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Abstract 
This study aims to enhance the music teacher’s understanding of student's perception of the 
advantages of today's conventional teaching methods. In my study I have assumed elements 
that I have found in previous studies that have shown to be important for music education 
quality. Through interviews, a number of students had described their understanding of 
specific tasks, like learning his/her first chord on the guitar. The difference between learning 
to play new chords on the guitar now and in the beginning. The results of the interviews were 
then compared with what was previously highlighted as important elements in achieving good 
quality music teaching. The results of this comparison show a consistent with previous 
research. A lot of elements mentioned in previous research were already implemented in the 
school studied, which was reflected in the results of the interviews. The conclusion of this is 
that with a well prepared plan for music education students are given good opportunities to 
succeed, which can make the difference between high achieving and low achieving students 
decreases. A didactic dilemma highlighted in my research is how the  music teacher should 
deal with individual help.  
 
Nyckelord 
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Sammanfattning 
Studien syftar till att öka musiklärarens förståelse för elevernas uppfattning om fördelar och 
nackdelar med dagens gängse undervisningsmetoder. Jag har i min undersökning utgått från 
faktorer som jag funnit i tidigare undersökningar som visat sig vara viktiga för 
musikundervisningens kvalité. Genom en intervjuundersökning har ett antal elever fått 
beskriva vad de uppfattat av specifika moment, som att lära sig sitt första ackord på gitarr. 
Samt skillnaden mellan att lära sig spela nya ackord på gitarr nu och i början. Svaren har 
sedan jämförts med vad som tidigare framhållits som viktiga faktorer för att uppnå god 
kvalitet på undervisningen. Resultaten av denna jämförelse visar en överensstämmelse med 
tidigare forskningsresultat. Fler av de faktorer som angivits i tidigare forskning var 
genomförda på den undersökta skolan, vilket avspeglade sig i elevernas resultat. Slutsats av 
detta är, att med en genomtänkt plan för musikundervisningen ges eleverna bra förutsättningar 
för att lyckas. Vilket kan göra att skillnader mellan resursstarka och resurssvaga elever 
minskar. Ett didaktiskt dilemma som lyfts fram i min undersökning är hur läraren ska hjälpa 
eleverna med att hantera ett instrument, inom ramen för klassundervisningen.  
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1. Bakgrund 
 
Elever har olika förutsättningar för att lära sig spela gitarr. I Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 som i fortsättningen förkortas LGR11 förutsätter 
upplägget och kunskapskraven att man kan hantera instrumentet. Hantverket att lära sig spela 
gitarr är inte målet med musikundervisningen, utan ett verktyg för att nå målen. Skolverket 
har i sina kunskapskrav för att nå E nivå i musik, angett flera olika färdighetskrav som ställer 
stora krav på elevens färdigheter att hantera gitarrspelet: 
 

• spela gitarr med god tajming,  
• ackompanjera med passande karaktär,  
• byta ackord med gott flyt,  
• anpassa sitt spel till andra, så att det bidrar till en helhet, 
• spela olika genrer med en väl fungerande teknik och passande karaktär,  
• bearbeta och tolka musiken med ett personligt musikaliskt uttryck. 

(Skolverket, 2011, s. 106).  
 
Att nå kunskapsmålen är en rättighet för alla elever, men det har i undersökningar som 
presenterats i Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, musik förkortas normalt till 
NU-03 visat sig, att för att nå de högre betygsmålen krävs det resurser som ofta ligger utanför 
skolans musikundervisning. De som inte har instrument hemma och/eller föräldrar som inte 
spelar själv har svårare att nå de högre musikbetygen (Skolverket, 2005, s. 165). Kan skolan 
göra något för att överbrygga detta?  
 
Det har framkommit vid julens betygsättning vid den undersökta skolan, nådde alla 21 av 
årets elever i åk 9 högre betyg än E-nivå i musik, även de som har betygsvarningar i andra 
ämnen. Att det var god måluppfyllelse kan förklaras med att skolan har som ett av sina 
profilområden musik och kreativa uttrycksätt, vilket gör att skolan arbetar mycket med att 
skapa goda förutsättningar för att kunna musicera. Men frågeställningen kvarstår, vad sker i 
skolans musikundervisning, som eleverna uppfattar som viktiga faktorer för att lära sig spela 
gitarr. Dimenäs redovisar olika forskningsresultat i boken Lära till lärare om vikten att ta 
hänsyn till vad eleverna har för uppfattningar och att försöka förstå hur elever lär (Dimenäs, 
2007, s. 58). 
 
Lärandet är en komplex fråga och i den här undersökningen har jag fokuserat mitt arbete på 
några få elevers uppfattningar. Vilka faktorer ansåg de som viktigaste, när de lärde sig spela 
gitarr?  Det ger naturligtvis inget generellt svar på frågan hur man bäst lär sig spela gitarr, 
men kan lyfta fram hur dessa elever såg på sitt lärande.  
 
En ytterligare avgränsning som jag gjort är att fokusera mig på ett ackordinstrument och då 
blev gitarren ett naturligt val av flera skäl. Dels är det mitt huvudinstrument, men framför allt 
är det ett instrument som är det vanligaste inom musikundervisningen och rymmer 
möjligheter att nå fler av kunskapsmålen. Det är ett flexibelt instrument som är relativt billigt 
och är inte bunden till plats. Gitarren används även som ett av instrumenten i de flesta genrer.  

Problemformulering är en av nycklarna till att göra en bra undersökning, men är inte 
lagbundet, enligt Rienecker som har skrivit boken Problemformulering. För att förstå detta 
måste man definiera begreppet problem. Rienecker utrycker det som att ”problem står för 
något som är olöst eller obesvarat eller ännu inte belyst på ett tillräckligt bra eller tydligt sätt” 
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(Rienecker, 2003, s. 9). Problemformulering hjälper till att få struktur i processarbetet och i 
slutprodukten (Rienecker, 2003, s. 14). 
 
Men frågan kvarstår. Hur gör man en bra problemformulering? Rienecker har ställt upp några 
frågor som man bör ställa till sig själv vid arbetet med problemformuleringar. Dessa kan ge 
svar på om problemformuleringen håller måttet.  
 

• Dokumenterar en undersökning av ett problem eller en fråga inom ämnesområdet? 
• Rymmer möjlighet att upprepa och kontrollera undersökningen utifrån den beskrivning som 

skriften förmedlar? 
• Är så precist, klart och tydligt skriven att man inte kan missta sig på vad som studerats samt 

hur och varför man gjort det? 
• Klart gör det som den sagt att den ska göra?  

(Rienecker, 2003, s. 30). 
 
För att sammanfatta detta, har jag följande problemformulering: 
 
Vad är det som skapar en bra inlärningssituation för eleverna, när det gäller att lära sig spela 
gitarr?  
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2. Syfte 
 
Studien syftar till att öka musiklärarens förståelse för elevernas uppfattning om fördelar och 
nackdelar med dagens gängse undervisningsmetoder. 

2.1. Frågeställning 
För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställning valts: 
Vilka faktorer upplevde de utvalda eleverna som viktiga, när de skulle lära sig spela gitarr? 
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3. Litteraturgenomgång 
 
Som en del i min undersökning har jag, för att hjälpa mig och att fördjupa mig i det formella 
arbetet, tagit del av litteratur knuten till ämnet och den litteratur som anknyter till de 
forskningstraditioner som råder inom området pedagogik. I min uppsatts kommer jag endast 
att lyfta fram några valda delar ur litteratur som berör mitt arbete, samt anknyter till 
forskningsproblematiken. För övrigt är det en självklar del i arbetet med forskningsmetodik 
att ta del av litteratur som berör ämnet och ett verktyg i det praktiska uppsatsarbetet. 
 
3.1. Aktuell forskning 
Det finns en utvärdering av skolans musikämne utgiven av skolverket, NU-03 (Skolverket, 
2005) som är den senaste publicerade rapporten från skolverket som behandlar utvärderingen 
av musikämnet inom grundskolan. Förutom den egna utvärderingen av musikundervisningen i 
grundskolan är det en sammanställning och jämförelse av aktuell forskning från andra länder 
som berör ämnet musikundervisning. I utvärderingen av musikämnet i grundskolan slår man 
fast att det finns vissa saker som har större betydelse för måluppfyllelse. Författarna har 
sammanfattat dessa faktorer enligt följande: 
 

Bland de faktorer som visade sig bidra till kvaliteten i undervisningen i estetiska ämnen kan 
nämnas ämnets status uttryckt i antal veckotimmar, elevernas intresse för ämnet och hur relevant 
de uppfattade att undervisningen var, stöd för ämnet inom och utom skolan, förekomsten av 
engagerade ämnesspecialister som kunde utgöra förebilder, inriktning på praktiska, 
problembaserade aktiviteter (praktiskt musicerande), möjligheter att visa upp vad man lärt 
(performance), få konstruktiv kritik och genom diskussion utvärdera resultatet, ett 
klassrumsklimat som bygger på stor utmaning och mycket stöd så att man vågar ta risker samt 
elevens eget beteende: motivation att jobba hårt, känslighet och anlag parat med engagemang 
(Skolverket, 2005, s. 166). 

 
Utifrån de ovan nämnda faktorer som bidrar till kvaliteten av undervisningen har jag försökt 
att kategorisera faktorerna under olika rubriker som strukturella faktorer, didaktik, konstart 
och motivation. Jag har själv lagt till ytterligare en faktor, hantverket, som inte finns med i det 
ovanstående citatet, då jag tycker det är en central del i musicerandet, att lära sig spela ett 
instrument. Under rubrikerna har jag sedan kompletterat med vad som framkommit i den lästa 
litteraturen. Det visar på vilken komplexitet musikundervisningen grundar sig på. Jag har 
även läst boken Design för lärande i musik (Kempe & West, 2010) som gjort undersökningar 
på hur undervisningen går till ur ett designorienterat, multimodalt perspektiv. Boken tar 
förutom forskning kring musikundervisning upp olika undervisningssituationer inom musik- 
kulturskolor och analyser dem ur ett nytt perspektiv (Kempe & West, 2010, ss. 8-9). 
Exemplen i boken är mest hämtade från individuell musikundervisning och kan inte direkt 
överföras till grundskolans musikundervisning. Den problematik som har att göra med 
notläsning är inte lika aktuell inom grundskolan. Men det finns några intressanta iakttagelser 
som kändes relevanta i detta arbete som gäller attityder och inställningar till hur barn och 
ungdomar lär sig (Kempe & West, 2010, ss. 40-45) vilket jag återkommer till.  

3.2. Faktorer som bidrar till kvaliteten av musikundervisningen 

3.2.1. Strukturella faktorer 
Strukturella faktorer har att göra med de förutsättningar som ges för musikundervisningen. 
Det kan vara läroplan, ämnets status inom skolan och andra faktorer som har med 
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skolorganisationen att göra. I den citerade texten från NU-03 som nämndes i föregående 
stycke, anges exempel på viktiga faktorer som är av strukturell art. Det som nämns är ”ämnets 
status uttryckt i antal veckotimmar” och vikten av att det finns ett stöd för ämnet, både inom 
och utom skolan (Skolverket, 2005, s. 166). Det finns andra delar av rapporten där man lyfter 
fram tidsaspekten och gruppstorlek. Forskarna Göran Folkestad och Monica Lindgren (2003)	  
anser att dagens helklassundervisning försämrar kvaliteten på musikundervisningen. De säger 
att ”förutsättning för musikaliskt lärande är starkt relaterade till undervisning i mindre grupper 
och tid för kontinuerlig träning i hantverket” (Skolverket, 2005, s. 146). Även forskaren Ralf 
Sandberg (1996) kommer fram till liknande resultat i sin undersökning att ”tiden till 
förfogande för ämnet enligt skolans timplan är ett exempel på en begränsande faktor/.../” 
(Skolverket, 2005, s. 154). 
 
Generellt kan man utifrån rapporten se att musikundervisningen har låg status och de 
undervisande lärares arbetssituation och förutsättningar är mycket varierande, vilket avspeglar 
sig i elevernas skiftande kunskapsnivå inom musikämnet (Skolverket, 2005, s. 9). 

3.2.2. Hantverket 
Hantverket att hantera instrumentet på ett adekvat sätt. Skolverkets utvärdering NU-03 visar 
på att mycket av elevernas kunnande, har att göra med vad de lärt sig utanför 
musikundervisningen i skolan. Att föräldrars utbildningsnivå (Skolverket, 2005, s. 10) och 
tillgången på instrument i hemmet är en viktig faktor till att lyckas i skolan (Skolverket, 2005, 
s. 133). Det är ett faktum som författarna av boken design för lärande i musik lyfter fram som 
ett problem att musikalitet går i arv inte som ett genetiskt arv, men genom att 
förutsättningarna gynnas av rätt uppväxtvillkor (Kempe & West, 2010, ss. 42-43). 
	  
Det finns även ett problem som nämns i läroplanens kunskapskrav ”Eleven kan även spela 
enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss tajming samt ackompanjera på ett 
ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt” (Skolverket, 2011, s. 104). NU-03 pekar 
på att det kan vara svårt att inom en begränsad tid lära sig många olika instrument, vilket får 
till följd att eleven inte får tillräckliga kunskaper på något instrument (Skolverket, 2005, s. 
126). 

3.2.3. Didaktik 
Didaktik omfattar hela undervisningssituationen där lärarens undervisningsmetoder med allt 
från klassrumsklimat till ensemblespel ingår. I NU -03 beskrivs flera aspekter i 
undervisningen som upplevs som viktiga faktorer, det kan vara hur relevant elever uppfattar 
undervisningen, att det finns engagerade musiklärare som är förebilder, att 
musikundervisningen görs praktisk, att ge konstruktiv kritik och genom diskussion och 
utvärdera resultatet av det man gör. Samtidigt som det ska bygga på stora utmaningar med 
mycket stöd så att man vågar ta risker (Skolverket, 2005, s. 166). 
 
Läraren har en stor del i hur eleverna ska nå kunskapskraven, förutom att inspirera eleverna, 
ge undervisningen ett intressant och relevant innehåll (Skolverket, 2005, s. 166). Läraren ska 
även skapa en miljö där kreativitet och utveckling är möjlig (Skolverket, 2005, s. 159). En 
genomtänkt pedagogik och strategi som erbjuder utmaningar för alla, är en förutsättning för 
att skapa en stimulerande miljö för både lärare och elever. Detta är kanske den viktigaste 
faktorn och kan vara mera utslagsgivande för resultatet, än tidsaspekten (Skolverket, 2005, s. 
165). 
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För att skapa meningsfull undervisning för eleverna, så att de uppfattar musikundervisningen 
som relevant, bör man enligt författarna Kempe och West vara väl förtrogen med olika typer 
av kunskapsrepresentationer, som tabulatur, noter, ackordanalyser m.m. Att vara medveten 
om vad de representerar, skapar en bra undervisningssituation (Kempe & West, 2010, s. 74). 
En del i meningskapande är att undervisningen utformas utifrån det man ska lära sig, de 
kunskapskrav som finns i ämnet, och sätter det i relation till elevens tidigare upplevelse. Detta 
tillsammans med elevernas förväntningar på undervisningen samt elevernas egen drivkraft 
(Kempe & West, 2010, s. 99). 
 
Undervisningen bör läggas upp på sådant sätt att eleven själv eller tillsammans med andra kan 
utveckla sitt spelande och öva själv i fas med sin förmåga, utan att alltid vara beroende av 
läraren (Kempe & West, 2010, s. 195). Lärarens roll blir då att stödja och kunna hjälpa till att 
när det är dags att komma vidare.  

3.2.4. Konstart 
NU -03 uppger även att det är viktigt att få ”möjligheter att visa upp vad man lärt” 
(Skolverket, 2005, s. 166). En faktor som både kan vara motivationshöjande och ger lärandet 
ett sammanhang. I ett lärande perspektiv, lyfts elevens spelande till en ny nivå med nya 
utmaningar. Att lämna den trygga undervisningssituationen i övningsrummet till att spela 
musik som ska framförs och avnjutas av en publik är ett stort steg.  

3.2.5. Motivation 
Motivation har att göra med elevens inställning till musikämnet och vad som görs på 
lektionen för att ge en känsla av sammanhang för eleven, vilket hänger mycket ihop med 
didaktiken, men även vad eleven har med sig hemifrån. Framgångsfaktorer som anges i NU -
03 är elevernas intresse för ämnet samt elevernas eget beteende med ett engagemang att vilja 
jobba hårt för att lyckas (Skolverket, 2005, s. 166). En av anledningar till detta är enligt 
undersökningar som är gjorda, att de flesta elever är positiva till musikämnet (Skolverket, 
2005, s. 10). Motivationen är en mycket viktig faktor. För att motivera eleven strävar man 
efter övningar som för eleven upplevs positivt, tillsammans med andra. Finns inte intresset 
blir det svårt att stödja eleven. ”En övergripande ambition med skolan så som det formuleras i 
läroplanerna är att knyta an till ungdomars intressevärldar och att göra skolgången till en 
lustfylld läromiljö” (Skolverket, 2005, s. 10). Även Kempe och West tar upp nödvändigheten 
av att öva, för att bli en duktig musiker behöver man öva mycket. Det viktiga är att 
övningarna uppfattas som meningsfulla. ”De elever som lyckas bäst med sin övning är de som 
förstår vad och hur de ska öva och som därför kan lägga ner många timmar utan att uppleva 
det som ett offer” (Kempe & West, 2010, s. 171). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 
För mig är lärandet i musik en komplex process där människor utvecklar förmågor som 
bygger på ett samspel med andra, ha goda förebilder och där sammanhanget är viktigt. 
Kunskap kring musik är en process där man måste utmanas till svårare uppgifter med en 
progression inom många olika områden. För att utöva musik måste man ta till sig olika 
redskap för att förmedla, förklara och förstå. Detta tankesätt är inspirerat av det socio-
kulturella perspektivet som beskrivs av Säljö i boken Lärande, skola, bildning – grundbok för 
lärare vilket företrädes främst av L.S. Vygotskij, som använder sig av begreppet medierande 
redskap och använder sig av två typer av redskap det språkliga och materiella (Säljö, 2010, ss. 
184-185). För musikens del finns en tradition att förmedla musik genom en mängd olika 
språkliga former. Det första man tänker på är naturligtvis olika symboler i form av notvärden, 
men kommunikationen sker på många olika sätt. Det kan även vara genom andra symboler, 
tecken, blickar eller bildspråk (Säljö, 2010, s. 188). Att skapa musik kräver fysiska redskap 
eller materiella redskap, som det också benämns, när det förknippas med att behärska ett 
instrument. Som med all mänsklig utveckling förändras uttrycksätten, idag kan skapande av 
musik göras exempelvis via datorer. När det sker läggs det till nya språkliga nyanser för att 
förklara det som händer, som exempel, att loopa musik (Säljö, 2010, ss. 186-187). Vid 
lärandet och framförandet av musik är både det språkliga och materiella redskapen intimt 
förknippat med varandra. Man kan istället använda sig av termen kulturella redskap, skriver 
Säljö (Säljö, 2010, s. 187). 
 
När man väl har tagit till sig de kulturella redskapen och lärt sig exempelvis att spela ett 
ackord på gitarren har man skaffat sig en färdighet. Eller med andra ord, att när man blivit 
bekant med och lärt sig använda ett instrument, genom att någon har undervisat i hur det ska 
användas, benämns det inom den sociokulturella traditionen för appropiering (Säljö, 2010, ss. 
190-191). För att komma vidare och utveckla sitt ackordspel, kommer man att behöva stöd 
och hjälp av lärare eller någon annan som vet hur man gör.  Tack vare den kunskap man redan 
har ligger det nära till hands att eleven vill utveckla sitt spelande vidare. Vygotskij förklarar 
att när man kan en färdighet ligger det nära till hands att man är mottaglig för vägledning och 
kan lära sig andra närliggande färdigheter vilket förklaras med begreppet ”den närmaste 
proximala utvecklingszonen (Zone of Proximal Development, ZPD)” (Säljö, 2010, s. 191). 
 
Utifrån elevens behov/önskan av att komma vidare, vill eleven kanske spela en speciell låt 
som för eleven innehåller nya ackord. Då gäller det att känna till elevens utvecklingszon, så 
att stödet blir det rätta. Vilket betyder att man utgår från det eleven kan och lägger till så pass 
mycket att eleven har möjlighet att klara uppgiften. Som lärare kan det ibland betyda att man 
förenklar ackord tills eleven är mogen för den färdigheten. Tills man har förstått principen hur 
ackorden tas på en gitarr, vilka ackord som passar samman, hur man läser av tabulatur system 
etc. behöver eleven stöd. När de väl förstått principerna kommer eleven inte behöva hjälp att 
komma vidare utan sköta uppgiften på egen hand. Säljö beskriver detta med begreppet 
”scaffolding” som bygger på ett stödjande av eleven, ett skelett, där stödet minskar med tiden 
(Säljö, 2010, s. 192). Det sociokulturella perspektivet kan sammanfattas med att vi 
tillsammans i ett sammanhang skapar kunskap eller som Säljö formulerat det: ”Kunskaper ses 
således inte som något som överförs mellan människor, utan snarare som något som 
människor blir delaktiga igenom pedagogiska förlopp” (Säljö, 2010, s. 195). 
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5. Metodologisk ansats och val av metod 
 
Skolan som undersökts är en friskola som har musik som ett av sina profilämnen. 
Undervisning bedrivs i helklass, som är den gängse metoden för musikundervisning, även om 
elevantalet kan vara större i kommunala skolor. Den undersökta skolan har av pedagogiska 
skäl en uttalad vision om att det inte ska vara för stora klasser. Elevantalet är begränsat till 
maximalt 22 elever i varje klass. Det unika är att det finns mer lektionstid utlagd för 
musikämnet. Vilket knyter tillbaks till min problemfråga. Vad är det som skapar en bra 
inlärningssituation för eleverna?  

Nu är det inte endast problemformuleringar man måste ta hänsyn till och ta ställning till när 
man gör en forskningsrapport. I boken Introduktion till forskningsmetodik skriver Bell om 
flera handfasta tips kring hur man gör en undersökning och vad man ska tänka på. 
En viktig del är hennes synpunkter kring etik i forskning. Att man tänker över vad man lovar, 
det är bättre att vara hederlig och inte utlova saker som man inte kan hålla. Den viktigaste 
punkten enligt mig är att få ett samtycke till intervjuerna och vara ärlig och uppriktig (Bell, 
2006, ss. 63-64). 

5.1. Etiska övervägande 
Vetenskapsrådet har givit ut skriften Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning som ställer följande fyra huvudkrav på ett forskningsprojekt: 

• Informationskravet 
Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 
syfte. 

• Samtyckeskravet 
Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

• Konfidentialitetskravet 
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 
inte kan ta del av dem. 

• Nyttjandekravet 
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 
(Vetenskapsrådet, 2002) 

 
Dessa forskningskrav har jag utgått från i min undersökning när jag valde att göra intervju 
med elever på min egen skola. Kunde det finnas några problem med att intervjua elever på 
den egna skolan? Det finns alltid skäl att fundera kring om de är i beroende ställning till mig 
som intervjuare. Min bedömning var att även om jag kände igen flera elever i urvalsgruppen 
och att jag var känd av eleverna, så undervisade jag dem inte och hade ingen del i deras 
musiklärares bedömningar. Jag undervisade själv på andra stadier och fanns därmed också i 
ett annat arbetslag. Jag vägde även in de fördelarna med att göra en undersökning på min egen 
skola där resultatet kan vara till hjälp för skolans utveckling. Då intervju underlaget var 
relativt litet, går det inte att dra generella slutsatser av resultatet. Hade jag gjort 
undersökningen på en annan skola skulle det endast vara giltigt för den skolan, och då skulle 
syftet med undersökningen gått förlorad. För de elever som blev aktuella för en intervju, 
lämnades en skriftlig information om intervjun och en fråga om ett medgivande till deras 
vårdnadshavare. De som deltog i undersökning kom att göra det av fri vilja och kunde dra sig 
ur undersökningen när de ville. För att formulera brevet till föräldrarna hade jag tagit hjälp av 
boken Introduktion till forskningsmetodik av Bell, där hon beskriver, som jag uppfattade det, 
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en elev till henne, som formulerar ett samtycke till intervju (Bell, 2006, s. 59). Jag har 
formulerat om det, för att passa till min situation (Se bilaga 2).   
 

5.2. Metod 
Jag kommer här att redovisa hur jag lade upp mitt arbete för insamling av uppgifter till min 
undersökning. Det kommer att innehålla metod för undersökningen, mitt övervägande varför 
jag valde den metoden. Det kommer även innehålla vilken målgrupp jag undersökte samt en 
motivering till varför jag tyckte målgruppen svarade mot den undersökning som jag gjort. Hur 
jag tänkte kring validitet och reliabilitet. Resultatet av undersökningen, samt en analys av 
arbetet med intervjuerna.  
Min fråga var, vilka faktorer upplevde de utvalda eleverna som viktiga, när de skulle lära sig 
spela gitarr? Vilken metod var lämpligaste att använda sig av för att få svaret på min fråga? 
Man skulle kunna tänka sig att med en enkät skulle jag fått fram vilka förutbestämda faktorer 
som eleven kunnat tänkas vara viktiga, men hade då saknat möjligheten att göra följdfrågor, 
som gör att jag kunde missat viktig information om elevens upplevelse av sitt lärande. Det 
finns många olika faktorer som påverkar läroprocessen, vilket gjorde att jag bedömde denna 
metod både som trubbig och för omfattande. Intervjumetoden är en flexibel metod och kan ge 
svar på elevernas uppfattningar, vad de anser vara faktorer som var viktigast när det gäller att 
lära sig spela gitarr. Det är en mycket tidsomfattande metod, mycket pga. av efterarbetet att 
transkribera texten från ljudinspelningarna. Det kan finnas problem med en del språkliga 
fällor i hur man ställer frågor och följdfrågor. För att få till bra intervjufrågor har jag tagit 
hjälp av boken Kvalitativa intervjuer av Trost som gett en rad bra tips kring hur man ställer 
frågor under intervjuerna och undvika språkliga fällor. Intervjuaren bör exempelvis lägga ner 
mycket arbete på att fundera kring språkliga uttryck. Beroende på vem man intervjuar kan det 
finnas ord och formuleringar som kan bli helt fel i en intervjusituation. Ett sätt att komma runt 
detta, är att formulera sig i frågor (Trost, 2010, ss. 95-110). Trost förordar att man istället för 
färdiga svarsenkäter använder sig av en intervjuguide som ett hjälpmedel i arbetet med 
kvalitativa intervjuer. Det går ut på att man formulerar ett fåtal frågeområden som man utgår 
ifrån. Det som är viktigt enligt Trost är att den som blir intervjuad får styra ordningen på 
frågorna genom de svar som lämnas (Trost, 2010, ss. 71-72). Den metod som jag ansåg var 
den bästa för den här undersökningen var en intervjuundersökning, där jag spelade in 
intervjun digitalt med min iphone. För att sedan transkribera det som jag hade användning av i 
mitt resultat- och analysarbete. Inspelningen kommer att finnas tillgänglig tills 
examensarbetet är avklarat. Därefter kommer alla filer med inspelat material raderas.  
 
För den här undersökningen hade jag riktat in mig på att intervjua ett antal elever som gick i 
åk. 9 som omfattades av totalt 21 elever. För att materialet inte skulle bli för stort, kom jag att 
lotta fram elever så att det blev åtta elever som skulle intervjuas var för sig. Att jag valde de 
här eleverna ur åk. 9 grundade sig på att alla hade fått betyg i musik och hade dokumenterat 
högre betyg än E, vid juluppehållet. Det borde innebära att alla hade erfarenheter av att lära 
sig spela gitarr.  
 
Validitet – Reliabilitet är begrepp som förknippas med kvantitativa studier och är enligt Trost 
inte direkt förenligt med kvalitativ forskning även om han hävdar att ”Självfallet skall ändå 
intervjuer och annan datainsamling ske så att data blir trovärdiga, adekvata, relevanta etc.” 
(Trost, 2010, s. 133). Trovärdigheten är en faktor som Trost lyfter fram som mycket viktigt i 
arbetet med kvalitativ forskning och gör att det krävs en stor öppenhet kring sitt 
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forskningsarbete (Trost, 2010, s. 134), vilket jag försökt att uppnå genom att klart redovisa 
etiska ställningstaganden, tillvägagångssätt samt en intervjuguide som av dess natur saknade 
eventuella följdfrågor, som bestämdes vid intervjutillfället. För analysarbetet hade jag gjort en 
sorteringsmall (se bilaga 3) som stöd för att skapa intervjuguiden och till hjälp att få en 
struktur vid bearbetning av intervjusvaren. 

5.3. Genomförande 
Måndagen den 25 Mars 2013 gjorde jag ett besök i klassen, en åk 9:a, och förklarade att jag 
ville göra en undersökning i form av individuella intervjuer och förklarade syftet med 
undersökningen. Jag frågade om de var villiga att delta i undersökningen. Närvarande vid 
detta tillfälle var 16 elever av 21. Av dessa 16 elever var det en elev som önskade att avstå 
deltagande i intervjuundersökningen. Jag delade slumpvis ut lappar numrerade 1-15 till övriga 
elever och använde mig sedan av en slumpgenerator i form av en app. RNG – 
slumptalsgenerator i min iphone som slumpade fram 8 nummer.  De elever som hade dessa 
nummer fick med sig ett medgivande (se bilaga 2) för underskrift av sina vårdnadshavare, 
som skulle åter till skolan torsdagen den 28 mars. Fördelningen blev fem pojkar och tre 
flickor. 
 
Eleverna framhöll tidigt att de inte ville göra intervjuerna utanför skoltid samt att det inte fick 
ta för lång tid, då det är många nationella prov och förberedelser för dem under den närmaste 
tiden och mycket som ska göras klart inför slutbetygen. En annan begränsande faktor att göra 
intervjuerna, var mina möjligheter att komma ifrån för att göra intervjuerna, samtidigt som 
eleverna hade möjlighet att komma från sina lektioner. Dessutom hade vi ett påsklov under 
den här perioden att ta hänsyn till. Jag hade tre inbokade tider, veckan efter påsklovet, 8-12 
april, som jag var frilagd i schemat och där det var ok för undervisande lärarna att jag tog ut 
eleverna för intervjuer. Vid första tillfället hade bara två elever med sig medgivande från sina 
vårdnadshavare, därför blev det endast dessa elever som jag intervjuade vid detta tillfälle. Vid 
nästa tillfälle hade ytterligare två elever med sig sina medgivande och jag kunde utföra 
intervjuerna. Vid sista tillfället den veckan hade de fyra återstående eleverna inte kommit ihåg 
sina medgivanden, vilket gjorde att jag ringde till deras vårdnadshavare. Jag fick då tag i tre 
av elevernas föräldrar och fick ett muntligt medgivande av två av dem. Från en av föräldrarna 
framkom det att eleven inte ville delta i undersökningen och av den anledningen inte lämnat 
medgivande. Den elev vars vårdnadshavare jag inte fick tag i via telefonkontakt, pratade jag 
med efter telefonsamtalen. Då han glömt bort detta, men räknade med att delta i intervjun, 
skulle han komma in med ett medgivande efter helgen. Måndagen den 15 april kom han med 
ett medgivande från sin vårdnadshavare och jag kunde genomföra min sista intervju. Totalt 
blev det sju genomförda intervjuer. 
 
Under intervjuerna satte vi oss i ett ledigt grupprum för att vi inte skulle bli störda. Jag satte 
mig snett bredvid, för att kunna föra ett naturligt samtal och för att mikrofonen skulle kunna 
ta upp min röst. Innan intervjun berättade jag att vi maximalt skulle hålla på i 15 minuter. Jag 
berättade vidare att undersökningen till största delen skulle baseras på deras berättelser om sitt 
lärande, utifrån några få frågor (Se bilaga 1), som jag vid behov skulle följa upp med 
följdfrågor . 

5.4. Teknisk hantering av intervju och efterarbete 
För inspelning av intervjun använde jag mig av min iphone och använde mig där av en app. 
som heter MicPro. Till den använde jag mig av en extern mikrofon/ iRig Mic som gör att jag 
fick ett bättre och framförallt en tydligare inspelning. Den inspelade filen namngav jag och 
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skickade sedan via e-post till mig själv och sparade den i min imacdator hemma. För att 
därefter raderade inspelningen i telefonen. Filen som har ett format som kallas Aiff 
konverterade jag i programmet, Quick Time Player 7 till en Wav fil som är ett mer hanterligt 
filformat i andra program, som inte är Apple produkter. Vid transkriberingen av texten 
använde jag mig av ett program som heter Audacity, som är ett gratis ljudredigeringsprogram. 
Det gav möjligheten att loopa delar av inspelningen vilket gjorde det lättare när man spolade 
tillbaka och hörde samma del många gånger. 

5.5. Analys av intervjuarbetet 
Valet att endast intervjua elever ur åk. 9 hade sina fördelar och nackdelar, den viktigaste 
fördelen var att de kan föra ett resonemang kring sitt eget lärande. De har även erfarenheten 
av att gå från nybörjare till att kunna hantera instrument. En nackdel var att de inte mindes så 
mycket av när de började lära sig att spela gitarr, speciellt för de som börjat i tidiga åldrar. Att 
fråga yngre elever hur man lär sig som nybörjare kunde varit intressant, men samtidigt kan de 
ha svårt att se sitt eget lärande. Jag har inte i denna undersökning tagit hänsyn till 
genusperspektivet, då det inte fanns med i min frågeställning. Klassen som helhet består av 11 
pojkar och 10 flickor. Vid lottningen var endast 16 elever närvarande, två flickor och tre 
pojkar var frånvarande samt totalt två flickor som sa ifrån sig sin medverkan, gjorde att det 
blev fem pojkar och två flickor som medverkade i intervjun.  
 
Att genomföra längre intervjuer i åk 9 under deras sista termin i grundskolan, visade sig vara 
svårt, då både elever och lärare är engagerade i många projekt, förberedelser inför nationella 
prov, betygssamtal m.m. Det gjorde att intervjun fick hållas lite kortare än jag först hade tänkt 
mig. Det var inte endast negativt, jag fick tänka igenom och koncentrera frågorna, för att få 
fram det som jag ville av intervjun. Att hålla min tänkta tidsplan var också något som 
försvårades av olika omständigheter. Jag hade en plan på att intervjuerna skulle ha genomförts 
innan påsklovet som inföll vecka 14, men arbetsbelastningen gjorde att det försköts till efter 
lovet. Även om jag försökte få in medgivande från vårdnadshavare innan lovet, kom lovet 
emellan. Det gjorde att flera elever glömt sina lappar. Intervjuprocessen drog på det viset ut 
längre på tiden än jag räknat med.  
 
Intervjusituationen kunde ha varit bättre om tidsplanen hade fungerat. Andra lärare hade 
diskussioner med sina elever kring hur de ligger till i sina ämnen, vilket gjorde att de tilltänka 
grupprummen var upptagna. Vi fick söka oss andra rum, där vi kunde sitta ifred under 
intervjun. Allt detta löste sig på ett bra sätt men blev ett litet stressmoment inför intervjuerna.  
 
Då jag i mitt arbete hanterar ljudfiler och inte är främmande inför inspelningsteknik var den 
tekniska biten av intervjun inga större problem. Nu gjorde jag det nog mer komplicerat än det 
behövde vara, men ljudkvalitén visade sig vara viktig, i de fall när eleven var otydlig i sitt 
svarande eller talade väldigt tyst. Att lägga över ljudfilen i ett ljudredigeringsprogram gjorde 
det enkelt att repetera vissa ord som var svåra att höra. Det blev enklare att hinna med att 
skriva, då man lyssnar på en liten bit i taget. Att använda iphone som inspelningsmedium, 
hade även den fördelen att det inte kändes främmande för eleverna som är vana att ha 
smartphones som en naturlig del i deras miljö. Efterarbetet med transkriberingen visade sig bli 
ett mycket omfattande arbete, trots att intervjutiden var kort.  
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6. Resultat och analys 
 
Jag gör här en sammanställning av de svar som jag fått under intervjutillfällena. För att 
minska risken för att någon ska bli igenkänd för sitt sätt att utrycka sig, kommer citaten göras 
om till skriftspråk utan för den skull ändra det faktiska innehållet i det som sägs. Jag har 
korrigerat språkliga egenheterna i talspråket, och andra konstigheter som blir i en 
intervjusituation, när man ska svara på frågor samtidigt som man tänker. I denna intervju 
medverkade 7 elever som utfrågades var för sig, 5 Pojkar och 2 Flickor. 
 
Min fråga var, vilka faktorer upplevde de utvalda eleverna som viktiga, när de skulle lära sig 
spela gitarr? I NU-03 (Skolverket, 2005, s. 166) har man lyft fram faktorer som ger kvalité åt 
musikundervisningen. Med dessa faktorer som grund skapade jag en sorteringsmall (bilaga 3) 
med passande rubriker. Syftet med detta var att kunna göra en jämförelse mellan vad som 
kom fram i intervjuerna och de faktorer som tidigare undersökningar uppfattat som viktiga för 
att skapa god kvalitet på musikundervisningen. Rubriker som jag använt mig av är, 
strukturella faktorer, hantverket, didaktik, konstart och motivation. Strukturella faktorer har 
med de förutsättningar som ges för musikundervisningen. Hantverket berör faktorer som kan 
gälla själva spelandet, hur man hantera instrumentet . Didaktik gäller lärarens utformning av 
musiklektionerna. Konstart är frågan om möjlighet till framträdanden. Motivation gäller vid 
allt lärande. Det krävs att man har motivationen för det man gör, speciellt i det praktiska 
övandet. Det är svårt att få fram vad eleverna tycker är viktigaste, men man får anta att det 
som framkommer i intervjun är saker som de vill ha sagt och upplever som viktigt.  

6.1. Strukturella faktorer 
Hur upplever de intervjuade eleverna, att de lärt sig spela gitarr? Fler av eleverna uttrycker sig 
att det var svårt att minnas hur det gick till. Det finns en stor spännvidd över när man började 
spela gitarr från åk 1 till åk 5, men alla dessa elever kom i kontakt med gitarren inom skolans 
musikundervisning. De flesta av de här eleverna började på den nuvarande skolan i åk 4 (min 
egen anmärkning). 
 

• Det var i tvåan eller trean, tror jag, på min förra skola, eller så var det på min nuvarande skola. 
• Mitt första ackord var nog på min förra skola, på någon musiklektion. 
• Jag har spelat piano mycket tidigt, men gitarr var det första gången på min nuvarande skola. 
• Det var i trean eller tvåan, på en musiklektion. 
• Det måste ha varit i femman på min nuvarande skola. 
• Mitt första ackord lärde jag mig under mitt första år på min nuvarande skola, i femman. 
• Det borde ha varit på min förra skola i ettan eller tvåan, som vi hade musik med en musiklärare 

från den kommunala musikskolan. 
 
De strukturella faktorerna av musikundervisningen har eleverna inte berört i intervjun, mer än 
att olika skolor lägger upp tiden för undervisningen på olika sätt. Gitarrspel introduceras för 
eleven vid olika åldrar beroende på vilken skola man gått på. Det framgår inte hur mycket 
musik de har haft. 
 
6.2. Hantverket 
Frågor kring tillgång av instrument utanför lektionstillfället, ger de allra flesta svaret att de 
har tillgång till något instrument hemma, bara en av eleverna hade ingen tillgång till 
musikinstrument i hemmet. Det instrument som dominerar är gitarren men även piano och bas 
fanns i flertalet av dessa elevers hem. Fler av eleverna hade även tillgång till många andra 
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instrument i hemmet. Det framkommer att de även har tillgång till gitarrer i anslutning till 
klassrummet för att kunna användas på andra tider än vid musiklektionerna.  
 

• Jag har en gitarr och en bas. 
• Jag har sju gitarrer, trummor, två pianon, mängder av flöjter samt en bas. 
• Ja vi har gitarr, piano, synt, bas, elgitarrer, trummor. 
• Vi har gitarr, piano, elgitarr, bas, cello, klarinett, trumpet, dragspel, munspel. 
• Jag har gitarr, piano 
• Jag har tillgång till gitarr, elgitarr och ett ostämt piano 
• Nej, inga instrument alls. 

 
Vilka svårigheter har dessa elever mött i början när de skulle lära sig spela gitarr? Det mesta 
svårigheterna som de ger uttryck för, är att det är svårt med fingersättningen och att spela på 
rätt strängar. 
 

• Det gjorde ont när man skulle hålla in strängarna på gitarren. Man får stora linjer på fingrarna 
när man tar ackorden. 

• Att spela utan plektrum, jag har alltid haft ett stort problem att spela utan det, då jag har för 
korta naglar, så träffar det nagelbanden istället, som gör väldigt ont. 

• Att slå på rätt strängar var rätt knepigt. 
• De ackord som kräver att man behöver sträcka fingrarna väldigt långt är svårt. 
• Det gäller att ha styrka i fingrarna. Jag fick tränat mycket på att få fingrarna rätt, det var 

väldigt svårt för mig 
• Jag kom aldrig ihåg var man ska hålla fingrarna. 
• Att hinna med att byta ackord. 
• Jag har väldigt korta fingrar så jag når inte allt. 

 
Eleverna upplever motoriska problem, att flytta fingrar, slå på rätt strängar, att vara stark nog i 
fingrarna, att det gör ont och fingrar är för korta som är frågan om teknik, hur man håller 
gitarren, hur man vinklar handen när man tar ackorden osv. Vid frågan har sättet att lära 
förändrat över tid? Hur upplever eleverna att de lär sig idag? Beskriver eleverna att det 
handgipliga lärandet att kunna hantera instrumentet har övergått till att utveckla spelandet. 
  

• När jag lärde mig så kunde jag knappt spela gitarr och nu kan jag spela gitarr godtagbart. 
• Nu kan jag gå vidare och lära mig nya ackord själv och jag lär mig dem snabbare. 
• Idag så vet jag hur instrumenten fungerar och har större vana med dem. 
• Jag har lärt mig att spela mera rytmiskt istället för bara raka 1.2.3.4. 

 
6.3. Didaktik 
Eleverna beskriver likheter men även en del skillnader när det gäller undervisningen av gitarr. 
Den ena delen är tillgången till gitarrer, där de som börjat spela vid andra skolor berättar om 
att de fick skicka gitarrer mellan varandra och där man på den nuvarande skolan har en egen 
gitarr. Lärarna strävar ofta från början att spela en låt tillsammans. Själva instruktionerna 
liknar dock varandra. Att läraren visar hur man ska spela, var man ska sätta fingrarna och 
sedan går runt och rättar till eleverna. Ofta utgår läraren från ett ackord, vanligast är D 
ackordet, för att sedan bygga vidare med A och G. 
 

• Vi fick låna några gitarren som räckte till en del i klassen, sedan fick vi turas om. 
• Det gick till så att alla satt i en halvcirkel runt läraren, och visade hur man skulle göra, sedan 

gick han runt och rättade till oss, sedan fick vi alla spela en låt tillsammans. 
• Sätt fingrarna på det här sättet och sedan försökte man. 
• Läraren visade exakt vart man skulle hålla fingrarna. 
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• Läraren gick runt och kollade att man höll rätt, och då var det bara att trycka kvar där och sen 
sa hon att vi skulle ta ett annat ackord, så tryckte man där samtidigt som man memorera det 
gamla ackordet. Sedan var det att träna att byta mellan dessa ackord. 

  
Lektionerna blir mera effektiva och varje elev får mer övningstid om de har tillgång till en 
egen gitarr under lektionstid. Läraren har en mycket viktig roll i början att både visa och 
instruera i grupp. Samtidigt som varje elev måste få individuella instruktioner. Att det man lär 
sig sätts in i ett sammanhang genom att musicera tillsammans. 
 
Att spela i grupp anser några av eleverna var mycket utvecklande för både lärandet och 
samspelet. Någon har även berört att det kan utveckla det egna spelandet av gitarr.  
 

• Från början var det jättesvårt att spela tillsammans, men så har vi tränat, det är mycket 
samarbete också, nu tycker jag det mest är roligt. 

• Man kan inte köra sitt eget race, utan man måste lyssna in de andra och det gör att man blir 
bättre att spela tror jag. Man får en känsla för hur alla andra spelar och man får anpassa sig och 
inte spela i sin egen takt. 

 
Ett samspel eller som man även kan kalla det ensemblespel lyfter fram andra kvalitéer i 
musicerandet som är omöjligt att komma åt med individuella lektioner. Samarbete, tajming, 
flyt i ackordbyten är förmågor som övas. 
 
Det har visat sig att behovet av läraren för att lära sig något nytt minskar, man använder sig i 
vissa fall av internet som lärare. Lärarens roll förändras till att få en mer stödjande funktion. 
 

• Jag brukar mest lära mig från youtube, om det är något nytt jag vill lära mig. Jag har lärt mig 
mycket av instruktionsvideos på youtube. 

• Jag kan fråga läraren om vad det är för ackord, så kan han visa eller så har man någon kompis 
som man kan fråga eller så finns nätet som man kan söka på. 

• Om jag ska spela en låt brukar jag gå in på någon hemsida eller brukar googla låtens namn och 
ackord för att se hur man tar ackorden till den låten. 

• Jag brukar kolla på youtube ibland, och sen lära mig det utantill. 
 
Lärandet utgår från den tidigare kunskapen med ökad progression, även om det fortfarande 
görs klassvis. Man använder sig av olika symbolspråk för att kommunicera. En elev beskriver 
det så här: 
 

• Vi sitter alla och spelar hela klassen med varsin gitarr och läraren spelar och ropar ut vilka 
ackord man tar, så har man ett papper, där det står hur man tar ackorden och när du ska ta 
ackorden och sen är det bara att spela med. De som inte klarar det får bara fortsätta tills de 
klarar det. Så det är hård träning och till slut så spelar alla med, och då går han vidare. Han går 
liksom från lättare låtar till svårare, svårare, svårare, svårare. 

6.4. Konstart 
Något som ingen av de som intervjuades berör, är de konserter som de är involverade i under 
våren. Den korta intervjutiden kan ha haft inverkan på svaren, då tiden inte fanns för att 
utveckla frågeställningarna ytterligare. 

6.5. Motivation 
Att öva mycket kräver att man kan behålla motivationen för det man gör, några elever har 
även berört detta genom att lyfta fram att det måste vara roligt det man håller på med, att det 
finns förebilder som man försöker efterlikna samt att man får uppmuntran och utmaningar i 
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det man gör.  
 

• Jag har alltid tyckt det har varit roligt med musik, så jag har nog inte tyckt det har varit så 
svårt, det har gått enkelt när det är kul. Uppmuntran är viktigt och man får utmaningar. 

• Man hör en massa andra som kan spela jättebra, då vill man kunna det själv. 
• Läraren berättade att det går bättre och bättre hela tiden, så att jag kände att jag fick motivation 

att fortsätta 
 
Vad säger eleverna att de gjort för att komma vidare? Ett av elevernas genomgående svar var 
att träna.  
 

• Tränade man på att byta ackorden, ju mer man bytte mellan ackorden, ju snabbare gick det. 
• När man gjort det ett flertal gånger efter varandra, så satte det sig bättre och bättre. 
• Jag fick träna väldigt mycket. Jag måste spela en låt många gånger för att kunna lära mig den. 

Jag spelar samma grej säkert hundra gånger tills jag kan den helt utantill. 
• Det viktigaste är väl bara att repetera det man ska lära sig, för då sitter det så småningom. 
• Jag har övat sen jag lärt mig fler ackord, sen har jag övat och övat.  
• Att sitta och nöta varje lektion i några år har väl gett sitt, så har man lärt sig att det går. 

 
De exempel eleverna tar upp är ofta sammankopplat till lektioner, dessa elever ser lektionerna 
som de viktigaste övningstillfällena, även om man har tillgång till instrument hemma. 
 
Frågan om vad hade du för betyg från höstterminen i 9:an. De svar jag fick var allt från 
betyget C till A, De flesta uttryckte en osäkerhet om vad de fick för betyg i musik.  
 

• Jag fick A i Musik, tror jag. 
• Jag tror B eller C, … B.., B tror jag. 
• Oj, Jag tror att jag hade ett C eller B, jag vet inte riktig, läraren vet.. 
• Ja, A 
• I Julas hade jag A. 
• B tror jag 
• Jag tror jag hade antingen C eller D 

 
Betygen ses ofta i debatten som en viktig motivationshöjande faktor. Det som dessa elever ger 
uttryck för är att trots att de just nu har stor press med nationella prov, ansökningar till 
gymnasiet, och diskussioner kring bedömning, inte ser musikbetyget som särskilt viktigt. 
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7. Diskussion 
 
Studien syftar till att öka musiklärarens förståelse för elevernas uppfattning om fördelar och 
nackdelar med dagens gängse undervisningsmetoder. För att få veta vad eleverna behöver, för 
att utvecklas bör man utgå från ett elevperspektiv. Vilka faktorer upplevde de utvalda 
eleverna som viktiga, när de skulle lära sig spela gitarr?  I min undersökning har jag försökt 
att kategorisera olika faktorer som kan ha betydelse för elevernas musikaliska utveckling. Vad 
har eleverna uttryckt i intervjuerna i jämförelse med tidigare undersökningar? Jag kommer att 
föra en diskussion utifrån mina egna erfarenheter och vad som framkom vid intervjuerna och i 
den lästa litteraturen. Om det finns något som skolan kan göra för att underlätta för eleverna? 
I denna jämförelse kommer jag att utgå från de faktorer som omnämns i skolverkets 
utvärdering av musikämnet, NU-03 (Skolverket, 2005). 
 

Bland de faktorer som visade sig bidra till kvaliteten i undervisningen i estetiska ämnen kan 
nämnas ämnets status uttryckt i antal veckotimmar, elevernas intresse för ämnet och hur relevant 
de uppfattade att undervisningen var, stöd för ämnet inom och utom skolan, förekomsten av 
engagerade ämnesspecialister som kunde utgöra förebilder, inriktning på praktiska, 
problembaserade aktiviteter (praktiskt musicerande), möjligheter att visa upp vad man lärt 
(performance), få konstruktiv kritik och genom diskussion utvärdera resultatet, ett 
klassrumsklimat som bygger på stor utmaning och mycket stöd så att man vågar ta risker samt 
elevens eget beteende: motivation att jobba hårt, känslighet och anlag parat med engagemang 
(Skolverket, 2005, s. 166). 

7.1. Strukturella faktorer 
Strukturella faktorer är de förutsättningar som ges för musikundervisning. Det som har med 
läroplan, ämnets status inom skolan och andra faktorer som berör skolorganisationen. För att 
lära sig spela gitarr anges i tidigare undersökningar att tidsaspekten, gruppstorlekar och 
attityder till ämnet har stor betydelse. I min undersökning tolkar jag det så att eleverna själva 
tar musikundervisningens organisation som något naturligt, då de inte har mycket annat att 
jämföra med. Att eleverna på skolan lyckas med att nå ett högre betyg än E nivå, indikerar på 
att det finns framgångsrika strukturella faktorer som ger detta resultat. Den undersökta skolan 
har fördubblad tid med musik i jämförelse med vad som anges i timplanen för grundskolan, 
vilket är en faktor som lyfts fram som viktig i litteraturen. Att de har mycket musik är något 
som de medverkande eleverna inte har nämnt i undersökningen. Finns det fler faktorer än 
veckotimmar, som är av betydelse för att vara framgångsrik? Att börja med instrument tidigt 
är också en faktor, som man kan fundera över. Inom gruppen som blev intervjuade skilde det 
många år mellan när de började spela gitarr i skolan för första gången. Nu kunde jag inte i den 
här undersökningen utläsa om det finns ett samband med att börja tidigt med att spela gitarr 
och få högre betyg. Skolan har även ett uttalat profilområde som heter musik och kreativa 
uttrycksätt, vilket gör att det finns stor legitimitet för musikämnet på skolan. I intervjuerna 
kan man även tolka in att eleverna har stöd hemifrån, genom den stora tillgång av olika 
instrument som fler av eleverna uppger att de har i hemmet. Dessutom har eleverna, som 
några berörde i intervjuerna, tillgång till gitarrer i skolan som hänger i anslutning till 
klassrummet. En ytterligare faktor som inte framgår så tydligt, är att det finns två grupprum 
som är fullt utrustade för övning av ensemblespel. Tillgången till instrument är något som 
några elever har berört i intervjuerna, en elev sa, ”vi sitter alla och spelar, hela klassen med en 
varsin gitarr”. Att det finns gitarrer till alla gör det enklare att bedriva undervisning och ger 
mycket övningstid. Anpassningen av instrument till individen är något som inte berörs vare 
sig i den valda litteraturen eller vid intervjuerna. Eleverna har i undervisningen tillgång till två 
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olika storlekar av gitarrer och vissa av gitarrerna är strängade för elever som är vänsterhänta. 
Det leder oss över till den hantverksmässiga delen av att lära sig spela gitarr. 

7.2. Hantverket 
Tillgången till instrument har vi berört som del för att få mycket övningstid. Bland de faktorer 
som är viktiga för kvalitén av undervisningen omnämns inte hantverket, att lära sig spela 
gitarr. Det är enligt mig en viktig faktor för att kunna klara de kunskapskrav som ställs av 
skolverket. Flera elever uttrycker i intervjuerna att de i början har haft svårigheter med att lära 
sig spela gitarr och att det ofta hängde ihop med speltekniken. Det framgår även av 
intervjuerna att de även senare har svårt när de ska lära sig svårare ackord att fingrarna inte 
räcker till. När de väl har lärt sig tekniken har de lättare att gå vidare på egen hand. Det finns 
även andra aspekter gällande instrumentet. Instrumenten bör anpassas till de svårigheter 
eleverna upplever att de har. Förutom att de finns i olika storlekar och är strängade för både 
vänster- och högerhänta, är det viktig att de är lättspelade. Det kan innebära att strängar inte är 
för hårda och att de inte ligger för högt från greppbrädan. Det är en didaktisk utmaning att 
under en begränsad tid lära ut ett hantverk som att spela gitarr till många elever samtidigt. 

7.3. Didaktik 
Didaktiken är ett begrepp som omfattar undervisningssituationen, lärarens 
undervisningsmetoder och ensemble spel. Mycket tid i början går åt enligt eleverna, att 
läraren ska se varje elev och ge individuella instruktioner. Eleverna måste lära sig 
fingersättning, hur de ska slå på strängarna och en mängd andra tekniska detaljer. Där har 
gruppstorleken en stor betydelse, när det blir fler elever blir det svårare att ge tillräcklig tid för 
de individuella instruktionerna. Att eleverna har tillgång till instrument hemma är en stor 
fördel som gör det möjligt att öva hemma, men det stora arbetet görs på lektionstid. Lärarens 
roll för elevens utveckling är en avgörande faktor. Att skapa en undervisningssituation där 
alla är med i processen och samtidigt skapa en tillräckligt utmanande progression ställer stora 
krav på undervisningen. Det blir extra tydligt då en av intervjupersonerna uttrycker både en 
frustration men samtidigt en förståelse över att när man under några terminer gjort svårare och 
svårare övningar plötsligt var tvungen att backa i svårighetsgrad på övningarna, för att få med 
nya elever som inte fått samma undervisning på deras tidigare skola. En viktig del i att göra 
musikundervisningen meningsfull har enligt eleverna varit att spela i ensemble och göra egna 
låtar. Lärarens roll förändras under denna process, från att fysiskt hjälpa eleverna med att sätta 
fingrar på rätt plats till att finnas tillhands och stödja och hjälpa när de vill komma vidare. Att 
spela i smågrupper för att sedan spela upp det för klasskamraterna har både varit svårt och 
roligt men att spela inför publik är den riktigt stora utmaningen. 

7.4. Konstart 
Musiken som konstart är för mig när man låter andra ta del av det som framförs. Trots att 
eleverna är involverade i ett flertal konserter under året, var det ingen av dem som berörde 
detta under intervjun. Den konsert som troligtvis betyder mest för lärandet är den 
avslutningskonsert 9:orna gör för sina föräldrar, där mycket av materialet är egna låtar. 
Att framföra musik för andra uppfattar jag som en del i motivationen till att öva.  

7.5. Motivation 
Motivationen har att göra med elevens inställning till musik ämnet och vad som görs, på 
lektionen vilket hänger mycket ihop med didaktiken. Men även vad eleven har med sig 
hemifrån. Det positiva är att de flesta elever är positiva till musikämnet (Skolverket, 2005, s. 
10). De elever jag träffade vid intervjuerna var alla positivt inställda till musikämnet, och 
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motiverade att öva. Det som ofta nämns är att man tränade för att nå ett visst resultat. Att lära 
sig en viss låt. Det som förvånade mig var att ingen tog upp att de tränade för vissa 
framträdanden, men det kan även vara att intervjutiden var för kort och komprimerad, att 
vissa delar föll bort när man inte uttryckligen frågar kring detta. En annan motivationshöjande 
faktor brukar man nämna betyg. Det verkar som musikbetyget inte har en sådan effekt. Flera 
av eleverna hade inte klart för sig vad deras senaste musikbetyg var. 

7.6. Slutsats 
Studien syftade till att öka musiklärarens förståelse för elevernas uppfattning om fördelar och 
nackdelar med dagens gängse undervisningsmetoder. På vilket sätt har jag utifrån den 
litteratur jag läst och de intervjuer jag gjort, ökat min förståelse av elevers uppfattning kring 
gängse undervisningsmetoder? Som undersökningen pekar på, är det många faktorer som 
måste samverka för att nå ett bra resultat. Med det faktum att skolan har musikprofil, kan man 
förvänta sig att de elever som sökt sig till skolan i grunden har en positiv inställning till 
musikämnet. Nu har jag inte undersökt detta, men det kan ha en viss påverkan. Det finns även 
andra primära orsaker till elevernas skolval, där missnöjet med den skolan eleverna kommer 
från, är en vanlig faktor. Förutom att skolan har många av de positiva faktorer som krävs, gott 
om musikundervisningstid, bra musiklokaler, många instrument och många möjligheter till 
uppträdande så finns något som är särskilt viktigt, skolans och i synnerhet lärarens inställning 
till lärandet. Det finns positiva förväntningar att alla kan, och att alla ska vara med på tåget, 
vilket jag tror är en viktig framgångsfaktor. I intervjuerna framkommer det, att när det 
kommer nya elever eller när några av eleverna inte klarar övningarna, tar läraren några steg 
tillbaks och övar de svårigheter som finns tills alla i gruppen klarar det. Ett förhållningssätt 
som eleverna tar med sig, när de ska öva själva i grupper.  Min undersökning pekar på att det 
som sker i musikundervisningen på skolan upplevs som särskilt viktigt för eleverna. Det är 
vid skolans musikundervisning som eleverna först börjar spela gitarr, även om det finns 
tillgång till instrument hemma. I intervjuerna framgår även problematiken med att arbeta i 
helklass, att det är många som behöver hjälp, speciellt när man börjar spela gitarr. Även om 
man har många gitarrer och mycket tid, är den individuella hjälpen viktig.  
 
Resultaten av denna jämförelse visar en överstämmelse med tidigare forskningsresultat. Fler 
av de faktorer som angivits i tidigare forskning var genomförda på den undersökta skolan, 
vilket avspeglade sig i elevernas resultat. Slutsats av detta är, att det går att med en 
genomtänkt plan för musikundervisningen ge eleverna bra förutsättningar. Vilket kan göra att 
skillnader mellan resursstarka och resurssvaga elever minskar.  
 
Ett framtida forsknings-/utvecklingsområde som jag vill lyfta fram i min undersökning är det 
didaktiska dilemmat, att inom ramen för klassundervisning ge elever en nivåanpassad och 
individuell hjälp, med att hantera ett instrument.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Elevfrågor 
 
Vad heter du? 
 
Vilket musikbetyg hade du i julas? 
 
Har du tillgång till gitarr utanför lektioner på skolan.? 
 
Kan du berätta om när du lärde dig ditt första ackord? 
 
Är det skillnad på hur du lär dig att spela ackord idag? 
 



 

   

Bilaga 2: Medgivande till intervju 
Hej 
Jag håller på att göra ett examensarbete inom arbetsområdet musikdidaktik på Karlstad 
Universitet. med syfte att titta på hur man ”lär” sig. 
Rapportens huvudsyfte är att göra en uppsats inom utbildningens ram.  

Att ”kunna” spela olika instrument är en viktig del i kunskapskraven, som är underlag för 
betygsbedömningen. 

För att få svar på en del frågor behöver jag göra intervjuer av elever, och vill med detta 
klargöra hur materialet kommer att hanteras. 

Uttagningen till intervjuerna sker genom en lottning av alla i åk 9. Jag kommer inte i förväg 
veta vilka som blir uttagna för intervju. Ni som får detta brev är vårdnadshavare till son/dotter 
som blivit lottad och själv accepterat att vilja vara med på intervjun. 

Alla deltagarna ska vara anonyma. 

All information kommer att behandlas konfidentiellt, i utbildningen kommer kurskamrater 
och handledare kunna läsa arbetet, för att kunna läsa och kommentera texten i rapporten. 
Grunddata (inspelning av intervju och avskrifter) kommer finnas tillgänglig för examinator 
och respondent. Efter rapportens färdigställande och godkännande kommer all grunddata att 
förstöras. 

I detta arbete har jag tänkt mig att göra intervjuer som spelas in, för att kunna göra en avskrift 
i efterhand. Ljudinspelningen finns endast som stöd för minnet för att slippa anteckna under 
själva intervjusituationen. Mina frågeställningar kommer att beröra elevers uppfattningar om 
deras musicerande. 

Om ni har frågor angående undersökningen kan ni höra av Er till mig. 
Nils-Gunnar Belin 

nils-gunnar.belin@friskolanmosaik.se 
070-5450187 
Jag har tagit del av ovanstående och accepterar att  

 

______________________________________________medverkar i undersökningen. 
  (Elevens namn)     
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Åter senast 28 mars (Innan påsklov) 



 

   

Bilaga 3: Sorteringsmall 
 
Strukturella  

 
Hantverket 

 
Didaktik 

 
Konstart 

 
Motivation 


