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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete var att få ökad förståelse för hur åtta specifika instrumentallärare 

utnyttjar möjligheterna och hanterar utmaningarna under lektioner i grupp och enskilt i cello- 

och blockflöjtsundervisning. Vi intervjuade åtta lärare (fyra cellolärare, tre blockflöjtslärare och 

en brasslärare) för att undersöka hur de uppfattade grupp- och enskild undervisning samt 

möjligheter och utmaningar med dessa undervisningsformer. 
 

Resultatet visar på att det är enklare att få en personlig kontakt under den enskilda lektionen och 

att lektionsinnehållet blir mer individuellt anpassat. Fokus på tekniken ses dock som både 

positivt och negativt. Relationen mellan läraren och eleven under den enskilda lektionen kan lätt 

bli osymmetrisk varför lärare bör försöka ”bjuda in” eleven att vara mer delaktig i diskussioner 

och planering. Samtliga lärare i vår studie ser gruppdynamikens möjligheter och de säger att det 

är enklare att leka när man har mer än en elev åt gången. Flera lärare i studien ser värdet i att 

barn utmanar, undervisar och påverkar varandra. 

 

Alla intervjuade lärare vill helst ha både enskild och grupp-/ensembleundervisning med varje 

elev. Både enskild och gruppundervisning har i vår studie visat sig ha specifika egenskaper och 

lärarna i studien försöker utnyttja dessa till sin och elevens fördel. Vi tycker oss se att 

grupplektionens negativa sidor i stort kan vägas upp av den enskilda lektionens positiva sidor 

och omvänt. De kompletterar varandra. Det är dock upp till varje enskild lärare att utnyttja 

möjligheterna och hantera utmaningarna med båda lektionsformerna. 

 

Nyckelord: Cellolärare, blockflöjtslärare, instrumental gruppundervisning, enskild 

instrumentalundervisning, ramfaktor, interaktion. 

 

 

Abstract 
 
The purpose of this study is to gain a greater understanding in how eight particu-
lar instrumental teachers utilize the potential, and deal with the challenges during 
group and individual instruction for the cello and recorder. Eight teachers were 
interviewed (four cello teachers, three recorder teachers, and one brass teacher), 
as part of an examination as to how they consider group and individual instruction, 
and the potential and challenges associated with these methods of instruction. 
 
The results indicate that individual lessons facilitate personal contact, in addition 
to being more suited to the individual. The focus on technique is viewed as being 
both positive and negative. The relation between teacher and student during the 
individual lesson is often asymmetrical, but by encouraging the student to partici-
pate more actively, this may be mitigated. All the teachers participating in the 
study acknowledge the potential of group instruction, adding that it is easier to 
have fun when there is more than one student being taught. Several teachers also 
mentioned the importance of children challenging, teaching and influencing one 
another.  
 
All of the teachers interviewed would prefer to teach each student both individual-
ly, and as part of a group. According to the study, both individual and group in-
struction offer specific qualities which are used by the teachers to the benefit of 
themselves and the students. The negative aspects of group instruction are ba-
lanced by the positive effects of individual instruction – and vice versa. In effect, 



 
 

 
 

these two methods supplement each other. Ultimately, it is the teacher who must 
decide how best to utilize the potential, and deal with the challenges associated 
with both methods of instruction. 
 
Keywords: Cello teacher, recorder teacher, instrumental group instruction, indi-
vidual instrumental instruction, border factor, interaction.  

 
  



 
 

 
 

Förord 
Ett varmt tack riktas till de åtta lärare som vi intervjuat. Det vi lärde oss under intervjuerna hade 

vi inte kunnat läsa oss till. Ingen lärare kan undervisa i en enda oföränderlig metod. Däremot 

kan man dela erfarenheter kring de metoder man provat och därigenom få nya idéer och insikter 

vilket vi i högsta grad fått. 

 

Tack till Lars Lundström och Ingvar Dahl för intressanta synpunkter. Sist men inte minst vill vi 

tacka vår handledare Cecilia Ferm Thorgersen som bidragit med mycket värdefull vägledning 

och uppmuntran.
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Inledning  
Under vår utbildning har vi genomgått en hel del auskultation, övningsundervisning och flera 

praktikperioder. Vi tyckte oss under praktikperioder och auskultationer se mer 

gruppundervisning jämfört med då vi själva undervisades i den kommunala musikskolan. 

Eftersom vi båda har undervisat barn i grupp under vår tid på musikhögskolan och upplevt detta 

som väldigt positivt, ville vi fördjupa våra kunskaper inom ämnet. Som avslutning på 

inledningen följer ett stycke där vi gemensamt mer konkret redogör för våra förväntningar på 

vad arbetet kan leda till. 
 

Katarina  

Jag sjöng som barn i körer och framträdde på äldreboenden. Vid nio års ålder började jag spela 

piano. Vid samma tid fick jag möjlighet att spela i musikskolans blockflöjtsensemble och två år 

senare började jag också på solosång där. Orgel blev mitt favoritinstrument på gymnasiets 

musikestetiska program i Ängelholm där jag också hade sång som biinstrument. Blockflöjten 

kom i tredje hand fram till tredje gymnasieåret. Då fick jag en lärare som inspirerade mig att 

utveckla mitt spel och sedan 2004 studerar jag till blockflöjtspedagog. Musik för mig har alltid 

varit något magiskt som från ända från början låtit mig uppleva både stordåd och fågelkvitter. 

Under perioder har musiken hållit mig på benen och visat vägen i livet. Drivkraften under mina 

år på musikhögskolans lärarprogram har varit att inspirera andra att känna med musiken samt 

att ge dem verktyg att uttrycka sig med. Enskilda lektioner och grupplektioner innebär olika 

slags utmaningar för mig både som elev och lärare varför jag är nyfiken på vad som gör denna 

skillnad. 

 

Agnes  

Jag började spela piano vid sju års ålder på ABF, cello vid elva i kommunala 

musikskolan och orgel i kyrkan när jag var tretton. I alla instrument har jag haft enskild 

undervisning. Därutöver har jag sjungit i körer och spelat i orkestrar. 2004 började jag 

utbilda mig till cellopedagog och 2009 till kantor. Att få vara ensam med antingen mina 

lärare eller mina elever är något jag alltid uppskattat. Jag tycker att jag lär mig lika 

mycket om livet som om musiken när jag själv leder eller går på en lektion. Det 

gemensamma intresset för musiken resulterar ofta i goda samtal, intressanta 

diskussioner och ökad förståelse för omvärlden. Att sjunga i kör, spela i orkester, leda 

en kör eller leda församlingen från orgeln slår an något annat inom mig. I dessa 

situationer njuter jag mer direkt av den musik man skapar tillsammans. Det är lika 

utmanande och roligt att ha rollen som medverkande eller ledare. Bortsett från körer och 

orkestrar har jag själv först på högskolenivå blivit undervisad i grupp. Det är därför 

svårt för mig att ha en uppfattning om hur den yngre eleven uppfattar en sådan situation.  

 

Vi har resonerat kring möjliga fördelar med gruppundervisning. Eleverna skulle kunna få mer 

undervisningstid om deras lektioner slogs samman. Vi upplever dessutom att vi som lärare haft 

roligare när vi undervisat i grupp. Eftersom vi båda känner starkt också inför enskild 

undervisning är vi intresserade av vad som gör de båda undervisningssituationerna unika. 

 

Studiens arbete har fördelats på följande sätt. Litteraturen sökte vi tillsammans men delade upp 

läsningen och skrivandet av bakgrunden. Vi skötte intervjuer och resultatredovisningar för vårt 

respektive instrument och har turats om att ha huvudansvar för arbetet. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med vårt examensarbete är att få ökad förståelse för hur instrumentallärare kan utnyttja 

möjligheterna och hantera utmaningarna under lektioner i grupp och enskilt i cello- och 

blockflöjtsundervisning. För att uppfylla vårt syfte konstruerade vi följande forskningsfrågor. 

 

 Vilka faktorer anser erfarna lärare skiljer en grupplektion från en enskild lektion?   

 Vilka möjligheter och utmaningar med undervisningsformerna identifieras? 
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Bakgrund  
Innan vi kommer in på våra huvudområden Enskild undervisning, Gruppundervisning och Att 
kombinera gruppundervisning med enskild vill vi belysa några Begrepp och Områden som vi 
anser viktiga för förståelsen av vårt arbete. I avsnitten Förhållandet mellan pedagogik, didaktik 
och metodik, Didaktik, Kunskap samt Utbildning visar vi på hur vi valt att definiera dessa 
begrepp i vår studie. Lärprocesser, Lärstilar och intelligenser, Interaktion, Samlärande, 
Lärarens roll och Ramfaktorer är områden vi berör i studiens resultatdiskussion varför vi valt 
att belysa dem i bakgrunden.  
 

Begrepp 

Förhållandet mellan pedagogik, didaktik och metodik   

"Då den allmänna pedagogiken talar om fostran och bildning talar didaktiken om 

fostrande undervisning” (Uljens, 1998). Didaktiken är baserad på erfarenheter och 

vetenskaplig kunskap. Metodik däremot bygger endast på erfarenheter (Bengtsson & 

Kroksmark, 1993 i Ferm, 2004).  

 

Didaktik 

Då didaktik bygger på erfarenhet och kunskap drar Ferm (2004) slutsatsen att 

musikdidaktik är teorier och praktik om undervisning och lärande i musik. Den rör på 

vilka grunder läraren tar sina beslut om planering, undervisning, utvärdering, samt 

reflekterande och teoretiserande (Hanken & Johansen, 1998). 

 

Fyra områden inom didaktiken är enligt Kroksmark (1995) autodidaktisk, 

undervisningsmetodisk, teoretisk och filosofisk. Den autodidaktiska didaktiken, dvs. 

självlärda oftast oreflekterade samt den undervisningsmetodiska. Det senare syftar till 

den utbildade lärarens sätt att undervisa, vilket bygger på både teori och praktik. Båda 

dessa är praktiska medan de två återstående räknas som teoretiska. Teoretisk didaktik 

avser ett distanserande från praktiken som till exempel lärarens reflektioner eller 

forskning kring undervisning. Slutligen rör sig den filosofiska didaktiken kring 

reflektioner och diskussioner om vad kunskap är och hur eleven tillgodogör sig den. 

 

Kunskap 

I Skriften Vad är kunskap? skriver Bernt Gustavsson (2004) om fakta, färdighet, 

förståelse och förtrogenhet som kunskapsformer. Kunskap är alltså fakta och 

information såväl som en färdighet om hur något ska genomföras praktiskt. Varken 

fakta eller färdighet kräver någon egentlig förståelse. Själva förståelsen dock, som 

bygger på fakta, innebär att individen sett strukturer i dessa och de fenomen de åsyftar. 

Slutligen är förtrogenhet förmågan att tillägna sig outtalade regler och veta i vilken 

situation de hör hemma. Molander (1996) understryker att vetande är förståelsen av 

begrepp samt vilket användningsområde de hör hemma i, vilket påminner om vad 

Gustavsson kallar förtrogenhet. I vår studie definierar vi kunskap som en djupare 

förståelse och förtrogenhet i ett ämne. 
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Utbildning 

Pedagogen, filosofen och psykologen Dewey (1999) såg skolans viktiga betydelse för 

demokratins utveckling. Om elever under sin utbildning utvecklar social kompetens 

gagnar detta vårt samhälle. Vill man utveckla demokratin måste därför skolan av denna 

anledning vara förnyelseinriktad, säger Alexandersson (2000). Verkligheten förändras 

ständigt och individer behöver lära sig att handskas med framtida situationer, enligt 

Dewey (1999). Sitt tänkande övar människor genom praktiska och intellektuella 

problem. Att lära innebär alltså att lära sig tänka i relation till sina handlingar. Det ser 

han som en anledning att bedriva förnyelseinriktad utbildning.  

 

Områden 

Lärprocesser 

Under denna rubrik beskriver vi förutsättningar för lärande och hur processen kan 

tänkas gå till. Vidare beskriver vi lek, problemlösning, reflektion, utmaning, repetition 

och elevers medverkan vid undervisningens planering som olika vägar till lärande.  

 

Lärprocessers förutsättningar beskrivs av den amerikanska psykologen Maslow 

(Egidius & Norberg, 1985). Han menar att individen agerar och verkar i vardagen i 

syfte att få sina fysiologiska behov, trygghetsbehov, behov av gemenskap med andra, 

behov av självkänsla och uppskattning från andra samt behov av självförverkligande 

tillfredsställda.  

 

Om ett behov inte kan tillfredsställas påverkar det allt som personen tar sig för liksom 

hela personens allmäntillstånd. Individen förändras då ett behov inte är tillfredsställt, till 

exempel fungerar inte en människa som är hungrig likadant som om personen vore mätt 

(Egidius & Norberg, 1985).  
 

Hur en lärprocess kan se ut beskriver även Nauman (2005) som refererar till 

neuropsykologen Paul Mac Leans hjärnteori, vilken går ut på att vår hjärna skulle vara 

delad i en biologisk, kemisk och elektrisk del. Mac Lean menar att hjärnan eftersträvar 

att balansera dessa. Därmed strävar sannolikt också hjärnan efter en jämvikt mellan 

kaos och förnuft, det förutsägbara och det oförutsägbara. Upprätthållandet av balansen 

sker sannolikt då den stimuleras på flera olika sätt, enligt Nauman (2005). Därigenom 

utvecklas och växer den precis som vilken muskel som helst i kroppen. Problemlösning 

kräver att hjärnan sammankopplar olika delar i hjärnan och alltså räknas som 

stimulerande. Av samma anledning räknas också leken dit, menar Naumann (2005). 

 

Kempe och West (2010) beskriver en lärprocess på följande vis. "Människan har 

medfödda förutsättningar att utveckla olika kunskapsformer. För att dessa ska utvecklas 

krävs att individen och/eller gruppen exponeras för olika situationer eller utmaningar 

som triggar handlingar som efter ett antal repetitioner införlivas i individens tolknings- 

och handlingsmönster" (s. 96).  

 

Reflektion är positivt för elevers lärprocesser då den kan leda till djupare förståelse. Det 

kräver dock tid och engagemang från både elever och lärare (Bremer & Sikblad, 2004). 

Molander (1996) likställer reflektion med att ta ett steg tillbaka, vilket kan kräva ett 
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uppehåll eller paus från en aktivitet. Om något inte blir som en individ har tänkt sig 

utlöses en reflektion helt automatiskt. Vi reflekterar oftast först efter en händelse. Lavås 

och Handal (2001) understryker att vi borde reflektera aktivt också före och under en 

handling. De ser enskild reflektion som begränsad och understryker att reflektion i 

grupp föder fler idéer och alternativ till lösningar. 
 

Elevernas delaktighet i undervisningen kan utökas till att låta dem vara med och 

planera. För att en elev ska kunna vara delaktig i planeringen av undervisningen krävs 

det, enligt Bjørgen, (2000) att den har kunskap om lärprocessen samt sina egna 

lärprocesser, liksom kunskap om inlärning genom samarbete med andra. Eleven måste 

vidare ha kontroll över sin egen arbetstid och arbetsinsats. Förmågan att se verkligheten 

bakom uppgiften, kunskapen om målet för inlärningen samt känna självtillit och 

trygghet är nödvändigt för att eleven ska kunna medverka i planeringen menar Bjørgen. 

 

Lärstilar och intelligenser 

Elevers olika sätt att lära sig är också avgörande för planeringen av undervisningen. 

Boström (1998) identifierar fyra lärstilar kopplade till våra sinnen. De benämns och 

delas in i visuell, auditiv, kinestetisk och taktil lärstil. En person med visuell lärstil lär 

sig bäst genom att observera. Den kan vara textvisuell eller bildvisuell. Då lär denne sig 

bäst genom att antingen läsa och föra anteckningar eller se på bilder. En auditiv person 

lär bäst genom lyssnande och muntliga anvisningar. Det kinestetiska sinnet kan delas 

upp i yttre och inre. Den inre delen är en känslomässig återkoppling till vad personen lär 

och den yttre är mer kroppslig. En kinestetisk person behöver känna sig trygg och 

positiv. Slutligen lär sig en person med taktil lärstil sig bäst genom att arbeta med 

händerna. 

 
Den amerikanska pedagogen och utvecklingspsykologen Gardner (2001) har beskrivit 

sju intelligenser och menar att det kan finnas ytterligare tre. Intelligenserna skriver han, 

är knutna till varsitt specifikt område i hjärnan. Det betyder att det finns oskadda 

intelligenser kvar vid en hjärnskada som begränsas till ett av områdena. Då alla elever 

har olika mycket av varje intelligens är det viktigt att erbjuda många ingångar till ett 

ämnesområde. Gardners (2009) teori om fem dörrar innebär att läraren bör låta eleven 

närma sig ett ämne på just fem sätt. Dessa kallar han det logiska, kvantitativa, 

filosofiska, estetiska och erfarenhetsbaserade. 

Interaktion  

Boken Konsten att lära barn estetik (Asplund Carlsson, Olsson, Pramling, Pramling 

Samuelsson & Wallerstedt, 2008) definierar två typer av interaktion. Vertikal interaktion 

innebär gemensam kommunikation, meningsskapande och lärande mellan barn och vuxna. Det 

krävs dock att läraren ger barnet tillräckligt utrymme då studier har visat på hur obalanserad 

undervisning snarare motverkar lärande. Horisontell interaktion däremot betecknar enbart 

interaktionen barnen emellan. Den danske forskaren Sven-Erik Holgersen (2002) skriver om 

fyra stadier i barns lärande i grupp. Barns iakttagelser av andra barn kallar han reception. 

Imitation är när barnet härmar andra i allmänhet och identifikation när det härmar enbart ett 

specifikt barn. I sista stadiet som heter elaboration börjar barnet själv skapa. Asplund Carlsson 

et al. (2008) skriver också att studier ”visar på att barn skapar tillsammans med varandra, och de 

utmanar, inspirerar och kritiserar varandra på ett sätt som lärarna inte gör” (s. 23). 
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Samlärande 

Två teoretiker inom ämnet pedagogik som har och haft stort inflytande under 1900-talet 

är Vygotskij och Piaget. Deras teorier angående samlärande har gemensamma såväl 

som åtskilda drag. 

 

Vygotskij (1978; 1982) ser socialt skapade inlärningsvillkor som avgörande faktorer för 

barns lärande. Han vill inte att kunskap ska plockas ur sitt naturliga sammanhang och 

överföras isolerad utan ingå som delar av en helhet. Vidare betonar han speciellt det 

socialt meningsfulla samspelet mellan barn och vuxna som utgångspunkt för 

utvecklingen av högre former av kognitiv aktivitet. Han framhäver språkets roll i denna 

process. Samverkan barn emellan initierar i sig självt förändringar inom dem genom att 

de imiterar och kommunicerar med varandra.  

 

Barn för dialoger med varandra på en nivå som de förstår, säger Piaget (1968). När de 

har olika åsikter i en fråga uppstår en kognitiv konflikt inom dem och de erfar en känsla 

av motsägelse mellan sig själva och omvärlden. På detta sätt omvärderar barnet sina 

gamla uppfattningar. Konflikter och dialoger är alltså den direkt utlösande faktorn till 

själva förändringen som sker inne i barnet. 

 

Likhetsdragen mellan Piagets och Vygotskijs teorier har sammanfattats av Williams, 

Sheridan & Pramling Samuelsson (2010).  Samarbete och social interaktion är en 

förutsättning för lärande och ömsesidig återkoppling. I dialogen motiverar också barn 

varandra att lämna vissa uppfattningar för att söka bättre lösningar. Erfarenheter av 

kommunikation mellan kamrater kan hjälpa ett barn att bemästra sociala processer som 

bekräftelse och kritik. Samarbete mellan barn kan ge ett forum för lärande i form av 

upptäckande och det kan uppmuntra till kreativt tänkande. Kamratsamverkan 

introducerar barn till processen att generera idéer och läsningar mellan jämlikar i en 

atmosfär av ömsesidig respekt. Detta leder i bästa fall till vänlighet och rättvisa i 

relationer mellan individer.  

 

Det sista likhetsdraget mellan Piaget och Vygotskij berör motiveringen av lärarens 

närvaro i undervisningen. ”Hur stor potential ett kamratsamarbete än har så utesluter det 

inte att barn även behöver samarbeta med vuxna” (Williams et al. 2010 s. 34). Att det 

enskilda barnet inte nödvändigtvis behöver bli mindre synligt i en grupp, säger 

författarna.  

 
När barn arbetar tillsammans med en eller flera kamrater framkommer fler 

perspektiv och idéer än då barn arbetar ensamma. På detta sätt blir också 

varje barns enskilda perspektiv synligt, eftersom det är just i utbytet med 

andras idéer som de egna kan bli synliga. (Williams et al. s. 106).  

 

En lärare kan ha svårt att hinna se och vara uppmärksam på alla elever i en grupp. Detta 

citat säger dock att eleven synliggörs utan att just läraren behöver se denne. 

 

Williams et al. (2010) tar vidare upp att barns lärande i grupp kan se olika ut. När ett 

kunnigt barn undervisar ett mindre kunnigt kallas detta ”peer tutoring”.  När två barn 

med olika kompetenser samarbetar benämns det ”peer cooperation”. ”Peer 

collaboration” är när jämlika barn arbetar tillsammans. De menar att barn hela tiden 

pendlar mellan dessa modeller och roller. Ett barns egna lösningar på en uppgift 

värderades i den traditionella förmedlingspedagogiken högst. De menar dock att barn 
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som hjälper en kamrat också utvecklas genom en ökad förståelse vad det innebär att 

undervisa. Idealet är därför när barn kan få ha både rollen som lärare och elev.   

 

I USA gjordes en studie där barn ombads utveckla egna metoder i matematik och sedan 

förklara dessa för sina kamrater. De konstruerade på så vis samband för sig själva. 

Effekten blev att de kom ihåg lättare, lärde sig snabbare och fick en djupare förståelse 

för vilka metoder som fungerade bättre. Det leder i längden till att man kan samspela 

med omgivningen på ett bättre och oberoende sätt (Newton, 2003). 

  

Lärarens roller 

Under denna rubrik ger vi exempel på hur en lärare kan se sina roller samt hur andra 

kan se dem. Vilken roll en lärare väljer att inta eller omedvetet ikläder sig, påverkar 

undervisningens upplägg vilket motiverar vår studie.  

 

Maltén (2000) har utifrån Kurt Lewin och Ronald Lippits forskning beskrivit tre 

ledarskapsmönster. Den auktoritäre ledaren bestämmer allt, vill ha kontroll och skapa 

distans mellan sig och gruppen. Den demokratiske ledaren vill vägleda eleverna till att 

vara aktiva i och ta ansvar för undervisningsprocessen. Den ”låt-gå-mässige” läraren 

håller sig utanför gruppen och hjälper bara till om den blir tillfrågad. Den sistnämnda 

ledartypen ses som bristfällig. 

 

Om lärarens ses som en coach ska denne, enligt Parsloe & Wray (2000) ”hjälpa och 

stödja människor att styra sitt eget lärande, för att på så sätt kunna maximera sin 

potential, utveckla sina färdigheter, förbättra sina prestationer och bli den person den 

vill vara” (s. 40). I musikundervisning ges dock oftast läraren rollen som den auktoritäre 

ledaren som övervakar demokratin i gruppen (Folkestad, 2007). 

 

Ferms (2004) studie visar på att läraren får olika roller beroende på elevens 

erfarenheter, förutsättningar och vilja att ta sig an musik. Läraren kan lämna mer eller 

mindre ansvar till eleven men har alltid det yttersta ansvaret. Samma sak betonar 

Wahlström (2005). Von Wright (2000) understryker dessutom att läraren är ansvarig för 

att främja interaktion. Att läraren vill att barnen ska samarbeta och sedan organiserar 

detta är själva förutsättningen för samverkan enligt Williams et al. (2010). 

 
Det kräver intresse för individen, öppenhet för olika sätt att tänka, handla 

och lära samt att se möjligheter”/…/”Finns det inte utrymme för lärare att 

reflektera över hur de vill att deras elever skall ta initiativ eller på vilka 

grunder eleverna faktiskt tar sina initiativ, bör sådant utrymme kanske 

skapas. (Ferm, 2004 s. 138)  

 

Att kopiera andra lärares metoder utan reflektion rekommenderas inte av Jorgensen 

(2003). Hon anser att en professionell lärare skapar en undervisning som möter elevens 

alla behov. Ferm (2004) har kommit fram till att lärandesituationen bör försöka utgå 

från elevens livsvärld. ”Ju mer erfarenheter av olika pedagogiska situationer som finns i 

lärarens ”ryggsäck”, desto mer öppenhet för varianter tycks finnas. En större öppenhet 

för att se eleven som ett vem och anpassa lärandeprocessen utifrån det öppnar sig” (s. 

191). Senare tar Ferm (2004) också upp utmaningarna med lärarens balanserande 

mellan elevernas intresse och initiativ samtidigt som undervisningen ska drivas framåt. 
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Ramfaktorer 

Lundgrens (1972) ramfaktorteori går ut på att lärprocessen kan förstås utifrån de 

begränsningar som framför allt tid och organisation ger. Sambanden mellan ramar, 

process och resultat kan dock inte förstås som en enkel orsak-verkan-kedja. Tid är en 

särskild ramfaktor som är avgörande för lärprocessen. Ferm (2004) skriver att 

ramfaktorer kan vara både hämmande och främjande beroende på vilken 

lärandesituation det gäller. 

 

Förväntningar från föräldrar, skolans bestämmelser om gruppstorlek och ekonomiska 

resurser är exempel på ramfaktorer enligt Hanken & Johansen (1998). I Ferms (2004) 

doktorsavhandling såg lärarna klassrummets atmosfär som viktig. ”De menar att den 

påverkas och påverkas av kvalitén på interaktionen. Till exempel nämner en av lärarna 

hur det ömsesidiga intresset för varandras tankar och åsikter får betydelse för 

atmosfären” (s. 182). 

 

Lidman och Johanssons (2005) intervjuade lärare ställer sig emot den allmänna 

diskursen som förordar gruppundervisning. Dessa lärare är medvetna om den, men har 

inte valt att undervisa i grupp själva utan gör det för att möta upp sparkraven och 

samtidigt nå ut till samma antal barn. 

 

Enskild undervisning 

Nedan definieras begreppet enskild undervisning och därefter dess möjliga för- och nackdelar 

med grund i tidigare forskning inom området. 

 

Mästarlära 

Enskild instrumentalundervisning kan benämnas mästarlära. Där är observation, 

imitation, identifikation, lärande genom träning, vägledning och uppsikt viktiga 

nyckelord. Lärande genom handling kan ske utan direkt, formell verbal undervisning. 

Lärandesituationen är identisk med tillämpningssituationen och besparar därför 

lärlingen glappet mellan utbildningen och arbetslivet. Mästarlära tillämpas inom många 

konstnärliga yrken och inte minst inom musikutbildningar (Nielsen & Kvale, 2000). 

 

I mästarlära ligger fokus på förhållandet mellan en mästare och en lärande och på hur 

mästaren för yrket vidare till lärlingen. Den lärandes identitet genomgår en långsiktig 

förändring och blir mer och mer indragen i gemenskapen för en gemensam uppfattning 

om vad den gör och vad det betyder i deras tillvaro och för deras samhälle. Då lärlingen 

tillbringar mycket tid med sin mästare och kanske till och med beundrar denne finns det 

risk att lärlingen kopierar mästaren. För att lärlingen ska utveckla en egen stil krävs det 

därför att den studerar för flera mästare.(Nielsen & Kvale, 2000) 

 

 

Fördelar och nackdelar med enskild undervisning 

Fördelar med enskild undervisning är till exempel att det i den formen är enkelt att arbeta med 

tekniska och motoriska problem. Dessutom är det lättare att knyta en mer personlig kontakt. Det 

är viktigt för barn att få möta en vuxen ensam en gång i veckan (Häggmark, 2003).  
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Att lärare och elev har förtroende för varandra är mycket viktigt menar Hultberg. (2010) 

Även om en lärare bemöter sin elev med respekt och har en bra relation med denne kan 

enskild undervisning vara problematisk. Båda parter befinner i en utsatt position där de 

kan ha olika föreställningar om undervisningens innehåll (Hultberg, 2010).  

 

Mills (2002) skriver om studenter på ett musikkonservatorium i England, vilka 

förväntar sig att läraren ska vara engagerad i både deras musikaliska och personliga 

utveckling. De vill ha konstruktiv kritik som utvecklar dem musikaliskt, speltekniskt 

och övningstekniskt. 

 

Enskilda lektioner följer ofta ett mönster. Lektionerna börjar med att eleven framför den 

musik den har övat in. Därefter ger läraren positiva kommentarer och sedan börjar 

denne arbeta med det som behöver förbättras. Studenten lyckas ofta på ett bra sätt 

imitera vad läraren förebildat och läraren tror därmed att studenten förstått vad den 

menat. Efter lektionen visar det sig att studenten kan ha missat de genre- eller 

stilrelaterade kommentarerna (Hultberg, 2009). 

 

Genom att analysera hur lärare och elever riktar fokus på antingen motoriska, kognitiva, 

expressiva, eller sociala aspekter av musicerande kan man följa vad de är upptagna med 

och inom vilket område meningsskapandet sker blir det möjligt att följa hur läraren 

designar sina didaktiska handlingar, menar Kempe och West (2010). Studier gjorda av 

Kempe och West visade att lärarna med pekande instruerande gester försökte fokusera 

elevernas uppmärksamhet på notbilden, medan elevernas uppmärksamhet i stället var 

riktad mot motoriska och sociala aspekter.  

 

Rostvall och West (2001) frågar sig varför lärare idealiserar enskild undervisning.  De 

menar att lärare ”kör över” sina elever i högre utsträckning under en enskild lektion. 

Relationen mellan mästaren och lärlingen är asymmetrisk, understryker Nielsen och 

Kvale (2000). De skriver att mästarläran ibland kritiseras som autoritär och omodern 

även om den som enskild, personlig undervisning också ses som en motsats till 

massundervisning och massproduktion.  

 

Gruppundervisning 

I detta avsnitt börjar vi med att belysa problematiken kring den instrumentala 

gruppundervisningens definiering. Därefter beskriver vi möjliga för- och nackdelar 

med, samt sammansättningen av grupper i denna form av undervisning. 

 

Vad är instrumental gruppundervisning? 

Dehli, Fostås och Johnsen (1980) definierar instrumental gruppundervisning med att 

alla elever har samma eller närbesläktade instrument, samma undervisningsmaterial, 

undervisningsupplägg samt är involverade i samma aktiviteter under lektionen. Enligt 

boken Teaching music in groups (Marks, 2004) bör en grupplektion innehålla teknik, 

gehör, framträdanden både solo och i grupp, improvisation, komposition, diskussioner 

om musik, samt utvärdering av sitt eget och andras spel. 
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Inspirerade av skrivmaskinskurser i grupp började företaget Hagström’s redan på 

fyrtiotalet med gruppundervisning för olika instrument. Kurserna bestod av tio lektioner 

och avslutades med ett framförande. Den traditionella mästar-lärling-pedagogiken 

överfördes till gruppundervisning där den auktoritäre läraren hela tiden följde 

läromaterialets instruktioner. Glädjen i musikskapande fanns, men aldrig som ett mål 

inom kursen. Eleven kunde inte påverka undervisningens innehåll utan härmade bara 

den förevisande läraren (Thorgersen, 2009). Denna modell kan alltså enligt Dehli et al. 

(1980) definieras som instrumental gruppundervisning samtidigt som den saknar flera 

av de moment Marks (2004) anser bör finnas med.  

 

För- och nackdelar med gruppundervisning 

Positiva aspekter av gruppundervisning som forskningen pekar på i dag är det 

ömsesidiga studerandet av varandra som leder till ökad känslighet för vad deltagarna 

känner, ser och hör. Reflektioner i gruppen gör att eleverna förstår sig själva bättre och 

problem avpersonifieras. Om en elev har ett problem hjälper alla till att lösa det. På så 

sätt blir problemen en tillgång i gruppen. Trygghet i gruppen är dock avgörande för hur 

eleven upplever lektionen (Ronner, 2010). 

 

Fostås (2002) skriver i sin bok Instrumentalundervisning att grupplektionens fördelar är 

samspelsmöjlighet, social samvaro samt att läraren kan undervisa i praktisk musikteori då någon 

eller några elever spelar samtidigt som de andra lyssnar efter ackorden till exempel. Vidare 

menar hon att barn under grupplektioner kan se att de inte är ensamma med tekniska bekymmer. 

Komposition och improvisation blir enklare eftersom fler individer föder fler idéer. Hon hävdar 

också att eleverna övar mer hemma då de spelar i en grupp. Williams et al. (2010) understryker 

dessutom att samverkan skapar motivation när alla går in för att lösa samma uppgift. 

 

Elevers gemensamma relation till musiken skapar en djupare relation mellan 

medlemmarna. De känner igen sig i varandra och känner tillhörighet. Detta är inte så 

vanligt i traditionellt skolarbete. Det gäller dock bara när medlemmarna vill samarbeta 

(Folkestad, 2007).  

 

Calissendorff (2005) skriver att samtidigt som det i litteraturen nämns många fördelar med 

gruppundervisning är dessa inte alltid lika påtagliga i verkligheten. Hon menar bland annat att 

de sociala fördelarna gruppundervisning ger är olika stora i olika åldrar då vissa åldersgrupper 

är mer ”kompismotiverade” än andra. Williams et al. (2010) belyser en annan baksida med att 

ha grupper. Barn kan bli mobbade, frysas ut och känna sin ensamma och utanför gruppen.  

 

Gruppens sammansättning 

Den heterogena gruppen är mest pedagogisk gynnsam men kräver mer planering av 

läraren, enligt Lidman och Johansson (2005). Ronner (2010) understryker att läraren 

heller inte alltid bör eftersträva homogena grupper utan istället omvärdera rollen för den 

som har problem. Den synliggör problemet för de andra i gruppen. Nybörjaren 

utvecklas snabbt i begynnelsestadiet i en heterogen grupp. På en avancerad nivå är det 

dock en fördel om alla i gruppen har tekniska förkunskaper. Då Vygotskij anser att det 

är mer gynnsamt för barnet att lära sig av de som kan mer inom ett område förutsätter 

det heterogena grupper, enligt Bråten (1996). 
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Att kombinera gruppundervisning med enskild 

Två kända metoder som bygger på kombinationen av enskild undervisning och 

gruppundervisning är Suzukimetoden (Suzuki, 2000) och Colour strings (Szilvay, 1980). Inom 

Suzukimetoden är målet att eleven har en enskild lektion och en lektion i grupp i veckan. På den 

individuella lektionen arbetar eleven på sin egen nivå och får personlig hjälp. På grupplektionen 

repeterar och finslipar eleverna den repertoar de lärt sig på den enskilda lektionen. På 

grupplektionen sjunger eleverna, har teori och rytmik. Introduktion av nya moment sker på den 

enskilda lektionen, vilket visade sig gynnsamt i Calissendorffs (2005) studie.  

 

Colour strings (Szilvay, 1980)) kombinerar också enskild- och gruppundervisning. På 

grupplektionen musicerar eleverna tillsammans och får träna på att spela solo. De sjunger och 

övar gehör. Även här introduceras nya moment på den enskilda lektionen. Cellopedagogen 

Nelson (1993) kombinerar enskild undervisning med grupplektioner och använder en av varje 

per vecka. Hon menar att koncentrationen och viljan att samarbeta ökar i grupp samt att barnen 

är mer benägna att sjunga och röra sig bland andra barn. Notläsning fungerar bäst i grupp enligt 

henne. Hon låter även barnen träna på att lyssna på varandra och ge konstruktiv kritik. Högre 

upp i åldrarna har det sociala umgänget som utvecklats i gruppen haft stor betydelse för om 

hennes elever fortsatt att spela. Dock medger hon att det i gruppundervisning är svårt att hela 

tiden tillgodose den enskilde elevens behov. 

 

I enskild undervisning är läraren fri att anpassa undervisningen efter elevens behov, menar 

sångpedagogen Uggla (refererad i Jansson 2003). I gruppundervisning når eleverna aldrig sin 

yttersta gräns. De kan gömma sig bakom andra vilket gör det svårt för dem att sedan våga 

framträda ensamma. Uggla har inga hinder att öva teknik i grupp utan kan ge individuell 

handledning om det behövs under en grupplektion. Detta förutsätter att eleven inte känner sig 

utelämnad i en sådan situation. Det bästa är att kombinera gruppundervisning med enskild, 

tycker Uggla. En undervisning bestående av både individuell lektion och grupplektion täcker in 

fler lärstilar (Calissendorff, 2005). 

 

Efter denna teoretiska bakgrund fortsätter nästa avsnitt att beskriva och motivera hur vi gått 

tillväga för att undersöka detta område. 
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Metod 

Val av datainsamlingsmetod 

Vårt examensarbetes syfte är att få en bild av hur instrumentallärare ser på och 

resonerar kring två olika lektionsformers möjligheter och utmaningar. För att svara på 

vårt syfte var det nödvändigt att låta lärare delge oss av sina erfarenheter och 

uppfattningar kring dessa undervisningsformer. Under en enskild intervju skulle lärare 

ges utrymme att tala utförligt om detta varför vi bestämde oss för denna metod. Enligt 

Johansson och Svedner (2001) ger intervjun också ”kunskap som är direkt användbar i 

läraryrket” (s. 24).  

En strukturerad intervju har fasta frågor. En kvalitativ intervju har förutbestämda 

ämnen, medan frågorna formuleras i stunden. Den sista formen ger enligt Johansson och 

Svedner (2001) ”information som gör det möjligt att förstå/…/lärarens syn på 

undervisning, förhållningssätt, målsättning och planering” (s.24). Svenning (2003) 

skriver att om intervjun är för öppen kan det bli svårt att sammanställa svaren medan en 

för styrd form påverkar svaren.  

Då vi ville få så uttömmande svar som möjligt och samtidigt få ett lättöverskådligt 

resultat valde vi att använda oss av strukturerad intervju bestående av frågor med 

relativt öppen karaktär. Strukturerad intervjuform underlättade då vi var två intervjuare 

som inte kunde närvara vid varandras intervjuer. 

En personlig intervju är ett möte mellan endast intervjuare och den som blir intervjuad. 

Den är enkel att sammanfatta eftersom forskaren bara intervjuar en person i taget. En 

fördel är att den som blir intervjuad utan påverkan av andra, delar med sig av sina 

tankar. En gruppintervju i det här fallet hade kunnat resultera i en diskussion i vad som 

är rätt och fel eller bra och dåligt. Lågmälda personer hade också fått svårare att komma 

till tals (Denscombe, 2009). Vi var dock mest intresserade av de enskilda lärarnas 

erfarenheter och syn på ämnet. 

Intervjuns uppbyggnad 

Det kan vara svårt att få svar som avspeglar den intervjuades verkliga mening. Det kan 

dels bero på att den intervjuade inte ger sanningsenliga svar och dels på att intervjuaren 

vinklar frågorna (Johansson & Svedner, 2001). Våra frågor var inte knutna till ett 

specifikt instrument eller ens musikundervisning. De handlade istället om möjligheter 

och utmaningar med att undervisa en grupp respektive en enskild elev. Frågorna gällde 

också lärarens roll samt lärarens och elevens fysiska aktivitet under dessa. 

 

Vi försökte med ett enkelt språk formulera våra intervjufrågor på ett sådant sätt att de 

kunde besvaras med exempel från verkligheten, då Johansson och Svedner (2001) 

uppmanar ett undvikande av frågor innehållande abstrakta begrepp. De menar också att 

konkreta erfarenheter ger mer uttömmande svar.  

 

Först ställde vi fyra frågor angående ramfaktorer kring lärarnas undervisning. Sedan 

fortsatte vi med att ställa frågor om lärarnas syn på och förhållningssätt kring de olika 

lektionernas upplägg, lärarnas och elevernas aktivitet, för- och nackdelar, vad eleverna 

uppskattar mest samt elevernas möjlighet att styra lektionsinnehållet (bil.1). Frågorna, 

undantaget inledningen, kunde besvaras öppet.  
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Öppna intervjufrågor kräver att forskaren förklarar eller utvecklar skriver Häger (2007). 

Vi var beredda på att förklara, och i de fall det behövdes ställa följdfrågor. Vi, Katarina 

och Agnes, diskuterade begreppen i frågorna tills vi kände oss överrens om deras 

betydelse.  

Även om vi utgick från förberedda intervjufrågor blev varje intervju något olika till sin 

karaktär. Dels beroende på att vi ibland fick förklara våra frågor lite närmare och dels 

för att vi ibland ställde följdfrågor för att förstå lärarnas svar bättre. Slutligen skiljde sig 

intervjuerna åt också på grund av att lärarna undervisar på olika instrument och att vi 

var två olika intervjuare. 

Forskningsetik  

Vi har strävat efter att följa riktlinjerna för samhällsvetenskaplig forskning från 

Humanistiska-samhällsvetenskapliga forskningsrådet som sammanfattas av Johansson 

och Svedner (2001). Lärarna tillfrågades först om de kunde tänka sig att ställa upp på att 

bli intervjuade till ett examensarbete om undervisning enskilt och i grupp på deras 

respektive instrument. Vi klargjorde att vi var intresserade av deras personliga syn på 

och erfarenheter i ämnet. De informerades om att deras svar skulle förbli anonyma samt 

att intervjun spelades in med det enda syftet av bli nedtecknad av den som intervjuade 

och sedan analyseras av intervjuaren plus dennes medarbetare. I det fall vår 

inspelningsutrustning inte fungerade informerades läraren om att de nedskrivna svaren 

skulle förbli anonyma. Intervjumiljö bestämdes i samråd mellan respektive intervjuare 

och lärare.  

Urval 

För att hitta lämpliga cellolärare och blockflöjtslärare att intervjua bad vi flera av våra 

både tidigare och nuvarande lärare om tips om lärare som verkar ha reflekterat mycket 

kring metodik och provat både enskild undervisning och gruppundervisning. Katarina 

kontaktade fem lärare. En lärare gick inte att träffa på grund av det geografiska 

avståndet medan intervjuer med de andra fyra bokades in. En av blockflöjtslärarna blev 

hastigt sjuk precis innan en intervju och det gick inte att hitta en blockflöjtslärare med 

den erfarenhet vi sökte med kort varsel. Då en brasslärare med dessa erfarenheter på 

brass istället för blockflöjt fanns tillgänglig för en intervju, bestämde sig Katarina för att 

intervjua denne. Katarina känner två av lärarna sedan tidigare. Alla intervjuade är 

utbildade pedagoger på sitt instrument. 

 

 Blockflöjtslärare A är man och har arbetat i femton år som lärare på 

musikhögskolor, med fortbildningskurser och sommarkurser i tidig musik och 

folkmusik. Han undervisar i metodik. 

 Bleckblåslärare B är kvinna och har arbetat i tjugo år på musik- och 

kulturskolor, musikgymnasium/estetiska programmet, högskolor samt 

studiedagar och sommarkurser med lärare. Hon arbetar som metodiklärare. 

Hennes huvudinstrument är bleckblås. 

 Blockflöjtslärare C är kvinna och har arbetat i 17 år som musiklärare på låg-, 

mellanstadium samt som blockflöjtslärare på musikskola och musikhögskola. 

Hon undervisar i metodik. 

 Blockflöjtslärare D är kvinna och har arbetat i tjugosju år som blockflöjtslärare 

på musikskola, musikgymnasium, musikhögskola, sommarkurser och kurser i 

improvisation och uppförandepraxis inom tidig musik. Hon undervisar i 

metodik.  
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Agnes kontaktade sex cellolärare. Fyra av dessa visade sig vara möjliga att intervjua. En 

lärare svarade aldrig på mail och en visade sig omöjlig att träffa schematekniskt. Av de 

lärare Agnes intervjuade hade hon träffat tre tidigare. Två av dem känner hon relativt 

väl. En av dem undervisar inte aktivt längre. Alla är utbildade cellopedagoger.  

 

 Cellolärare 1 är kvinna och har arbetat i tjugo år på kultur/kommunala 

musikskolor, friskolor, privatskolor, folkhögskolor, högskolor, inom kyrkan 

samt haft studiecirklar. Hon undervisar i metodik.  

 Cellolärare 2 är kvinna och har arbetat i trettiosju år på kultur/kommunala 

musikskolor och privatskolor.  

 Cellolärare 3 är kvinna och har arbetat i femtio år på kultur/kommunala 

musikskolor, privatskolor, studieförbund, musikhögskolor, SMI, workshops 

samt varit coach i en ungdomssymfoniorkester. Hon har arbetat som 

metodiklärare.  

 Cellolärare 4 är kvinna och har arbetat i fyrtioett år på kultur/kommunala 

musikskolor, musikhögskola och haft sommarkurser. Hon undervisar i metodik.  

 

Det negativa med att intervjua personer man känner är att konkurrens eller lojalitet stör 

forskningen. Det positiva är att personen lättare öppnar sig (Repstad, 1999). Vi 

upplevde det som positivt att känna flera av lärarna då stämningen under dessa 

intervjuer blev mycket god. Då dessa lärare är både äldre och mer erfarna än oss tror vi 

inte att deras svar påverkades av våra förväntningar. 

 

Procedur 

Intervjuerna genomfördes under februari månad 2009. Katarina intervjuade blåslärarna 

och Agnes cellolärarna. Vi använde oss av en Yamaha Pocketrak 2G som 

inspelningsutrustning. 

Samtliga intervjupersoner visste på förhand att intervjun skulle handla om 

gruppundervisningens och den enskilda undervisningens för- och nackdelar. Ingen 

lärare fick intervjufrågorna i förväg. Strax innan intervjuerna hälsade vi på 

informanterna och upprepade än en gång vad vårt arbete handlade om. När själva 

intervjuerna startat försökte vi att hålla oss till frågorna men framför allt alltid låta 

lärarna prata till punkt. Det hände att lärarna återkom till en fråga senare under 

intervjun. 

Om en fråga upplevdes som oklar för någon eller om någon lärare verkade missförstå 

frågans innebörd lade vi till en kort förklaring eller ställde frågan med andra ord. Vissa 

kompletterande uppgifter ang. lärarnas utbildning och antal yrkesverksamma år skedde 

via mail en tid efteråt. Lärare D blev intervjuad på ett café efter eget önskemål, men 

Katarinas resterande intervjuer genomfördes enskilt i undervisningsrum. Intervjuerna 

med lärare 1, 2 och 4 skedde i tomma klass- och undervisningsrum. Lärare 3 

intervjuades i hennes eget hem. Katarina närvarade då efter informantens samtycke utan 

att prata under själva intervjun. Intervjun med lärare 2 spelades inte in. Detta berodde på 

tekniska problem med vår utrusning. Agnes visste om det i förväg och förde under 

denna intervju istället noga anteckningar. Efter intervjuerna lämnade Agnes öppet för 

samtal. 
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Samtliga inspelade intervjuer skrevs ut ordagrant. Därefter började vi, enligt Johanssons 

och Svedners (2001) rekommendationer, söka efter strukturer bland de uppfattningar 

som framkommit under intervjuerna. För att göra resultatdelen lättöverskådlig valde vi 

att använda rubrikerna Enskild undervisning, Gruppundervisning, Interaktion, Läraren, 

Eleven och Övriga ramfaktorer både i blockflöjts- och cellodelen. Att arbeta i ett ämne 

en person är väl insatt i gagnar förståelsen av det den undersöker. Det finns dock en fara 

med att vara hemmablind och därigenom dra förhastade slutsatser, enligt Repstad 

(1999). Tillsammans letade vi därför efter likheter, olikheter och intressanta synpunkter 

i resultatdelarna som vi presenterar i en jämförande sammanställning med 

kommentarer. Som Johansson och Svedner (2001) föreskriver, utgick vi från våra 

resultat och diskuterade dessa i förhållande till bakgrunden för att besvara våra 

frågeställningar.  
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Resultatredovisning  
Nedanstående indelning anser vi på ett tydligt och heltäckande sätt synliggör lärarnas syn på de 

olika lektionernas egenskaper och hur de menar att de utnyttjar dem. Vi presenterar resultaten 

uppdelade i respektive instrumentgrupp. Varje instrument har underrubrikerna enskild 

undervisning, gruppundervisning, interaktion, läraren, eleven och övriga ramfaktorer. Sist i 

kapitlet kommer ett sammandrag med kommentarer där vi analyserar likheter och skillnader 

mellan blockflöjts- och celloresultatet. 

 

Blockflöjt 
Enskild undervisning 

Enskild undervisning används av samtliga lärare för äldre elever där de fokuserar mer på 

teknikövningar och etyder än för yngre elever. Lärare B menar att hennes upplägg på den 

enskilda lektionens ser ut ungefär som grupplektionens, medan lärare A säger att han och eleven 

då ägnar mer tid åt att fördjupa sig i läxan än under en grupplektion. I jämförelse mellan 

lektionerna uttrycker sig lärare D om enskild lektion:  

 
Kortare, då blir det mindre av allt det här roliga. Där har man fullt sjå med 

att hinna spela igenom deras hemläxa och gå igenom nytt/…/Men där blir 

det också mindre av lek och rörelse. Där är vi mer fokuserade på själva 

blockflöjtsspelet… (Lärare D)   

 

Lärare B, C och D menar att det bästa med enskilda lektioner är att progressionen kan anpassas 

efter eleven. Den största fördelen är möjligheten att fördjupa sig i det musikaliska uttrycket 

enligt lärare A och att "det är enkelt att gå in och jobba med tekniska och motoriska problem". 

Han undervisar oftast äldre elever som kommit lite längre. Lärare B tycker att det kan vara 

skönt att ha elever enskilt om de tillfälligt mår dåligt eller har speciella behov.  

 

När det gäller det sociala umgänget ser lärare B, C och D att bristen på denna som en nackdel i 

enskild undervisning. Lärare D säger att "...det kan kännas lite ensamt att vara ensamt barn med 

en lärare/…/man leker mindre och de roliga momenten där man behöver vara fler försvinner på 

den enskilda”. Hon fortsätter med att säga att ”det som också är riktigt dåligt är att då har man 

kortare lektioner”. Lärare A trycker på den sociala delen från ur en annan synvinkel. Denne 

menar att om personkemin är dålig mellan läraren och eleven blir det mycket mer påtagligt 

under en enskild lektion än under en grupplektion. 

 

Gruppundervisning  

Lärare B och D har ett mönster de oftast följer under en grupplektion. De börjar med 

uppvärmning som bland annat handlar om kroppshållning och balans. Även härmningslekar och 

improvisationslekar kan förekomma i början av lektionen. Lärare A och C följer inget fast 

mönster. De ser vad som behövs arbetas med under lektionen. Lärare A säger att han brukar 

börja lektioner med att prata och kanske berätta något om materialet de ska arbeta med. 

Huruvida han undervisar i grupp eller enskilt beror främst på vilket material som ska avhandlas. 

För folkmusik eller tidig ensemblemusik använder han sig oftast av gruppundervisning. 

 

Studiens samtliga lärare anser att det bästa med gruppundervisning är gemenskapen, större 

möjligheter till variation under lektionen, att eleverna får längre lektioner, fler möjligheter att 

musicera samt att det är roligare att spela tillsammans. För äldre elever kan gruppgemenskapen 

vara en anledning till att de fortsätter att spela, enligt lärare D.  
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Å andra sidan tycker också samtliga lärare att grupper kan vara svåra att hålla samman på grund 

av exempelvis stora skillnader i progressionen och speltekniska färdigheter. Att grupper kan 

vara svåra att hålla samman utgör ytterligare en anledning som kommer upp under en intervju. 

Lärare D betonar att det är viktigt som lärare att odla alla medlemmarnas relationer till varandra 

och att man som lärare har ett ansvar för allas trivsel.  

 

Interaktion 

Samtliga intervjuade blockflöjtslärare är uppmärksamma på och frågar barnen vilket material de 

helst vill spela. Lärare D har även använt sig av en utvärderingsblankett. Lärare A tror att 

elevpåverkan är mindre i gruppundervisning än i enskild undervisning. 

 

Tre lärare nämner både orden lek och gemenskap i samband med gruppundervisning. Lärare A, 

som inte berättade om några specifika lekmoment, undervisar bara äldre elever. Lärare C 

uttrycker sig positivt om interaktionen barnen emellan uttrycker sig på följande sätt: "Då är de 

där fler som det piper och tjuter om och de peppar varandra till att försöka igen." 

 

Lärarens roll 

Lärare A, C och D upplever sig själva som fysiskt mer aktiva under en grupplektion än en 

enskild lektion. "Vi gör fler saker. Man är uppe och går i puls kanske eller klappar någonting" 

(Lärare D). ”Det behövs större medel för att fånga in fler personer" tror lärare A. Lärare B 

tycker att lärarens roll egentligen inte påverkas om det är en grupp eller enskild utan att det 

snarare har att göra med vilken elev eller gruppkonstellation det är. Med en livlig elev går hon 

mer upp i varv och tvärtom. 

 

Att det är mindre koncentrationskrävande att ha en ung enskild elev säger lärare C och D. 

Lärare A understryker att det inte har med grupp- kontra enskild undervisning att göra, utan 

med situationen i övrigt. Vilka människor som ingår, vilken musik man spelar är avgörande. 

Lärare B bedömer att hon är lite mer aktiv i tanken under en grupplektion eftersom hon 

samtidigt måste ”pejla in alla”. 

 

Har lärare C en busig grupp kanske hon får styra lite mer än vanligt säger hon i intervjun. Hon 

tycker också att hon får styra yngre elever till nästa steg medan det räcker att förklara för de 

äldre. Lärare A säger att han har en lite tydligare ledarroll i en grupp medan han under enskild 

lektion släpper in eleven mer.  

 
Har jag en enskild elev har jag bara ansvar för den relation som är mellan 

eleven och mig…i grupp har man en helt annan uppgift. Det är ett helt annat 

sätt att jobba. Att få alla elever att trivas i gruppen är mitt ansvar som lärare. 

(Lärare D)  

 

Lärare B understryker att hon har en annorlunda roll på grupplektionen eftersom hon måste se 

till att fler elever får synas och höras lika mycket. 

 

Elevens roll och möjligheter 

Nedan redovisas vad lärarna tror om elevens fysiska och mentala aktivitet samt vilken 

lektionsform de tror eleverna uppskattar mest. 
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För lärare B har elevernas fysiska aktivitet inget med om de är en eller flera utan snarare vilken 

ålder de är i. Hon säger att hon hittar på mer aktiviteter med de yngre. Lärare D tror att eleverna 

rör sig mer under grupplektionen än under den enskilda. Lärare C håller med men menar att det 

bara gäller de yngre eleverna. De äldre eleverna som har individuell lektion plus ensemble är 

mest aktiva under den enskilda lektionen. Detta beror på att de i en ensemblelektion ofta måste 

sitta ned då de spelar på större flöjter menar hon. 

 

En helt annan synvinkel på fysisk aktivitet är: "...upplever jag att man är mera fysiskt aktiv om 

man inte spelar efter noter. Om man spelar på gehör blir det mer fysisk kommunikation..." 

(Lärare A). 

 

Lärare D uppfattar det som att koncentrationen sjunker ju fler elever som är i gruppen för då 

upplevs ansvaret som fördelat. Är eleven ensam hamnar allt fokus på denne som måste vara 

100-procentigt närvarande hela tiden, uttrycker hon. ”Den är mål för all uppmärksamhet”. 

Lärare A instämmer med föregående citat men tror också att elevens koncentration höjs 

beroende på svårighetsgraden i stycket. Samspel i grupp är mest koncentrationskrävande, säger 

lärare C men understryker också att hon tror att eleven uppfattar sig som mer koncentrerad på 

den enskilda lektionen eftersom den ensam står i lärarens fokus. Lärare B vet inte hur eleverna 

själva uppfattar det, men enligt henne diskuterar och reflekterar de mer under grupplektionen. 

 

Att elever uppskattar enskild och gruppundervisning lika mycket tror lärare B, medan A menar 

att det beror på vad eleven vill med sitt spel. Att eleverna vill fortsätta med det de är vana vid 

tror lärare C och D. Har de en gång börjat i grupp trivs de bäst där och tvärtom.  

 

Övriga ramfaktorer 

Undervisningens upplägg för lärare B, C och D liknar varandra. Varje barn har en lektion i 

veckan. De första åren används gruppundervisning med grupper på två-fyra barn. Lektionerna 

är för lärare B och D trettio minuter långa om gruppen består av två barn, fyrtio minuter om det 

är tre eller fyra barn. Lärare C säger att hon är fri att disponera de arton minuter hon blir 

tilldelad för varje barn hur hon vill, men att alla elever ska ha minst femton lektioner per termin. 

Har lärare A kortare kurser så undervisar han elever från en halv dag upp till flera dagar. För de 

studenter han har under längre tid försöker han sprida ut sina lektioner under året. Han vill helst 

ha minst en hel timmes lektion.  

 

Lärare B undervisar på en kulturskola som använder sig mycket av gruppundervisning. Där blir 

en lärare tilldelad sexton minuter per barn. Detta betyder att musiklärarna på denna skola inte 

har något annat val än att använda sig av gruppundervisning eftersom ingen lektion får vara 

under tjugo minuter lång.  

 

Ensemble och orkester tillkommer på musik- och kulturskolorna där lärare C och D undervisar 

efter några år. På lärare B:s kulturskola har man orkester från första eller andra året.  

 

Alla fyra lärarna nämner att de inte alltid valt undervisningsupplägget själva, utan att de 

anpassat sig till sin arbetsplats förordningar. Lärare A nämner också praktiska omständigheter 

som att tillresande lärare kan ha svårt att hinna träffa varje elev en gång i veckan.  

 

Samtliga blockflöjtslärare försöker använda sig av enskild undervisning i kombination med 

gruppundervisning. 
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Cello 
Enskild undervisning 

Att innehållet blir mer individuellt anpassat under enskilda lektioner är cellolärarna eniga om. 

Lärare 1 säger också att hon överlag jobbar mer med teknik på de enskilda lektionerna även om 

hon gör det på ett lekfullt sätt med de yngre eleverna.  

 

Samtliga lärare är överens om att det är möjligt att få bra kontakt när lektionen bara består av 

två personer och att det då är lättare fokusera på den enskildes behov. Att de kan planera 

detaljerat och jobba färdigt med ett moment nämns också av alla som positivt med enskild 

undervisning samt att eleven hör sig själv spela hela tiden. ”Vissa elever är heller inte möjliga 

att ha i grupp,” säger lärare 3 och uppskattar att hon då kan ha dem enskilt. 

 

”Det är svårt att sitta och leka med en fem- sexåring på samma sätt som barnen gör så bra med 

varandra,” anser lärare 4 och pratar samtidigt om hur svårt det är att få barn att vilja spela upp 

för andra om de är vana att bara spela inför sin lärare. Liknande tankar framkommer även i 

övriga intervjuer. ”Man får ingen utmaning. Man sitter i sitt eget bås,” uttrycker lärare 3. Lärare 

1 upplever att ”det blir väldigt inriktat på teknik. Det är svårare att få till det roligt med musiken 

när man bara är två”. Lärare 2 upplever inget särskilt negativt med enskild undervisning så 

länge den kombineras med ensembleverksamhet. 

Gruppundervisning  

Lärare 1 och 4 berättar detaljerat om sina grupplektioner. De använder sig båda av lekar som 

går ut på att öva teknik för vänster och höger hand. De stämmer, sjunger, leker med noter, 

improviserar och spelar på gehör. Nyckelord i deras upplägg är lek, fantasi, kreativitet, sagor, 

musikal och berättelser. Att sång förekommer mest under grupplektionerna framkommer av 

intervjuerna. Lärare 4 har det som ett kriterium att ett barn tycker om att sjunga för att få börja i 

en grupp. De två resterande lärarna är eniga om att upplägget i gruppundervisning är olika 

beroende på vad varje grupp behöver. 

 

Samtliga cellolärare betonar det sociala sammanhanget och att elever och lärare har roligare på 

en grupplektion än en enskild. En intervjuad lärare (3) hävdar att eleverna tillsammans tar sig 

till en nivå de inte skulle ha nått själva. Lärare 4 menar att barn i grupp blir mer frimodiga och 

att de inte blir rädda för att spela upp. Det sistnämnda säger också lärare 1. Hon betonar också 

att fokus hamnar på musiken och samspelet. 

 

Nackdelar som alla de intervjuade cellolärarna nämner är att eleven inte hör sig själv hela tiden, 

att det kan uppstå väntetid och att eleven inte kan utvecklas i sin egen takt. De konstaterar att 

alla till sist hamnar på olika nivåer. Det hanterade lärare 3 genom att byta gruppkonstellationer 

fram och tillbaka. Att man som lärare inte hinner rätta till alla elever och ibland inte kan följa 

planeringen upplevs också av alla som negativt. Cellolärarna säger att eleven kanske inte får 

sina behov tillgodosedda hela tiden under grupplektionen. Att elever har lättare att gömma sig i 

grupp nämns av lärare 2 som en utmaning, men hon ser det inte som ett stort problem eftersom 

det enligt henne sällan sker.  

 

Interaktion 

Den vertikala interaktionen menar alla lärare att de är noga med att ta till vara genom att 

lyssna på barnens idéer och önskemål. De intervjuade cellolärarna låter eleverna önska 

stycken och lärare 1 och 4 uppmuntrar medvetet eleverna att komma med egna idéer. På 

så vis tänker eleverna ut saker mellan lektionerna. Lärare 4 säger: ”Får du vara dig själv, 
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vara aktiv och hitta på så spelar du på ett helt annat sätt för det är ett stort jobb att lösa 

upp någon som är hämmad, blyg och petar i sitt spel”. Lärare 3 påtalar att barnen inte 

alltid uttrycker önskningar i ord. Om en elev omedelbart börjar spela på ett stycke vill 

den uppenbarligen spela det på den lektionen, uttrycker en av de intervjuade. 

 

Horisontell interaktion möjliggörs i alla lärares gruppundervisning genom lek, framför allt med 

yngre elever. Lärare 3 säger att barnen i grupp ”förutsatt att de är tämligen lika, får varandra till 

en nivå de inte skulle kommit till om de varit själva”. Lärare 4 säger: 
 

…det blir en annan slags kommunikation mellan barnen och mig och det 

händer något i gruppen som inte går att skapa med bara mig och en elev hur 

bra man än är med barn, hur rolig man är och har barnasinnet i behåll. 

Mekanismen som finns i gruppdynamiken är oerhört viktig tycker jag. Barn 

idag är vana att vara i grupp ofta, med interaktionen mellan barnen och 

skapandet som finns. De hjälper varandra och säger: - Nej, du ska spela där. 

Man behöver inte själv vara lärare. De bli lärare åt varandra.  

Lärarens roll 

Tre lärare, 1, 2 och 4 är rörande eniga om att de är mest fysiskt aktiva under grupplektionen. 

Det beror på att de, som de uttrycker det, går runt till eleverna och hjälper till och ändrar på 

dem. ”Det svåraste är att starta små barn för de orkar inte höra på långa förklaringar språkligt. 

Det gäller att vara kort, koncis, klar, att göra mycket… mycket aktivitet/…/rena gympan 

ibland,” säger lärare 4. Lärare 3 ändrar på eleverna mer under den enskilda lektionen och 

upplever därför att hon är mest fysiskt aktiv då. 

  
Mest aktiva i tanken anser lärare 1 och 4 att de är under grupplektionen. Där kan de läsa av alla 

och vara uppmärksam på allt som händer. Lärare 2 tycker sig vara lika aktiv under båda medan 

lärare 3 svarar:  

 
Då får man se till att allt det där varje unge ska ha kommer med. Att möta 

varje liten bit i en lektion och att man följde upp det hela gjorde att man blev 

oerhört trött och då såg jag en ensemblesituation som ganska behaglig. 

 

Senare säger samma lärare att ”man har ansvar för den eleven. Säger man inget så blir det tyst. 

 

Lärare 3 tycker sig ha en helt annan roll under en enskild lektion jämfört med en grupplektion. 

En enskild lektion är en lite värld där man kan se in i varje person tycker hon. Gruppen är en 

större värld där hon upplever sig har större integritet. Lärare 2 känner sig mer som fröken i 

grupp. Under enskild lektion är hon mer personlig men hon betonar att hon är olika med varje 

enskild elev också. Lärare 1 känner sig likadan oavsett undervisningssituation och försöker 

alltid hålla disciplin så att man hinner så mycket som möjligt. Att rollen är i princip lika håller 

lärare 4 med om med undantaget att hon måste agera mycket snabbare och att ”det fodrar mer ju 

större grupp du har.”  

 

Elevens roll och möjligheter 

Lärare 4 upplever eleverna fysiskt mer aktiva under grupplektionen än den enskilda eftersom 

den innebär mer lek. Lärare 1 har en annan syn: ”Det är svårt att låta alla vara aktiva i gruppen 

om de är åtta stycken. Då blir det kaos”. Lärare 2 tror att elever är lika fysiskt aktiva under båda 

lektionerna och lärare 3 säger: ”Man sitter vid sin cello”. Hon försöker ändå få elever att röra 

sig i den mån det går medan de spelar. 
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Alla utom lärare 2 är inne på att elever är mest aktiva i tanken under grupplektionen av olika 

orsaker. De menar att barnen får fler intryck från fler personer. De måste ta hänsyn, lyssna, 

prata, låta bli att skratta när någon spelar fult. ”Man är i förhållande till någon annan då så man 

måste ha den där lilla masken som man alltid har ihop med andra” säger lärare 3. Att eleven 

ensam hamnar i fokus under den enskilda lektionen tror lärare 2 gör att den måste vara mer 

aktiv i tanken. 

 

Efter att elever börjat med gruppundervisning tycker de att det är tråkigt att senare bara vara 

ensam med läraren, tror lärare 4. En teori lärare 1 har är att eleverna uppskattar båda och att de 

inte vill vara utan någon av dem. Lärare 2 tror att de yngre eleverna tycker att grupplektionen är 

roligast. Vissa elever vill ha fröken eller magistern för sig själv, säger lärare 3. Eleven fungerar 

då bäst i den situationen. 

Övriga ramfaktorer 

Lärarnas undervisning ser olika ut och har ändrats genom åren. Lektionstiden, antal lektioner, 

elevernas åldrar, antal barn i grupp har varit olika. Samtliga intervjuade cellolärare vill helst av 

allt ha en enskild och en grupplektion i veckan. Lärare 3 pratar om ”ett ständigt sökande efter 

den ideala lektionen/…/man har en metodik för varje barn.” Under samtliga intervjuer 

framkommer att elevens behov och personlighet har stor inverkan på undervisningens upplägg.  

 

Alla lärare pratar vid olika tillfällen om stämning av cellon. De upplever att det tar mycket av 

lektionstiden på vintern, särskilt i gruppundervisning. Lärare 3 betonar att alla elever har svårt 

för stämning och intonation.  

 

Barnens ålder är en ramfaktor som lärarna tar hänsyn till vid planeringen av sin undervisning. 

Lärare 4 börjar undervisa 5-åringar av den anledningen att de då hinner växa ihop med sitt 

instrument innan de blir för självkritiska. Hon har provat med 4-åringar också men upplevde 

”att de låg mer under stolarna än satt på dem”. Lärare 1 har grupp i studiecirkel eftersom barnen 

är för små för musikskolan. En tanke om att de sociala fördelarna med gruppundervisning är 

olika stora i olika åldrar, uttrycks av lärare 3. När lärare 2 haft många 6-åringar som börjat 

samtidigt har hon haft dem i grupp, eftersom hon velat gå igenom så många baselement 

gemensamt. ”Vissa tycker att grupplektion är jätteroligt medan andra absolut vill ha fröken eller 

magistern för sig själv/…/I en ålder är det jättebra att ha ensam och ett halvår senare är det 

perfekt att vara två”. (Lärare 3) 

 

Föräldrar kan dessutom ha ett visst inflytande över undervisningens upplägg, säger lärare 3. 

Eftersom de anser att de betalar för enskild undervisning kan de ibland motsätta sig 

gruppundervisning. På en skola där lärare 1 arbetar kan föräldrar köpa extra lektionstid för 

antingen enskild eller grupplektion och på en skola där lärare 2 arbetar kan föräldrarna betala 

för extra enskild undervisning. Detta påverkar i högsta grad lärarens upplägg och elevens 

förutsättningar. 

 

Helt klart står det att lärarna lägger upp sin undervisning efter sina visioner så gott det går. De 

motiverar tydligt vissa av sina val. Ingen verkar bitter över förändringar som skett inom 

musikskolorna, men att tid är en särskild ramfaktor talar följande citat för: ”Förut fanns mer tid. 

Då kunde alla få utvecklas bra” (Lärare 2). 
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Sparande från politiskt håll, säger lärare 2, har påverkat undervisningsupplägget. Hon 

understryker sedan att vissa musikskolor också vill pröva på nya metoder för att bli omtalade. 

Hon har ibland provat olika modeller för att olika musikskolor helt enkelt velat ha det så. Lärare 

4 förklarar att det är lika bra att lära sig en teknik som bygger på bara gruppundervisning en 

gång per vecka. På landsbygden kanske läraren måste undervisa på olika orter varje dag och då 

är det inte möjligt att ge eleven en enskild lektion såväl som en grupplektion per vecka. 
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Sammandrag med kommentarer - Jämförelse mellan 

blockflöjtslärarnas och cellolärarnas svar 

På frågan "Vad är det bästa med gruppundervisning?" tar lärare ur båda 

undersökningsgrupperna upp intressanta vinklingar på interaktionen barnen emellan. Lärarna 

ser det som positivt att barnen hjälper och tittar på varandra för att tackla problem. En lärare 

upplever att eleverna inte ger upp lika lätt under en grupplektion. Lärarna uppskattar också 

värdet av barnens lek med varandra.  

 

Samtliga intervjuade vill alltså helst ha både enskild undervisning och grupp-

/ensembleundervisning med varje elev. Först och främst betyder det att alla lärare är medvetna 

om att lektionerna innehar olika egenskaper och att de vill ta tillvara dessa.  

 

Vid flertalet tillfällen betonar samtliga lärare att upplägget av undervisningen är beroende av 

behoven som finns hos den enskilde eleven och i gruppen. Kanske olika individers behov har 

större påverkan på undervisningen än egenskaperna som skiljer en grupplektion från en enskild.   

 

Cello- och blockflöjtslärarnas svar skiljer sig en aning åt på frågan angående elevernas mentala 

aktivitet. Två av blockflöjtslärarna och en av cellolärarna upplever eleven som mest aktiv i 

tanken under den enskilda lektionen eftersom allt fokus då riktas mot denne. Resterande lärare 

upplever däremot eleven som mest aktiv i tanken under grupplektionen eftersom den måste ”ta 

in” fler personer samtidigt. Lärarna har uppenbart olika syn på vad som är mest 

koncentrationskrävande. 

 

Andra skillnader är att cellon behöver stämmas i början av varje lektion samt att celloläraren 

och celloeleven alltid måste sitta ned medan de spelar. Blockflöjtister behöver egentligen bara 

sitta ned när de spelar i ensemble. 

 

Det är tydligt att vissa ramfaktorer begränsar och andra skapar möjligheter. Om en elev 

exempelvis har 60 min gruppundervisning i veckan får den totalt mer lärarledd tid än den som 

har 20 min enskild undervisning i veckan. Att ha endast gruppundervisning kan dock hindra 

barnet från att helt och hållet utvecklas i sin egen takt, enligt lärarna. 

 

Lärarnas uppfattningar stämmer ofta överens med varandra så länge deras 

undervisningssituation var liknande. För den blockflöjtslärare vars undervisningssituation var 

annorlunda i fråga om undervisningsmaterial och ålder på eleverna, skiljde sig svaren på 

flertalet av frågorna från de andra lärarna. Svaren från läraren som undervisar på bleckblås 

särskilde sig inte nämnvärt från de andra. 
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Diskussion 

Metoddiskussion och metodkritik 
Då vår undersökning syftade till att få en ökad förståelse för enskild undervisning och 

gruppundervisning krävde detta uttömmande svar kopplade till lärares erfarenhet. Dessa svar får 

man lämpligast fram genom intervjuer. 

 

När det kommer till intervjuns uppbyggnad har svaren styrts av frågorna och i vilken ordning vi 

ställt dem. Frågornas formulering är viktiga och de flesta var öppna till sin karaktär. Vi lät 

läraren återkomma till frågor senare under intervjun om den så önskade. Ofta skedde detta helt 

automatiskt. 

 

Lärarna var med och bestämde intervjumiljö. De visste på förhand vad arbetet handlade om, 

men hade inte fått några frågor. Detta för att de inte skulle få uppfattningen att vi begärde några 

rätta svar, utan var intresserade av deras personliga uppfattningar och erfarenheter. 

 

Vi valde utbildade pedagoger med omfattande arbetslivserfarenhet. Flera av lärarna kände vi 

relativt väl sedan innan. Då samtliga av de intervjuade är betydligt äldre och har mer erfarenhet 

än vi är det mindre troligt att de skulle anpassat svaren efter våra förväntningar. 

Vår studies pålitlighet är beroende av i vilken mån lärarna svarat sanningsenligt. 

Samtliga lärare gav ett lugnt intryck och verkade bekväma under intervjuerna, varför vi 

ser deras svar som trovärdiga. Hur vi bearbetat informationen har också påverkat 

pålitligheten. Vi skrev ut alla intervjuer ordagrant med talspråk och påvisade pauser. Vi 

försökte att använda lärarnas egna ord, uttryck och citat i den mån det gick för att inte 

förvränga vad de sagt. Bakgrunden till våra frågeställningar är logisk. Avsnitten Enskild 

undervisning, Gruppundervisning samt Att kombinera gruppundervisning med enskild 

kan direkt kopplas till frågeställningarna. De Begrepp vi såg nödvändiga att belysa 

berör ovanstående undervisningsformer.  

 
De första fyra intervjufrågorna visade sig svåra att hantera. Ville vi veta hur undervisningen ser 

ut nu eller vilka olika modeller de provat på genom åren? Alla cellolärare hade undervisat efter 

så många olika mönster att det knappast går att se ett tydligt mönster mellan ett visst 

undervisningsupplägg och denne lärares tankar kring gruppundervisning. En sak vi insåg efter 

ett par intervjuer var att lärarna inte alltid menade samma sak som vi med ordet grupp. Vi 

menar att en grupp är mer än en elev och vi antog att alla hade samma definition. Så var alltså 

inte fallet. En kompletterande intervjufråga ”Hur definierar du en grupp?” eller ”Hur många 

barn anser du är en grupp?” hade underlättat vid diskussionen. Vi hade också behövt 

gemensamma stödord om lärarna frågat vad vi menade med aktiv fysiskt och i tanken. Fråga 

nummer fem: ”Varför har du valt att lägga upp din undervisning så här?” borde i efterhand ha 

passat bättre som sista fråga. Vi skulle förmodligen fått mer uttömmande svar eftersom lärarna 

då hunnit svara på alla våra andra frågor. 

 

Agnes hade redan träffat tre av fyra cellolärare. Katarina kände två av de lärare hon intervjuade. 

Att man redan träffats kan göra den intervjuade mer bekväm men också mer påverkad av 

intervjuaren. En del frågor skulle kunnat få helt andra svar om vi ställt dem till elever istället. 

Hur kan läraren veta med säkerhet när eleven är mest aktiv i tanken? Vilken lektion eleven 

uppskattar mest är en annan fråga som det hade varit intressant att få höra elevens åsikter om. 
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Under en intervju med en blockflöjtslärare glömde Katarina bort att ställa en fråga. Den 

bakgrundsinformation vi frågade efter i början av intervjun behövde vi senare komplettera.  

Om vi mer noga tänkt igenom vad vi behövde veta hade vi sluppit be om denna i efterhand 

 

Slutligen var vi två olika intervjuare vilket utan tvekan påverkat de svar vi fick från de 

intervjuade.  
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Resultatdiskussion 
Vi väljer att lägga upp resultatdiskussionen kring egenskaper som enligt lärarna i vår studie 

utmärker och faller in under Den enskilda undervisningens möjligheter och utmaningar, 

Gruppundervisningens möjligheter och utmaningar och Att kombinera gruppundervisning med 

enskild. Vertikal interaktion behandlas i avsnittet om enskild undervisning men har också 

relevans inom gruppundervisning. Därefter följer diskussioner kring Ramfaktorer som inte 

direkt faller in under någon undervisningssituation. Vissa ramfaktorer utöver lektionens form 

visade sig ha stor inverkan och är därför värda att beakta. Sist återfinns rubriken Slutord under 

vilken vi lyfter fram de insikter studien givit oss. 
 

Den enskilda undervisningens möjligheter och utmaningar 
Individuellt anpassad undervisning 

Att anpassa progressionen och innehållet helt efter den enskilde elevens behov upplevs av 

intervjuade lärare såväl som av Uggla (refererad i Jansson 2003), Suzuki (2000) och Colour 

strings (Szilvay, 1980) som positivt. Ferm (2004) skriver att lärandesituationen ska utgå från 

elevens livsvärld och Jorgensen (2003) att läraren ska möta elevens alla behov. Lärare 3, som 

säger att hon har en metodik för varje barn har rent teoretiskt en större möjlighet att genomdriva 

den under en enskild lektion, tror vi. Det borde också vara lättare att anpassa undervisningen 

efter den lärstil eller de lärstilar (Boström, 1998) som är mest fördelaktiga för eleven. Att kunna 

planera detaljerat, följa planeringen och sedan hinna jobba färdigt med varje moment nämns av 

lärarna som fördelaktigt. Också att läraren och eleven kan fördjupa sig i det musikaliska, 

uttrycker lärare A, som undervisar äldre elever. 

 

Om läraren hela tiden följer elevens behov, ger den då sig och eleven tid att stanna upp för att 

reflektera eller har läraren alltid siktet inställt på nästa steg? Ger lärare sig tid att omvärdera 

elevens lärstilar? Den kanske har fler förmågor än vad man tidigare upptäckt eller utvecklar fler 

efter hand. Det finns eventuellt en risk att anpassad undervisning blir något enformig. 

 

Teknik 

Enskild undervisning använder samtliga lärare för äldre elever. Med äldre elever arbetar de 

också mer med teknikövningar och etyder. "Det är enkelt att gå in och jobba med tekniska och 

motoriska problem, " säger lärare A och ”fokus på själva blockflöjtsspelet” säger lärare D. I 

enlighet med Häggmark (2003) är just teknik och motorik lättarbetat under en enskild lektion. 

Lärarna är medvetna om att man jobbar mycket med teknik under enskilda lektioner även om en 

lärare tänker på att göra det på ett lekfullt sätt med de yngre eleverna. Fokus på teknik upplevs 

av lärarna som både positivt och negativt. Uggla (refererad i Jansson 2003) däremot övar teknik 

i grupp och kan gå in och ge enskild handledning under grupplektionen. 

 

Suzuki (2000), Colour strings (Szilvay, 1980) och Nelson (1993) för in nya moment på den 

enskilda lektionen. Att det skulle vara enklare att införa nya moment på den enskilda lektionen 

nämndes inte av någon lärare i vår studie. Om nya moment är lika med tekniska moment och 

lektionsformen av lärarna omnämns som mer tekniskt inriktad, kanske det ändå är så de gör.  

 

Vad händer med äldre elever som är beroende av gruppdynamiken och lär sig bäst där? Borde 

man inte fortsätta med grupp för att maximera progressionen? Kan ensemble ersätta 

grupplektioner för äldre elever? 
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Fysisk och mental aktivitet 

Med en livlig elev går lärare D upp i varv och tvärtom. Lärare 3 ändrar mycket på eleven i 

enskild undervisning och ser sig själv som mer fysiskt aktiv då jämfört med under 

grupplektionen. Hon ser sig också som mer aktiv i tanken eftersom hon följer upp varje liten bit 

i lektionen. Att det är mindre koncentrationskrävande att ha en ung enskild elev säger både 

Lärare C och D. Den fysiska och mentala aktiviteten tycks bero på lärarens sätt att arbeta och 

anpassa sig efter eleven. 

Vertikal interaktion 

Vertikal interaktion är kommunikationen, meningsskapandet och lärandet mellan barn och 

vuxna (Asplund Carlsson et al. 2008). Vygotskij (1978; 1982) tar upp det viktiga samspelet 

mellan barn och vuxna och språkets roll däri. En elev som imiterar eller lyssnar på läraren 

använder inte språket fullt ut. Både Vygotskij och Piaget motiverar lärarens närvaro i 

undervisningen med att barn behöver samarbeta med vuxna (Williams et al. 2010). För en god 

interaktion måste läraren ge barnet tillräckligt utrymme eftersom obalanserad undervisning 

snarare motverkar lärande (Asplund Carlsson et al. 2008).  

 

Alla lärarna försöker vara uppmärksamma på elevernas egna idéer och önskningar, frågar vilket 

material de helst vill spela samt uppmuntrar dem att komma med egna idéer. Lärare D har även 

använt sig av en utvärderingsenkät. Detta tyder på att samtliga försöker främja den vertikala 

interaktionen. 

 

Vi vill betona lärarens ansvar att främja interaktionen (Von Wright, 2005). Lärarna behöver 

också tänka över hur de ska ge barnen utrymme att ta initiativ eller lägga märke till när de 

faktiskt gör det (Ferm, 2004). För att en elev rent av ska kunna vara delaktig i planeringen av 

undervisningen krävs det, enligt Bjørgen (2000) kunskaper som i våra ögon är ganska 

avancerade kunskaper. Bland annat måste eleven veta hur den lär sig själv respektive ihop med 

andra. Den måste också kunna uppskatta hur lång tid och hur mycket energi ett moment kan tas 

i anspråk. Eleven måste också se vad lärandet leder till och lita på sin egen förmåga. Den stora 

utmaningen i detta tror vi ligger i lärarens förmåga att ”hjälpa och stödja människor att styra sitt 

eget lärande” (s. 40 i Parsloe och Wray, 2000) redan från första början. Eleven kan ”bjudas in” 

av läraren från första lektionen att vara delaktig i planeringen så långt det går och sedan 

successivt ges mer ansvar.  

 

Lärare D och 4 finner en skillnad i hur vertikal interaktion yttrar sig under enskild lektion och 

grupplektion. ”Det blir en annan slags kommunikation mellan barnen och mig” (Lärare 4). 

Lärare A tycker också att elevpåverkan är mindre i grupp då han släpper in eleven mer under 

den enskilda lektionen. Detta tyder på att interaktionen förändras efter de förutsättningar som 

finns. Den balans mellan elevers idéer och lärarens planering som Ferm (2004) skriver om kan 

tänkas svårare att hantera i gruppundervisning eftersom det där finns många idéer. 

 

Det upplevs som svårare att musicera och ha kul med musiken under en enskild lektion. En av 

lärarna säger att eleven då leker mindre och de roliga momenten där man behöver vara fler 

försvinner. Detta kan ha ett samband med den asymmetriska relationen vi beskriver nedan. 

Relationen mellan läraren och eleven kan lätt bli asymmetrisk (Kvale & Nielsen, 2000) och 

läraren kan ”köra över” sin elev (Rostvall & West, 2001). Svårigheten med att som lärare veta 

om eleven förstår vad man fokuserar på belyses av Kempe & West (2010). Eleven kan också 

härma lärarens spel bra utan att ha nått någon egentlig förståelse (Hultberg, 2009). I det fallet 

tillgodogör sig alltså eleven fakta och en färdighet, men ingen förståelse eller förtrogenhet 

(Gustavsson, 2004). Kanske ligger svaret i att det är svårare att förmedla de sistnämna 
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kunskapsformerna i en asymmetrisk relation. Lärare 3 säger om den enskilda lektionen: ”Säger 

man inget blir det tyst”. Även om Vygotskij (1978; 1982) belyser språkets roll i interaktionen 

lärare och elev emellan är det svårt att eftersträva så länge eleven förväntar sig att endast läraren 

ska sköta pratet. "Det kan kännas lite ensamt att vara ensamt barn med en lärare", kommenterar 

lärare D. Känner ett barn sig ensamt drar vi slutsatsen att det kan bli mer tillbakadraget. Piaget 

(1968) menar att barnen kommunicerar med varandra på ett språk de förstår. Missförstår barn 

och vuxna varandra i högre utsträckning? Eller flyter pratet bara trögare än mellan barn? Barnet 

behöver använda språket under lektionen för att komma vidare, tror vi. En elev som imiterar bra 

behöver inte ställa frågor men missar samtidigt ett tillfälle att nå en djupare förståelse. Som 

lärare kan vi försöka anpassa språket så eleven kan vara delaktig i diskussioner. Med det menar 

vi inte att lärare ska börja prata barnspråk utan helt enkelt ställa frågor som utmanar elevens sätt 

att tänka och lockar den att sätta ord på sina tankar. Det är skillnad att prata med sin elev och 

tala till den. Är vi lärare, som Ferm (2004) uttrycker det, intresserade av att se vår elev som ett 

vem, minskar det risken för att vi ”kör över” den. 

 

Att det är lätt att få bra kontakt under den enskilda lektionen nämns under intervjuerna som 

mycket positivt. ”Med en elev kan man se in i varje person. Det blir en liten värld” (Lärare 3). 

Lärare 2 säger sig också vara mer personlig under enskilda lektioner. Eleven förväntar sig just 

lärarens personliga engagemang såväl som det musikaliska (Mills, 2002). En sådan förväntan är 

klart enklare att möta upp i enskild undervisning än i grupp. ”Allt fokus hamnar på eleven,” 

säger både lärare D och 2. Parsloe och Wray (2000) skriver bland annat att coachen ska ”hjälpa 

och stödja människor att/…/bli den person den vill vara” (s. 40). Att vara ensam med en vuxen 

är för många barn en unik situation. Som lärare har vi chansen att lära känna våra elever på 

djupet och utveckla dem som personer såväl som musiker. Om personkemin är dålig blir det 

mer påtagligt under en enskild lektion påpekar dock en lärare. 

 

Andra anledningar att föredra enskild undervisning kommer också upp. En elev som tillfälligt 

mår dåligt eller har speciella behov kan lärare D föredra att ha enskilt. ”Vissa barn är heller inte 

möjliga att ha i grupp”, säger Lärare 3 och menar att ”vissa elever vill ha fröken eller magistern 

för sig själv”. Häggmark (2003) belyser att det är viktigt för barn att möta en vuxen ensam en 

gång i veckan.  

 

Gruppundervisningens möjligheter och utmaningar 
Improvisation, komposition, teori och sång 

De fyra lärare som berättar detaljerat om sina grupplektioner arbetar med improvisation och 

komposition, vilket av Fostås (2002) omnämns som gynnsamt i grupp. Dessa moment fungerar 

bättre i grupp då fler idéer föds där menar hon. Marks (2004) ser helst att dessa moment finns 

med i en grupplektion. Dessa aktiviteter är i högsta grad utmaningar, vilka enligt Kempe & 

West (2010) utvecklar barn kunskapsmässigt. Om man räknar dem som problemlösning 

stimulerar de också en utveckling av hjärnan (Nauman, 2005).   

 

Suzuki (2000), Colour strings (Szilvay, 1980) och Nelson (1993) väljer att undervisa i 

musikteori under grupplektionen. De nämner gehör och notläsning som konkreta moment. 

Marks (2004) anser att gehör bör ingå i en grupplektion. Fostås (2002) skriver att man i grupp 

har chansen att genomföra praktisk teori då man kan turas om att spela och lyssna. De 

intervjuade lärarna räknar upp gehör och lek med noter som förekommande moment under 

grupplektionen.  

 

 

 



 
 

29 
 

Att sång förekommer mest under grupplektionerna framkommer också av intervjuerna. Lärare 4 

har det som ett kriterium att ett barn tycker om att sjunga för att få börja i en grupp. Suzuki 

(2000) och Colour Strings (Szilvay, 1980) använder sig av sång i grupp liksom Nelson, (1993) 

som menar att barnen är mer benägna att sjunga i grupp.  

 

Teori och noter verkar fungera bra i grupp enligt de intervjuade, då det är möjligt att genomföra 

lekar på dessa teman. Det verkar alltså enligt litteraturen mer praktiskt och enligt lärarna 

roligare att ha teori i grupp. Att öva gehör och notläsning bara lärare och elev borde i längden 

bli väldigt ensidigt och utsatt för eleven. Det skulle ju innebära att läraren bara förhör eleven. 

Varför passar då sång i grupp? I sång finns ingen direkt mätbar teknik att hänga upp sig på och 

det kanske blir mindre laddat än att spela på instrumentet. Sjunga kan många barn göra från 

första blockflöjts- och cellolektionen. 

 

Fysisk och mental aktivitet 

Sex av åtta lärare känner sig fysiskt mer aktiva under en grupplektion. Anledningen är att de gör 

mer saker som att gå i puls, klappa i takt, gå runt och ändra och hjälpa alla, plocka upp och ned 

cellon samt leka lekar. ”Rena gympan ibland”, utbrister Lärare 4. Mest mentalt aktiva ser sig tre 

av lärarna under grupplektioner med förklaringen att de måste vara uppmärksamma på allt som 

händer samt att de måsta hinna läsa av alla. ”Det fodrar mer ju större grupp du har”, säger lärare 

4. Anledningen till att grupplektioner upplevs som mer krävande kan kopplas till Jorgensens 

(2003) tankar kring hur en professionell lärare tillgodoser alla elevers behov. Har läraren kravet 

på sig att se, höra och hjälpa alla går det självklart åt mycket mer energi under en grupplektion 

än under en enskild. 

 

I fråga om elevernas fysiska aktivitet skiljer sig åsikterna åt. Lärare B tror att yngre rör sig mer 

än äldre och Lärare A att det beror på om man spelar efter noter eller inte. Det kan bli kaos om 

alla i gruppen ska vara fysiskt aktiva enligt Lärare 1. Celloeleven sitter mycket vid sin cello, 

menar Lärare 3 och försöker istället uppmärksamma eleverna på att man faktiskt kan röra 

kroppen samtidigt som man spelar. Fem lärare tror att eleverna är mest aktiva i tanken under 

grupplektionen. Deras argument rör sig kring att man i grupp har fler saker att ta hänsyn till och 

vara uppmärksam på, men också att samspelet kräver högre koncentration. Lärare D resonerar 

tvärtom, nämligen att ansvaret fördelas mer i grupp och inte kräver lika hög koncentration.  

 

Nelson, (1993) upplever att elevernas koncentration såväl som benägenheten att röra mer på sig 

ökar i grupp. Ett så entydigt svar kan inte utläsas i vår studie. Faktorer som ålder och instrument 

spelar också in. Framför allt verkar lärarna ha olika syn på vad som är mest 

koncentrationskrävande. Det kan för eleven till exempel både vara mentalt ansträngande att hela 

tiden stå i lärarens fokus samt att hålla kolla på alla i gruppen.  Gruppens storlek kan tänkas 

påverka elevernas möjlighet att röra sig. I en stor grupp kanske elevernas samlade fysiska 

aktivitet lättare mynnar ut i ett kaos.  

Horisontell interaktion 

Horisontell interaktion betecknar alltså interaktionen barnen emellan. (Asplund Carlsson et al. 

2008) Om vi sätter likhetstecken mellan lek och horisontell interaktion återfinns båda i sju av 

lärarnas gruppundervisning. Dock i större utsträckning med yngre elever. Flera lärare 

uppmärksammar dess positiva effekter. Lärare 4 menar att det händer något speciellt i en grupp 

som inte går att återskapa mellan en vuxen och ett barn. ”Mekanismen som finns i 

gruppdynamiken är oerhört viktig tycker jag/…/Barn idag är vana att vara i grupp ofta, med 

interaktionen mellan barnen och skapandet som finns.” Detta stämmer väl överens men vad 
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Asplund Carlsson et al (2008). skriver om att ”barn skapar tillsammans med varandra, och de 

utmanar, inspirerar och kritiserar varandra på ett sätt som lärarna inte gör” (s. 23). En vuxen 

person kan alltså omöjligt fylla ett annat barns plats. Von Wright (2000) menar att läraren är 

ansvarig för att främja interaktion. Att verka för det kräver mycket planering, tror vi. Läraren 

måste noga ha tänkt igenom vad den vill att eleverna ska få ut av interaktionen samt planera på 

ett sådant sätt att de faktiskt får det. 

 

Ordet lek kommer upp många gånger under intervjuerna och sju av lärarna nämner det i 

samband med gruppundervisning. Exempel är härmningslekar, improvisationslekar, lekar med 

noter, lekar för höger och vänster hand. Andra ord som tas upp, för oss förknippade med lek, är 

fantasi, kreativitet, sagor, berättelser och musikal. Lärare A, som inte berättade om några 

specifika lekmoment undervisar bara äldre elever. Nauman (2005) ser leken som stimulerande 

för hjärnan. I grupp har läraren en möjlighet att göra lekar av nästan vad som helst. Bara 

fantasin kan sätta gränser. Idealet vore om barnen själva kunde medverka i konstruktionen av 

lekar på samma sätt som barnen i den amerikanska studien fick utveckla egna metoder (Newton, 

2003). 

 

Alla lärarna i studien anser att det bästa med gruppundervisning är gemenskapen och samtliga 

betonar betydelsen av det sociala sammanhanget. Calissendorff (2005) uttrycker att vissa 

åldersgrupper har ett större behov av social gemenskap för att fortsätta spela och Nelson (1993) 

anser att det hindrar många från hennes elever att sluta. När barn får öva sina sociala förmågor 

öppnar det för ett vänligt och rättvist klimat i gruppen. Barn som kommunicerar utvecklas som 

individer även om Piaget och Vygotskij ser olika på själva processen (Williams et al. 2010). I 

slutändan gagnar social kompetens också demokratin, enligt Alexandersson (2000). Folkestad 

(2007) menar att de djupare relationer och känslor av tillhörighet som uppstår i musikens 

gemenskap skiljer sig från vanlig skolundervisning. Effekterna ovan är egentligen inte knutna 

till gruppundervisning på ett instrument. De kan uppnås i kompletterande ensemble, orkester, 

kör eller rytmik. Där är det visserligen mer musiken än instrumentet som binder gruppen 

samman. Vi tolkar resultatet och litteraturen som att musikläraren har en helt unik möjlighet att 

binda alla till gruppen och därigenom ämnet. 

 

Enligt Uggla (refererad i Jansson 2003) når aldrig eleven sin yttersta gräns under 

grupplektionen. Lärare 3 hävdar dock motsatsen, nämligen att eleverna tillsammans tar sig till 

en nivå de inte skulle ha nått själva och två tycker att de peppar varandra. Detta kan knytas till 

Nelson (1993) som understryker att elevernas vilja att samarbeta ökar i grupp liksom Asplund 

Carlsson et al. (2008) som skriver att barn utmanar och inspirerar varandra. Ingen lärare nämner 

liksom Fostås (2002) att elever i grupp blir mer benägna att öva hemma.  

 

Lärare 4: ”De hjälper varandra och säger: - Nej, du ska spela där. Man behöver inte själv vara 

lärare. De bli lärare åt varandra”. Elever som lär sina kompisar konstruerar samband och får 

därmed en djupare förståelse i ämnet (Newton, 2003). Det blir störst effekt om eleverna växlar i 

rollen som elev och lärare. (Williams et al. 2010) Åter igen kopplar vi till vad Asplund Carlsson 

et al. (2008) skriver om att barnens kritik av varandra är annorlunda än lärarens. På vilket sätt är 

den annorlunda? Piaget (1968) säger att barn kommunicerar på samma språk och kanske förstår 

de varandras kritik bättre än lärarens.  

 

Ronner (2010) betonar att reflektion i grupp kan leda till avpersonifiering av problem. En elevs 

problem kan till och med bli en tillgång då det synliggörs för gruppen. Detta förutsätter att 

eleverna spelar samma instrument. Holgersen (2002) kallar observerandet barn emellan för 

reception. Kan läraren synliggöra problem för eleverna på samma vis som ett annat barn? 
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Reflektion kan också leda till djupare förståelse (Bremer & Sikblad, 2004) och enligt Lavås och 

Handal (2001) har reflektionen i grupp större potential än den enskilda. De säger att den föder 

fler idéer och lösningar, men vi tror det också har ett samband med observerandet av andra. 

Lärare B säger att eleverna ägnar sig åt mer diskussion och reflektion i grupp. Marks (2004) ser 

helst att just diskussioner och utvärdering av sitt eget och andras spel bör finnas med som 

moment i gruppundervisning. Att reflektera över sig själv kan, som Molander (1996) skriver, 

kräva att personen i fråga tar ett steg tillbaka. I grupp behöver eleven inte ta det steget utan ser 

de andra medlemmarna hela tiden. Hur reflekterar ett barn och en vuxen tillsammans när de 

befinner sig på så olika nivåer? Återigen kan läraren med hjälp av frågor försöka locka fram 

reflektionen. Gruppen kan summera varje lektion vid dess slut och gemensamt reflektera kring 

vad de gjort, vad de lärt sig, vad som var svårt respektive enkelt och hur alla kände inför detta. 

Då märker också läraren om den och gruppen haft samma fokus. 

 
Att grupper kan vara svåra att hålla samman rent socialt kommer upp under intervjun med 

Lärare D, som en nackdel och hon pratar om att det är viktigt att odla alla medlemmarnas 

relationer till varandra. Williams et al. (2010) tar upp mobbning och utfrysning som nackdelar 

med grupper. Det är ju heller inte säkert att medlemmarna ens vill samarbeta med varandra. Då 

uteblir de positiva effekterna av samlärande också helt. Folkestad (2007) nämner läraren som 

övervakare av demokratin i gruppen och att den har ett ansvar för allas trivsel skriver 

Wahlström (2005). Tryggheten är avgörande för hur eleven upplever lektionen (Ronner, 2010). 

En intervjuad lärare har övat barnen i att ta hänsyn till varandra. 

 

Ugglas (refererad i Jansson 2003) resonemang att elever har lättare att gömma sig i grupp 

omnämns av Lärare 2, men hon ser det inte som ett stort problem eftersom det enligt henne 

sällan sker. Tvärtom mot Uggla skriver Williams et al. (2010) att elever inte alls behöver bli 

mindre synliga i grupp. De menar att individens perspektiv synliggörs lättare bland andra. Att 

eleven kanske inte får sina behov tillgodosedda hela tiden i gruppen upplever både lärare och 

Nelson (1993)som negativt.  

 

Elever i grupp hamnar till sist på olika nivåer, vilket lärarna upplever som negativt för 

progressionen. Då Lidman och Johansson (2005) rent av ser ojämna grupper som pedagogiskt 

gynnsamma vill vi resonera kring vad detta kan bero på. Tidigare har vi tagit upp att elevens 

roll som lärare ger den en djupare förståelse. Det är knappast det de intervjuade lärarna vänder 

sig emot. Den som kan minst i den heterogena gruppen får en snabbare progression (Williams et 

al. 2010) och kan väl heller inte ses som en nackdel? Snarare tror vi svårigheten ligger i att 

undervisa en grupp där eleverna alltid tvingas ha samma roller. Vissa elever kanske alltid får 

vänta till förmån för andra. Detta hanterade Lärare 3 genom att ändra gruppkonstellationerna 

fram och tillbaka vartefter eleverna utvecklades olika. Att växla grupper med jämna mellanrum 

eller ett faddersystem skulle låta eleverna gå in i fler roller. Heterogena grupper kräver mer 

planering (Lidman & Johansson, 2005) och frågan är om det överhuvudtaget finns material att 

använda sig av. Kommer vi som lärare ha tid att skriva ett eget? 

Övrigt 

Ingen lärare har likt Calissendorf (2005) uttryckt någon besvikelse att de positiva effekterna av 

gruppundervisningen ibland skulle vara mindre än vad som sägs i litteraturen.  

 

Lärarna säger att eleven i gruppen hör sig själv sämre. Även om det egentligen är uppenbart har 

vi inte funnit något motsvarande resonemang i litteraturen. Spelar eleven solo i grupp hörs de 

även om det bara är en liten stund.  
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Ugglas (refererad i Jansson 2003) tanke om att elever i grupp blir mindre benägna att framträda 

strider totalt mot Lärare 4, som menar att barn i grupp blir orädda, frimodiga och har lättare för 

att spela upp. En annan lärare säger också tvärtemot Uggla att elever kan ha svårt att spela upp 

för andra om de bara är vana att bara spela inför sin lärare. Marks (2004) föreslår solospel som 

moment under grupplektionen, vilket vi tidigare konstaterat att flera av de intervjuade lärarna 

också har. Vi tror att den elev som regelbundet spelar solo under sin grupplektion är bättre 

rustad att göra det offentligt än den som bara spelar inför sin lärare. 

 

Att kombinera gruppundervisning med enskild 

Samtliga lärare vill helst av allt ha en enskild och en grupplektion i veckan vilket är vad flera 

välkända metoder och lärare i vårt bakgrundsavsnitt föreskriver. Calissendorf (2005) menar att 

denna kombination täcker in fler lärstilar. Det kan också jämföras med Gardners (2001; 2009) 

mening att barn bör erbjudas många sätt att närma sig ämnet. Ingen av lärarna uttrycker sig på 

liknande vis, men har kanske förstått det ändå eftersom de eftersträvar denna kombination.  

 

Flera lärare använder sig ofta av gruppundervisning de första åren och både lärare 2 och 3 

motiverar det med att de går igenom så många baselement. Senare när en mer anpassad 

undervisning behövs för att utvecklas bättre byter lärarna ofta till enskild undervisning. Utöver 

den enskilda undervisningen får eleverna då också möjlighet till att spela i ensemble eller 

orkester. Hur kommer det sig att det ser så lika ut? Fungerar det inte alls att undervisa äldre 

elever i grupp eller är behoven av enskild handledning så mycket större att gruppen får offras. 

Om en lärare tar bara ett par minuter av varje elevs enskilda lektion kan den kanske ändå få ihop 

tid till en grupplektion utöver den enskilda. En grupplektion i månaden eller varannan vecka är 

bättre än ingen alls. Där kan läraren och elever arbeta med etyder, övningar, gehör, satslära, ha 

diskussioner och eleverna kan spela upp för varandra. 

 

Ramfaktorer 
Tid som särskild ramfaktor 

Helt klart står det att lärarna lägger upp sin undervisning efter sin vision så gott det går. De 

motiverar tydligt vissa av sina val. Enskild undervisning kan för ett par lärare innebära att 

eleven får kortare lektionstid, vilket de såklart upplever som en nackdel. I gengäld ser lärarna 

den längre lektionstiden gruppundervisning ofta innebär som mycket positivt. Ingen verkar 

särskilt bitter över de neddragningarna som skett inom musikskolorna, men att tid är en särskild 

ramfaktor talar följande citat för. ”Förr fanns mer tid. Då kunde alla få utvecklas bra” (Lärare 

2). Lärarna i Lidman och Johanssons (2005) undersökning valde inte själva att undervisa i 

grupp, utan gjorde det för att möta upp sparkrav. Går tidsfrågan verkligen inte att lösa? Har 

lärare eller musikskolan verkligen försökt att lösa den? Är tid verkligen pengar? Kan inte 

musikskolorna samarbeta med Svenska Kyrkan eller studieförbund och därigenom kunna ge 

elever både enskilda lektioner och grupplektioner?  

Ålder som ramfaktor 

Lärare 4 börjar undervisa 5-åringar av den anledningen att de hinner växa ihop med sitt 

instrument innan de blir för självkritiska. Hon provade att undervisa yngre barn än så, men 

tyckte ”att de låg mer under stolarna än satt på dem”. Lärare 2 har grupp i studiecirkel eftersom 

barnen är för små för musikskolan. Lärare 3 uttrycker en tanke liknande Calissendorfs (2005) 

om att de sociala fördelarna med gruppundervisning är olika stora i olika åldrar. Barnens ålder 

ses alltså som en ramfaktor av lärarna. Vi förstår fördelarna med att börja undervisa yngre barn. 

Fortsätter de spela får de framför allt mycket mer tid totalt sett med sitt instrument. 



 
 

33 
 

Föräldrar som ramfaktor 

Föräldrar kan också ha ett visst inflytande över undervisningens upplägg, säger Lärare 3. 

Eftersom de anser att de betalar för enskild undervisning kan de ibland motsätta sig 

gruppundervisning. På en skola där Lärare 1 arbetar kan föräldrar köpa extra lektionstid för 

antingen enskild eller grupplektion och på en annan skola där Lärare 2 arbetar, kan föräldrarna 

betala för extra enskild undervisning. Detta påverkar i högsta grad lärarens upplägg och elevens 

förutsättningar. Idealet vore att slippa påverkas av föräldrars föreställningar om hur eleven ska 

undervisas. Pedagogen är trots allt den som är utsedd att sköta all planering och undervisning. 

Sätter sig en förälder emot gruppundervisning får läraren argumentera för sin sak. Det vore 

tragiskt om en elev går miste om möjligheter till progression som instrumentalist och person 

bara på grund av en förälders ovilja att omvärdera gruppundervisning. 

 

Atmosfären som ramfaktor 

Klassrummets atmosfär påverkar kvalitén på interaktionen (Ferm, 2004) och just trygghet är 

enligt Ronner (2010) avgörande för hur eleven upplever lektionen. Elever i grupp blir mer 

frimodiga säger Lärare 4, som arbetar på att få dem mer fria och framåt. Hon tycker att de 

spelar bättre då. De behov som beskrivs av Maslow (Egidius & Norberg, 1985) kan läraren 

försöka tillgodose under en lektion. Förutsatt att eleven är mätt och frisk kan läraren verka 

för att få den att känna sig trygg, som en del av en gemenskap genom att öka dess 

självkänsla. Lyckas läraren kanske eleven förverkligar sig själv.  

 

Lärarens ambitioner som ramfaktor 

Med grund i studiens resultat inser vi att som lärare bör vi först och främst ställa oss frågan 

vilken slags kunskap vi vill erbjuda våra elever. Det, om något är avgörande för hur vi sedan 

väljer att undervisa. Är en lärare intresserad att av lära ut enbart spelteknik som färdighet 

behöver eleven enligt Gustavsson (2004) ingen djupare förståelse. Det räcker egentligen med att 

eleven imiterar sin lärare. Vill läraren däremot att eleverna ska nå en djupare förståelse och få 

en ökad förtrogenhet på sitt instrument ställs dock helt andra krav på undervisningen. Läraren 

måste då lära eleven att tänka själv, enligt Dewey, (1999) vilket kan underlättas om eleven får 

växla mellan olika roller (Williams et al. 2010). Har läraren ambitionen att utveckla elevernas 

sociala kompetens och därigenom göra dem till goda demokrater, (Dewey, 1999) lägger den 

mer elevsamarbete i fokus.  

 

Hur läraren ser på gruppundervisning är helt avgörande för den lektionens upplägg. Vill läraren 

använda sig av mästar-lärling-pedagogik, som i Hagström’s fall (Thorgersen, 2009) i grupp, tar 

den i våra ögon inte vara på alla möjligheter en sådan lektion kan innebära. Att läraren vill att 

barnen ska samarbeta och sedan organiserar detta är själva förutsättningen för samverkan, enligt 

Williams et al. (2010). Det kräver naturligtvis mer planering och reflektion av läraren att 

organisera samlärande. I slutändan blir det dock säkert värt varenda minut. 

 

Övriga ramfaktorer 

Huruvida en av de intervjuade lärarna (A) undervisar i grupp eller enskilt beror främst på vilket 

material som ska avhandlas. För folkmusik eller tidig ensemblemusik använder han sig till 

exempel av gruppundervisning. Styckets svårighetsgrad tycker han påverkar elevens mentala 

aktivitet mer än lektionsformen. 
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Att samtliga lärare vid flertalet tillfällen betonar att upplägget av undervisningen är beroende av 

behoven som finns hos den enskilde eleven och i gruppen, tyder onekligen på att olika 

individers behov faktiskt har stor påverkan. Vissa barn kan ha mer behov av personlig kontakt 

och andra av gruppgemenskap. Som lärare vill vi självklart också, till progressionens fördel, dra 

nytta av elevernas lärstilar (Boström, 1998) och intelligenser (Gardner, 2001). 
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Slutord 

I vårt framtida yrke som lärare bär vi med oss en ny ”uppmärksamhet” kring möjligheter och 

utmaningar med dessa två undervisningsformer. Vi ser det till exempel som viktigt att ”släppa 

in” eleverna och låta dem ta plats i undervisningen. En ambitiös lärare ska inte nöja sig med att 

elever härmar bra utan också vara mån om att de verkligen förstår. Genom att vara intresserad 

av eleven som ett vem tar lärare tillvara den personliga kontakten som elever också förväntar 

sig. Vi ser också vikten av att ge sig själv som lärare tid att planera och reflektera kring målen 

med ens undervisning.  

 

Vi känner oss inspirerade att utforska flera av grupplektionens möjligheter. Till exempel är vi 

nyfikna på vad det innebär att undervisa heterogena grupper samt vilka effekter det ger. Vi bär 

med oss att vissa elevers progression kan stanna av i grupp och att vi då inte behöver vara rädda 

för att förändra gruppkonstellationen. Eftersom leken på många plan visat sig värdefull är vi 

beredda att låta den ta stor plats i gruppundervisningen.  

 

Både enskild och gruppundervisning har specifika egenskaper. Vi tycker oss se att 

grupplektionens negativa sidor i stort kan vägas upp av den enskilda lektionens positiva sidor 

och omvänt. De kompletterar varandra. En viktig sak att påpeka är att dessa 

undervisningsformer har olika möjligheter bara om läraren utnyttjar dessa. En lärare som 

undervisar i grupp, men inte släpper in eleverna i lektionen, kan inte förvänta sig de positiva 

effekterna av barns samlärande. En lärare som inte anpassar undervisningen efter det enskilda 

barnets lärstil utnyttjar heller inte elevens fulla potential.  

 

Inte minst tar vi med oss kombinationen av enskild och gruppundervisning vilket möjliggör en 

varierad och bred undervisning som stimulerar elevers lärstilar och intelligenser. Det är helt 

klart värt att strida för denna kombination. Hinder för detta vi i framtiden kan stöta på kommer 

förmodligen röra sig kring tid, pengar och föräldrar. Om en lärare inte kan få ihop en cellogrupp 

eller blockflöjtsgrupp kanske den kan låta eleverna ingå i en stråkgrupp eller blåsgrupp. Alltid 

kan instrumentalister hitta några gemensamma nämnare. 
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Förslag till fortsatt forskning 
Förslag till fortsatta undersökningar skulle kunna vara observationer av lektionsformerna och 

intervjuer med både lärare och elever. Genom detta vore en jämförelse mellan elevernas och 

lärarnas synsätt med observationen möjlig. En sådan studie skulle få ett resultat med andra 

synvinklar än vår studie. 
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Bilaga 

Intervjufrågor  
1. Hur många lektioner i veckan har du med varje elev?  

2. Är det lika under hela terminen?  

3. Hur många grupp- resp. enskilda lektioner har varje elev?  

4. Hur långa är lektionerna? 

5. Varför har du valt att lägga upp din undervisning så här? 

6.  Hur är grupplektionen upplagd? 

7. Hur är den enskilda lektionen upplagd? 

8. a. Är din roll den samma i grupp och enskild undervisning?    

    b. Om inte, hur skiljer den sig? 

9 a. När är läraren mest aktiv fysiskt?   

    b. När är eleven mest aktiv fysiskt? 

10 a. När är läraren mest aktiv i tanken? 

     b. När är eleven mest aktiv i tanken?   

11 a. Vad är bäst med enskilda lektioner? 

      b. Vad är sämst med enskilda lektioner? 

12. a. Vad är bäst med grupplektioner? 

      b. Vad är sämst med grupplektioner? 

13. Vilken lektion uppskattar eleverna mest tror du?       

14. Har eleverna möjlighet att styra lektionsinnehållet? 

 

 

 


