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Sammanfattning  
Flera av de pianostuderande jag mött, inklusive mig själv, spelade aldrig kammarmusik innan 
gymnasiet eller musikhögskolan. Det har fått mig fundera över i vilken omfattning klaverstu-
derande elever vid kultur- respektive musikskolor deltar i musikaliska samspel. Studien har 
som syfte att kartlägga i vilken utsträckning lärare i klaverinstrument på kultur- respektive 
musikskolor i Stockholms län arbetar med musikaliskt samspel med sina elever och vilka 
faktorer som påverkar vilka elever som samspelar med andra elever. Datainsamling gjordes 
med hjälp av e-postade enkäter till klaverlärare på kultur- respektive musikskolor. Sedan ana-
lyserades svaren univariat, bivariat, tematiskt och samband prövades på sin statistiska signifi-
kans. Resultatet visar dels på att de flesta hade tillfällen då deras elever spelade med någon 
under deras lektioner, dels att det skilde sig mellan hur lärare arbetade med samspel beroende 
på om de undervisade individuellt eller som gruppundervisning. Det framgick också att det 
fanns fyra olika områden som respondenterna menade påverkade vilka elever som fick spela 
med andra. Dessa var logistiska faktorer, intressen och kompisar hos såväl elev som lärare, 
elevernas kunskap och ambitioner samt speciella behov hos eleven. I diskussionen problema-
tiseras konsekvenser av individuell undervisning och gruppundervisning samt vad elever lär 
sig av musikaliskt samspel. 
 
Nyckelord: musikaliskt samspel, gruppundervisning, kvantitativ metod, positivism, kulturs-
kolan 
	  
Abstract	  	  
Many piano students I´ve meet, including myself, never played chamber music until they 
went to gymnasium or university. This made me wonder how many opportunities piano stu-
dents studying at culture and music schools had to play with others. The purpose of the study 
is to find out to what extent pianoteachers in these schools in the Stockholm Province work 
with interaction in music with their students and which factors affects which students interact 
with others. Data was collected by e-mailing questionnaires to which pianoteachers at the 
music and cultur schools had to answer. The answers were analyzed univariate, bivariate, 
tematic and correlations were tested on their statistical significance. The result showes that 
most teachers occasionally let their students play with someone, during their lessons. The 
results also showes that it differed between how teachers worked with interaction depending 
on whether they taught individually or in groups. It also is found that four different types of 
factors affected the respondents choices of which students who would get the opportunity to 
play with others. These were logistical factors, interests and friends of both pupil and 
teacher, the students' knowledge and ambitions, and special needs of the student. In the 
discussion the consequences of individuell lessons and group lessons are problematized. 
What the student learn from musical interaction is also discussed. 
 
 
Keywords: musical interaction, group lessons, quantitative method, positivism, music school 
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1 Inledning  
I detta inledningskapitel presenteras det valda intresseområdet för studien. Därefter presente-
ras studiens problemområde och dispositionen av det skriftliga arbetet. 

1.1 Valt intresseområde 
Många som spelar piano kan känna igen sig i att det finns mycket musik skrivet för instru-
mentet såväl solistiskt som samspelsmässigt. Att spela med andra är inte främmande för en 
som spelar piano på en högre nivå. Att pianoelever spelar med andra instrumentalelever vid 
de institutioner där de lär sig spela sitt instrument är däremot inte självklart. Själv hade jag 
inte spelat kammarmusik innan jag började på ett estetiskt gymnasieprogram med inriktning 
musik. Jag har mött pianostuderande som väntat längre med att börja spela med andra. Detta 
tycker jag verkar lite märkligt då de som spelar piano med stor sannolikhet kommer att bli 
tillfrågade om de kan ackompanjera någon, åtminstone när de kommit upp till en viss nivå i 
sitt spel. Jag tror dock det borde vara fullt möjligt att börja arbeta med samspelet redan i 
grunden. Schenck (2006) skriver om hur viktigt det dessutom kan vara för elever att få spela i 
ett sammanhang och få en gemenskap för att vilja fortsätta spela sitt instrument. Bland annat 
lyfter Schenck upp ett exempel från en undervisningssituation, där det funnits funderingar på 
att omplacera eleverna i gruppen eftersom de var på olika speltekniska nivåer. Det visade sig 
att alla dessa elever hade valt att sluta om en sådan omplacering hade gjorts.  
 
Brändström och Wiklund (1995) menar att pianot på ett vis är komplett och med det menar 
de att det går att producera musik med melodi och harmonier utan medmusikanter. De menar 
att det kan bidra till en tanke om att ensemblespel inte ses på som lika nödvändigt för pianoe-
lever samt att ensemblespel kan vara svår att praktiskt arrangera inom musik- och kultursko-
lan. Rostvall och West (2001) lyfter i sin kvalitativa studie som genomfördes i Stockholm, att 
musiklärare enbart undervisade på ett solistiskt sätt trots att eleverna i övrigt spelade i band. 
Det kan vara intressant att tillägga att Rostvall och West studerade andra instrument än piano, 
nämligen gitarr och bleckblås. Med dessa tankar som grund vill jag utforska i vilken ut-
sträckning pianolärare på kultur- respektive musikskolor, arbetar med musikaliskt samspel 
med sina elever. Samspel definieras som samverkan mellan olika människor enligt Bonniers 
svenska ordbok (1986). Det lyfts även fram att musiker i en orkester har samspel och att ett 
bra samspel handlar om att fungera bra ihop. I denna studie används begreppet musikaliskt 
samspel för att tydliggöra att det är samspelet när eleverna spelar ihop med någon som avses i 
denna studie och inte det sociala samspelet. Studiens ämnesområde är musikaliskt samspel 
mellan klaverelever och andra musicerande på kultur- respektive musikskolor i Stockholms 
län.  

1.2 Problemområde  
Trots att pianostuderande med stor sannolikhet kommer bli tillfrågade om de kan ackompan-
jera och musicera tillsammans med någon annan, tycks fokus vara solistiskt på instrument-
lektionerna vid kultur- respektive musikskolor (Rostvall & West, 2001). Att spela tillsam-
mans med andra bidrar med ett socialt sammanhang, som säkert uppskattas av många. Om 
kultur- respektive musikskolorna huvudsakligen undervisar solistiskt, missar eleverna det 
sociala sammanhanget som de skulle kunna vara en del av. Eventuellt skulle gruppundervis-
ning erbjuda ett socialt sammanhang men frågan är om det skapar möjligheter för eleverna att 
delta i musikaliskt samspel. Flera pianostudenter jag träffat, inklusive mig själv, saknade att 
vi inte fått pröva att spela med andra innan vi kom upp på en högre nivå. Samtidigt är piano 
ett väldigt vanligt instrument att ackompanjera andra med och det finns mycket musik skrivet 
både för att spela fyrhändigt vid pianot och att spela med andra instrument.  



 
 

 7 

1.3 Arbetets disposition 
I inledningskapitlet ges en inledande beskrivning av det intresseområde studien har och dess 
problemområde. I inledningskapitlet ges också information om hur arbetet är disponerat. I 
bakgrundskapitlet presenteras valda studier, litteratur och ämnesområdets tidigare forsknings-
fält, för att ge lite bakgrund till ämnet. Studiens syfte och forskningsfrågor presenteras också 
i bakgrundskapitlet. I det teoretiska kapitlet beskrivs de teoretiska utgångspunkterna positiv-
ism och objektivism som studien bygger på. I metodkapitlet ges information om arbetets ve-
tenskapsteoretiska grunder, val av metod, urval av respondenter, genomförande av undersök-
ningen och analysen samt etiska överväganden. Studiens reliabilitet och validitet redogörs 
också för i metodkapitlet. Efter metodkapitlet kommer resultatkapitlet i vilket resultatet av 
studiens undersökning redovisas. Här presenteras svar på några av enkätfrågorna var för sig 
men även några bivariata diagram innehållande svar från flera frågor. I diskussionskapitlet 
diskuteras de resultat som studien visat på men även studiens design diskuteras. Slutligen 
diskuteras denna studies betydelse och möjlig framtida forskning.  
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2 Områdesorientering  
I detta kapitel görs en områdesorientering som tar utgångspunkt i forskning, litteratur och 
artiklar som är relevanta för denna studie. Slutligen i detta kapitel beskrivs ett problemom-
råde, studiens syfte och forskningsfrågor. 

2.1 Litteratur inom ämnesområdet 
I denna del av kapitlet presenteras litteratur och artiklar som är av intresse för denna studie. 
Fokus har lagts på att söka information om kultur- respektive musikskolan som verksamhet 
med dess grupp- eller individuella undervisning samt tidigare perspektiv på kultur- respektive 
musikskolornas arbete med samspel. 

2.1.1 Musik- och kulturskolans instrumentundervisning  
Klaverinstrument undervisas dels genom enskilda- även kallade individuella lektioner, där 
endast en elev och läraren deltar och dels genom gruppundervisning där läraren undervisar 
flera elever samtidigt i rummet (Frostenson, 2003). Om undervisningsformen är individuell 
undervisning eller gruppundervisning avgörs utifrån antalet elever läraren undervisar under 
lektionen. Diskussionen om gruppundervisning eller individuell undervisning på kulturskolor 
har varit stor de senaste åren och Sveriges radio visade i en artikel av Cederberg (2011) med 
titel Kulturskolan Stockholm stoppar enskild musikundervisning beskriver sitt missnöje med 
gruppundervisning. Cederberg anser att elever inte skulle bli tillräckligt sedda och motive-
rade samtidigt som det i artikeln också presenterats som positivt att få spela med andra samt 
att fler får ta del av kulturskolan.  
 
I musik- och kulturskolan kan elever bland annat lära sig spela ett musikinstrument på sin 
fritid. Musik- och kulturskolan skiljer sig från den vanliga skolan på det vis att undervisning-
en sker på elevernas fritid och är något som eleverna eller deras föräldrar anmäler dem till. 
Om eleverna själva valt att gå och lära sig ett instrument finns också en motivation från bör-
jan menar Jensen (2011). Jensen menar även att det lärande som sker på fritiden inte heller 
styrs av kursplaner, läroplaner och lärares intentioner på samma sätt som det gör i den obliga-
toriska skolan. Enligt skolforskaren Shulman (2015, refererad i Håkansson & Sundberg, 
2016) från Stanford University i USA, kan det kollegiala lärandet ses som en nödvändighet 
för skolutveckling. Trots detta arbetar lärare på väldigt olika sätt och tolkar läroplaner olika 
menar Shulman. Om det är som Jensen (2011) lyfter fram att kulturskolorna inte arbetar uti-
från kursplaner får lärarna styra ännu mer vad de vill lära ut. Trots att lärare på kulturskolor 
har större möjlighet att utforma undervisningen självt, kan kollegialt lärande ändå tänkas bi-
dra med något inom en musik- och kulturskola.  

2.1.2 Samspelets betydelse 
Lalander och Johansson (2010) menar att känslan av samhörighet med en grupp kan komma 
att bli extra stark vid tonåren när människor ofta går igenom ett identitetsarbete. En känsla av 
gruppsamhörighet, kan utgöra en form av identitet. Trots att Lalander och Johansson skrivit 
om det mer övergripande än specifikt samspel inom musik, kan det ändå tänkas ha någon 
form av betydelse för studien då samspel inom musik också sker inom grupper. Maltén 
(1997) menar dessutom att elever kan utveckla merkunskap genom att arbeta i grupp när ele-
verna får dela med sig av olika infallsvinklar till varandra. För att denna form av merkunskap 
ska vara möjlig, förutsätts att deltagarna i gruppen har en gemensam målinriktning, tydlig 
samhörighet samt god kommunikation. Att kunna arbeta i grupp och lära sig samverka med 
andra lyfter Maltén fram som nödvändigt att lära sig i dagens samhälle.  
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2.2 Tidigare forskning 
I denna del av kapitlet presenteras tidigare forskning som är av intresse för denna studie.  

2.2.1 Musik- och kulturskolans historik och ekonomi  
Stålhammar (1995) har gjort en studie av den pedagogiska och musikaliska interaktionen i en 
klassrumssituation. Fokus i Stålhammars studie, är främst på hur grundskolan och musiksko-
lan samarbetar. Stålhammar beskriver i sin studie hur musikskolorna växte fram under 50-60-
talet varvid den individuella undervisningen var vanligast. Under 80-talet fick musikskolorna 
mer gruppundervisning vilket enligt Stålhammar i början grundades i en pedagogisk tanke 
men sedan blev styrd mer av ekonomiska skäl. Under 90-talet bytte musikskolan namn till 
kulturskolan och innefattade då även dans, teater och eventuellt bild. 
 
Kulturskolerådet (2018) beskriver hur det varierar mycket mellan olika musik- och kultursko-
lors möjligheter. I Kulturskolerådets studie besvarades enkäten av kulturskolechefer. När-
mare 90% av alla tillfrågade kommuner svarade vilket ger studien en hög reliabilitet. Utbudet 
beskrivs kunna variera dels på grund av kommunernas prioriteringar men också att det kan 
bero på att vissa kommuner har större ekonomiska utmaningar. Studien som Kulturskolerådet 
genomförde under våren år 2018 hade som syfte att synliggöra olika politiska ambitioner med 
och resurstilldelning till Sveriges kulturskolor. Respondenterna fick svara dels på hur de 
trodde att musik- och kulturskolans ekonomi skulle vara de kommande fyra åren. De fick 
också svara på hur de trodde att kommuners resurstilldelning till kulturskolan kommer för-
ändras de kommande fyra åren. Studiens resultat visar på att två tredjedelar trodde på en eko-
nomiskt positiv trend för kulturskolan medan en tredjedel trodde att kommunens kulturskola 
skulle läggas ned inom de fyra kommande åren. Sju av kommunerna var i en nedläggnings-
process och av dessa sju kommuner var det enbart en av kommunerna som hade ett invåna-
rantal över 10 000 personer.  De som trodde på en negativ ekonomisk trend kom huvudsakli-
gen från kommuner med färre än 10 000 invånare. De mindre kommuner var de enda kom-
muner som helt saknade musik- eller kulturskola när studien genomfördes. Av respondenter-
na var det ungefär hälften av alla deltagande som trodde att resurstilldelningen skulle vara 
den samma under de fyra kommande åren. En tredjedel av respondenterna som besvarade 
enkäten trodde istället på en ökning av resurstilldelningen. Att resurstilldelningen skulle 
minska under de kommande fyra åren var det drygt en tiondel som trodde. Statistik från Kul-
turskolerådet (2016) visar dock att den summa som landets kommuner satsat på kulturskole-
verksamheten hade ökat med nästan 14% sedan 2013. Den visar även på att det år 2016 var 
16 kommuner som inte tog någon terminsavgift för sin undervisning. 

2.2.2 Solistiskt spel samt ensemblespel inom musik- och kulturs-
kolan i Stockholms län 
Det var vanligast att elever på kulturskolan under år 2002, oftast hade individuella lektioner 
(Frostenson, 2003). Vidare visar resultaten på att drygt en fjärdedel av mellanstadieeleverna 
och drygt en tredjedel av tonåringarna deltar i samspel via musik- och kulturskolan. Under-
sökning studerarade inte enbart pianoelever utan undersökte elever från fler instrumentgrup-
per på musik- och kulturskolan.  
 
Rostvall och West (2001) genomförde under år 1998 videoobservationer av instrumentallekt-
ioner inom Stockholmsområdet, som data samt att de analyserade läroböcker som användes. 
Till analys använde de sig av en kritisk diskursanalys vilket innebär tre nivåer av analys. 
Rostvall och West lyfter fram att instrumentlärare i Stockholm i huvudsak undervisar solist-
iskt framförallt på gitarr och bleckblås. De ser också på musik ur ett institutionsperspektiv 
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vilket de förklarar som att normer och val av beteenden kan komma att bli formade av in-
stitutionen. Rostvall och Wests studie med musiklärare på musik- och kulturskolan visade på 
att lärarna trots att eleverna exempelvis spelade i band på fritiden, enbart undervisade på ett 
solistiskt sätt. I studien skriver Rostvall och West om hur skolinstitutionen samt det material 
som används är format av den kontext som musik- och kulturskolan utgör. De menar vidare 
att de sammanhang eleverna möter på musik- och kulturskolan ger en reducerad bild av hel-
heten och inte rymmer allt eleverna kan tänkas möta som musiker i sina framtida musiksam-
manhang. Exempelvis gäller det den musik lärarna använder sig av men det kan också tänkas 
handla om att spela i andra sammanhang och med andra personer. Enligt studien av Rostvall 
och West beskrivs det att lärarna tycks ha en bild av att enbart vissa elever är särskilt begå-
vade och kommer kunna vidareutbilda sig inom musik. Denna syn fanns med andra ord hos 
instrumentallärare på musik- och kulturskolor vilka är frivilliga skolor för alla som vill lära 
sig exempelvis ett instrument.  

2.2.3 Forskning om samspelets betydelse 
Lindgren, Bergman och Sæther (2016), har gjort två etnografiska studier om El Sistema mel-
lan 2011–2015. El Sistema i både Göteborg och Malmö studerades med syfte, att diskutera 
kring det praktiska arbetet med social inkludering genom El Sistema. För att samla data an-
vände sig Lindgren et al. av flera olika insamlingsmetoder. Det handlade dels om diskussion-
er i fokusgrupper och intervjuer, dels av observationer av såväl lärare, elever samt musiker 
såväl som projektledare. Studien har fokus på sociologi, multimodalitet och det som är medi-
erat varpå det i analysen lyfts fram auditiva och visuella data. I den vetenskapliga artikeln 
nämns att Göteborg år 2010 startade Sveriges första El Sistema. El Sistema är en musikskola 
med sitt ursprung i Venezuela som sedan spridit sig till många fler länder. El Sistema erbju-
der barn en möjlighet att sjunga i kör eller gå i orkester, vilka har i syfte att genom en inklu-
dering med hjälp av musiken, minska segregeringen. Lindgren et al. har när de studerat El 
Sistema i Sverige märkt att det i gruppen som eleverna i El Sistema ingick i, fanns en känsla 
av samhörighet samt att eleverna sjöng låtar som handlade om att skapa broar och band mel-
lan alla människor i Malmö. Att det fanns känslor av samhörighet märkte de i form av uttryck 
hos eleverna Lindgren et al. citerade bland annat följande uttryck ”We are El Sistema”, ”We 
are all cool, at Hammarkulle School”, ”El Sistema, Yeah” och ”El Sistema family” (s.72). Då 
eleverna möttes och spelade eller sjöng tillsammans fick de en känsla av att tillhöra en grupp 
och utifrån de uttryck som Lindgren et al. citerar, går det att anta att eleverna fick en positiv 
känsla av grupptillhörigheten. Maltén (1997) menar att känslan av att tillhöra en grupp kan 
bidra till att skapa en drivkraft, trygghet och samhörighet inom skolan. Denna studie beskri-
ver hur samspel genom El Sistema kan få betydelse för hur eleverna skaffar sig en samhörig-
het och trygghet genom samspel i musik. 
 
I rapporten från en undersökning (Frostenson, 2003) gjord i musik- och kulturskor i Stock-
holms län, presenterades att få elever (mindre än tio procent) tycktes anse att anledningen till 
att de fortsatte spela berodde på kompisar och att få spela med andra. Detta var något som 
fick Frostenson att reagera och ifrågasätta om det inte fanns så mycket social samvaro i form 
av samspel. Undersökningen visar också att det är vanligast att elever på kulturskolan under 
år 2002, hade individuella lektioner. 
 
Haddon (2017) gjorde en studie med åtta olika personer som testade att delta i gruppunder-
visning under en kurs i konsertframförande på piano, en period på tio veckor. Alla åtta delta-
gare var vuxna. Två var 30-39 år gamla, en deltagare var mellan 40-49 år, två deltagare var 
50-59 år gamla och tre var mellan 60-69 år. Deltagarna kände inte varandra sedan tidigare 
och hade olika mycket erfarenheter att spela piano. I början av projektet gjordes dels inter-
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vjuer men även enkäter som de deltagande fyllde i. De fick även fylla i en enkät efter de tio 
veckorna. Forskaren kom fram till att personerna i gruppen hade olika mål med kursen. Vissa 
deltagare ville utvecklas personligt och ta sig utanför sin komfortson, några ville få mer erfa-
renhet att spela med andra medan vissa ville bli en del av gruppen och möta andra som spelar 
piano. Det fanns även olika preferenser i vilken musikgenre deltagarna gillade. Under två av 
veckorna fick deltagarna duetter, trios samt öva på skalor och arpeggion medan de andra 
veckorna fokuserade mer på framförande. När deltagarna tränade ensemblespel låg fokus på 
pedal, vem som leder, balans i ensemblen, övning samt repetitioner, spela och härma den 
andras del, fortsätta spela vad som en händer samt fokusera på helheten snarare än att enbart 
fokusera på sin stämma. Kursen resulterade i att sex stycken upplevde att de blivit säkrare i 
att spela inför andra medan två andra upplevde att de inte blivit säkrare utan istället, blivit 
mindre självsäkra under processens gång. En av deltagarna menade att hen inte upplevde 
känslan av konkurrens i gruppen då alla deltagare spelade olika stycken. En annan menade att 
det var enklare att upptäcka fel när någon annan spelade men att det var svårare att applicera 
samma kritiska öra på sitt egna spel. Andra upplevelser var att deltagarna trivts med stäm-
ningen i gruppen, att de lärt sig lyssna bättre på andras interpretation och syn på musik samt 
att det hade kunnat vara bättre om de inte behövde spela inför alla den första lektionen. Stu-
dien fokuserade mer på hur gruppundervisning kan påverka undervisningsprocessen och hur 
det kan upplevas för elever, än vilken betydelse samspel har. Samtidigt fick deltagarna träna 
på att spela duetter och trios under två veckor av studiens gång varvid de fick träna sig på att 
lyssna på helheten samt andras interpretationer. Att deltagarna fick öva på att spela med 
varandra och utveckla färdigheter som att lyssna på helheten, gjorde att studien blev särskilt 
intressant även utifrån en tanke om vilken betydelse musikaliskt samspel kan ha. 
 
I Haddons (2017) studie om gruppundervisning framkommer att gruppundervisning under en 
kurs i konsertframförande på piano, lyckats bidra till att de flesta deltagarna upplevde ett ökat 
självförtroende att spela inför andra. Samtidigt finns det tankar om att gruppundervisning och 
samspel i grupp kan hindra eleven att utvecklas speltekniskt. Holmberg (2010) beskriver hur 
två personer som kategoriserats som pianolärare beskriver sin syn på gruppundervisning där 
eleverna får pröva på att till och med byta instrument. Holmberg tolkar lärarnas svar som att 
pröva-på-verksamheter kopplas samman med att spela keyboard, melodistämma och att lägga 
ackord ”och lite sånt” (s. 86). Vidare beskrivs lärarnas syn som att gruppundervisningen och 
prova-på-verksamheten hindrar eleverna från att lära sig spela med båda händerna, vilket 
lärarna tycks anse är en nödvändighet för att bli skickliga pianister. Holmberg beskriver vi-
dare hur lärarna väljer ut elever som ska få en annan form av undervisning där de ges möjlig-
het att utvecklas till pianister enligt lärarna. Holmberg studerade också orkesterundervisning-
en på skolan och beskriver det som att samspelet i musiken kräver en musik-social träning. 
Träningen innebär att i musiken låta solisten komma fram, spela starkt eller svagt utifrån vad 
som står noterat och som passar för att få en balans i gruppen samt att spela rytmiskt säkert i 
förhållande till övriga musiker.   

2.2.4 Färdigheter pianister kan behöva för att musicera med andra  
Haddon (2017) beskrev att deltagare i studien övat sig på att lyssna på helheten och inte en-
bart sin stämma. Även Holmberg (2010) beskrev flera saker som en ensemblemusiker bör 
kunna, vilket kräver musik-social träning som Holmberg kallar det. Bishop och Goebl (2015) 
har studerat betydelsen av auditiv och visuell kommunikation vid samspelstillfällen. I studien 
ville de undersöka om pianister spelade lika synkroniserat med violinister som de gör med 
andra pianister. I en tidigare studie hade de noterat att pianister hade svårare att integrera vio-
linisters auditiva signaler än pianisters. I studien Bishop och Goebl genomförde år 2015, del-
tog 31 pianister på hög teknisk nivå som alla studerade piano på avancerad nivå alternativt 
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hade tagit en examen som konsertpianist. Av dessa pianister fick 15 pianister spela med en 
violinist och 16 stycken fick spela tillsammans med en annan som spelade piano. De musika-
liska verk som valts ut till studien, valdes för att de innehöll moment som sampelsmässigt 
gav utmaningar. När pianisterna fick noterna blev de uppmanade att spela sin stämma. De 
fick dessutom audio- och videoinspelningar på vilka en klarinettist spelade och blev informe-
rade att de skulle ackompanjera olika instrument sen men fick inte veta vilka. Resultatet från 
studien visar att pianister har enklare att synkronisera med andra pianister än violinister, vid 
ett helt framförande. Däremot tycks violinistens visuella tecken vara mer effektiva särskilt 
vid starter, efter pauser och vid avslut. Vidare betonar Bishop och Goebl dels att reultaten 
visar på små skillnader mellan hur pianister synkroniserade med andra pianister alternativt 
violinister, dels att violinister ofta följer en dirigent och hur violinisten då måste följa dirigen-
tens gester.  
 
Kokotsaki (2007) intervjuade pianister med gedigen erfarenhet av att spela i ensembler. Pre-
cis som Brändström och Wiklund (1995), lyfter Kokotsaki fram hur pianisten har ett instru-
ment som är skapat på ett sätt att som ger möjlighet att både spela harmonier och melodier, 
varvid en pianist kan skapa ett solistiskt musikaliskt framförande med sin egen interpretation 
(Kemp, 1996 refererad i Kokotsaki, 2007). Vidare beskriver Kokotsaki att det krävs både 
auditiv och visuell kommunikation vid musicerande med andra. I intervjuerna beskrev pianis-
ter att de försökte få en starkare kontakt och känna empati med de andra medmusikerna för 
att enklare kunna integrera och förstå varandra, även vid musicerande tillfällen. Det framkom 
även att pianisterna ansåg att ett demokratiskt stöttande klimat där deltagarna i ensemblen 
stöttar varandra är positivt för att gruppen ska utvecklas och inte hindras. Pianister har van-
ligtvis ett partitur där även medmusikernas stämmor är noterade. Detta menar Kotokotsaki 
gör att pianisten får en stöttande roll som kan rädda situationen, om den andra instrumentalis-
ten kommer av sig eller tappar riktningen i musiken. I slutet av den vetenskapliga artikeln där 
studien presenteras, ges en uppmaning till musiklärare att låta sina elever spela mer i en-
semble med andra. 

 
Finally, considering the positive effects of ensemble-playing participation on the 
musical and social development of music students, music educators should en-
courage their students’ participation in musical ensembles by arranging them in 
small performing groups as often as possible. Moreover, it would be of interest if 
future research examined such effects further. (Kokotsaki, 2007, s. 663.) 

2.3 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
Kulturskoleutredningen (SOU 2016:69) lyfter fram att 80% av undervisningen på kultursko-
lan består av individuella lektioner medan Kulturförvaltningen (2015) istället presenterar hur 
Stockholms kulturskolor år 2011, införde gruppundervisning som huvudsakliga undervis-
ningsform i musik. Rapporten från Kulturförvaltningen visade även på brister i gruppunder-
visningen. Tidigare studier tillsammans med egna erfarenheter har mynnat ut i en hypotes att 
den huvudsakliga undervisningsformen på kultur- respektive musikskolor är individuell 
undervisning med en elev per lektion. En annan hypotes är att få klaverlärare arbetar med det 
musikaliska samspelet inom musik med sina elever (Frostenson, 2003; Rostvall & West, 
2001). Det verkar utifrån Rostvalls och Wests studie, som att elever till lärare i klaverinstru-
ment mestadels utvecklas solistiskt och inte får så mycket tillfällen att spela med andra. Även 
Frostenson lyfter fram att inte alla elever deltar i samspel. Vidare presenteras att elever enligt 
ämnesplanerna i musik- och kulturskolor ska få testa på samspel och att pianoelever ska få 
göra det. Frosenson citerar formuleringen ”om förutsättningar finns” (s. 101) ur ämnesplanen, 
en tillagd formulering som endast verkar gälla pianoeleverna. En annan hypotes är att det 
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finns en syn på att vissa elever är mer begåvade än andra samt en tanke om att dessa elever 
kommer vidareutbilda sig i musik enligt Rostvall och West. Eventuellt kan en tanke om att 
vissa elever är mer begåvade, påverka vilka elever som får spela med andra (Holmberg, 
2010). Hypoteserna utgör grund för studien och de data som samlas in.  
 
Studien har som syfte att kartlägga i vilken utsträckning lärare i klaverinstrument på kultur- 
respektive musikskolor i Stockholms län arbetar med musikaliskt samspel med sina elever 
och vilka faktorer som påverkar vilka elever som samspelar med andra elever. Forsknings-
studien har fyra formulerade frågeställningar. 
 

1. Vilken är lärarnas huvudsakliga undervisningsform, sett till antalet elever per lektion 
för klaverinstrumenten piano, synth eller keyboard på kultur- alternativt musikskolor i 
Stockholms län? 

2. I vilken omfattning får elever i klaverinstrumenten piano, synth eller keyboard på kul-
tur- alternativt musikskolor i Stockholms län träna musikaliskt samspel tillsammans 
med andra?  

3. Vilka faktorer beskriver lärarna som påverkande för vilka elever som spelar tillsam-
mans med andra på kultur- alternativt musikskolor i Stockholms län? 

4. Finns det skillnader mellan olika kultur- alternativt musikskolors arbete med musika-
liskt samspel med elever som spelar klaverinstrument? 
	  

	  
  



 
 

 14 

3 Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel beskrivs de teoretiska utgångspunkter som studien bygger på nämligen positiv-
ism och objektivism. 

3.1 Positivism 
Den kunskapsteori som kommer att ligga till grund för studien är positivism, ett epistemolo-
giskt antagande inom vilken kunskap ses på som fenomen som kan bekräftas med sinnen 
(Bryman, 2018). Positivismen kom att utvecklas med inspiration från upplysningens betoning 
av empiri och dess förening med aristotelisk logik (Maltén, 1997). August Comte (1798–
1857) anses vanligtvis vara grundare till positivismen som fått sitt namn då den var tänkt att 
ha en vetenskap som är positiv för mänskligheten, beskriver Maltén. Företeelser som går att 
observera har högre kunskapsstatus än teorier inom positivismen då forskning i en positivist-
isk kunskapssyn bygger på att förklara världen med hjälp av observationer (Bryman, 2018). 
Enligt Maltén (1997) godkänns endast objektiva, neutrala och positivt givna iakttagelser som 
säkra och exakta inom positivismen. 
 
Positivismen har grundas i filosofiska diskussioner, främst från Tyskland och Österrike under 
1900-talet (Wallén, 1996). Det utformades en tanke om att vetenskap endast var meningsfull 
om den gick att pröva empiriskt. Känslor och värderingar som inte går att mäta ansågs därför 
inte vara vetenskap. Positivismen skiljer sig därmed markant från fenomenologin som istället 
menar att verkligheten är det som upplevs. Vid en studie som fokuserar på hur respondenter 
upplever fenomen och den värld de lever i, skulle fenomenologi passa bättre för studien. I 
denna studie läggs mindre vikt vid respondenternas egna upplevelser och mer vikt vid mer 
mätbara resultat. 
 
Den kunskapssyn som finns i ett positivistiskt synsätt är en syn på kunskap som atomistiskt 
och additiv menar Maltén (1997). Med detta menas att kunskapen kan byggas upp från 
mindre delar till en större helhet. Vidare beskrivs att positivismen eftersträvar en lagbunden-
het inom vetenskapen som gör det möjligt med förutsägelser. Wallén (1996) menar att teore-
tiska lagbundenheter däremot inte går att prövas mot verkligheten då teorin är en förenkling 
och idealisering. Maltén lyfter fram att det ofta finns en redan föreliggande teori inom 
positivismen som sedan formulerar en hypotes som verifieras eller falsifieras med hjälp av 
empirisk prövning, varvid den positivistiske forskaren håller sig på en viss distans genom att 
observera så objektivt som möjligt. Maltén betonar att forskarrollen ska vara objektiv och 
förutsättningslös. Vidare formuleras att det är vanligt med kvantitativa studier vid ett positiv-
istiskt perspektiv. I denna studie kommer observationerna bestå av de besvarade enkätfrå-
gorna.  

3.2 Objektivism 
Objektivism utgör enligt Bryman (2018) ett synsätt av verkligheten, ”det som finns” (s.57). 
Objektivism beskrivs som en ontologisk inriktning där det påstås finnas en objektiv verklig-
het som ligger utanför människors intellekt och som vi människor inte kan påverka. Det besk-
rivs även utgöra en existens som är oberoende av sociala aktörer. Forskningsstudien har 
också, utifrån ett objektivistiskt synsätt som mål att observera en yttre objektiv verklighet och 
är intresserad av kvantitet. När studien vill undersöka en yttre objektiv verklighet som kvanti-
tativa data som samlas in ska tänkas visa på, är den ontologiska inriktningen objektivism 
inom vilken det enligt Bryman anses finnas en objektiv verklighet som är oberoende av soci-
ala företeelser. Genom att samla in kvantitativ data som i flera av frågorna baseras på fasta 
svarsalternativ presenteras data i resultatet i procent utan att tolkas. I föreliggande studie fo-



 
 

 15 

kuserar på att samla in kvantitativ data för att kartlägga i vilken omfattning klaverlärare i 
Stockholms län arbetar med musikaliskt samspel. Varför lärarna arbetar som de gör och att 
tolka lärarnas uppfattningar är inte lika viktigt i denna studie. Resultaten på studien är tänkt 
att vara kvantitativa och kunna presenteras objektivt i form av statistik, baserat på svar på 
enkätfrågorna med fasta svarsalternativ. 
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4 Metod  
I detta kapitel redogörs för val av metodologiska utgångspunkter i forskningsansats, forsk-
ningsmetod och analysmetod. Vidare beskrivs hur forskningen och forskningsinstrumentet 
har utformats samt etiska överväganden som gjorts. Studiens validitet och reliabilitet redo-
görs för i slutet av kapitlet. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
I denna del av kapitlet presenteras vilken forskningsansats som är vald. Här redogörs även för 
studiens forskningsmetod och analysmetod. 

4.1.1 Val av forskningsansats 
Denna studie är deskriptiv men det är även en analytisk-/relationell studie. Deskriptiva stu-
dier kallas även beskrivande studier (Wallén, 1996). Studien består av en surveyundersökning 
med en enkät som enda forskningsinstrument. Surveyundersökningar används ofta för att just 
identifiera samband och mönster (Bryman, 2018). Inom surveyundersökningar som också är 
en tvärsnittsundersökning kan det mycket väl användas fler än ett forskningsinstrument men 
det går också att endast använda sig av ett, exempelvis strukturerade enkäter enligt Bryman. 
Något som däremot är viktigt inom en surveyundersökning är att undersökningen görs vid ett 
och samma tillfälle. Med tvärsnittsundersökning menas att man undersöker fler än ett fall, 
ofta många fler, i denna studie utgör varje respondent ett fall. Bryman beskriver att det är 
vanligt att observera minst två men oftast flera, olika variabler i tvärsnittsundersökningar. 
Syftet med att göra en sådan undersökning är främst att få fram både kvantitativa och kvalita-
tiva data som sedan går att analysera för att se samband och mönster. I denna studie används 
enkätfrågorna som variabler.  
 
Studien är deduktiv då det finns hypoteser som kan bekräftas eller förkastas. En deduktiv 
ansats bygger på logik (Thurén, 2008). Thurén menar att den hypotetiskt-deduktiva metoden 
är positivismens favoritmetod. Med en hypotetiskt-deduktiv metod ställer forskaren först hy-
poteser eller gissningar som hen sedan försöks falsifiera menar Thurén. Då studien har hypo-
teser passar den deduktiva ansatsen bra för denna studie.   
 
En annan ansats är den induktiva, som istället bygger på empiri. Vidare menar Thurén (2008) 
att empiriska slutsatser inte ger en hundraprocentig slutledning då det empiriska materialet 
sällan grundar sig på alla tänkbara situationer. Ett exempel som lyfts fram är den induktiva 
sanningen att då något släpps från en höjd faller det nedåt, som ansågs sann fram till att det 
upptäcktes att tyngdlösa tillstånd rubbade denna sanning. Vid en induktiv ansats går det att 
komma till större eller mindre sannolikhet, däremot går det aldrig att uppnå en hundraprocen-
tig säkerhet. Vidare kommer studien att ha några induktiva inslag, exempelvis har forsknings-
fråga tre ett mer induktivt inslag och besvaras genom respondenternas fritextsvar kring vilka 
faktorer som styr valet av elever som får spela med andra.   

4.1.2 Val av forskningsmetod 
Denna studie har en kvantitativ forskningsmetod. Bryman (2018) beskriver hur det i kvantita-
tiva metoder är kvantifiering av data som betonas som viktig medan en kvalitativ studie i 
lägger vikt vid ord och hur individer upplever sin sociala verklighet. Då föreliggande studie 
har som syfte att kartlägga klaverlärare i hela Stockholms län låg vikt vid att få in många 
svar. Respondenterna fick svara på en enkät med i huvudsakligen fasta svarsalternativ som 
sedan gick att sammanställa. Kartläggningen hade blivit otydlig och svår att utforma om en-
käten inte haft många fasta svarsalternativ. Studien hade inte något större fokus på att analy-
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sera de olika respondenters olika upplevelser och vad de valde att lyfta fram, utan riktade 
istället fokus på några frågor med svar som kunde sammanställas och jämföras med andra 
respondenters svar.  

4.1.3 Val av analysmetod 
Delar av analysen kommer att vara univeriata. Univariata analyserna kan illustreras grafiskt i 
form av cirkel- eller stapeldiagram som enligt Bryman (2018) är några av de enklaste repre-
sentationerna som går att göra. Med en univariat analys menas att analysen går igenom en 
variabel i taget. Denna statistik presenteras genom stapel- och cirkeldiagram i studiens resul-
tat. Under analysen kan de hypoteser som studien grundar sig på bekräftas eller förkastas 
beroende på vad insamlad data visar.  
 
Analysen kommer också att vara i form av bivariat analys. Med bivariat analys menas en 
analys där två variabler i taget ställs upp mot varande så att det blir möjligt att se om det finns 
någon korrelation mellan dem (Bryman, 2018). En bivariat analys kan presenteras med hjälp 
av en korrelationstabell (också kallat contingencytabell) vilken brukar innehålla procentsiff-
ror och gör det ganska enkelt att jämföra två variabler, menar Bryman. Efter att ha ställt upp 
olika variabler mot varandra studeras sedan de samband som verkar finnas mellan dem. I 
denna studie presenteras några av dessa samband med hjälp av diagram för att få en grafisk 
illustration av de olika svaren i enkäterna. De bivariata analyserna används, när två variabler 
jämförs mot varandra. I denna studie används de bivariata analyserna när det undersöks om 
det finns någon statistisk signifikans för ett samband mellan variablerna. 
 
För att undersöka om det finns någon statistisk signifikans för ett samband mellan två variab-
ler, användes Chi2-test. Chi2 används enligt Bryman (2018) för att slå fast hur trovärdigt det 
är att det finns ett samband mellan två variabler och huruvida det går att generalisera resulta-
tet.  För att förstå om det finns ett starkt samband undersöks den statistiska signifikansnivån 
vilken förkortas med bokstaven ”P”. Om p-värdet är 0,01 betyder det att signifikansen, det 
vill säga chansen att det finns ett samband, är hög då 0,01 tyder på en sannolikhet att en av 
hundra skulle svara något annat än förväntat. Den statistiska signifikansnivån som brukar 
accepteras inom samhällsvetenskapen är när p-värdet är 0,05 eller mindre. Om p-värdet är 
mindre eller lika stor som 0,05 går det att förkasta nollhypotesen om det kritiska Chi2- värdet 
är inte är högre än p-värdet. Med nollhypotes menas att hypotesen menar att det inte finns 
något samband mellan två variabler. Ju större grupp respondenter som undersöks, desto större 
chans finns att korrelationen är signifikant i statistisk bemärkelse menar Bryman. Reliabilite-
ten i resultatet ökar därmed av antalet deltagande respondenter. Djurfeldt, Larsson och 
Stjärnhagen (2010) lyfter fram två fel som de menar, kan göras vid en förkastning av nollhy-
potesen. Det första felet är om den som analyserar ett p-värde som visat på 0,05 förkastar 
nollhypotesen trots att det inte finns samband mellan två variabler. Denna risk avtar desto 
större population som varje kategori består av. Det finns även en andra risk att nollhypotesen 
accepteras trots att det finns samband mellan de två variabler som testas, menar Djurfeldt et 
al.. Även detta beskrivs bero på antalet respondenter. I denna studie kommer urvalet inte att 
bestå av ett så stort antal då det enbart är 68 respondenter som besvarade enkäten och de som 
arbetade med samband är endast 61 till antalet. Då urvalet inte resulterat i så många respon-
denter i denna studie, är det av särskild vikt att kontrollera att inte Chi2 testet innehåller nå-
gon kategori som har en förväntad frekvens som är noll eller att mer än 20 procent av katego-
rierna har en förväntad frekvens som är mindre än fem, vilket Djurfeldt et al. presenterar som 
lägsta värden. Att resultatet skulle kunna bli annorlunda om fler hade deltagit är därför något 
att ha i åtanke. För att minska risken att sambandet blir feltolkat finns inom SPSS en funktion 
som kan användas om respondenterna är färre än 75 stycken. Denna presenteras som Yates 
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korrigering också kallat kontinuitetskorrektion och minskar det kritiska Chi2-värdet samtidigt 
som p-värdet höjs.  
 
Vid användning av Chi2 är det inte enbart den statistiska signifikansnivån (p-värdet) som 
studeras. Det finns två värden till att ta hänsyn till och detta är det kritiska Chi2-värdet och 
antalet frihetsgrader (Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O., 2010). Frihetsgrader (eng. 
degrees of freedom – df) utgörs bland annat av urvalsstorleken och beskrivs av Djurfeldt et al. 
som friheten för slumpen att bestämma värden i en fördelning. För att kunna förkasta nollhy-
potesen måste Chi2-värdet dessutom vara lika högt som eller överstiga det kritiska Chi2-
värdet. Bryman (2018) beskriver att antalet frihetsgrader räknas ut genom att ta antalet ko-
lumner subtraheras med ett och sedan multipliceras detta med antalet rader subtraherat med 
ett. En formel för detta skulle se ut på detta sätt (antalet kolumner − 1) × (antalet rader −1). 
Frihetsgraderna som även betecknas med förkortningen df räknas ut av SPSS.  
 
Chi2-värdet är en uträkning av antalet kategoriers förväntade svarsfrekvens jämfört med det 
faktiska utfallet. SPSS-akuten (2016) förtydligar att Chi2 räknas ut genom att räkna ut det 
förväntade värdet genom att ta kategorierna och fördela det totala värdet jämnt mellan dem 
för att få ett förväntat utfall. Det värde som varje kategori förväntades få jämförs sedan med 
vilket antal varje kategori fick. Skillnaden mellan det förväntade värdet och det värde som 
studien resulterade i kvadreras (multipliceras med sig själv) för att sedan divideras med det 
förväntade antalet för att få fram Chi2-värdet. Det kritiska Chi2-värdet visar på en siffra som 
Chi2 inte får understiga för att det ska gå att anta att studiens resultat åtminstone kan vara så 
trolig som p-värdet visar. För att räkna ut det kritiska Chi2-värdet används antalet frihetsgra-
der och p-värdet som ställs mot en Chi2-tabell. Det går även att använda en digital kalkylator 
(Soper, 2019) vilket användes för att räkna ut det kritiska Chi2-värdet i denna studie. Sedan 
jämförs Chi2-värdet med det kritiska Chi2-värdet för att se om det uppnår den lägsta siffra 
som krävs. Ett förtydligande av detta görs i resultatdelen.  

4.2 Design av studien 
I denna del av kapitlet redogörs för de val som gjorts i utformandet av studien. Dels beskrivs 
etiska överväganden, urval av respondenter och de val som gjorts när enkäten utformats. Det 
beskrivs även hur data samlades in och analyserades samt redogörs för arbetets reliabilitet 
och validitet.  

4.2.1 Urval av respondenter 
Genom kommunernas hemsidor gick det att antingen hitta kulturskolor eller kommunala mu-
sikskolor samt kontaktuppgifter till skolornas chefer och rektorer, vilket resulterade i 27 
mailkontakter som användes. Genom att klicka vidare på respektive kommuns hemsida gick 
det även att komma fram till vilka som undervisade i piano, synth och keyboard. Flera av 
dessa lärare gick det även att hitta mailadresser till. Vid valet av respondenterna begränsades 
studien till Stockholms län och till de lärare som undervisar på kulturskolor eller de motsva-
rande kommunala musikskolorna. För att hitta vilka lärare som skulle kontaktas gjordes sök-
ningar på Stockholms läns 26 kommuners hemsidor. 
 
Efter att chefer eller rektorer samt lärares kontaktuppgifter samlats in skapades ett nytt mail-
konto för att använda till just denna studie. Att skapa ett nytt mailkonto var ett val som bygg-
de på tanken att minska risken för att skräppost och virus skulle kunna skickas vidare. Dessu-
tom underlättade det att mailkontot endast innehöll mail som hörde till studien. 
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I nästa steg mailades cheferna och rektorerna varsitt mail. I mailet beskrevs bakgrund till var-
för det kan vara intressant och aktuellt med denna studie, syftet med studien samt metodvalet 
i studien. Även vilka som var tänkta som respondenter samt en övergripande förklaring hur 
data samlas in och presenteras i denna studie för att minska identifierbarheten hos dem delta-
gande beskrevs i mailet. För varje chef eller rektor som kontaktades angavs de namn och 
mailuppgifter till lärarna som tycktes arbeta vid de kultur- alternativt kommunala musiksko-
lor där cheferna eller rektorerna var yrkesverksamma när mailet skickades ut. I mailet bads 
om ett godkännande och samtycke att det var okej att skicka ut enkäter till de lärare vars mail 
och kontaktuppgifter hittats på kommunens eller kultur- respektive kommunala musikskolans 
hemsida och som skrivits ned i slutet av mailet. Cheferna och rektorerna fick också ett på-
minnande mail. På detta mail svarade 19, där samtliga godkände till utskicket, alternativt 
erbjöd sig att själva dela länken med påtänkta lärare. De resterande cheferna och rektorerna 
besvarade aldrig mailet. Det uppstod även ett stort internt bortfall i form av lärare som inte 
besvarade enkäten. Varför dessa valde att inte besvara enkäten problematiseras vidare där 
studiens validitet och reliabilitet diskuteras samt lyfts fram i diskussionen. 
 
Wallén (1996) menar att det dels finns ett internt bortfall men också ett externt bortfall. Det 
externa bortfallet beskrivs som det bortfall som uppkommer då det inte går att få kontakt och 
nå alla personer som var tänkta att ingå i studien. I denna studie innefattar det externa bortfal-
let de chefer respektive rektorer på de musik- eller kulturskolor som kontaktades i början av 
studien. Av de tänkta 27 musik- eller kulturskolor som kontaktades kom endast respons från 
24 skolor som kunde tänka sig att delta. Inom dessa 24 kultur- respektive kulturskolor fanns 
det 153 lärare som verkade undervisa i piano, synth eller keyboard. De 153 stycken lärare 
kontaktades utifrån den information som fanns tillgänglig på skolornas hemsida och efter att 
cheferna respektive rektorerna tittat igenom de mailadresser och namnlistor på dessa lärare, 
som skickats ut i samband med förfrågan om att delta i studien. De respondenter som valde 
att inte besvara enkäten bidrog ytterligare till ett internt bortfall av ytterligare två kommuners 
kultur- respektive musikskolor. De svar som studien slutligen har att presentera är resultat 
från 68 respondenter från 22 olika musik- eller kulturskolor.  
 
Internt bortfall menar Wallén (1996) innebär det bortfall som blir då respondenterna inte be-
svarar alla de ställda frågorna i exempelvis en enkät. Endast 68 fyllde i hela denna enkät av 
77 som påbörjat enkäten. Vidare menar Wallén att det interna bortfallet där respondenterna 
inte besvarar alla frågor kan vara vanligare eller åtminstone svårare att komma åt i enkäter 
jämfört med intervjuer. I föreliggande studie fanns en del obligatoriska frågor med och om 
dessa inte besvarades gick det inte att gå vidare och besvara hela enkäten. Dessutom krävdes 
det att respondenterna skulle trycka på klar när de besvarat alla frågor för att det skulle kunna 
tolkas som ett samtycke från deras sida vilket framgick i förklaringen hur denna studie ställer 
sig till den nya lagen om dataskydd som trädde i kraft under sommaren 2018 och som går 
under benämningen GPDR. Denna förklaring skickades ut i samband med enkäten så att alla 
respondenter hade möjlighet att ta del av informationen.  

4.2.2 Datainsamling 
Data samlades in genom svar på en webbenkät som varje respondent fick individuella länkar 
till via sina arbetsmail. Varje länk skickades ut tillsammans med information om studien, 
enkätens utformning och hur studien förhåller sig till GDPR (General Data Protection Regu-
lation), lagen om dataskydd. För att utforma och skicka ut enkäter användes hemsidan 
www.webbenkater.com. På hemsidan gick det att ställa in så att svaren skulle vara anonyma 
och inte kopplas till IP-adresser till de deltagande. Det gick också att skicka påminnelser till 
de som inte hade svarat på enkäten. Respondenterna hade två veckor på sig att besvara enkä-
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ten och de fick tre påminnelsemail. Ett mail skickades när det var en vecka kvar, ett då det 
var tre dagar kvar och ett tredje skickades den sista dagen de hade möjlighet att besvara enkä-
ten.  
 
Studien hade en enkät som forskningsinstrument vilket blev praktiskt då det var en stor popu-
lation som utgjorde respondenterna. Det skulle vara för tidskrävande att åka runt och inter-
vjua var och en av dem. Dessutom passade en enkät med slutna frågor bra då det är en kvanti-
tativ studie och data huvudsakligen presenteras som statistik. Det är mer troligt att de som 
fyller i enkäten svarar sanningsenligt och mindre risk att respondenterna påverkas av perso-
nen som samlar in data än om de möter en intervjuare, enligt Bryman (2018). En ytterligare 
positiv aspekt som Bryman lyfter fram är att enkäter passar respondenterna på så vis att de 
kan besvara enkäten när det passar dem. 
 
När enkäten utformades låg fokus på att den skulle vara lätt att besvara och inte upplevas 
alltför lång då målet var att få in så många svar som möjligt, för att stärka reliabiliteten. Med 
denna utgångspunkt utformades enkäten till att huvudsakligen bestå av slutna frågor som 
enligt Bryman (2018) brukar upplevas enklare att svara på. För att enkäten inte skulle bli för 
lång och för att minska risken för ”enkättrötthet” begränsades enkäten till 15 huvudsakliga 
frågor. En av frågorna innehöll egentligen 13 underliggande frågor. Frågan som innehöll 13 
underliggande frågor användes med syftet att göra det tydligare vilket sorts musikaliskt sam-
spel som lärarna arbetade med tillsammans med sina elever.  

4.2.3 Bearbetning och analys 
Vid bearbetningen av data sammanställdes respondenternas svar automatiskt genom hemsi-
dan www.webbenkater.com, där enkäten utformades. Data studerades på webbenkater.com 
där det gick att filtrera så att endast vissa svar visades. Exempelvis visades svaren från de 
som svarat att det hände att deras elever fick spela med andra samt att de undervisade i grupp. 
Även de vars elever ibland spelade med andra under sina lektioner men som huvudsakligen 
undervisade individuella lektioner studerades för sig, i försök att upptäcka samband. Från 
hemsidan gick det sedan smidigt att exportera studiens svar i form av rådata till ett Excel-
dokument. När studiens rådata fanns som ett Excel-dokument gick det sedan att öppna do-
kumentet i ett statistikbehandlingsprogram med namnet SPSS där de olika variablerna sorte-
rades automatiskt. I SPSS gick det sedan att göra diagram som visar hur respondenterna sva-
rat på de enskilda enkätfrågorna. Det gick även att undersöka svaren på två enkätfrågor sam-
tidigt, genom att ställa variablerna mot varandra i form av olika diagram, där studiens genera-
liserbarhet undersöktes. Det vanligaste programmet att använda sig av vid analys av kvantita-
tiva data är via SPSS Statistic, menar Bryman (2018).  
 
I SPSS Statistic genomfördes univariata analyser och bivariata analyser där korrelationers 
trovärdighet mellan olika variabler testades. Vid de situationer där respondenterna även hade 
fritextsvar, exempelvis vid frågan om hur många elever de hade, gick det att koda om svaren 
så att de fick en siffra som passade överens med de fasta svarsalternativen vilket gjorde det 
möjligt att analysera dem. De fritextsvar som var svårare att koda om, exempelvis de svar där 
lärarna beskrev vilka faktorer som påverkar vilka elever som spelar med andra gjordes tema-
tisk analys. Med tematisk analys menas att svaren studeras och delas sedan upp i olika teman, 
som representerar enkätsvaren (Bryman, 2018). Dessa svar menar Bryman är mer kvalitativa. 
 
I denna studie passar univariata analyser för att beskriva exempelvis hur många respondenter 
som huvudsakligen arbetar med individuell undervisning och de respondenter som huvudsak-
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ligen arbetar med gruppundervisning. Univariata analyser används även då förekomsten av 
olika sorters musikaliskt samspel redovisas. 
 
De tematiska analyserna användes för de två fritextsvaren ingående i följdfrågorna till fråga 
nio, i fråga 14 och i fråga 15 i enkäten. I resultatet presenteras svar på fråga ”9k”, då svaren 
på denna fråga behövs för att besvara den tredje forskningsfrågan kring vilka faktorer som 
styr vilka elever som väljs ut att spela med andra elever. 

4.2.4 Etiska överväganden 
Det första som gjordes var att kontakta de ansvariga cheferna alternativt rektorerna för de 
kultur- respektive musikskolor som valts ut, för att från dem få samtycke till att enkäten 
skickades ut till de anställda klaverlärarna (se bilaga 1). Detta gjordes av etiska skäl. De che-
fer och rektorer som svarade att det var okej att skicka ut enkäter till deras anställda, påver-
kade vilka kultur- respektive musikskolor som sedan deltog i studien.  
 
Eftersom denna studie inte behandlar känsliga personuppgifter eller uppgifter om brott har 
jag inte kontaktat etikprövningsmyndigheten vilket skulle varit fallet om studien hade berört 
känsliga personuppgifter, enligt Etikprövningslagen (SFS 2003:460).  
 
När enkäten länkades till de som utgör respondenterna, skickades även med en text på unge-
fär en och en halv sida (se bilaga 2) där det beskrevs hur data så som mailadresser och deras 
svar samlas in och presenteras och vad respondenterna samtycker till om de deltar i studien. 
De som deltog i studien meddelades också om deras rätt att när som helst avbryta att fylla i 
enkäten och därmed inte delta i studien. De informerades även om sin möjlighet att kontakta 
mig som ansvarig för studien om de bestämde sig att ta bort sina svar.  
 
Vad deltagarna samtyckte till stod formulerat i brevet (se bilaga 2). Brevet berörde viktiga 
delar i GDPR (General Data Protection Regulation) så som att studien var frivillig och vad de 
specifikt samtycker till genom att delta. I brevet beskrevs även att en besvarad och inskickad 
enkät räknades som deras samtycke, till att delta i denna studie. Det fanns också en maila-
dress de kunde kontakta om de hade några funderingar eller ångrade sitt deltagande. Vidare 
beskrevs även vilken information som samlades in samt hur insamlade data planerades spa-
ras, användas och presenteras i studien. Det brev som skickades ut angående samtycke och 
information om GDPR var skrivet på ett sätt som skulle vara lättläst och inte innehålla krång-
ligt akademiskt språk. 

4.2.5 Validiteten och reliabiliteten 
Bryman (2018) skriver att det kan komma att innebära en stor risk att få samplings fel i form 
av bortfall när det gäller en surveyundersökning. Då populationen som i föreliggande studie 
undersöks, består av personer inom samma yrke och alla arbetar inom Stockholms län kan 
gruppen troligen ses som mycket homogen. Bryman menar att variationen blir mindre då och 
att det därför kan tänkas krävas ett mindre stickprov av respondenter för att få en generaliser-
barhet än om gruppen hade varit väldigt heterogen. Vid ett Chi2-test visas om det finns någon 
statistik signifikans för resultaten. Finns statistisk signifikans ökar resultatens reliabilitet. Om 
studien hade resulterat i svar från fler respondenter hade reliabiliteten följaktligen blivit högre 
än med de drygt 60 respondenter som svarade i denna studie, och risken med att felaktigt 
förkasta eller bekräfta nollhypotesen vore också mindre (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 
2010). 
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Denna studie fokuserar huvudsakligen på det arbete som lärarna uppger sig lägga på musika-
liskt samspel men fokuserar inte lika mycket på bakgrunden till varför pianolärarna i studien 
arbetar så som de gör. Samtidigt mottogs flera mail om att det bland annat skulle kunna för-
tydligas åldern på eleverna avseende samspel, samt att det skulle vara mer tydligt vilken kurs 
det rörde sig om. Att lärarna svarade att åldern borde varit utskriven för att svaren skulle bli 
så valida som möjligt kan tyda på att åldern troligen har en påverkan på hur mycket eleverna 
får spela tillsammans med andra. I svaren framkom också att några tänkta respondenter valt 
att inte genomföra hela studien på grund av att de upplevde att frågorna var oklara och att de 
inte visste hur de skulle svara på frågorna då det inte var preciserat exempelvis hur länge ele-
verna hade spelat och dylikt. De mail som mottogs tydde på att frågorna var problematiskt 
formulerade vilket kan varit en påverkande faktor för det interna bortfallet, då endast 68 
fyllde i hela enkäten av 77 som påbörjat enkäten. Om övriga respondenter också upplevde att 
frågorna var svåra att besvara och tolkade dem olika, kan studiens validitet ifrågasättas.  
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5 Resultat 
I detta resultatkapitel presenteras resultaten av enkätsvaren från studiens respondenter. Sva-
ren presenteras utifrån olika teman så som den vanligast förekommande undervisningsformen 
och förekomsten av olika sorters musikaliskt samspel. Även vad som styr vilka elever som 
spelar med andra, vad som styr arbetet med det musikaliska samspelet samt om det går att se 
något som skiljer sig mellan de olika kultur- respektive musikskolornas arbete med musika-
liskt samspel presenteras.  

5.1 Lärares huvudsakliga undervisningsform 
I diagrammet presenteras den, enligt respondenterna, vanligaste undervisningsform på valt 
klaverinstrument i enkäten. Med vanligaste undervisningsform syftas till om undervisningen 
är individuell eller i grupp. Det vill säga hur många elever som tar lektioner för läraren som 
läraren undervisar samtidigt. De fyra undervisningsformer som respondenterna valde mellan 
var individuell undervisning, gruppundervisning med två till tre elever, gruppundervisning 
med fyra till fem elever eller gruppundervisning med fler än fem elever.  
 

 
 
Diagram 1: Respondenternas vanligaste undervisningsform. 
 
Det går att konstatera att individuell undervisning är den huvudsakliga undervisningsformen 
för störst andel av respondenterna. Gruppundervisning med två till tre elever är också ganska 
vanligt förekommande som den huvudsakliga undervisningsformen medan det är ovanligare 
att lärarnas undervisning för det mesta består av gruppundervisning med fyra till fem elever 
eller ett ännu högre antal elever. Däremot uppger 13 respondenter yrkesverksamma i Stock-
holms kommun att gruppundervisning med två till tre elever är deras vanligaste undervis-
ningsform på det valda klaverinstrumentet. Dessa 13 respondenter motsvarar 68,4% av alla 
respondenter som besvarade att gruppundervisning med två till tre elever var deras huvudsak-
liga undervisningsform. Det är dock av intresse att veta att större delen av de tillfrågade från 
Stockholms kommun aldrig besvarade enkäten och att detta bara är ett antal av de tillfrågade 
som svarat. Av de respondenter som deltagit i studien visar deras svar dock att Stockholms 
kommun skiljer sig markant från de andra kommunerna eftersom samtliga av de respondenter 
som representerar Stockholms kommun i denna studie ansåg att deras vanligaste undervis-
ningsform var i grupp bestående av två till tre elever.  
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Respondenterna delas vidare i studien upp i två större grupper beroende på undervisnings-
form. En grupp utgör de som besvarat att individuell undervisning är deras vanligaste under-
visningsform. En annan grupp utgörs av samtliga respondenter som menar att gruppundervis-
ning är deras vanligaste undervisningsform. I den grupp som representerar gruppundervisning 
ingår dels de som undervisar i grupp om två till tre elever men även de som undervisar i 
grupper om fyra till fem elever eller fler än fem elever.  
 
Enligt svaren från respondenterna uppger 61 respondenter, vilket motsvarar 89,71% av de 
som besvarade enkäten att det händer att deras elever spelar med någon annan under deras 
instrumentallektioner. Sju respondenter, vilket motsvarar 10,29% uppger att deras elever ald-
rig spelar med någon under deras instrumentlektioner.  

5.2 Förekomsten av olika former av musikaliskt samspel 
Efter att först gått igenom statistik om i vilken grad elever deltar i olika sorters musikaliskt 
samspel undersöktes sedan samband mellan undervisningsform och form av musikaliskt sam-
spel. Här presenteras de resultat kring hur vanligt förekommande de olika formerna av musi-
kaliskt samspel är. Dessa presenteras först bestående av de 61 respondenter som uppgav att 
deras elever ibland spelade med andra.  

5.2.1 Fyrhändigt med någon annan elev 
Respondenternas första fråga som handlar om i vilken omfattning respondenternas elever 
deltar i musikaliska samspel, handlade om eleverna spelade fyrhändigt. Mer specifikt hur ofta 
eleverna spelar fyrhändigt med någon annan elev. Att spela fyrhändigt med någon annan elev 
är en form av samspel mellan de elever som tar lektioner i klaverinstrument. 
 

 
Diagram 2: Den mängd av respondentens elever på valt klaverinstrument, som spelar fyrhändigt med 
någon annan elev som spelar samma sorts instrument. 
 
Diagram två visar att majoriteten av respondenterna svarade att deras elever spelar fyrhändigt 
med någon annan elev flera gånger per år. Att eleverna spelade fyrhändigt med någon annan 
elev någon gång per termin svarade 26,23% av respondenterna. Det blev svaret som flest 
respondenter valde. Det näst vanligaste svaret är att eleverna spelade fyrhändigt med någon 
annan elev, någon gång varje vecka.  
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5.2.2 Fyrhändigt med läraren 
Nästa enkätfråga är liknande den föregående men fokuserar istället på om elever spelar fyr-
händigt med sina lärare istället för med andra elever. Detta samspel förutsätter med andra ord 
inte att klavereleverna ska spela med andra elever utan kan förekomma utan att eleven träffar 
någon annan elev. 
 

 
Diagram 3: Den mängd av respondentens elever på valt klaverinstrument, som spelar fyrhändigt med 
läraren. 
 
Det är tydligt att det generellt sett är vanligare att eleverna spelar fyrhändigt med sina lärare 
flera gånger om året än att eleverna enbart spelar fyrhändigt med läraren någon gång per år 
eller ännu mer sällan. Detta resultat visar väldigt tydligt att det enligt respondenter flera till-
fällen per år finns tillfällen när eleverna spelar fyrhändigt med sina lärare.  

5.2.3 Unisont med någon annan elev på samma instrument 
En annan sorts musikaliskt samspel som kan förekomma är när elever spelar unisont med 
någon annan elev. I denna studie undersöks hur ofta elever som tar lektioner i ett klaverin-
strument spelar unisont med andra elever på samma instrument.  
 

 
Diagram 4: Den mängd av respondentens elever på valt klaverinstrument, som spelar unisont med 
någon annan elev som spelar samma sorts instrument. 
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Drygt 36% av respondenterna menade att deras elever spelar unisont med någon annan elev 
på samma instrument varje vecka. Tillsammans med svar som varje månad eller någon gång 
per termin, visar diagrammet att drygt 67% av respondenterna menar att deras elever spelar 
unisont med någon annan elev mer ofta än någon gång per år. 

5.2.4 Ackompanjerar någon annan elev på samma instrument 
Det finns även möjlighet att på piano ackompanjera någon annan som spelar piano. Detta kan 
skilja sig från att spela fyrhändigt så ackompanjemanget inte behöver utföras med två händer 
från båda deltagarna. Att ackompanjera antyder en skillnad mellan komp och melodi och 
skiljer sig därför från unisont spel. 

 
Diagram 5: Den mängd av respondentens elever på valt klaverinstrument, som ackompanjerar någon 
annan elev som spelar samma sorts instrument. 

 
Något som skiljer detta diagram från de andra diagrammen är att närmare 20% av responden-
terna uppger att deras elever aldrig ackompanjerar någon som spelar samma instrument på 
deras instrumentlektioner. Det är dock vanligare att elever ackompanjerar någon elev som 
spelar samma instrument oftare än någon gång per år, baserat på svaren i denna studie. 

5.2.5 Ackompanjerar någon annan elev som spelar ett annat in-
strument 
I inledningen beskrevs att det var vanligt som pianist att ackompanjera andra instrument eller 
sångare. Nästföljande diagram visar hur ofta respondenternas elever ackompanjerar elever 
som spelar ett annat instrument. 
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Diagram 6: Den mängd av respondentens elever på valt klaverinstrument, som ackompanjerar någon 
som spelar något annat instrument. 
 
De flesta av respondenterna svarade att deras klaverelever ackompanjerar en elev på annat 
instrument någon gång per termin, följt av svar att det sker någon gång per år och som tredje 
alternativ att det sker mer sällan än varje år. Det verkar vara mindre vanligt att respondenter-
nas elever ackompanjerar elever på andra instrument, varje vecka eller månad. Resultaten 
visar även att det var mindre vanligt att respondenter svarade att det aldrig förekom. 

5.2.6 Ackompanjerar någon annan elev som sjunger 
Respondenterna svarade även på hur ofta deras elever ackompanjerar någon annan elev som 
sjunger. Tanken var att se om det skiljer sig ifrån hur mycket eleverna ackompanjerar en elev 
som spelar ett annat instrument. Detta då klaverelever eventuellt kan sjunga vissa kortare 
visor/låtar som någon annan elev ackompanjerar till. 
 

 
Diagram 7: Den mängd av respondentens elever på valt klaverinstrument, som ackompanjerar någon 
som sjunger. 

 
Att respondenternas elever ackompanjerar någon som sjunger är det enda samspel som un-
dersöks i denna studie, där majoriteten, 62,29%, uppger att det endast förekommer en gång 
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om året eller ännu mer sällan. Cirka 18% svarade att det aldrig förekommer att deras elever 
ackompanjerar någon som sjunger under respondenternas lektioner på valt klaverinstrument. 
Att ackompanjera någon som sjunger tycks enligt denna studies resultat vara mindre vanligt 
förekommande. 

5.2.7 Anordnas större projekt vid skolan 
Den sista av frågorna som handlar om i vilken mängd skolorna anordnar större projekt på 
skolorna i vilka eleverna har möjlighet att spela med andra. Större projekt skulle exempelvis 
kunna vara en konsert, musikal, musiksaga som eleverna arbetar med och sedan visar upp. 
Det skulle även kunna innefatta speciella temadagar där kultur- alternativt musikskolornas 
elever möts för att spela tillsammans. Enkätfrågan fick varje respondent tolka fritt.   

 

 
Diagram 8: Hur ofta kultur- respektive musikskolan anordnar större projekt. 

 
På denna enkätfråga svarade ingen respondent att det annordnades ett större projekt varje 
månad. Av detta cirkeldiagram syns klart att det är vanligast att det är någon gång per termin 
eller någon gång om året som de kultur- respektive musikskolor som respondenterna arbetar 
vid anordnar större projekt där eleverna får tillfällen att spela med andra. Efter att ha studerat 
dessa resultat utifrån den totala mängd deltagande men även utifrån de grupper som basera-
des på respondenternas vanligaste undervisningsform tycks det finnas en skillnad i hur re-
spondenterna svarade och därför kommer nästa del av resultatkapitlet att visa om det finns 
någon statistisk signifikans som tyder på ett samband eller inte.  

5.3 Vad som styr vilka elever som spelar med andra 
Enligt enkätens insamlade data finns det faktorer som påverkar vilka elever som spelar med 
andra. Det var 48 stycken respondenter av 61 stycken som angav att det finns faktorer som 
påverkar vilka som får spela med andra. De svar som inkom tyder på att det verkade röra sig 
om fyra olika faktorer. Svaren handlar om logistiska faktorer, intressen och kompisar hos 
såväl elev som lärare, elevernas kunskap och ambitioner samt särskilda behov hos eleven. 
Dessa var de fyra olika teman som återkom i svaren för vilka elever som får spela med andra. 
Lärarnas samarbete med varandra tycks kunna påverka elevernas lärande då respondenter 
beskriver att samarbete mellan kollegor kan påverka i vilken grad eleverna får möjlighet att 
spela med andra. En respondent lyfte även fram genre men eftersom det endast var en re-
spondent som skrev om den faktorn verkade den inte ha så stor påverkan. Då genre inte tyck-
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tes ha någon större påverkan på resultatet och eftersom många respondenter svarade att de 
arbetade med flera genrer i början av enkäten, presenteras inte genren i resultatet. Detsamma 
gäller utbildning hos respondenterna samt de klaverinstrument de undervisar i. Dessa faktorer 
ingick i frågor som respondenterna fick fylla i flera alternativ på och det går att fråga sig om 
svaren skulle ha sett annorlunda ut om respondenterna enbart hade fått fylla i ett av alternati-
ven som de tyckte stämde bäst in för dem. Flera av respondenterna gav svar som påminde 
mycket om varandra. Totalt svarade 45 respondenter på frågan om hur det väljs ut vilka ele-
ver som spelar med andra. För att ge en inblick i svaren lyfts därför några svar fram, däremot 
inte samtliga 45 svar.  

De logistiska faktorerna lyftes fram i svar så som ”praktiska förutsättningar, tid, undervis-
ningslokaler etc. De som går i grupp får spela med andra, de som går individuellt får spela 
med mig som lärare” och ”Dom som har lektionstid i anslutning till varandra”. Liknande svar 
var följande: ”De elever som schematekniskt kan vara med vid samspelstillfällena, får vara 
det”. En respondent antyder även att större kommuner kan göra det krångligare med kommu-
nikationen till skolan och att det kan vara svårt att undervisa grupper med stora skillnader hos 
eleverna: 

Undervisar i en stor kommun. Svårt med kommunikationer. Elever kommer de ti-
der som passar ihop med deras bussar. Vi har anmälningar via e-tjänster. Slumpen 
som avgör vilka elever som anmäler sig till nybörjargrupperna. Ibland måste man 
splittra grupperna på en gång pga stora skillnader i ålder, förkunskaper eller till-
gång till instrument hemma. I år har jag lyckats rätt bra med att stuva om i grup-
perna, men ibland är det omöjligt.  

Intressen och kompisar hos såväl elev som lärare visade bland annat följande tre svar, kan 
påverka vilka elever som spelar med andra elever. Dels visar svar att lärare tenderar att bilda 
gäng med vilka de föredrar att samarbeta: ”Relationer inom kollegiet. Lärare som är kompi-
sar samarbetar med varandra”. Respondenten citerade själv ordet  ”Gängbildning” i sitt svar 
och syftade till hur lärarna som är kompisar till varandra tenderar att samarbeta. En respon-
dent beskriver det som ”elever, vars lärare jag trivs att samarbeta med påverkar också”.  Ett 
av svaren antydde att elever var mer intresserade av att spela ensamma: ”De väljer själva, och 
de flesta är bara intresserade av att spela ensamma. Annars handlar det typiskt om några som 
redan är kompisar”. 
 
Elevernas kunskap och ambitioner är också något som lyfts fram som påverkande för om de 
får spela med andra eller inte. Ett svar som antyder detta är följande: ”Elever som visar in-
tresse eller som visar fallenhet för att spela tillsammans väljs oftare ut”. Det fanns även de 
som menar att elever som ska spela med andra förväntas ha utvecklat vissa av de färdigheter 
som kan underlätta vid samspel, exempelvis ”att de har ett ’lyssnande’ när de spelar”, vilket 
kan innefatta att lyssna på den andra eleven och inte enbart sin stämma.  Några andra svar på 
enkäten som beskriver att elevers kunskaper och ambitioner påverkar samspelet är följande: 
”Elever som tar åtminstone ett minimum av eget ansvar för att föra sin egen utveckling 
framåt får erbjudande att spela med andra”. Även att de ska ”kunna något” och ”övar hyfsat” 
betonas. Det fanns även respondenter som svarade något som antydde att gruppundervisning 
skulle kunna passa elever på lägre nivåer medan det enligt respondenterna, krävs mer kun-
skaper för att ackompanjera någon annan elev. I respondenternas svar formulerades att ”En 
del passar bättre i grupp, då de bara behöver spela en enkel stämma eller några ackord för att 
det ska bli musik. Kanske inte har förutsättning för mer avancerat pianospel” det fanns även 
de som menade att ”Elever som kommit en bit på vägen måste få tillfälle-om de vill- att 
kompa en annan instrumentalelev eller sångelev”. 
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Särskilda behov hos eleven lyftes fram med svaret att ”vissa elever har enskilda lektioner pga 
sina speciella behov, t ex blindhet. Då spelar de tillsammans med läraren, inte med andra 
eleverna”. 

5.4 Vad som styr arbetet med samspel 
Här undersöks om det finns statistisk signifikans för ett samband mellan variabler. Två vari-
abler undersöks åt gången, genom Chi2-test och presenteras i diagram som bivariata analyser. 
Alla test som genomförts presenteras inte, i resultatet lyfts endast de svaren där p-värdet var 
0,05 eller lägre. 

5.4.1 Undervisningsformen i korrelation till ackompanjemang och 
unisont samspel mellan klaverstudenter 
Eftersom en mätning av den statistiska signifikansen kräver att ingen av staplarna i diagram-
met får en svarsfrekvens som är noll eller att tjugo procent av staplarna får en summa som 
tillsammans understiger siffran fem grupperas även svaren utifrån deras regelbundenhet. Alla 
de svar som tyder på att samspel förekommer flera gånger per år, sätts ihop i en grupp, för 
varje delfråga som hade dessa svarsalternativ. Svar som varje vecka, varje månad och någon 
gång per termin sätts alltså ihop till en grupp. De andra tre svarsalternativen kombineras 
också ihop till en grupp där svaren tyder på en mindre regelbundenhet av samspel. De föl-
jande tre svarsalternativ, någon gång per år, mer sällan än varje år och aldrig sätts ihop till en 
annan grupp. En liknande gruppering av kategorierna var även nödvändig för vald undervis-
ningsform, inom vilken gruppundervisning sattes ihop till en grupp och individuell undervis-
ning motsvarade en annan.  
 

 
Diagram 9: Hur ofta respondentens elever i valt klaverinstrument ackompanjerar andra elever på 
samma instrument i korrelation till respondentens huvudsakliga undervisningsform. 
 
Diagrammet visar att det i gruppundervisning är mycket vanligare att elever det senaste året 
ackompanjerat elever på samma instrument mer ofta. För individuell undervisning är det 
istället vanligare att klaverelever, mer sällan ackompanjerar elever på samma instrument än 
att de gör det ofta. Det kritiska Chi2-värdet, som tagits fram genom en calculator på internet, 
ligger för denna tabell på 7,033 vilket är högre än Chi-värdet på 6,960 som Chi2-analysen fått 
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fram. Därmed kan detta resultat ändå inte förkasta nollhypotesen i detta fall trots att p-värdet 
är mindre än 0,05.  
 
I nästa diagram visas på samma uppställning som tidigare med undervisningsform och sam-
spelsform som variabler, men den enda skillnaden att det i detta exempel studeras hur ofta 
elever spelar unisont med någon annan elev. 
 

 
Diagram 10;1: Hur ofta respondentens elever i valt klaverinstrument spelar unisont med andra elever 
på samma instrument i korrelation till respondentens huvudsakliga undervisningsform. 
 
Diagram 10:1 visar på en ännu mer markant skillnad mellan hur mycket elever spelar unisont 
med någon annan elev, i korrelation till den undervisningsform respondent huvudsakligen 
undervisar i. För de respondenter som har individuell undervisning som vanligaste undervis-
ningsform spelade eleverna mer sällan unisont med någon annan elev det senaste året. För 
respondenterna som huvudsakligen har gruppundervisning har majoriteten eleverna spelar 
unisont mer ofta det senaste året. Det kritiska Chi2- värdet ligger dock på 10,828 i detta fall 
och Chi2- värdet når alltså inte upp till det kritiska Chi2-värdet. Därmed går det inte att för-
kasta nollhypotesen. För att få en mer detaljerad bild av hur respondenterna svarade studeras 
deltaranas svar i univariata analyser i diagram 10:2 och diagram 10:3. 
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Diagram 10;2: Hur ofta respondentens elever i valt klaverinstrument spelar unisont med andra elever 
på samma instrument i korrelation till respondentens huvudsakliga undervisningsform. 
 
Diagrammet ovan visar hur ofta klaverelever till respondenter som huvudsakligen har indivi-
duella lektioner, har spelat unisont med någon annan elev det senaste året. Av 39 responden-
ter uppgav 12 att deras elever spelat unisont med någon annan elev någon gång per termin 
under det senaste året. Detta är det vanligaste svaret i detta diagram. Som andra vanligaste 
svarsalternativ var att eleverna aldrig spelat unisont med någon annan elev det senaste året 
vilket tio respondenter uppgett. Av respondenterna var det sex stycken som menade att deras 
elever spelat unisont med andra elever varje vecka, fem menade att eleverna spelat unisont 
någon gång per år, fyra respondenter uppgav att eleverna spelat unisont med någon annan 
elev mer sällan än någon gång per år och två respondenter uppgav att eleverna spelat unisont 
varje månad med någon annan elev. Detta resultat visar hur elever till respondenterna som 
huvudsakligen har individuell undervisning, spelat unisont med någon annan elev det senaste 
året. Nästa diagram visar hur respondenterna som huvudsakligen undervisar i grupp besvarat 
samma fråga. 

 

 
Diagram 10;3: Hur ofta respondentens elever i valt klaverinstrument spelar unisont med andra elever 
på samma instrument i korrelation till respondentens huvudsakliga undervisningsform. 
 
Ovanstående diagram visar hur de 22 respondenterna som undervisar i grupp besvarat frågan 
om hur ofta deras elever spelat unisont med någon annan elev det senaste året. Det är tydligt 
att majoriteten (i detta fall 16 respondenter) svarade att deras elever spelat unisont med någon 
annan elev varje vecka det senaste året. Fyra respondenter svarade att eleverna varje månad 
spelat unisont med någon annan elev det senaste året. Utöver dessa svar var det en respondent 
som svarade att eleven spelat unisont med en annan elev någon gång per termin det senaste 
året och en respondent som svarade någon gång per år. Trots att det inte går att se någon stat-
istisk signifikans verkar det ändå skilja sig åt hur respondenterna som undervisar i grupp re-
spektive individuellt har olika mycket unisont samspel med sina elever.  

5.4.2 Den procentuella andelen elever som spelar med andra styr 
formen av samspel 
I detta diagram undersöks om det finns statistisk signifikans för ett samband mellan hur 
många procent av respondenternas elever som spelat med någon det senaste året och omfatt-
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ningen samspel. Alla test som genomförts presenteras inte, i resultatet lyfts endast de svaren 
där p-värdet var 0,05 eller lägre. Slutligen resulterade det i att endast frågan om hur ofta ele-
ver ackompanjerar andra elever på samma instrument presenteras i korrelation till hur många 
procent av respondentens elever som spelat med någon det senaste året.  
 

 
Diagram 11: Hur ofta respondentens elever i valt klaverinstrument ackompanjerar andra elever på 
samma instrument i korrelation till hur många procent av respondentens elever som spelat med någon 
det senaste året. 
 
Diagrammet visar att elever till responenter där 50% eller fler spelat med någon annan elev 
det senaste året oftare ackompanjerat elever på samma instrument jämfört med elever till de  
respondenter som haft 49% eller färre elever som spelat med någon elev det senaste året. I 
detta fall finns en statistisk signifikans vilket innebär att vi i denna studie kan förkasta 
nollhypotesen. Det kritiska Chi2-värdet är inte högre än Chi2-värdet utan också 6,465 som 
tillsammans med p-värdet visar på att det är 98,9% chans att det finns en korrelation mellan 
hur stor andel av respondenternas elever som spelat tillsammans med någon det senaste året 
och hur ofta respondentens elever ackompanjerar någon på samma instrument. Om Chi2- 
värdet varit lägre hade sambandet inte varit lika troligt.  

5.4.3 Andelen samspel beror på förutsättningarna 
I denna del av kapitlet presenteras vilka förutsättningar respondenterna anser finns på sin 
kulturskola för att arbeta med musikaliskt samspel med sina elever. De förutsättningar som 
redovisas är arbetstid, undervisningslokaler, samarbete med andra kollegor och de tider ele-
ver uppger sig kunna ha lektion.  
 
Sammanställs alla svar visar studien på att störst andel respondenter, 31 stycken (motsva-
rande 45,59 %) uppger att deras arbetstid inte ger så bra förutsättningar. Två stycken (mot-
svarande 2,94%), upplevde att deras arbetstid inte ger några förutsättningar för att arbeta med 
musikaliskt samspel. En del av respondenterna, 24 stycken (motsvarande 35,29%), uppger 
dock att det finns bra förutsättningar och sju respondenter (motsvarande 10,29%) ansåg att 
förutsättningarna var mycket bra. Fyra respondenter (motsvarande 5,88%) svarade att de inte 
visste om det var bra eller dåliga förutsättningar. 
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När det gäller respondenternas undervisningslokaler ansåg en majoritet av respondenterna att 
deras undervisningslokaler bidrog med bra förutsättningar att arbeta med musikaliskt sam-
spel. Hela 37 respondenter (motsvarande 54,41%), svarade att undervisningslokalerna skap-
ade goda bra förutsättningar för samspel. Nio respondenter (motsvarande 13,24%) svarade att 
de upplevde att undervisningslokalerna gav mycket bra förutsättningar för att arbeta med 
musikaliskt samspel. Två av respondenterna (motsvarande 2,94%) uppgav att de inte visste 
om undervisningslokalerna hade bra förutsättningar för arbete med musikaliskt samspel. Se-
dan var det 20 respondenter (motsvarande 29,41%) som menade att undervisningslokalerna 
inte utgjorde så bra förutsättningar att arbeta med musikaliskt samspel.  
 
Samarbetet mellan kollegor utgör bra förutsättningar baserat på vad insamlade data tyder på. 
Även här var det 37 respondenter (motsvarande 54,41%) som svarade att samarbetet mellan 
kollegor gav bra förutsättningar för att arbeta med musikaliskt samspel. Det fanns även 13 
respondenter (motsvarande 19,12%) som menade att samarbetet mellan kollegor bidrog till 
mycket bra förutsättningar för arbete med musikaliskt samspel i klaverundervisningen. Ge-
nom samarbetet mellan kollegor finns bra förutsättningar enligt de flesta respondenter. Det 
var dock 12 respondenter (motsvarande 17,65%) som svarade att samarbetet inte utgjorde så 
bra förutsättningar för arbete med musikaliskt samspel och sex respondenter (motsvarande 
8,82%) svarade att de inte visste vilka förutsättningar att arbeta med musikaliskt samspel, 
som fanns i det kollegiala samarbetet. 
 
Slutligen kommer den faktor som majoriteten av respondenterna inte tyckte gav så bra förut-
sättningar att arbeta med musikaliskt samspel. Det var de tider som eleverna uppger att de 
skulle kunna ha lektion. Fyra respondenter (motsvarande 5,88%) svarade att de tider som 
eleverna uppgav att de kunde ha lektion inte ger några förutsättningar. Hela 34 stycken av 
respondenterna (motsvarande 50,00%) menade att det inte gav så bra förutsättningar. Nio 
respondenter (motsvarande 13,24%) svarade att de inte visste vilka förutsättningar elevernas 
tider gav. 18 stycken respondenter (motsvarande 26,47%) svarade att det gav bra förutsätt-
ningar och tre (motsvarande 4,41%) menade att de tider eleverna uppgav sig kunna ha lektion 
bidrog till mycket bra förutsättningar.  

5.5 Mer musikaliskt samspel är oftast önskat 
En fråga i enkäten ställdes där respondenterna fick svara på om de ville arbeta mer med mu-
sikaliskt samspel. Denna fråga ställdes efter tidigare frågor om hur ofta respondenternas ele-
ver deltog i olika sorters musikaliskt samspel. Frågan besvarades även av de som tidigare 
uppgett att det inte förekom situationer när deras elever spelade med någon annan elev under 
deras lektioner.  
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Diagram 12: Hur många procent av respondenterna som vill arbeta mer med musikaliskt samspel. 
 
Majoriteten av respondenterna, 82,35% svarade att de ville arbeta mer med musikaliskt sam-
spel. Det var 17,65% av respondenterna som svarade att de inte ville arbeta mer med musika-
liskt samspel. För att undersöka om det finns olika inställningar hos de respondenter som 
undervisar i grupp jämfört med de respondenter som huvudsakligen har individuell undervis-
ning utformades diagram 13.  
  

 
Diagram 13: Hur många av respondenterna som vill arbeta mer med samspel i korrelation till deras 
vanligaste undervisningsform. 
 
Diagrammet visar att något fler respondenter som huvudsakligen har gruppundervisning (sex 
stycken) inte vill arbeta mer med musikaliskt samspel jämfört med de som huvudsakligen har 
individuell undervisning (fem stycken) med samma inställning. Vid en procentuell jämförelse 
skulle skillnaden verka större mellan hur respondenterna som undervisar individuellt svarar 
jämfört med de som undervisar i grupp. Det beror på att färre respondenter har gruppunder-
visning som deras huvudsakliga undervisningsform varpå varje svar motsvarar ett högre pro-
centuellt värde. Chi2-test visar på att p-värdet överstiger 0,05 och därmed går det inte att för-
kasta nollhypotesen. Detta diagram får tala för sig själv då det kan tänkas vara intressant 
bland annat för de som deltagit i studien. Det går dock att konstatera att det inte tycks finnas 
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något statistiskt signifikant starkt samband mellan respondentens huvudsakliga undervis-
ningsform och om de vill arbeta mer med musikaliskt samspel med sina elever.  

5.6 Hur arbetet med musikaliskt samspel skiljer sig åt 
mellan kultur- respektive musikskolorna 
De kultur- respektive musikskolor som uppgetts som respondenternas arbetsplatser, jämför-
des med utgångspunkt i frågorna som rör respondenternas upplevda förutsättningar för arbe-
tet och de frågor som rör hur ofta lärarna arbetar med olika sorters musikaliskt samspel. Från 
flera kommuner besvarade enkäten enbart från en eller två respondenter. Från de kommuner 
varifrån fler respondenter besvarat enkäten skiljde sig respondenternas svar från varandra. Då 
svaren från de enskilda kommunernas respondenter var få till antalet, blev det svårt att se 
något samband mellan de olika kommunerna och deras arbete med musikaliskt samspel.  

5.7 Sammanfattning och slutsatser 
Sammanfattningsvis visar studiens resultat på att individuell undervisning är den vanligaste 
undervisningsformen bland klaverlärare på piano, synth och digitalpiano i Stockholms län. I 
Stockholms kommun är den vanligaste undervisningsformen att undervisa i grupp om två till 
tre elever. Även undervisning med grupper om fyra till fem elever och grupper om fler än 
fem elever, angavs som vanligast förekommande undervisningsform av några respondenter. 
Det visar även på att 89,71% av de som besvarade enkäten menar att det händer att deras ele-
ver spelar med andra under respondentens instrumentlektioner med eleven/eleverna. 82,35% 
av respondenterna uppgav att de skulle vilja arbeta mer med musikaliskt samspel.  
 
Studiens resultat visar även på att det tycks finnas samband mellan undervisningsform och 
vilken form av samspel som eleverna deltar i. Även antalet elever som deltar i någon form av 
musikaliskt samspel verkar påverka hur ofta eleverna deltar i olika musikaliska samspel. Det 
är dock endast ett samband där nollhypotesen kan förkastas och resultatet visar på ett statist-
iskt signifikant starkt samband. Detta samband handlar om hur stor procentuell del av re-
spondenternas elever som har spelat tillsammans med någon det senaste året och hur ofta 
eleverna ackompanjerade någon annan elev som spelar samma instrument. Både det kritiska 
Chi2-värdet och det Chi2-värde som resultatet visar är 6,465 som tillsammans med p-värdet 
visar på att det är 98,9% chans att det finns en korrelation mellan hur stor andel av 
respondenternas elever som spelat tillsammans med någon det senaste året och hur ofta 
respondentens elever ackompanjerar någon på samma instrument.  
 
I svaren av vad som styr vilka elever som får spela med andra går det att urskilja fyra olika 
teman. Några tydliga mönster för hur arbetet med musikaliskt samspel varierade mellan 
kommunerna och hur de olika respondenterna från kommunerna besvarade frågan om deras 
förutsättningar att arbeta med samspel går inte att se, varvid dessa resultat inte presenterades 
vidare.  
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6 Diskussion  
I detta kapitel förs en diskussion över studiens resultat i förhållande till forskningsfrågorna 
samt tidigare forskning och litteratur. Vidare kommer ett avsnitt med en diskussion om studi-
ens upplägg och metod. Slutligen diskuteras fortsatt forskning och den betydelse denna studie 
kan tänkas få. 

6.1 Resultatdiskussion  
Studien baseras på svar från 68 respondenter från olika musik- respektive kulturskolor i 
Stockholms län. Studien har sin utgångspunkt i hypoteser som är utformade utifrån tidigare 
forskning i kombination med personliga erfarenheter. En av studien hypotes är att individuell 
undervisning är den undervisningsform som majoriteten av respondenterna har som huvud-
saklig undervisningsform. Att individuell undervisning var de flesta respondenters huvudsak-
liga undervisningsform bekräftades genom att 45 av 68 respondenter angav individuell 
undervisning som deras vanligaste undervisningsform. Detta motsvarar ca 66,2%. Utöver 
dessa var det 19 respondenter som menade att gruppundervisning med två till tre elever var 
deras vanligaste undervisningsform, vilket motsvarar ca 27,9%. Slutligen var det enbart fyra 
respondenter kvar, varav hälften av dem angav att gruppundervisning med fyra till fem elever 
var deras vanligaste undervisningsform vilket motsvarar ca 2,9%. Det var även ca 2,9% av 
respondenterna som uppgav att deras vanligaste undervisningsform var i grupper om fler än 
fem respondenter. Att jämföra dessa siffror med de 80% som Kulturskoleutredningen (SOU 
2016:69) lyfte fram verkar dock inte heller gå att göra. För att en sådan jämförelse ska vara 
möjlig krävs att varje respondent skulle besvara hur många procent av deras undervisning 
som var individuell och hur många procent som var i grupp när studien genomfördes. Resul-
tatet från denna studie visar hur många som mestadels undervisar individuellt och hur många 
som mestadels undervisar i grupp. Studien visar inte på hur mycket av deras undervisningstid 
som de undervisar i, för dem den vanligaste undervisningsformen. Det kan vara så att någon 
lärare enbart undervisar i grupp. Det skulle också kunna vara så att en lärare undervisar en del 
av sina lektioner individuellt och ungefär lika stor del av sina lektioner i grupp. Därför går det 
inte att skriva ut något procenttal i hur mycket av undervisningen som är individuell och hur 
många procenttal som är i gruppundervisning. Det går däremot att konstatera att av de som 
besvarat enkäten har majoriteten individuell undervisning som deras vanligaste förekom-
mande undervisningsform. En intressant upptäckt var att samtliga svar från Stockholms 
kommun motsvarande 13 respondenter svarade att gruppundervisning med två till tre elever 
var deras vanligast förekommande undervisningsform. Dessa respondenter motsvarar när-
mare 68,4% av alla de som svarat att gruppundervisning om två till tre elever var deras van-
ligaste undervisningsform.  
 
Kulturförvaltningen (2015) beskrev hur gruppundervisning blivit den huvudsakliga undervis-
ningsformen i Stockholms kommun under 2011. Denna studies resultat bekräftar detta då 
samtliga av de respondenter som besvarat enkäten från Stockholms kommun valde gruppun-
dervisning med två till tre elever som deras vanligaste undervisningsform. Vidare beskrev 
kulturförvaltningen (2015) att det observerats brister i gruppundervisningen i att bemöta varje 
elevs intresse och utmaningar. Det beskrevs hur lärare avsatte tid åt att arrangera musiken för 
att kunna använda den i sin gruppundervisning. Att arrangera musik så att alla elever i grup-
pen får en lagom stor utmaning och får spela den musik de gillar är en utmaning. Haddon 
(2017) beskrev hur en grupp med åtta personer tagit del i gruppundervisning i samband med 
en kurs i konsertframförande. De åtta personerna beskrevs ha olika åldrar, erfarenheter, mål 
och gillade olika sorters musik. Även i föreliggande studie beskrev respondenter svårigheter 
med att undervisa i grupper. Då gruppundervisning under de senaste åren blivit mer vanligt 
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förekommande i instrumentalundervisning kan det tänkas vara en undervisningsform som 
ännu är under utveckling inom vilken det i dagsläget finns mindre undervisningsmaterial att 
tillgå. Att individuell undervisning tidigare varit tradition för klaverundervisning bekräftas 
även genom Holmbergs (2010) studie. Två pianolärare beskrev individuell undervisning som 
den undervisning som krävs för att ge goda möjligheter för eleven att utvecklas till pianist. 
De menade att elever i gruppundervisning inte behöver och kan hindras från att lära sig spela 
med båda händerna ihop, vilket de ser som en förutsättning för att utveckla bra pianister. Om 
gruppundervisning hindrar elever att bli skickliga pianister och utvecklas i sitt instrument går 
det att fråga sig hur den ökade gruppundervisning kommer att påverka utbudet av pianister i 
framtiden. I Haddons (2017) studie beskrevs att det kan vara svårt att tillmötesgå alla elever i 
gruppundervisning.  Även respondenter i denna studie formulerade att det kan vara svårt att 
möta alla elever i gruppundervisning, utifrån elevernas olika viljor och deras tidigare kun-
skaper. Om eleverna inte upplever att de får sina önskemål uppföljda under pianolektionerna 
vid kultur- respektive musikskolor som bedriver gruppundervisning är frågan om eleverna 
istället väljer att sluta, alternativt börja ta privatlektioner i instrumentet. Cederberg (2011) 
formulerar sitt missnöje till gruppundervisning och menar att eleverna inte blir tillräckligt 
sedda och motiverade av gruppundervisning. Resultaten i föreliggande studie visar att grupp-
undervisning är majoriteten av respondenternas huvudsakliga undervisningsform i Stockholm 
kommun. Med Cederbergs formulering att elever inte blir tillräckligt sedda i gruppundervis-
ning skulle det innebära att flera elever i Stockholms kommun skulle uppleva att de blev 
mindre sedda jämfört med kultur- respektive musikskolor där individuell undervisning är den 
vanligaste undervisningsformen. Stålhammar (1995) menar att gruppundervisning i början 
hade en mer pedagogisk tanke bakom sig men att det senare, i högre utsträckning valdes av 
ekonomiska skäl. Med gruppundervisning tycks även finnas en tanke om att det ska ge fler 
elever möjlighet att spela ett instrument, utgöra ett socialt sammanhang och minska köerna 
till kulturskolan (SOU 2016:69). De senare skulle istället kunna innebära att fler elever i 
Stockholms kommun skulle få ta del av musikundervisningen och känna en social aspekt, än i 
de kommuner vars kultur- respektive musikskolor huvudsakligen undervisar individuellt. Om 
lärare på kultur- alternativt musikskolor har svårt att tillgodose alla gruppens mål och önske-
mål så som Haddon (2017) formulerat, samt har svårt att hinna med att hjälpa alla kanske det 
väcker ett missnöje hos eleverna. Om eleverna inte tycker att de har kul eller lär sig tillräck-
ligt på instrumentallektionerna kan det hända att de slutar. Det skulle även riskera leda till att 
kultur- alternativt musikskolor får ett mindre positivt ryckte. Väljer elever att sluta på sko-
lorna och om färre ställer sig i kö till skolan är frågan om det istället försämrar skolans eko-
nomi. Är det istället så att eleverna upplever ett positiv socialt sammanhang vilket Kultursko-
leutredningen (SOU 2016:69) lyfte fram som fördel, kan gruppundervisningen istället resul-
tera i ett mer positivt ryckte. 
 
I slutet av 2016 presenterade Kulturskoleutredningen En inkluderande kulturskola på egen 
grund (SOU 2016:69) där det presenterades att det är berikande med en social dimension för 
att stärka motivationen samt öka lärandet. Lindgren, Bergman och Sæther (2016) beskriver 
hur ett socialt samspel inom musik, kan skapa en stark känsla av samhörighet hos eleverna, 
vilket är något även Schenck (2006) menar. Även Maltén (1997) menar att känslan av att 
tillhöra en grupp kan öka drivkraften, tryggheten och samhörigheten inom skolan. Maltén 
lyfter även fram att elever kan utveckla merkunskap genom att utvecklas i grupp detta lyfter 
även Haddon (2017) fram då vissa deltagare på kursen beskrivit hur de blivit bättre på att 
urskilja andras interpretation. Detta ställer sig i motsatts till tanken om att gruppundervisning 
kan hindra elevers speltekniska utveckling. Majoriteten av alla respondenter har individuell 
undervisning som deras huvudsakliga undervisningsform medan alla respondenter som be-
svarade enkäten från Stockholms kommun undervisar i grupp om två till tre elever. Att känna 



 
 

 39 

en känsla av samhörighet och en social dimension kan öka elevernas motivation, trygghet och 
drivkraft (Maltén; SOU 2016:69). Elever som deltar i gruppundervisning möter andra elever 
som skulle kunna utgör ett socialt sammanhang och en känsla av samhörighet. Majoriteten av 
respondenterna i föreliggande studie, svarade att det förekom tillfällen då deras spelade med 
andra under sina instrumentallektioner. Även samspelstillfällen skulle kunna utgöra sociala 
sammanhang för eleven och bidra till en ökad känsla av trygghet, motivation och samhörig-
het. 
 
Att musikaliskt samspel inte är så vanligt förekommande (i varje fall inte med andra instru-
mentalister och sångare) samt att undervisningen främst är solistisk är en annan hypotes som 
studien bygger på. Hypotesen grundar sig dels i Rostvalls och Wests studie (2001) men även 
i rapporten av Frostenson (2003). Respondenterna i föreliggande studie verkade däremot ar-
beta mer med samspel med andra instrument än förväntat utifrån den hypotes, som redogjorts 
för i början av studien. Av de respondenter som besvarade enkäten uppgav 89,71% att det 
förekommer situationer då deras elever spelar med någon under respondentens lektion i in-
strumentet. Då det kom till resultatet i frågan om respondenterna ville arbeta mer med musi-
kaliskt samspel hos sina elever svarade respondenter (motsvarande 17,65%) ”nej” av de 68 
respondenter som besvarade hela enkäten. Resterande respondenter menade att de ville arbeta 
mer (motsvarande 82,35%) med musikaliskt samspel. Färre än de som svarade att det före-
kom att deras elever spelade med andra under deras instrumentallektioner svarade att de ville 
arbeta mer med samspel. 
 
Det är intressant att se att det verkar finnas en variation i hur eleverna får delta i olika musi-
kaliska samspelssituationer beroende på om lärarens undervisning är i form av grupp eller 
individuell undervisning även om inget signifikant samband av detta gick att se i resultatet. 
Däremot visar resultatet på ett statistiskt signifikant samband mellan hur många procent av 
respondenternas elever som spelat med någon det senaste året och hur ofta respondenternas 
elever ackompanjerar någon elev på samma sorts instrument. Att det fanns ett samband mel-
lan andelen procent av respondenternas elever som spelat med någon det senaste året och hur 
ofta eleverna ackompanjerar någon på samma instrument visar studiens resultat, är 98,9% 
säkert. Resultatet kanske inte är det mest förvånande i efterhand. Däremot är det intressant 
utifrån ett perspektiv kring vad eleverna får med sig från instrumentundervisningen och hur 
undervisningen ställer sig mot deras framtida musiksammanhang. Det som Rostvall och West 
(2001) skriver om att skolan enbart lyfter fram en reducerad bild av den verklighet som ele-
verna kommer att möta går att ställa mot de resultat som kommit fram. Som det beskrevs i 
inledningen är det inte ovanligt att klaverinstrumentalister sätts i sammanhang där de ska 
spela med någon som har ett annat instrument än de själva.  
 
Det går att fundera på om eleverna lär sig mer av att delta i gruppundervisning precis som 
Maltén (1997) lyfter fram. Bishop och Goebl (2015) beskriver hur musiker använder sig av 
både visuella och auditiva tecken vid samspel för att samspelet ska fungera. Vidare menar 
Bishop och Goebl att violinisters visuella tecken var mer effektiva än pianisters och lyfte 
även fram att violinister är vanare att följa en dirigent, än vad pianister är. Att öva på att 
lyssna och se samt visa tecken kan förbereda eleverna för kommande samspel, genom att 
träna upp deras uppmärksamhet på auditiva och visuella tecknen. Det kan även bidra till mer-
kunskap och att elever tränar sig i att samarbeta vilket Maltén menar är nödvändigt i dagens 
samhälle. Föreliggande studies resultat visar att elever på klaverinstrument ackompanjerar 
elever på samma instrument oftare än vad de ackompanjerar elever som spelar andra instru-
ment. Om violinister har mer vana i att följa dirigenter och är mer vana att ge visuella tecken 
vilket Bishop och Goebl lyfte fram, skulle kunskaper i att visa visuella tecken kunna vara en 
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merkunskap som eleverna skulle kunna utveckla genom att samspela mer med andra instru-
mentalister. Kokotsaki (2007) lyfter också fram hur pianister som är erfarna av att spela i 
ensemble betonar vikten av att ha respekt och stötta varandra vid samspel. Som lärare skulle 
ett aktivt arbete med att låta elever spela med andra och samtidigt vara deltagande som lärare, 
kunna utveckla ett respektfullt klimat som skapar goda förutsättningar till ensemblespel. 

6.2 Metoddiskussion  
Eventuellt skulle det interna bortfallet kunna bli mindre om studien hade använt sig av inter-
vjuer som forskningsinstrument. Nu var det många svar från respondenter som försvann i ett 
så kallat internt bortfall, medan de som påbörjar en intervju nog är mer villiga att genomföra 
hela intervjun och inte avbryta den, vilket även Bryman (2018) skriver. Då studien har som 
syfte att kartlägga klaverlärare i Stockholms läns arbete med samspel, krävs ett större antal 
respondenter vilket skulle vara omöjligt att transkribera i och med studien tidsbegränsning. 
Att kontakta chefer respektive rektorer för skolorna i första hand var ett etiskt val där ledarna 
för skolorna kunde välja att låta sina anställda delta alternativt inte delta i studien, och det 
valet kändes som en självklarhet. Däremot går det inte att utesluta att det också kan vara en 
påverkande faktor till att det interna bortfallet blev stort då varje enskild lärare sedan själva 
avgjorde om de ville delta eller inte.  
 
Att studien undersökte flera kommuner inom Stockholms län möjliggjorde en kartläggning av 
hur respondenterna i de olika verksamheterna arbetar. Detta var tänkt att ge ett bredare och 
tydlig kartläggning av hur det ser ut i Stockholms län. I och med att bortfallet blev så stort är 
det däremot tvivelaktigt att göra en generalisering med denna studie som grund. Generaliser-
barheten tycks inte vara så hög då enbart en del av respondenterna besvarat enkäten. Studien 
visar vissa intressanta resultat som gick att urskilja. Däremot ger studien inte så tydliga resul-
tatskillnader beroende på vilka kommuner som deltagit. I det informativa brev som skickades 
ut i samband med enkäten förklarades att kommunerna skulle presenteras i olika grupper och 
att grupperna aldrig skulle bestå av färre än sju respondenter då identifierbarheten skulle vara 
låg. Det stod även att Stockholm som är en så pass stor kommun som har många fler lärare 
som deltog i studien skulle presenteras separat. I resultatkapitlet presenteras inte skillnader 
mellan olika kommuners arbete med musikaliskt samspel men istället andra samband, ef-
tersom studiens resultat inte visade på några tydliga skillnader mellan kommunerna utifrån 
studiens insamlade data. Om studien inte hade utgått från en hypotes att det skulle visas på 
skillnader mellan kommunerna hade informationsbrevet och den sista forskningsfrågan for-
mulerats annorlunda.  
 
Om studien skulle göras igen skulle enkäten kunna ändras och förfinas för att bli enklare att 
besvara. Detta skulle även kunna göra respondenternas svar enklare att analysera och koppla 
till forskningsfrågorna. Att det inkommit mail från respondenter som menade att de hade 
svårt att svara på frågan då det inte stod vilken ålder frågorna syftade till eller hur länge ele-
verna hade spelat och dylikt tyder på att frågorna upplevdes svåra att besvara. Samtidigt var 
tanken att de öppna frågorna mot slutet skulle komplettera dessa olika svar om hur utbrett 
arbete det fanns med samspel och vilken sorts samspel som var vanligast. Frågor om urvalet 
av vilka elever som spelade med andra hade eventuellt kunnat vara tidigare i enkäten för att 
göra efterföljande frågor enklare att besvara. Eventuellt skulle frågan om den procentuella 
andelen av elever som spelade med andra också komma tidigare för att frågorna som hand-
lade om vilket musikaliskt samspel eleverna deltog i skulle bli enklare att besvara. Att formu-
lera frågorna utifrån flera tänkbara faktorer som skulle kunna påverka graden samspel, skulle 
dock kunna innebära en risk att respondenterna skulle uppleva en ännu större enkättrötthet, 
vilket Bryman (2018) också nämner. 
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6.3 Arbetets betydelse  
Jag hoppas att denna studie ska kunna väcka intresse och vidga vyer för instrumentallärare. 
Förhoppningsvis kan den även göra fler medvetna och fundersamma till de normer som präg-
lar musikskolors traditioner och inspirera några lärare till att vilja diskutera samspel och hur 
arbetet kan bedrivas med sina kollegor. Resultatet av studien tror jag inte har så stor bety-
delse men eventuellt kan det inspirera andra som vill göra liknande studier att få inspiration 
till vad de kan titta på. Studien visade även på att olika arbetssätt kan resultera i olika vanor 
kring hur arbetet bedrivs och vilka möjligheter som ens arbetssätt kan ge eleverna. Att under-
visningsformen verkar spegla vilken form av samspel eleverna deltar i kan eventuellt bli in-
tressant för de som arbetar på musik- respektive kulturskola. Det kan förhoppningsvis leda 
till lärares reflektioner över mönster i sin egen undervisning och om det är så de vill arbeta 
eller inte.  

6.4 Fortsatt forskning  
För fortsatt forskning vore det intressant att göra en kvalitativ studie i hur det väljs ut i vilken 
undervisningsform som klaverlärarna i huvudsak undervisar, om valen utgår från lärarna 
själva, elevernas val, uppmaningar från politiker eller idéer från musik- och kulturskolsche-
ferna respektive rektorerna. För en sådan undersökning borde cheferna och rektorerna även 
utgöra respondenterna. Kan det också bli så att de elever som blir vana att spela med andra 
upplever att det är främmande att spela solo jämfört med att spela tillsammans med andra? 
Det skulle kunna vara intresseant att undersöka. Det skulle även vara intressant att undersöka 
samma respondenter igen, efter några år. Dels för att undersöka vilken som är deras huvud-
sakliga undervisningsform men också om arbetet med samspel utvidgats sedan denna under-
sökning. 
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Bilagor 

Bilaga 1, Information om enkäten som skickades ut: 

 

Hej! 
  
Mitt namn är Tove Landahl och jag studerar på Musikhögskolan Ingesund, den sista terminen till 
att bli piano- och musiklärare. 
  
Under våren kommer jag att genomföra en studie om musikaliskt samspel på kulturskolor i 
Stockholms län och hoppas ni vill bidra med era erfarenheter av arbete med musikaliskt samspel. 
Diskussionen om gruppundervisning eller individuell undervisning på kulturskolor har varit stor 
de senaste åren och Sveriges radio visade i en artikel från år 2011 med titel ”Kulturskolan Stockholm 
stoppar enskild musikundervisning” missnöje för att elever inte skulle bli tillräckligt sedda och 
motiverade samtidigt som det också presenterats som positivt att få spela med andra samt att fler 
får ta del av kulturskolan. I slutet av 2016 presenterade SOU ”En inkluderande kulturskola på egen 
grund” 2016:69 där det presenterades att det fanns stora köer till kulturskolan samt att det är 
berikande med en social dimension för att stärka motivationen och öka lärandet. Samtidigt menar 
de att nära hälften av landets kulturskolor bedriver enskild undervisning i upp till 80% av den 
undervisning som bedrivs. Denna studie är tänkt att undersöka hur det ser ut i Stockholms län 
och hur ett arbete med musikaliskt samspel kan bedrivas inom kulturskolor i Stockholms län.  
  
Jag skulle gärna vilja maila ut till pianolärarna på kulturskolorna i Stockholms län och att de ska 
utgöra mina respondenter. Det är därför jag mailar er som jag hittat som chefer eller motsvarande 
på kulturskolorna för att få ett godkännande till att skicka ut webbenkäter och samla in lärarnas 
svar. 
  
Min studie är tänkt att handla om förekomsten av arbete med samspel mellan pianoelever och 
andra elever på kulturskolan. Studien är tänkt att bland annat kartlägga om lärare i piano på 
kulturskolor i Stockholms län arbetar med samspel i musik hos sina elever, i vilken utsträckning 
de gör det samt om det skiljer sig mellan kommuner. Det är tänkt att vara en kvantitativ studie 
där mycket data samlas in och sedan analyseras. Till denna studie kommer jag använda mig av 
kortare strukturerade enkäter som jag planerar att skicka ut till pianolärarna i Stockholms län. 
Vilken pianolärare som svarat kommer inte att framgå i uppsatsen och de mindre kommunerna 
kommer jag presentera flera ihop samtidigt för att minska identifierbarheten hos kommunerna. 
Det kommer med andra ord inte gå att urskilja varken vilken kulturskola, bortsett från 
Stockholms kommun, eller vilken lärare som svarat utifrån studien. Stockholms kommun 
kommer presenteras för sig eftersom det är en så stor kommun men då det är så många lärare 
som svarar och inga namn kommer nämnas uppskattar jag ändå att det inte ska finnas någon 
större identifierbarhet ändå.  
  
 Jag skulle gärna vilja få bekräftat om det är okej för er att jag skickar ut en webbenkät till dessa 
pianolärare eller om ni vill länka den till lärarna istället? Efter jag har fått ert godkännande att 
skicka ut en kortare enkät tänkte jag skicka ut enkäten och jag planerar att göra det under nästa 
vecka.  
 
Jag undrar också om det finns någon anställd som ni tror jag skulle kunna kontakta för att se om 
de piano och keyboardlärare som jag hittat kontaktuppgifter till stämmer? Risken att jag skulle 
missa några lärare blir mycket mindre vilket också ökar studiens realibilitet. 
  
Jag vore mycket tacksam för svar och hoppas det kommer resultera i intressant data. Ni kommer 
också kunna ta del av studien så fort den granskats, godkänts och publicerats på Diva Portal och 
jag kan informera er på mail när uppsatsen är publiceras om ni skulle önska.  
  
Med Vänliga Hälsningar 
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Bilaga 2, information om samtycke och GDPR:

Hej!%
%
Jag%är%väldigt%tacksam%om%ni%kan%ägna%några%minuter%till%att%besvara%denna%korta%enkät!%
Enkäten%tar%mindre%än%fem%minuter%att%besvara.%Enkäten%kan%besvaras%från%idag%fram%till%
och%med%onsdagen%om%två%veckor%och%är%en%del%av%mitt%examensarbete%på%
ämneslärarprogrammet%vid%Musikhögskolan%Ingesund.%Ni%kommer%senare%kunna%ta%del%
av%resultatet%av%studien%på%Diva%Portal%vilken%beräknas%vara%klart%till%sommaren.%%
%
Studien%har%i%syfte%är%att%kartlägga%om%lärare%i%piano,%keyboard%och%synt%på%kulturskolor%i%
Stockholms%län%arbetar%med%musikaliskt%samspel%hos%sina%elever,%i%vilken%utsträckning%
de%gör%det,%samt%att%undersöka%om%det%skiljer%sig%åt%mellan%kommuner%inom%Stockholms%
län.%Studien%har%också%som%syfte%att%undersöka%hur%väl%dessa%lärare%upplever%att%
förutsättningarna%för%deras%arbete%med%musikaliskt%samspel%finns%eller%saknas%och%om%
det%går%att%se%några%samband%mellan%lärarnas%svar.%
%
För%att%genomföra%denna%studie%används%en%webbenkät%med%huvudsakligen%slutna%
frågor%och%fasta%svarsalternativ.%Det%finns%också%vissa%öppna%frågor%med%möjlighet%för%de%
deltagande%att%formulera%svaren%själva.%%
!
Viktigt&om&hur&jag&ställer&mig&till&GDPR&i&denna&studie&och&vad&ni&samtycker&till&
genom&att&delta:&
%
Frivillighet:+
Det%är%helt%frivilligt%att%besvara%denna%enkät!%Det%går%när%som%helst%pausa%och%sedan%gå%in%
och%fortsätta%fylla%i%enkäten.%Det%går%också%att%avbryta%enkäten%när%som%helst%efter%att%ni%
gått%in%och%börjat%besvara%den.%%
%
När%ni%tryckt%”klar”%och%skickat%in%svaren%är%svaren%inställda%på%att%vara%anonyma%och%
inte%vara%kopplade%till%era%epostKadresser.%Detta%för%att%svaren%ska%bli%så%anonyma%som%
möjligt.%%
%
Vad+specifikt+samtycker+ni+till+om+ni+deltar+i+studien:+
När%ni%skickar%in%era%svar%blir%det%en%bekräftande%handling%som%tyder%på%att%ni%samtycker%
med%att%era%svar%kan%sammanställas%med%andra%lärares%svar%samt%användas%i%denna%
studie.%Genom%att%fylla%i%och%skicka%in%studien%godkänner%ni%också%att%jag%väljer%att%
presentera%resultaten%tillsammans%med%andra%kommuner%i%Stockholms%län%utifrån%yttre%
faktorer,%så%att%inga%grupper%består%av%mindre%än%sju%lärares%svar.%Att%presentera%svaren%
tillsammans%med%andra%kommuners%svar%gör%att%identifierbarheten%för%de%som%besvarat%
studien%minskar.%Stockholms%kommun%presenteras%för%sig%då%de%har%många%anställda%och%
identifierbarheten%inte%är%lika%stor%som%hos%andra%kommuner.%%
Det%kommer%också%presenteras%samband%som%deltagandes%svar%visar%på.%%
%
Om%ni%sedan%skulle%ångra%er%och%vilja%dra%tillbaka%ert%samtycke%i%att%era%svar%kan%
användas%i%studien%kan%ni%kontakta%mig%via%mail%(toves.toner@gmail.com%).%%
+
Vilken+information+kommer+att+samlas+in:+
Mailadresser%till%era%arbetsplatser:%har%jag%hittat%på%kommuners%hemsida%och%genom%att%
kontakta%och%be%om%godkännande%från%era%chefer%att%kontakta%er.%Era%
arbetsmailadresser%mailade%jag%även%till%respektive%kulturskolas%chef%när%jag%bad%om%
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godkännande%kontakta%er%inför%studien.%Mailadresserna%används%enbart%för%att%rätt%

personer%ska%svara%på%studien.%När%studien%sedan%är%genomförd%kommer%alla%mail%till%era%

chefer%med%era%mailuppgifter%att%raderas.%Alla%mail%där%kulturskolorna%kontaktats%har%

skickats%från%ett%nytt%mailkonto%(toves.toner@gmail.com)%för%att%minska%risken%för%att%

skräppost%och%liknande%ska%skickas%runt.%%

%

Eftersom%denna%studie%inte%kommer%att%behandla%känsliga%personuppgifter%eller%

uppgifter%om%brott%har%jag%inte%kontaktat%etikprövningsmyndigheten%vilket%skulle%varit%

fallet%om%studien%hade%berört%känsliga%personuppgifter,%enligt%etikprövningslagen%

(2003:460).%%

%

Webbenkäten%skickas%ut%genom%www.webbenkater.com.%Där%har%jag%valt%att%kryssa%i%att%

deltagarnas%svar%ska%vara%anonyma%och%inte%spara%deltagarnas%IPKadresser.%%

%

Med%Vänlig%Hälsning%

Tove%Landahl,%student%vid%Musikhögskolan%Ingesund%%

samt%utförare%och%ansvarig%för%denna%studie.%

toves.toner@gmail.com%

%

%
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Bilaga 3, enkäten:  
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