1979, sid.72). 

Resultaten i denna studie överensstämmer med såväl Bergers och 

Luckmans påstående att identitet skapas i mötet med andra som Bergmans 
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resonemang om hur ungdomar använder musik för att skapa och uttrycka 

identitet. Resultaten överensstämmer även med Ruuds påstående att 

identitet handlar om känslan och önskan om att vara någon speciell. 

Konkret har studien visat att pojkarnas självkänsla vuxit genom hela 

projektet. Från att ha haft låg status bland kompisarna, inte trott på sin 

förmåga och hela tiden försökt att hävda sig på fel sätt har pojkarna genom 

ensemblespelet funnit en identitet och ett ökat självförtroende. De är stolta 

över vad de har presterat och klasskamraterna har visat dem sin respekt. 

Ytterligare ett begrepp i studien har varit dialektik. En filosofisk riktning som 

betonar rörelse och förändring. Dialektik menar att utveckling kommer ur det 

dynamiska samspelet och av konflikterna som finns i varje företeelse 

(Strandberg, 2006, sid.199). 

Stålhammar (2009) hävdar att det sociala spelet i klassrummet är en 

pågående process där både individuella och kollektiva handlingar skapas 

genom att aktörerna tolkar och indikerar till varandra (Stålhammar, 1995, 

sid.24). 

Resultatet av denna studie överensstämmer såväl med Stålhammars som 

Strandbergs påståenden om att det sociala samspelet är en pågående 

process och att utveckling kommer ur det dynamiska samspelet mellan 

människor. 

Under studiens gång har många konflikter, mellan pojkarna, blossat upp. I 

början tog det lång tid att lösa detta och jag som lärare var tvungen att lägga 

mig i. Efter hand, ur det dynamiska samspelet, började pojkarna lösa sina 

konflikter själva och på ett mycket förståndigt sätt.  

En viktig faktor i denna studie har varit att försöka skapa ett socialt, mänskligt 

sammanhang för det musikaliska arbetet. Visst har ambitionen varit ett 

målinriktat arbete för att utveckla förmågorna och den musikaliska 

standarden, men samspelet med den sociala gemenskapen och 

sammanhållningen i gruppen har varit en förutsättning för detta. 
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Om en dirigent vill lyckas med en amatörmusiker går det inte att enbart 

ställa höga musikaliska krav. Det gäller att också skapa ett socialt, 

mänskligt sammanhang för det musikaliska arbetet. (Heiling, 2000, sid.2) 

Lorenssons (2009) slutsatser från sin studie, genom intervjuer med lärarna 

och observationer från dokumentärfilmen visar hur viktigt lärarnas arbete 

med ramverket runt eleven är: att det finns tid och möjlighet för lärarna att se 

varje elev, att det bereds tid och möjlighet för elevens egen skapande 

verksamhet och att målen upplevs som meningsfulla för eleven (Lorensson, 

2009, sid.51). 

Pojkarna i denna studie valdes ut på grund av otillräckliga kunskaper och 

bristande färdigheter i ensemblespel. Under tio lektioner har vi endast varit 

sex personer där jag, som lärare, har haft tid och möjlighet att se och hjälpa 

varje elev. Pojkarna har sett målen som meningsfulla och enligt intervjuerna 

även tyckt sig få vara med och påverka såväl arbetssätt som val av låtar.    

 

8.2 Ensemblespel främjar interaktion 

Leif Strandberg (2006) menar att tillgång till andra människor är det nav som 

all utveckling snurrar kring. Därför är det av stor vikt, inte minst i skolans 

värld, att försöka skapa goda relationer och bygga broar mellan människor 

(Strandberg, 2006, sid.17). 

Interaktion är ett nyckelbegrepp i studien och det går att tolka interaktionen 

på två sätt. Dels den som skett inom gruppen. Hur pojkarna samarbetat, löst 

uppkomna problem och nått fram till ett resultat som senare presenterats vid 

konserten. Dels den interaktion som skett mellan pojkarna och övriga 

klassen och som blivit ett led i integreringen. Konserten blev en gemensam 

upplevelse, inte bara för pojkarna i studien utan även för deras 

klasskamrater. Efter konserten bemöttes de på ett helt nytt sätt. Pojkarna 

hade fått en ny identitet genom konserten och blev därför bemötta med 

respekt. Markus säger i intervjun: 
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Det var jättekul och allt slutade bra. När klasskompisarna kom fram 

efteråt, så fick jag beröm från några som aldrig säger att jag är bra 

annars. (ur min loggbok, 130613) 

Självpresentation är ett begrepp Erving Goffman (1974) använder sig av när 

han vill förklara hur vi människor försöker påverka våra medaktörers 

uppfattning om oss själva som individer. Han använder metaforer som 

vanligen förekommer i teatersammanhang för att diskutera hur det kan gå till. 

Bergman (2009) hänvisar till Goffman (1974) som i sin tur beskriver 

interaktion som ett slags drama som utspelar sig på en scen där aktörer 

framträder i olika roller inför en publik (Bergman, 2009, sid.10). 

Strandberg (2006) menar att den kraftfullaste källan till lärande är den 

interaktionella (ansikte mot ansikte) miljön. Individens eget tankearbete 

börjar som faktiska relationer mellan människor (Strandberg, 2006, sid.28).  

Konserten kan ses som en ”win-win situation”. Inte bara pojkarna har fått ta 

del av de positiva effekterna, utan även publiken har varit med i 

interaktionen. Enligt Strandberg (2006) är människors samspel inte bara en 

metod som kan stödja lärande och utveckling, utan samspel är lärande och 

utveckling (Strandberg, 2006, sid.47).  

Det sekundära målet med ensemblespelet i studien är att presentera någon 

form av resultat vid en konsert. För att detta ska lyckas måste den sociala 

kompetensen, interaktionen och samspelet i gruppen fungera.  

Interaktioner kan vara av mångahanda slag: samtal, samspråk, 

konversationer, resonemang, småprat, meningsutbyten, diskussioner, 

dialoger, debatter, berättelser, chattande, kallprat, dispyter, intervjuer, 

föreläsningar, gemensamt musicerande mm. När relationer är jämlika, 

jämställda, hjälpsamma, problemlösande, kompletterande, bidragande, 

generösa, utmanande och rika på känslor kan vi också säga att 

interaktionerna är av god kvalitet. (Strandberg, 2006, sid.54) 

Vygotskij talar om den proximala utvecklingszonen, den närmast – i 

förhållande till det som barnet kan själv – belägna förmågan. Ur den 

mångfald av språkliga aktiviteter som blir tillgängliga för barnet väljer det att 

imitera det som det ännu inte själv klarar av, men kan tillsammans med 
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föräldrarna. De imiterar sådant som står på tur att läras in. Yttre social 

aktivitet föregår inre aktivitet (Strandberg, 2006, sid. 51). 

I studien har pojkarna mött något som är betydligt över deras förmåga, men 

som samtidigt påverkar deras utveckling och hjälper dem att agera långt 

utöver sina individuella förmågor. De har gjort vad de inte kan, men likafullt 

kan. Anledningen är interaktion och samspel med andra samt att befinna sig i 

den proximala utvecklingszonen.  

Strandberg (2006) kallar denna zon för ett rum, en vidare värld, som skapas 

genom samarbete (Strandberg, 2006, sid.51). 

När Markus föreslog att han och Erik skulle spela halvnoter istället för 

fjärdedelar på keyboarden, när Erik föreslog att vi skulle skriva med en 

tuschpenna på tangenterna eller när Anders föreslog ett trumkomp på en av 

låtarna, så visar det på kreativa aktiviteter som leder till utveckling. Pojkarna 

prövade och övade det de ännu inte kunde och befann sig då i en 

utvecklingszon. 

Våra individuella kompetenser kommer från olika former av interaktioner 

med andra människor. Jag lär mig först tillsammans med andra. Mitt inre 

tänkande har föregåtts av yttre tänkande tillsammans med andra. 

(Strandberg, 2006, sid.11) 

En tydlig progression och utveckling har visat sig i pojkarnas 

samarbetsförmåga. Från att ha varit en grupp starka individualister blev de 

en sammansvetsad grupp som lyssnade på varandra, som gav och tog kritik 

och som interagerade på ett bra sätt.   

8.3 Ensemblespel främjar integration                           

Eftersom studiens huvudaktörer varit fem invandrarpojkar, har ordet 

integration haft en primär betydelse och studien har handlat om hur 

ensemblespel kan vara ett socialt redskap som främjar integration. 

Att integrera handlar mycket om att skapa en positiv relation med andra. Jag 

har sett hur invandrarelever på min skola ofta isolerar sig i små grupper där 

alla talar samma språk och inte riktigt vågar närma sig de svenska eleverna. 

De invandrarelever, däribland pojkarna i studien, som vågar ta steget att 
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blanda sig gör det ofta på fel sätt och blir provokativa, högljudda och bråkiga 

i sina försök att bli accepterade. Detta skapar negativa relationer. En lösning 

på problemet är att försöka kommunicera och att interagera med andra. 

Konserten, där pojkarna interagerade med publiken, var ett tillfälle då 

integreringen fungerade och positiva relationer skapades. 

Vid konserten samspelade nyckelbegreppen interaktion och integration med 

varandra på ett påtagligt sätt. Genom att interagera med varandra och med 

publiken främjades integrationen och pojkarna kunde stärka sin identitet. 

8.4 Slutsatser och sammanfattning 

I Lgr-11, vår senaste läroplan för grundskolan, talas det om musikämnets 

syfte.    

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang.               

(Lgr-11, sid.100)  

Resultatet av denna studie visar att ett fungerande ensemblespel såväl 

kräver som främjar interaktion och genom att fungera som ett socialt redskap 

kan ensemblespel hjälpa oss att utveckla vår sociala kompetens, att utveckla 

vår identitet samt hjälpa oss att stärka vår självbild. Ensemblespel skapar 

också ett socialt möjligt sammanhang för det musikaliska arbetet där vi 

genom att töja på gränserna för vad vi kan även utvecklar våra musikaliska 

förmågor.  

När vi interagerar med våra medmusikanter i en ensemble utvecklas flera av 

våra förmågor på ett positivt sätt. Det kan vara förmågan att lyssna, att 

samarbeta, att bedöma sig själv och andra samt förmågan att spela. Dessa 

positiva effekter gör att hela ensemblespelet utvecklas.  

Genom att interagera mellan musikerna i ensemblen såväl som mellan 

ensemblen och publiken bygger vi med musikens hjälp broar mellan 

människor. Dessa musikaliska broar främjar även integration och för oss 

människor närmare varandra och hjälper oss att förstå varandra bättre. 
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Ensemblespel är ett socialt redskap och främjar såväl interaktion som 

integration. 
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9 FORTSATT FORSKNING 
 

Jag har under en termin följt fem invandrarpojkar i årskurs 6. Gemensamt för 

alla fem var att de hade mycket små förkunskaper i musik och då särskilt i 

ensemblespel. Syftet har varit att undersöka hur ensemblespel kan vara ett 

socialt redskap och främja såväl interaktion som integration. 

I en kommande studie skulle det vara intressant att följa upp resultatet 

genom att undersöka om pojkarna verkligen utvecklat sin förmåga i 

ensemblespel eller hur de klarar musikämnets krav på högstadiet jämfört 

med andra elever samt om projektet haft övriga positiva effekter på pojkarna. 

Ytterligare alternativ till fortsatt forskning skulle kunna vara exakt samma 

studie, fast med flickor istället, allra helst invandrarflickor. Enligt min 

erfarenhet kommer flickor ofta i skymundan då pojkar gärna tar för sig mer 

vid ensemblespel. 

Slutligen skulle det vara intressant att ge en hel klass utökad 

musikundervisning, jämföra resultat och olika effekter med en klass som fått 

mindre musiktid. Jag har alltid varit fascinerad av hur man prioriterar olika 

ämnens tid i skolans värld. Den norske professorn och musikforskaren Jon-

Roar Bjørkvold (2005) ställer frågan varför man har mycket mer 

bokstavsträning än musik i våra skolor. 

Debatten om musikens berättigande i skolan är viktig. Musik erbjuder 

tillkoppling snarare än avkoppling, ändå får vi aldrig blunda för 

musikämnets verkliga berättigande: Som den djupaste källa till glädje och 

erfarenhet för oss alla – en viktig resurs för en rikare, helare och mer 

kreativ tillvaro. (Bjørkvold, 2005, sid.143) 

Här sätter jag punkt, eftersom steget in i en ny studie är snubblande nära.  
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Lektion 1, loggbok 130306 

Lektion 2, loggbok 130317 

Lektion 3, loggbok 130320 

Lektion 4, loggbok 130327 

Lektion 5, videoinspelad lektion 130410 

Lektion 6, loggbok 130417 

Lektion 7, loggbok 130424 

Lektion 8, loggbok 130508 

Lektion 9, loggbok 130515 

Lektion 10, loggbok 130522 

 

Konsert, loggbok 130610 

 

Intervjuer 

Intervju 1, Mats, videoinspelad 130613, transkribering 130619 

Intervju 2, Anders, videoinspelad 130613, transkribering 130619 

Intervju 3, Axel, videoinspelad 130613, transkribering 130619 
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Intervju 4, Erik, videoinspelad 130613, transkribering 130620 

Intervju 5, Markus, videoinspelad 130613, transkribering 130620 

Intervju 6, klassläraren 130618, transkribering 130620 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till pojkarna 

 

1. Hur tycker du att det har gått att hålla vårt projekt hemligt och hur har 

klasskompisarna reagerat varje gång du gått iväg för att öva? 

 

2. När du har pratat om projektet hemma, vad har dina föräldrar sagt då 

och var det här första gången som du uppträdde på scen och inför en 

publik? 

 

3. Vad tänkte du innan konserten och vilken känsla hade du då? 

 

4. Hur kändes det efteråt och vad tänkte du då? Vilka reaktioner fick du 

från klasskompisarna efter konserten?                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

5. På vilket sätt tycker du att du har kunnat påverka vårt projekt? 

 

6. Vad tycker du har varit bra med projektet? Vad har du lärt dig under 

projektet och vad hade vi kunnat göra bättre? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till klassläraren 

 

1. Första gången vi träffades och jag informerade pojkarna om projektet, 

bestämde vi oss för att låta det bli vår hemlighet. Hur upplevde du 

pojkarnas reaktion på projektet efter min information?  

 

2. Hur var deras attityd gentemot klasskompisarna? 

 

3. Har du märkt någon förändring i pojkarnas attityd under resans gång? 

 

4. Har du fått någon reaktion från föräldrarna? 

 

5. Vad hade du för tankar och funderingar innan konserten? 

 

6. Hur upplevde du konserten? 

 

7. På vilket sätt tänker du att projektet har påverkat pojkarna? 

                          

8. Har du sett några övriga effekter av projektet som inte är de rent 

musikaliska? 

 

9. Vilka positiva effekter kan du se att projektet har haft och som 

eventuellt kommer att följa pojkarna upp i åk 7 nu till hösten? 

        

10. Vilka negativa effekter tänker du kan finnas med projektet? 


