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Studiens	  syfte	  är	  att	  undersöka	  vad	  verksamma	  pianopedagoger	  har	  för	  erfarenheter	  av	  grupp-‐
undervisning	   och	   samspelsmöjligheter	   för	   nybörjarpianoelever.	   I	   bakgrundskapitlet	   ges	   en	  
överblick	   vad	   som	   finns	   skrivit	   om	   samspel,	   pianogruppundervisning,	   traditioner	   inom	  piano-‐
undervisning	   och	   material	   för	   grupper.	   Därefter	   följer	   en	   presentation	   av	   tidigare	   forskning	  
inom	  ämnesområdet.	  Den	  teoretiska	  utgångspunkten	  för	  studien	  utgörs	  av	  det	  sociokulturella	  
perspektivet	  på	  lärarande	  och	  kommunikation.	  

Det	  insamlade	  datamaterialet	  består	  av	  kvalitativa	  intervjuer	  med	  fyra	  verksamma	  pianopeda-‐
goger	  som	  har	  erfarenheter	  av	  samspel	  och	  gruppundervisning	  för	  piano.	  I	  resultatkapitlet	  be-‐
skrivs	  informanternas	  erfarenheter	  av	  gruppundervisning,	  samspel,	  förutsättningar	  och	  materi-‐
al.	   Resultatet	   berättar	   att	   yttre	   ramfaktorer	   (som	   instrument	   och	   tjänst)	   liksom	   inre	   ramfak-‐
torer	  (som	  pedagogens	  intresse	  och	  motivation)	  har	  stor	  betydelse	  för	  hur	  undervisningen	  blir.	  
Andra	  aspekter	  som	  tas	  upp	  av	  informanterna	  är	  bland	  annat	  gruppdynamik,	  vikten	  av	  puls	  och	  
lyssnande	   i	   samspelssituationer	   samt	   tillvägagångssätt	   för	   att	   hitta	   passande	   material.	   I	   det	  
avslutande	   diskussionskapitlet	   lyfts	   delar	   av	   studiens	   resultat	   till	   diskussion	   i	   relation	   till	   det	  
sociokulturella	  perspektivet	  på	  lärande	  samt	  till	  tidigare	  litteratur	  och	  forskning.	  En	  slutsats	  är	  
att	  pianoeleven	  i	  grupp	  får	  möjlighet	  att	  tillägna	  sig	  andra	  kunskaper	  än	  den	  individuella	  eleven.	  
En	  annan	  slutsats	  är	  att	  om	  inte	  gruppdynamiken	  fungerar	  så	  fungerar	  inte	  heller	  det	  musika-‐
liska	  samspelet	  eller	  något	  annat	  moment.	  

	  

Nyckelord:	   Pianoundervisning,	   gruppundervisning,	   samspel,	   gruppdynamik,	  material,	   redskap,	  
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The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  to	  investigate	  active	  piano	  teachers’	  experiences	  of	  group	  teaching	  
and	  interaction	  opportunities	  for	  new	  beginner	  in	  piano.	  The	  background	  chapter	  provides	  an	  
overview	  of	  what's	  written	  about	  the	  interplay,	  piano	  tutorials,	  traditions	  in	  piano	  teaching	  and	  
materials	  for	  groups,	  followed	  by	  a	  presentation	  of	  previous	  research	  in	  the	  field.	  The	  theoreti-‐
cal	  starting	  point	  for	  the	  study	  consists	  of	  the	  socio-‐cultural	  perspective	  on	  learning	  and	  com-‐
munication.	  

The	   collected	  data	  material	   consists	   of	   qualitative	   interviews	  with	   four	   active	   piano	   teachers	  
who	  have	  experience	  of	  interaction	  and	  group	  lessons	  for	  piano.	  The	  results	  chapter	  describes	  
the	   informants'	   experiences	   of	   group	  work,	   interaction,	   conditions	   and	  materials.	   The	   result	  
tells	   that	   external	   frame	   factors	   (such	   as	   instruments	   and	   services)	   as	  well	   as	   internal	   frame	  
factors	  (as	  educator	  interest	  and	  motivation)	  have	  important	  implications	  for	  how	  the	  teaching	  
will	  be.	  Other	  issues	  raised	  by	  informants	  are	  group	  dynamics,	  the	  importance	  of	  pulse	  and	  lis-‐
tening	   in	   interaction	  situations	  and	  approaches	  to	   find	  suitable	  materials.	  The	  concluding	  dis-‐
cussion	  chapter	  highlights	  parts	  of	  the	  study’s	  results	  discussed	  in	  relation	  to	  the	  socio-‐cultural	  
perspective	  on	  learning,	  and	  the	  previous	  literature	  and	  research.	  One	  conclusion	  is	  that	  piano	  
students	  in	  a	  group	  have	  the	  opportunity	  to	  learn	  other	  skills	  than	  the	  individual	  student.	  An-‐
other	  conclusion	  is	  that	  if	  the	  group	  dynamic	  doesn’t	  function,	  so	  does	  not	  the	  musical	  interac-‐
tion,	  or	  any	  other	  elements.	  

Key	  words:	  Piano	  teaching,	  group	  teaching,	  interaction,	  group	  dynamic,	  materials,	  tools,	   inspi-‐
ration,	  socio-‐cultural	  perspective	  
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Förord	  

Jag	  vill	  tacka	  alla	  mina	  informanter	  för	  deras	  deltagande	  och	  min	  handledare	  Olle	  Tivenius	  för	  
tålmodig	   handledning.	   En	   innerligt	   tack	   till	   Jakob,	   för	   stöttning,	   tålamod	   och	   språklig	   gransk-‐
ning.	  Ett	  stort	  tack	  också	  till	  Therese,	  Liv,	  Mariakyrkan	  och	  andra	  vänner	  för	  läsning,	  kommenta-‐
rer	  och	  stöttning	  längs	  vägen.	  

	  

Helena	  Norberg	  
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1	  Inledning	  

1.1	  Inledande	  text	  

När	  jag	  var	  6	  år	  började	  jag	  sjunga	  i	  barnkör,	  vilket	  då	  var	  min	  första	  kontakt	  med	  mer	  organise-‐
rad	  musikundervisning.	  Vid	  8	  års	  ålder	  började	   jag	   ta	  pianolektioner	  och	   sedan	  dess	  har	  mitt	  
musikutövande	  samt	  intensiteten	  i	  musikutbildningarna	  varierat	  genom	  åren.	  Under	  de	  senaste	  
tio	  åren	  har	  jag	  återkommande	  frågat	  mig	  själv	  varför	  jag	  spelar	  och	  svaret	  har	  alltid	  blivit:	  jag	  
tycker	  om	  att	  spela	  tillsammans	  med	  andra.	  Eftersom	  jag	  var	  en	  relativt	  god	  notläsare	  på	  gym-‐
nasiet,	  hamnade	   jag	  mest	   in	   i	  den	  klassiska	  musiken.	  Som	  klassisk	  pianist	  är	  det	  vanligast	  att	  
spela	  solostycken,	  vilket	  egentligen	  inte	  passade	  mig	  särskilt	  bra.	  Senare	  bytte	  jag	  till	  och	  med	  
folkhögskola,	  främst	  på	  grund	  av	  att	  jag	  ville	  ha	  mer	  utrymme	  samt	  undervisning	  i	  ensemblespel	  
och	  kammarmusik	  på	  schemat.	  	  

Samspelet	  med	  andra	  har	  gett	  mig	  väldigt	  mycket	  mersmak	   för	  musik	  och	  utvecklat	  mig	   rent	  
musikaliskt.	  Det	  har	  varit	  en	  social	  glädje,	  en	  glädje	  att	  gemensamt	  skapa	  något	  ihop	  som	  verk-‐
ligen	  har	  förstärkt	  min	  motivation	  till	  att	  spela	  musik.	  Tyvärr	  existerade	  dessa	  samspelsmoment	  
väldigt	   sällan	   under	   min	   tid	   som	   nybörjarpianoelev.	   I	   skrivande	   stund	   –	   som	   nästan	   färdig	  
pianopedagog	  –	  har	  jag	  ställt	  mig	  frågor	  som	  rör	  just	  nybörjarpianoundervisning	  och	  pianoele-‐
vens	  möjligheter	  till	  samspel.	  

Många	  musik-‐/kulturskolor	  –	  av	  relativt	  oreflekterad	  tradition	  tror	  jag	  –	  erbjuder	  ofta	  sina	  stråk-‐	  
och	  blås-‐	  nybörjarelever	  att	  tidigt	  medverka	  i	  nybörjarorkestrerar.	  Detsamma	  gäller	  sång,	  som	  
barnkörer	  m.m.,	  men	  där	   individuella	   sånglektioner	   vanligtvis	   inte	   ges	   förrän	   eleverna	   är	   lite	  
äldre.	  Min	  erfarenhet	  och	  uppfattning	   säger	  att	  pianoeleven	  ganska	   länge	  blir	   lämnad	   för	   sig	  
själv,	  kanske	  enbart	  på	  grund	  av	  tradition,	  utan	  en	  större	  möjlighet	  till	  samspel	  med	  andra	  ele-‐
ver	  på	  samma	  nivå	  eller	  samspel	  överhuvudtaget	  inom	  skolans	  regi.	  Samtidigt	  verkar	  det,	  enligt	  
min	  uppfattning,	  som	  gruppundervisning	   i	  piano	  bli	  vanligare	  och	  vanligare	  på	  kulturskolorna,	  
främst	  på	  grund	  av	   sämre	  ekonomi	  och	   inte	   för	  att	  pedagogerna	  vill	   utveckla	  gruppundervis-‐
ning.	  För	  att	  möjliggöra	  samspel	  mellan	  elever,	  i	  undervisande	  form,	  är	  det	  faktiskt	  nödvändigt	  
med	  grupplektion,	  även	  om	  undervisningen	  inte	  enbart	  behöver	  ske	  i	  grupp.	  

Jag	  är	   intresserad	  av	  hur	  pianopedagoger	  ser	  på	  gruppundervisning	  och	  samspel.	  Exempel	  på	  
frågor	  jag	  ofta	  ställt	  mig	  är:	  Finns	  det	  några	  pedagoger	  som	  arbetar	  med	  att	  ha	  samspel	  som	  en	  
given	  plats	  redan	  från	  början	  i	  sin	  undervisning?	  Hur	  tänker	  pianopedagogerna	  runt	  detta	  med	  
samspel	  och	  gruppundervisning?	  Vad	  finns	  det	  för	  förutsättningar,	  fördelar	  och	  problem?	  Vad	  
har	  samspel	  för	  betydelse	  för	  elevens	  musikaliska	  utveckling?	  Vad	  är	  viktigt	  att	  lära	  sig	  vid	  sam-‐
spels	  situationer	  och	  hur	  kan	  dessa	  tillfällen	  möjliggöras?	  

Jag	  vill	  med	  detta	  arbete	  ta	  reda	  på	  hur	  samspel	  används	  i	  nybörjarundervisning	  i	  piano	  och	  vad	  
det	  har	  för	  betydelse	  för	  pianoelevens	  musikaliska	  utveckling.	  Detta	  skulle	  jag	  själv	  ha	  mycket	  
nytta	  av	  i	  min	  roll	  som	  pianopedagog	  och	  förhoppningsvis	  ge	  andra	  pianopedagoger	  inspiration	  
om	  hur	  gruppundervisning	  och	  samspel	  kan	  användas.	  
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1.2	  Problemområde,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  

Det	   verkar	   som	   om	   pianoelever	   i	   nybörjarstadiet	   sällan	   får	   tillfälle	   till	   samspel	   eller	   som	   jag	  
skulle	  kalla	  ett	  socialmusikaliskt	  sammanhang	  jämfört	  med	  andra	  instrumentgrupper	  och	  att	  de	  
därmed	  blir	  undanhållna	  vissa	  grundläggande	  musikaliska	  kunskaper	  samt	  möjligheten	  till	  sam-‐
spelandets	  glädje.	  Samtidigt	  blir	  gruppundervisning	  i	  piano	  mer	  och	  mer	  vanligt,	  eventuellt	  på	  
grund	  av	  besparingsskäl,	  och	  många	  pedagoger	  känner	  sig	  tvingade	  att	  undervisa	  i	  grupp	  samti-‐
digt	  som	  de	  har	  en	  ganska	  negativ	  bild	  av	  gruppundervisning.	  Dessutom	  är	  de	  troligen	  mycket	  
villrådiga	  i	  metodiken.	  Frågor	  som	  uppstår	  är:	  Går	  dessa	  båda	  problem	  att	  förena	  till	  en	  peda-‐
gogisk	  vinst?	  Vad	  anser	  pedagoger	  som	  arbetar	  eller	  har	  arbetat	  med	  gruppundervisning	   i	  pi-‐
ano?	  Vilka	  är	  de	  positiva	  och	  negativa	  sidorna?	  Hur	  viktigt	  anser	  pedagogerna	  att	  samspel	  är	  för	  
musikutövande	   i	  helhet?	   I	   vilka	  moment	  kan	  samspel	   ingå	  och	  vad	  anser	  pedagogerna	  att	  de	  
gör	  i	  sin	  undervisning?	  Det	  verkar	  också	  som	  om	  pianopedagoger	  ofta	  saknar	  kunskap	  om	  för-‐
utsättningar	   och	  möjligheter	  med	   gruppundervisning	   som	   skulle	   kunna	   innebära	   fördelar	   för	  
såväl	  lärare	  som	  elever.	  Detta	  innebär	  ett	  problem	  då	  pianopedagoger	  –	  av	  olika	  skäl	  –	  allt	  of-‐
tare	  måste	  arbeta	  i	  denna	  form.	  

Studiens	  syfte	  är	  att	  undersöka	  verksamma	  pianopedagogers	  uppfattningar	  om	  och	  erfarenhet-‐
er	  av	  gruppundervisning	  och	  samspelsmöjligheter	  för	  nybörjarpianoelever.	  

Detta	  syfte	  uppnås	  genom	  att	  besvara	  följande	  forskningsfrågor:	  

1. Vad	  har	  pedagogerna	  för	  erfarenheter	  av	  gruppundervisning?	  

2. Vilka	  förutsättningar	  anser	  pedagogerna	  krävs	  för	  att	  samspel	  ska	  vara	  möjligt?	  

3. Vilka	  effekter	  ser	  pedagogerna	  att	  samspel	  får	  på	  elevernas	  musikaliska	  utveckling?	  

4. Vilka	  pedagogiska	  verktyg	  använder	  pianopedagogerna	  sig	  av	  i	  samband	  med	  gruppun-‐
dervisning?	  

Studiens	  metod	  är	  kvalitativa	  intervjuer	  och	  resultatet	  analyseras	  utifrån	  ett	  sociokulturellt	  per-‐
spektiv.	  

	   	  



9 
	  

2	  Bakgrund	  

I	  detta	  kapitel	  presenteras	  litteratur	  som	  är	  relevant	  för	  ämnesområdet	  samt	  tidigare	  forskning.	  
Därefter	  följer	  en	  presentation	  av	  det	  teoretiska	  perspektivet	  som	  studien	  grundar	  sig	  på.	  

2.1	  Litteratur	  inom	  området	  

Då	  forskning	  inom	  studiens	  område	  inte	  funnits	  så	  länge	  och	  den	  inte	  är	  särskilt	  omfattande	  har	  
jag	  utöver	  forskningslitteratur	  samlat	  bakgrundslitteratur	  från	  dagstidningar	  och	  praktiker	  i	  den	  
mån	  jag	  funnit	  den	  vara	  relevant	  för	  studiens	  syfte	  och	  forskningsfrågor.	  	  

2.1.1	  Om	  samspel	  

Ordet	   samspel	   beskrivs	   i	   Svenska	  Akademins	   ordbok	   bland	   annat	   som	   samverkan	  mellan	   två	  
eller	  flera	  spelande,	  i	  ett	  teatersällskap,	  i	  en	  musikensemble,	  i	  kortspel	  eller	  bollsport,	  och	  an-‐
vänds	  ofta	  med	  en	  beskrivning	  om	  samverkan	  är	  god	  eller	   inte.	  Samspel	  kan	  också	  benämnas	  
som	  samverkan	  eller	  växelverkan	  mellan	  varelser,	  föremål	  eller	  företeelser	  (SAOB,	  2013).	  

I	  undervisningssammanhang	  pratas	  det	  ibland	  om	  samspel	  och	  syftar	  oftast	  på	  socialt	  samspel,	  
interaktion	  mellan	   lärare-‐elev,	  elev-‐elev	  eller	   interaktion	  mellan	  elev-‐omvärlden.	  Ur	  ett	  socio-‐
kulturellt	  perspektiv	  är	  detta	  det	  viktigaste	  att	   tänka	  på	   i	  en	   lärarande	  situation	   (Säljö,	  2000).	  
Eftersom	  detta	  arbete	  handlar	  om	  hur	  pianoelever	  kan	  få	  spela	  tillsammans	  så	  ska	  jag	  även	  titta	  
på	  det	  så	  kallade	  musikaliska	  samspelet.	  Då	  står	  ordet	  samspel	   för	  en	  musikalisk	  aktivitet	  där	  
två	  eller	  flera	  elever	  spelar	  tillsammans.	  I	  relation	  till	  det	  sociokulturella	  perspektivet	  har	  miljön	  
en	  väsentlig	  inverkan	  och	  betydelse	  för	  att	  ett	  musikaliskt	  samspel	  ska	  kunna	  uppstå.	  

2.1.2	  Instrumentalundervisning	  i	  grupp	  

Den	  obligatoriska	  skolan	  är	  en	  plats	  där	  eleverna	  spenderar	  stor	  del	  av	  sin	  tid	  och	  där	  är	  inter-‐
aktion	  och	  observation	  en	  del	  av	   lärandeprocessen	  (Burkett	  1982).	  Även	  i	  den	  svenska	  musik-‐
undervisningen	  har	  ensemblemusicerande	  haft	  en	  stark	  ställning	  de	  senaste	  decennierna	  (Zan-‐
dén,	   2010).	   Lidman	  &	   Johansson	   (2005)	  menar	   att	   det	   inte	   alltid	   har	   varit	   en	   självklarhet	   in-‐
strumentalundervisningen	  ska/kan	  ske	  i	  grupp.	  Sedan	  70-‐talet	  har	  diskussionerna	  om	  huruvida	  
instrumentalundervisning	   ska	   ske	   i	   grupp	   eller	   inte,	   varit	  mer	   påtagliga.	   Tidigare	   var	   den	   en-‐
skilda	  undervisningen	  dominerande	  i	  undervisningen	  på	  den	  kommunala	  musikskolan.	  De	  rös-‐
ter	  som	  höjdes	  för	  gruppundervisning	  vilade	  bland	  annat	  på	  ett	  humanistiskt	  vetenskapligt	  so-‐
ciokulturellt	  perspektiv,	  för	  att	  bättre	  ta	  till	  vara	  på	  musikens	  sociala	  aspekter,	  men	  även	  på	  de	  
ekonomiska	  fördelarna	  och	  för	  att	  kunna	  nå	  ut	  till	  fler	  barn	  och	  ungdomar.	  Under	  80-‐talet	  ut-‐
vecklades	   flera	   olika	   typer	   av	   gruppundervisningsmetoder	   men	   samtidigt	   som	   den	   enskilda	  
undervisningen	  fortfarande	  var	  dominerande	  (a.a.).	  Dessutom	  visar	  forskning	  (Rostvall	  &	  West,	  
2001)	  att	  det	  fortfarande	  var	  så	  i	  början	  av	  2000-‐talet.	  

Det	  har	  oftast	  upplevts	  som	  om	  enskild	  undervisning	  står	  i	  strid	  mot	  gruppundervisning.	  En	  an-‐
ledning	  kan	  vara	  att	  undervisningsformerna	  oftast	  kopplats	  ihop	  med	  de	  motstående	  musikpe-‐
dagogiska	  traditionerna,	  den	  borgerliga	  och	  den	  folkliga	  (Rostvall	  &	  West,	  1998).	  I	  den	  borger-‐
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liga	  musikpedagogtraditionen	   står	   det	  musikaliska	   verket	   och	   de	   instrumentaltekniska	   färdig-‐
heterna	  i	  centrum,	  vilket	  främst	  har	  representerats	   i	  den	  klassiska	  musiken.	  Enskilda	  lektioner	  
var	   passande	  när	   undervisningen	   var	   uppbyggd	   kring	   en	   strikt	   systematisk	   progression.	   I	   den	  
folkliga	   traditionen,	   som	  främst	   företrätts	  av	   folkmusiken	  och	  den	  afro-‐amerikanska	  musiken,	  
har	  tyngdvikten	  mer	  lagts	  på	  musikens	  funktionella	  betydelse	  samt	  det	  sociala	  sammanhanget.	  
Denna	  mer	   informella	   undervisning	   utgick	   från	   samspelssituationen,	   helheten	   i	   musiken	   och	  
dess	  färdiga	  uttryck	  (Lidman	  &	  Johansson,	  2005).	  

Vad	  är	  det	  som	  talar	  för	  gruppundervisning,	  förutom	  att	  eleverna	  är	  vana	  från	  vanliga	  skolan?	  
En	   stark	   ståndpunkt	  är	  att	  möjligheten	   till	   samspel	  ökar,	   som	  kan	  berika	  och	  utöka	  den	   icke-‐
verbala	   undervisningen	   (Schenck,	   2000).	   Dessutom	   kan	   eleverna,	   i	   en	   stimulerande	   och	   god	  
atmosfär,	  lära	  sig	  av	  varandra	  och	  vara	  varandras	  förebilder.	  Eleverna	  kan	  lära	  sig	  förstå	  varand-‐
ras	  problem	  och	  hjälpa	  till	  att	  utforska	  olika	  lösningar	  (Burkett,	  1982).	  	  

Norska	   pedagoger	   som	   arbetar	   med	   gruppundervisning	   upplever	   att	   teknikarbetet	   blir	   mest	  
effektivt	  i	  grupper.	  De	  påstår	  att	  eleverna	  lär	  sig	  mer	  från	  varandra	  än	  från	  pedagogen,	  att	  de	  
lättare	   tar	  upp	   impulser	   från	  varandra	  än	   från	  pedagogen.	  Alla	  eleverna	   strävar	  efter	   samma	  
mål	  och	  känner	  en	  samhörighet	  i	  det.	  Detta	  kan	  jämföras	  med	  den	  hopplöshet	  som	  den	  indivi-‐
duella	  eleven	  kan	  känna	   som	  enbart	  har	  den	  ”allvetande”	  pedagogen	  att	   referera	   till	   (Liseter	  
Dehli,	  Fostås	  &	  Johnsen,	  1980).	  

I	   den	   norska	   boken	   Spille-‐synge-‐laere-‐sammen,	   Instrumental-‐	   og	   vokalundervisning	   i	   grupper	  
(Liseter	  Dehli	  et	  al.	  1980)	  beskriver	  författarna	  vad	  de	  anser	  är	  gruppundervisning	  i	  instrumen-‐
talpedagogens	  kontext.	  De	  anser	  att	  gruppundervisning	  är	  när	  alla	  elever	  spelar	  på	  samma	  typ	  
av	   instrument	   (eller	   nära	   besläktade)	   och	   huvudsakligen	   får	   sin	   instrumentala	   undervisning	   i	  
gruppen.	   Dessutom	   bör	   eleverna,	   så	   mycket	   som	   möjligt,	   ha	   samma	   undervisnings	   materi-‐
al/aktiviteter	  och	  att	  alla	  deltar	  engagerat	  i	  alla	  aktiviteter	  under	  lektionen.	  

En	  av	  de	  stora	  fördelarna	  med	  gruppundervisning	  är	  möjligheten	  till	  musikaliskt	  samspel.	  Som	  
Liseter	  Dehli	  et	  al.	  (1980)	  skriver	  har	  samspelet	  ett	  värde	  i	  sig	  själv	  men	  kan	  också	  ses	  som	  ett	  
unikt	   hjälpmedel	   för	   elevernas	   musikaliska	   utveckling	   i	   stort.	   Genom	   grundläggande	   sam-‐
spelsövningar	  som	  exempelvis	  dialogspel,	  får	  eleverna	  öva	  sig	  i	  att	  lyssna	  på	  varandra	  och	  hitta	  
sin	  plats	  i	  sammanhanget.	  

Svårigheter	  med	  instrumentalundervisning	  i	  grupp	  

En	  svårighet	  i	  gruppundervisningssammanhang	  är	  när	  elever	  halkar	  efter	  och	  inte	  hänger	  med	  
de	  andra	   i	   utveckling	  och	   förståelse.	  Pedagoger	   som	  har	  möjlighet	   till	   omplacering	  av	  elever,	  
kan	  använda	  detta	  redskap	  för	  att	  minska	  problemet	  (Liseter	  Dehli	  et	  al.	  1980).	  	  	  

Nivåskillnader	  hos	  grupper	  ställer	  oftast	  till	  mer	  problem	  för	  pedagogen	  än	  för	  eleverna.	  Robert	  
Schenck	  (2000)	  berättar	  att	  han	  som	  nyutbildad	  instrumentalpedagog	  hade	  en	  blockflöjtsgrupp	  
på	  fem	  elever.	  På	  lektionerna	  var	  alla	  eleverna	  entusiastiska,	  mycket	  motiverade	  och	  gruppen	  
övade	  ofta	   tillsammans	  efter	   skoltid.	  Som	  pedagog	  upplevde	  han	  däremot	  en	  stor	   frustration	  
över	  hur	  han	  skulle	  hantera	  den	  ojämna	  spelnivån	  inom	  gruppen.	  
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Jag	  föreställde	  mig	  att	  det	  var	  tråkigt	  för	  den	  mest	  avancerade	  eleven	  att	  vänta	  på	  de	  andra,	  och	  
att	  det	  var	  rent	  av	  generande	  för	  den	  som	  behövde	  mest	  tid	  på	  sig	  för	  att	  smälta	  nya	  moment.	  
(Schenck	  2000,	  s.	  26)	  

Därför	  såg	  han	  fram	  emot	  att	  göra	  om	  schemat	  vid	  läsårets	  slut,	  så	  att	  grupperna	  skulle	  bli	  jäm-‐
nare.	  Eleverna	  ville	  fortsätta	  spela,	  men	  bara	  om	  alla	  fick	  fortsätta	   i	  samma	  grupp.	  Det	  viktig-‐
aste	  för	  dem	  var	  trivseln	  och	  tryggheten	  i	  gruppen,	   inte	  att	  alla	  höll	  samma	  spelnivå.	  Om	  han	  
hade	  prioriterat	   sina	   instrumentala	  målsättningar	   genom	  att	   omplacera	   eleverna	   skulle	   han	   i	  
detta	  fall	  inte	  ha	  några	  elever	  alls	  kvar.	  Detta	  exempel	  visar	  på	  spelandes	  sociala	  betydelse	  för	  
eleverna,	   som	  ett	   ”icke-‐musikaliskt”	  mål.	  Vidare	  pratar	  han	  om	  vikten	  att	   som	  pedagog	  hålla	  
balansen	  mellan	   instrumentala	  mål	  och	  ”icke-‐musikaliska”	  mål.	  Schenck	  (2000)	  har	   lärt	  sig	  att	  
om	  han	  inte	  bryr	  sig	  om	  dessa	  ”icke-‐musikaliska”	  mål,	  som	  trygghet,	  trivsel	  samt	  kontinuitet	   i	  
gruppen,	   så	   kommer	   inte	   heller	   de	   kvalitativa	  målen	   i	   instrumentalspelet	   att	   uppnås.	   För	   att	  
detta	   ska	  uppnås	  menar	  dock	   Schenck	   (2000)	   att	  det	   kan	  vara	  bra	  och	  nödvändigt	   att	   ibland	  
ändra	  gruppsammansättningarna.	  	  

En	   annan	   svårighet	   kan	   vara	   att	   eleverna	  börjar	   jämföra	   sig	   så	  mycket	  med	   varandra	   att	   det	  
leder	   fram	   till	   en	   tävlingsanda,	   som	  blir	   negativ	   för	   gruppen.	   Enligt	   Kay	   Stevens	   (1987)	  beror	  
detta	  oftast	  på	  hur	  gruppklimatet	  fungerar.	  Enligt	  Yvonne	  Enoch	  (1974)	  kan	  tävlingsanda	  också	  
leda	  till	  fördelar,	  om	  det	  blir	  som	  inspiration	  för	  andra.	  Hon	  menar	  att	  genom	  tävlingsanda	  och	  
det	  faktum	  att	  hela	  gruppens	  framgång	  beror	  på	  varje	  enskild	  elevs	  övning,	  leder	  utvecklingen	  
snabbare	  framåt	  och	  kan	  därmed	  mynna	  ut	  i	  ett	  mer	  intressant	  spelande.	  

I	  gruppundervisning	  använder	  sig	  många	  pedagoger	  av	  diskussion	  som	  metod.	  Pedagogen	  be-‐
höver	  uppmärksamma	  hur	  gruppklimatet	  utvecklar	  sig	  i	  gruppen.	  Om	  spänningar	  eller	  konflik-‐
ter	  uppstår	  i	  gruppen,	  kommer	  kommunikationen	  påverkas	  väsentligt	  och	  därmed	  göra	  att	  hela	  
läroprocessen	  bli	  svagare	  (Liseter	  Dehli	  et	  al.	  1980).	  

2.1.3	  Piano,	  ett	  instrument	  som	  eleven	  lär	  sig	  bäst	  individuellt?	  

Traditionellt	  sett	  är	  piano	  ett	  instrument	  som	  eleven	  har	  lärt	  sig	  spela	  genom	  individuella	  lekt-‐
ioner.	  Kan	  detta	  ha	  att	  göra	  med	  att	   instrumentet	  är	   starkt	   förankrat	   i	  den	  borgerliga	  musik-‐
traditionen?	  När	  pianot	   vidareutvecklades	  på	  1800-‐talet,	   blev	  det	  ett	   instrument	   som	  var	  ett	  
måste	  i	  ett	  borgerligt	  hem,	  det	  tillhörde	  uppfostran	  att	  barnen	  skulle	  lära	  sig	  spela	  piano	  (Ols-‐
son,	  2009).	  Det	  var	   först	   i	  och	  med	  SÄMUS-‐reformen	   i	  slutet	  av	  70-‐talet,	  som	  folkmusik,	   jazz,	  
pop	  och	  rock	  –	  den	  musik	  som	  står	  för	  den	  folkliga	  traditionen	  där	  sammusicerande	  är	  centralt	  
–	  blev	  inriktningar	  på	  musikhögskolorna.	  	  

Det	   finns	   flera	  som	  har	  uppmärksammat	   formerna	  kring	  pianolektionens	  konstellation.	  Enoch	  
(1974)	  skriver	  i	  början	  av	  i	  sin	  bok	  Group	  piano-‐teaching,	  att	  varje	  år	  ser	  många	  barn	  entusias-‐
tiskt	  fram	  emot	  att	  börja	  spela	  piano,	  men	  ofta	  svalnar	  deras	  glädje	  ganska	  fort.	  Kanske	  händer	  
detta	  på	  grund	  av	  brist	  på	  social	  stimulans	  från	  andra	  elever	  i	  samma	  ålder,	  vilket	  bidrar	  till	  att	  
många	   slutar	   spela,	   efter	   bara	  några	   få	   år.	   Enoch	  menar	   att	   grupplektioner	   i	   piano	   kan	  mot-‐
verka	  ensamheten	  och	  delvis	  väga	  upp	  glädjen	  som	  elever	  som	  spelar	  orkesterinstrument	  ofta	  
upplever	   tillsammans.	  Även	  Kerstin	  Olssons	   (1993)	  examensarbete,	  Att	  undervisa	   i	  grupp,	   fyr-‐
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händigt	  spel,	  uppmärksammar	  att	  piano	   lätt	  blir	  ett	  ensaminstrument.	  Olsson	  undersöker	  om	  
tidigt	   ensemblespel	  med	  pianoeleverna	   kan	  påverka	   eleverna	   till	   en	  mer	  öppen	  och	   avspänd	  
attityd	  till	  pianospel	  jämfört	  med	  elever	  som	  bara	  haft	  enskild	  undervisning.	  

I	   en	  av	   ytterst	   få	   svenska	  artiklar	   som	  belyser	   samspel	   i	   pianoundervisning	   (Kuprijanko	  2012)	  
säger	   rektorn	   för	   Lunds	  kulturskola,	  Håkan	  Carlsson,	  att	  pianister	  oftast	  blir	  ganska	  ensamma	  
och	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  naturlig	  ensembleverksamhet	  som	  för	  stråk	  och	  blåsare.	  Därför	  har	  
de	  på	  Kulturskolan	  i	  Lund	  läsåret	  2012/2013	  påbörjat	  en	  försöksverksamhet	  med	  pianounder-‐
visning	  i	  grupp	  för	  att	  bland	  annat	  ge	  dessa	  elever	  ett	  musikaliskt	  och	  socialt	  forum.	  Enligt	  Carls-‐
son	   finns	  det	  utvecklingsbara	   fördelar	   för	  denna	  målgrupp	  både	  musikaliskt	  och	  socialt.	  Även	  
pianopedagogen	  Jenny-‐Ann	  Ståhl,	  som	  är	  en	  av	  pedagogerna	  som	  jobbar	  med	  försöksverksam-‐
heten,	  påpekar	  att	  pianisten	  kan	  bli	  väldigt	  ensam	  (a.a.).	  

2.1.4	  Pianoundervisning	  i	  grupp	  

Pianopedagogen	   Jenny-‐Ann	   Ståhl,	   ser	   positivt	   på	   gruppundervisning	   även	   om	   utvecklingen	   i	  
början	   går	   långsammare.	   Trots	   det	  menar	   hon	   att	   eleverna	   får	   något	   annat	  med	   sig	   jämfört	  
med	  de	  som	  har	  individuella	  lektioner.	  Bland	  annat	  nämner	  hon	  att	  de	  lär	  sig	  att	  lyssna	  och	  hur	  
det	  är	  att	  spela	  tillsammans.	  En	  annan	  fördel	  är	  den	  sociala	  aspekten,	  det	  vill	  säga	  att	  eleverna	  
får	  ett	  socialt	  sammanhang	  (Kuprijanko,	  2012).	  

I	   artikeln	  The	  Challenge	  of	  Group	  Piano	  Teaching	  and	   the	  Rewards	   skriver	  Burkett	   (1982)	  om	  
pianoundervisning	  i	  grupp	  och	  dess	  fördelar	  samt	  utmaningar.	  Burkett	  (1982)	  menar	  att	  genom	  
gruppundervisning	  kan	  läraren	  lättare	  använda	  flera	  mer	  kreativa	  undervisningsformer	  och	  an-‐
vända	  tiden	  mer	  effektivt.	  Eftersom	  tiden	  på	  lektionen	  oftast	  är	  längre	  än	  på	  en	  enskild	  lektion,	  
finns	  också	  utrymme	  för	  a	  vista	  läsning,	  harmoniseringsövningar,	  samspel	  och	  transponerings-‐
övningar.	  

Kuprijanko	   (2012)	   redogör	   för	   en	   förälders	   reaktion	   på	   gruppundervisning.	   Där	   berättar	   en	  
mamma	  att	  hon	  själv	  spelade	  piano	  som	   liten,	  men	  tyckte	  det	  var	  ganska	  tråkigt	  att	  sitta	  där	  
och	  traggla	  ensam	  med	  pianopedagogen.	  Hon	  ser	  att	  hennes	  son,	  som	  går	  i	  gruppundervisning	  i	  
piano,	  tycker	  det	  är	  roligt	  och	  det	  tycker	  hon	  är	  det	  viktigaste.	  Barnen	  som	  också	  blir	  intervju-‐
ade	  svarar	  unisont	  att	  de	  föredrar	  gruppundervisning	  (a.a.).	  

2.1.5	  Elevindelning,	  antal	  elever	  och	  instrument	  	  

Hur	  stor	  gruppen	  bör	  vara	  beror	  på	  några	  olika	  faktorer	  som	  rummets	  storlek,	  vilken	  utrustning	  
som	  finns	  och	  lärarens	  förmåga	  att	  tillgodose	  gruppen.	  Om	  det	  är	  den	  enda	  lektionen	  i	  veckan,	  
är	  två	  till	  fyra	  elever	  vanligtvis	  ett	  bra	  antal,	  menar	  Burkett	  (1982).	  Fyra	  till	  åtta	  i	  elevgruppen	  
fungerar	  bra	  om	  det	  kompletteras	  i	  veckan	  av	  enskilda	  lektioner.	  Enoch	  (1974)	  tycker	  att	  man	  
alltid	  ska	  börja	  med	  minst	  två	  grupper	  med	  sex	  personer	  i	  varje,	  för	  att	  sedan	  kunna	  omorgani-‐
sera	  dem	  till	  bästa	  möjliga	  gruppkonstellation.	  I	  försöksverksamheten	  på	  Lunds	  Kulturskola,	  har	  
de	  ca	  fem	  nybörjarelever	  i	  varje	  grupp	  (Kuprijanko,	  2012).	  

Några	   faktorer	   som	  är	   viktiga	  att	   tänka	  på	  vid	  gruppindelning	  menar	  Burkett	   (1982)	  är	   ålder,	  
personlighet,	  mognad,	  musikalisk	  potential	  och	  tidigare	  undervisning.	  Ett	  förslag	  är	  att	  dela	   in	  
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nybörjareleverna	  enligt	  ålder	  och	  då	   i	  kategorierna	  mogna	  fem-‐och	  sexåringar,	  sju-‐	  och	  åttaå-‐
ringar,	  nio-‐	  till	  tolvåringar,	  tonåringar,	  och	  vuxna.	  Tidigare	  musikalisk	  erfarenhet	  kan	  testas	  ge-‐
nom	  ett	  enkelt	  rytmtest,	  a	  vista	  test,	   framträdande	  eller	  på	  något	  annat	  musikaliskt	  sätt.	  Per-‐
sonlighet	  kan	  komma	  fram	  via	  en	  intervju	  (a.a.).	  Trots	  detta	  menar	  Burkett	  (1982)	  också	  att:	  

Even	  though	  many	  teachers	  prefer	  to	  group	  students	  as	  homogeneously	  as	  possible,	  some	  vari-‐
ety	  of	  personality	  and	  musical	  ability	  should	  be	  present	  to	  ensure	  that	  the	  group	  members	  learn	  
something	  from	  each	  other.	  (Burkett	  1982,	  s.	  32)	  

Det	   är	  mycket	   viktigt	   att	   som	   lärare	   kunna	   vara	   flexibel	   och	  omorganisera	   om	  en	   grupp	   inte	  
fungerar	  (Burkett	  1982).	  Det	  kan	  ta	  upp	  till	  halva	  terminen	  och	  flera	  byten	  innan	  grupperna	  har	  
blivit	  bra.	  Liseter	  Dehli	  et	  al.	   (1980)	  menar	  att	   lärare	  som	  har	  flera	  olika	  grupper	  bör	  använda	  
omplacering	  av	  elever	  som	  ett	  redskap	  för	  att	  grupperna	  ska	  bli	  någorlunda	  homogena.	  Däre-‐
mot	  ska	  grupperna	   inte	   förändras	  alltför	  ofta,	   för	  att	  värna	  om	  vi-‐känslan.	  En	  allmän	  uppfatt-‐
ning,	  menar	  Liseter	  Dehli	  et	  al.	  (1980)	  ,	  är	  att	  en	  grupp	  ska	  hålla	  ihop	  minst	  ett	  läsår.	  	  

Enligt	  Enoch	  (1974)	  är	  det	  bättre	  att	  omorganisera	  eleverna	  efter	  mental	  förmåga	  än	  efter	  mu-‐
sikalisk	  kompetens	  och	  endast	  senare	  efter	  musikalisk	  kompetens.	  Det	  är	  också	  viktigt	  att	  tänka	  
på	  att	  olika	  grupper	   inte	  alltid	  har	   samma	  utvecklingskurva,	  utan	  varje	  grupp	   ska	   ses	   som	  en	  
enhet	  i	  sig	  själv	  med	  sin	  egen	  utvecklingshastighet	  (a.a.).	  

Barn	  som	  önskar	  lära	  sig	  spela	  piano	  i	  tidig	  ålder	  bör	  erbjudas	  enskilda	  lektioner,	  menar	  Enoch	  
(1974),	  eftersom	  barn	  under	  åtta	  års	  ålder	  har	  svårt	  att	  tillägna	  sig	  gruppundervisning	  och	  ut-‐
vecklingen	  går	  ändå	  så	   långsamt.	   Istället	  kan	  barnet	   få	   ingå	   i	  en	  grupp	  vid	  8	  års	  ålder.	  Enoch	  
menar	  att	  barn	  som	  börjar	  spela	  tidigt	  vanligtvis	  ändå	   inte	  är	  mer	  avancerade	  vid	  en	  ålder	  av	  
nio	  år	  jämfört	  med	  barn	  som	  börjar	  spela	  senare.	  	  

Enoch	  (1974)	  anser	  att	  bara	  två	  pianon	  ska	  användas	  i	  gruppundervisning,	  trots	  en	  grupp	  på	  sex	  
personer,	  bland	  annat	  därför	  att	  eleverna	  ska	  lära	  sig	  att	  utveckla	  ett	  kritiskt	  tänkande	  och	  lyss-‐
nande,	  att	  de	  ska	  lära	  sig	  av	  varandra,	  dela	  erfarenheter	  och	  tillsammans	  lösa	  problem.	  Om	  alla	  
spelar	   tillsammans	   hela	   lektionen	   så	   försvinner	   denna	  möjlighet,	   menar	   hon.	   Hon	   ställer	   sig	  
kritisk	  till	  att	  alla	  ska	  ha	  var	  sitt	  instrument,	  vare	  sig	  det	  är	  akustiskt	  eller	  elektriskt.	  Trots	  detta	  
vill	  hon	  ändå	  använda	  små	  keyboards	  till	  varje	  elev,	  precis	  i	  början	  av	  första	  terminen.	  Detta	  kan	  
vara	  effektivt	   för	  att	   lära	  sig	  om	  pianospel,	  kritiskt	   lyssnande	  och	  problemlösning	  bland	  annat	  
genom	  den	  sociala	  interaktionen.	  Fokus	  ligger	  då	  inte	  på	  musikaliskt	  samspel	  mellan	  eleverna,	  
utan	  snarare	  på	  vad	  gruppundervisning	  i	  piano	  kan	  ha	  för	  fördelar	  gentemot	  enskild	  undervis-‐
ning.	  Tekniken	  har	  gått	  framåt	  sedan	  70-‐talet	  och	  idag	  är	  det	  vanligt	  i	  Sverige	  med	  digitalpiano	  i	  
gruppundervisning	  i	  piano,	  exempelvis	  som	  i	  försöksverksamheten	  på	  Lunds	  Kulturskola	  där	  alla	  
elever	  har	   var	   sitt	  digitalpiano	  och	  där	  de	   spelar	  alla	   samtidigt	   tillsammans,	   vilket	  uppskattas	  
stort	  av	  eleverna	  (Kuprijanko	  2012).	  
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2.1.6	  Undervisningssätt	  och	  material	  

Specifikt	  för	  piano	  

Det	  är	  svårt	  att	  hitta	  böcker	  och	  häften	  som	  inriktar	  sig	  på	  gruppundervisning	  i	  piano.	  Jag	  har	  
inte	  hittat	  en	  enda	  som	  enbart	  behandlar	  pianogruppundervisning.	  Däremot	  ett	  häfte	  som	  ut-‐
går	  från	  nybörjarnivå	  för	  samspel	  mellan	  piano	  och	  fiol.	  

Spelmagasinet	  är	  en	  lärobok	  från	  2004	  av	  Evabritt	  Gratte	  och	  Jan-‐Erik	  Sahlberg,	  som	  riktar	  in	  sig	  
på	  kammarmusik,	  eller	  samspel,	  direkt	  från	  nybörjarstadiet	  i	  piano	  och	  violin.	  Boken	  är	  anpas-‐
sad	  för	  en	  undervisning	  där	  en	  eller	  flera	  pianister	  kan	  möta	  en	  eller	  flera	  violinister	  redan	  från	  
början	   och	   på	   samma	   villkor.	   De	  menar	   att	   det	   är	   en	   grundläggande	   egenskap	   att	   lyssna	   på	  
andra	  människor,	  och	  att	  få	  spela	  tillsammans	  utvecklar	  detta	  på	  ett	  speciellt	  sätt.	  Formen	  stär-‐
ker	  även	  elevernas	  tilltro	  till	  sin	  egen	  ton	  och	  sin	  förmåga	  att	  själv	  kunna	  uttrycka	  sig.	  

Generellt	  för	  gruppundervisning	  

Liseter	  Dehli	  et	  al.	  (1980)	  menar	  att	  gruppundervisning	  ställer	  speciella	  krav	  på	  aktiviteter	  och	  
undervisningsstycken	  och	  är	  därför	  en	  viktig	   faktor	  att	   ta	  hänsyn	   till.	  Nedan	   följer	  en	  kortare	  
beskrivning	  av	  de	  tillvägagångssätt	  som	  författarna	  förespråkar:	  

Genom	  att	  använda	  korta	  undervisningsstycken	  blir	  det	  lättare	  för	  eleven	  att	  förstå,	  få	  översikt	  
över	   stycket	   och	   hålla	   koncentrationen.	   Det	   är	   lätt	   för	   pedagogen	   att	   rätta	   till	   fel	   och	   tiden	  
räcker	   till	   för	   att	   göra	   något	  med	   stycket,	   som	   samspelsarrangemang,	   sätta	   text	   till	  melodin,	  
göra	  dynamik-‐	  och	  ansatsvariationer.	  De	  korta	  styckena	  kan	  senare	  sättas	   ihop	  till	  exempelvis	  
en	  16-‐takters	  låt,	  som	  gruppen	  kan	  spela	  på	  olika	  sätt.	  Det	  finns	  även	  tid	  för	  att	  klappa	  och	  säga	  
rytmen	  många	  gånger,	   då	   rytmsäkerhet	   tränas	  och	  byggs	  upp.	   För	   att	   samspel	   ska	  bli	   lyckat,	  
behöver	  eleverna	  ha	  en	  tillräckligt	  god	  rytmkänsla.	  Pedagogers	  erfarenhet	   i	  nybörjarundervis-‐
ning	  säger	  att	  barn	  oftast	   inte	  orkar	  fortsätta	  med	  ett	  halvfärdigt	  arbete	  en	  annan	  gång,	  utan	  
att	   det	   är	   bättre	  med	   stycken	   som	   är	   anpassade	   efter	   deras	   koncentrationsförmåga	   (Liseter	  
Dehli	  et	  al.	  1980).	  

Melodiska	  eller	  rytmiska	  mönster	  som	  återkommer	  gör	  att	  eleverna	  lättare	  uppfattar	  form	  och	  
helhet,	  känner	   igen	  mönster	  eller	  ser	  kontraster.	   I	  gruppkontexten	  kan	  detta	  bidra	   till	  att	  det	  
blir	  lättare	  att	  samla	  gruppens	  uppmärksamhet,	  speciellt	  i	  nybörjarstadiet,	  och	  eftersom	  styck-‐
ena	  är	  lätta	  att	  uppfatta	  samt	  förstå	  bidrar	  det	  till	  ökad	  trygghet	  i	  gruppen.	  	  Med	  denna	  typ	  av	  
stycken	  blir	  samspel	  i	  olika	  former	  också	  möjligt,	  exempelvis	  som	  dialogspel,	  eller	  att	  eleverna	  
spelar	  huvudtemat	  och	  pedagogen	  resten	  av	  stycket.	  Det	  går	  lättare	  att	  vara	  amatörkomponist	  
genom	  att	  använda	  sig	  av	  meningsfyllda	  enheter/motiv/mönster	  som	  är	  tilltalande,	  lätt	  går	  att	  
känna	  igen,	  har	  kontrast	  samt	  variation	  och	  på	  så	  sätt	  tillverka	  undervisningsmaterial.	  Ett	  resul-‐
tat	  i	  en	  försöksgrupp	  visade	  att	  eleverna	  var	  mer	  benägna	  att	  komponera	  egna	  små	  stycken	  när	  
musiken	  de	  spelar	  som	  nybörjare	  har	  en	  klar	  struktur	  (Liseter	  Dehli	  et	  al.	  1980).	  

Eleverna	  kan	  använda	  sig	  av	  Ossia-‐principen	  genom	  att	  spela	  med	  eller	  utan	  variation	  och	  prata	  
om	  att	  det	  finns	  svårare	  och	  lättare	  variationer.	  Exempelvis	  kan	  alla	  ha	  samma	  läxa,	  men	  i	  en	  
bestämd	  takt	  ska	  eleven	  själv	  göra	  någon	  variation.	  Inför	  nästa	  lektion	  kan	  eleverna	  vara	  väldigt	  
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nyfikna	  på	  vad	  de	  andra	  eleverna	  har	  gjort.	  Ossia-‐principen	  går	  också	  utmärkt	  att	  använda	  när	  
det	  förekommer	  nivåskillnader	  i	  gruppen.	  Genom	  att	  visa	  på	  att	  det	  finns	  variationer	  kan	  eleven	  
själv	  få	  välja	  hemma	  vilken	  hen	  vill	  spela	  (Liseter	  Dehli	  et	  al.	  1980).	  

Ett	  annat	  arbetssätt	  är	  att	  använda	  sig	  av	  Tema	  con	  variazione.	  Det	  är	  viktigt	  i	  nybörjarstadiet	  är	  
att	   placera	   variationerna	   under	   varandra,	   för	   att	   eleverna	   lättare	   ska	   förstå	   vad	   som	  händer	  
med	   melodin	   och	   rytmen.	   I	   grupp	   kan	   eleverna	   hjälpas	   åt	   tillsammans	   med	   pedagogen	   att	  
skriva	   en	  egen	   variation.	  Variationsstycken	   kan	   lätt	   anpassas	  och	  bli	   samspelsstycken,	   där	   en	  
fördel	  är	  att	  stämmorna	   i	  sig	  också	  kan	  spelas	  enskilt.	  Eleverna	  kan	  även	  få	  utforska	  vad	  som	  
händer	  när	  de	  spelar	  dur	  och	  moll	  samtidigt	  (Liseter	  Dehli	  et	  al.	  1980).	  

Genom	  att	  använda	  sig	  av	  Ostinato-‐ackompanjemang,	  det	  vill	  säga	  att	  hitta	  små	  ostinatofigurer	  
som	  kan	  användas	  i	  hela	  eller	  delar	  av	  stycket,	  går	  det	  väldigt	  lätt	  att	  skapa	  ett	  samspelstillfälle	  
samt	  att	  det	  går	  snabbt	  för	  eleverna	  att	  lära	  sig.	  Det	  kan	  även	  vara	  ett	  rytmostinato,	  där	  sam-‐
spelets	  ljudbild	  kan	  vidgas	  med	  exempelvis	  rytminstrument.	  Detta	  kan	  vara	  både	  roligt	  och	  ut-‐
manande	  (Liseter	  Dehli	  et	  al.	  1980).	  

Med	   samspelsarrangemang	  med	  olika	   svårighetsgrad	   kan	  pedagogen	  dela	  ut	   var	   sin	   stämma	  
beroende	  på	  vad	  eleven	  klarar	  av,	  eller	  så	  får	  eleverna	  själva	  får	  välja	  stämma	  efter	  att	  pedago-‐
gen	  har	  spelat	   igenom	  stämmorna	  och	  beskrivit	  svårigheterna	   i	  varje	  stämma.	  Eleven	  som	  vill	  
ha	  mer	  i	  läxa,	  kan	  öva	  på	  alla	  stämmorna.	  På	  lektionen	  kan	  eleverna	  lära	  sig	  att	  räkna	  in	  själva,	  
en	  och	  en	  eller	  alla	  tillsammans.	  Pedagogen	  kan	   i	  nybörjarstadiet	  hjälpa	  till	   så	  att	   tempot	  blir	  
realistiskt.	  När	  tempot	  är	  relativt	  klart	  kan	  eleverna	  öva	  på	  att	  börja	  samtidigt	  bara	  genom	  att	  
titta	  på	  varandra	  och	  andas	  in.	  Detta	  är	  en	  bra	  koncentrationsövning	  som	  bidrar	  till	  ökat	  samar-‐
betet	  i	  gruppen.	  Styckena	  kan	  sedan	  arbetas	  med	  på	  olika	  sätt,	  t.ex.	  genom	  att	  börja	  lägga	  på	  
en	  stämma	  i	   taget,	  kan	  stycket	  bli	  ett	  äventyr	  som	  byggs	  på	  mer	  och	  mer	  (Liseter	  Dehli	  et	  al.	  
1980).	  

Liseter	  Dehli	  et	  al.	  (1980)	  fortsätter	  med	  att	  berätta	  om	  dialogspel,	  samspel	  med	  utgångspunkt	  i	  
baslinjer,	  samspel	  med	  utgångspunkt	  i	  kanon	  eller	  quod	  libet.	  Dialogspel	  passar	  sig	  speciellt	  bra	  
i	  nybörjarundervisning.	  Spelet	  kan	  komma	  igång	  fort,	  det	  är	  lätt	  att	  samla	  gruppens	  uppmärk-‐
samhet	   och	   det	   behövs	   inte	  mycket	   till	   förklaring.	   Författarna	  menar	   att	   det	   är	   riskabelt	   att	  
prata	   för	  mycket	   som	  pedagog	   och	   de	   har	   skrivit	   om	   ett	   ordspråk	   som	  de	   tycker	   är	   talade	   i	  
denna	  situation	  ”Mens	  forklaringene	  gror,	  dør	  elevenes	  oppmerksomhet”	  (Liseter	  et.	  al.	  s.	  63).	  
Dialogspel,	   som	  på	   nybörjarstadie	   är	  mycket	   kort	   och	   enkelt,	   bidrar	   till	   att	   eleverna	   behåller	  
koncentrationen.	  Eleverna	  upplever	  också	  att	  de	  klarar	  av	  momentet	  och	  de	  blir	  trygga	  i	  situat-‐
ionen.	  

Det	  är	  viktigt,	  menar	  Liseter	  Dehli	  et	  al.	   (1980),	  att	  ha	  metoder	  och	  material	  som	  håller	  grup-‐
pens	   uppmärksamhet	   samlad,	   exempelvis	   dialogspel	   samt	   kanon-‐	   eller	   quod	   libetformen.	   De	  
kallar	  det	  metodiska	  godbitar,	  bara	  styckena	  inte	  är	  för	  långa	  och	  svåra.	  De	  menar	  att	  det	  inte	  
får	  ta	  allt	  för	  lång	  tid	  att	  få	  fram	  ett	  välklingande	  resultat.	  Eleverna	  längtar	  efter	  estetiska	  upp-‐
lever,	  även	  om	  de	  inte	  alltid	  uttrycker	  det.	  En	  enskild	  elev	  som	  börjar	  tycka	  att	  lektionen	  är	  trå-‐
kig	  och	  att	  det	  inte	  händer	  något,	  har	  antagligen	  inte	  fått	  den	  estetiska	  upplevelsen.	  Denna	  risk	  
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menar	  Liseter	  Dehli	  et	  al.	  är	  mindre	  i	  en	  gruppsituation.	  Det	  är	  också	  viktigt	  att	  undervisnings-‐
materialet	  är	  på	  en	  sådan	  enkel	  nivå,	  att	  alla	   i	  gruppen	  har	  chansen	  att	  klara	  det,	  om	  de	  övar	  
någorlunda	  regelbundet	  hemma	  (a.a.).	  

I	  många	   instrumentalböckers	   förord	   står	   det	   att	  materialet	   kan	   användas	   i	   både	   enskild	   och	  
gruppundervisning	   (Liseter	   Dehli	   et	   al.	   1980).	   Detta	   tycker	   författarna	   inte	   alltid	   är	   sant,	   ef-‐
tersom	  böckerna	  vanligtvis	  har	   för	  höga	  hinder,	  exempelvis	  det	  är	  mycket	  nytt	   i	   varje	   stycke,	  
nya	  tonkombinationer,	  rörelsemönster	  och	  många	  tekniska	  utmaningar	  osv.	  På	  en	  enskild	  lekt-‐
ion	  kan	  pedagogen	  hjälpa	  eleven	  att	  tillslut	  ta	  sig	  över	  hindren,	  men	  på	  en	  grupplektion	  funge-‐
rar	  inte	  detta.	  Det	  är	  som	  gjort	  för	  att	  misslyckas,	  menar	  Liseter	  Dehli	  et	  al.	  

Dessa	  ovanstående	  texter	  om	  pianoundervisningens	  historia,	  nuvarande	  situation	  och	  vad	  som	  
finns	  skrivet	  om	  gruppundervisning	  anser	   jag	  vara	   relevanta	   för	   studiens	  syfte.	  Texterna	  visar	  
även	  vilken	  syn	  pianopedagoger	  kan	  ha	  på	  gruppundervisning	  och	  omgivningens	  reaktioner	  på	  
gruppundervisning.	  	  

2.2	  Tidigare	  forskning	  inom	  området	  

Olle	   Zandéns	   doktorsavhandling	   från	   2010,	   Samtal	   om	   samspel,	   handlar	   om	   hur	  musiklärare	  
talar	  om	  ensemblespel	  på	  gymnasiet.	  Kvaliteter	  som	  lärarna	  verkar	  värdera	  högt	  är	  spelglädje,	  
engagemang,	  fysiskt	  uttryck,	  självständigt	  och	   initiativrikt	  musicerande.	  De	  flesta	   lärare	  tycker	  
att	   den	   ideala	   samspelsmiljön	   är	   fritidsmusicerandet,	   utanför	  undervisningskontexten	  och	  att	  
undervisningskontexten	   har	   hämmande	   effekter	   på	   musicerandet.	   Vidare	   framkommer	   att	  
kommunikation	  inte	  är	  ett	  av	  de	  mest	  framträdande	  samtalsämnena	  i	  lärarnas	  diskurser.	  Ändå	  
vet	  lärarna	  att	  samtalen	  ska	  handla	  om	  just	  musicerande	  i	  ensemble.	  Kommunikationens	  audi-‐
tiva	  aspekter	  behandlas	  bara	  undantagsvis	  och	  uttalanden	  av	   lärare	  som	  berör	  vikten	  av	   lyss-‐
nande,	   blir	   inte	   dialogiskt	   bemötta.	   Det	   blir	   inte	   heller	   någon	   dialog	   mellan	   lärarna	   om	  
aspekten,	  uttryck,	  i	  musikstycket	  eller	  texten.	  Det	  fysiska	  uttrycket	  verkar	  vara	  ett	  bevis	  för	  all-‐
mänt	  engagemang	  och	  glädje	  snarare	  än	  en	  del	  av	  den	  musikaliska	  kommunikationen.	  	  

I	  likhet	  med	  samtalen	  om	  kommunikation	  kopplas	  inte	  heller	  samtalen	  om	  uttryck,	  till	  det	  som	  
eleverna	  faktiskt	  spelar.	  Det	  framgår	  inte	  vad	  som	  ska	  kommuniceras.	  Zandén	  (2010)	  framhåller	  
ändå,	  med	  utgångspunkt	   i	  samtalen	  med	  lärarna,	  att	  kommunikation	  först	  och	  främst	  handlar	  
om	  emotionell	  samstämdhet	  med	  tanke	  på	  det	  fysiska	  uttryckets	  starka	  ställning	  och	  vikten	  av	  
ögonkontakt.	  Den	  klingande	  musiken	  behandlas	  allra	  minst	  i	  samtalen.	  På	  det	  sättet	  som	  lärar-‐
na	  resonerar	  om	  musiken	  framkommer	  det	  att	  det	  är	  oerhört	  viktigt	  att	  det	  låter	  bra,	  men	  sam-‐
tidigt	  som	  den	  klingande	  musiken	  är	  betydligt	  mindre	  intressant	  än	  t.ex.	  det	  fysiska	  uttrycket.	  

Cecilia	  Ferm	  (2004)	  skriver	  i	  sin	  doktorsavhandling,	  Öppenhet	  och	  medvetenhet:	  En	  fenomeno-‐
logisk	  studie	  av	  musikdidaktisk	  interaktion,	  att	  för	  att	  förändra	  och	  utveckla	  musik-‐	  och	  kulturs-‐
kolan	  är	  det	  välbehövligt	  att	  bli	  medveten	  om	  oreflekterade	  vanor	  kring	  metoder	  och	  innehåll	  
samt	  bli	  öppen	  för	  varianter.	  Är	  det	  musikskolans	  önskan	  om	  att	  fylla	  orkestrarna,	  eller	  elever-‐
nas	  lust	  till	  musicerande,	  som	  styr	  verksamheten?	  Genom	  att	  ge	  tid	  till	  reflektion,	  t.ex.	  i	  form	  av	  
studiedagar,	   skulle	  detta	  kanske	  kunna	  bidra	  positivt	   till	   kulturskolans	   fortsatta	  utvecklingsar-‐
bete.	  
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I	  Ferms	  (2004)	  studie	  reflekterar	  informanterna	  bland	  annat	  över	  de	  strukturer	  som	  inverkar	  på	  
den	  musikaliska	  interaktionens	  kvalitet,	  som	  gruppstorlek	  och	  sammansättning	  av	  gruppen.	  En	  
informant	  berättar	  att	   i	  hens	  keyboardgrupp	  är	  medlemmarna	  ovanligt	   jämbördiga,	  vilket	  hen	  
tycker	  är	  underlättande.	  En	  annan	  reflekterar	  så	  här:	  

I	  och	  med	  gruppens	  storlek	  har	  jag	  större	  chans	  att	  hjälpa,	  peppa	  och	  inspirera.	  Det	  finns	  även	  
goda	  möjligheter	  att	  använda	  de	  duktiga	  eleverna	  som	  extra	  resurs	  som	  kan	  hjälpa	  och	  inspirera	  
sina	  kamrater.	  (Ferm,	  2004,	  s.	  182)	  	  

Pedagogerna	   i	   Ferms	   (2004)	   studie	   nämner	   också	   att	   interaktionen	   påverkas	   bland	   annat	   av	  
elevernas	  dagsform,	  hur	  väl	  eleverna	  och	  pedagogen	  känner	  varandra,	  elevernas	  allmänna	  atti-‐
tyd	   till	   sammanhanget	  och	  atmosfären/känslan	   i	   klassrummet.	  Exempelvis	  uttrycker	  en	  peda-‐
gog	  att	  det	  ömsesidiga	  intresset	  för	  varandras	  tankar	  och	  åsikter	  har	  betydelse	  för	  skapandet	  av	  
en	  bra	  atmosfär.	  Samma	  pedagog	  poängterar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  eleverna	  kan	  känna	  att	  de	  
kan	  säga	  vad	  de	  tänker	  på	  och	  att	  de	  vågar	  ge	  av	  sig	  själva.	  En	  pedagog	  berättar	  att	  eleverna	  
kan	  bidra	  med	  väldigt	  goda	  idéer	  om	  de	  bara	  får	  chansen.	  Sen	  är	  det	  viktigt	  att	  lyssna	  och	  ta	  in	  
deras	   förslag.	  Genom	  att	   eleverna	   får	   förklara	  hur	  de	   tänker	  eller	   gör,	   kan	  eleverna	  bli	  med-‐
vetna	  att	  de	  själva	  kan	  tänka	  ut	  lösningar	  och	  visa	  på	  att	  det	  går	  att	  lösa	  en	  uppgift	  på	  flera	  olika	  
sätt.	   En	   pedagog	   har	   en	   väl	   utarbetad	   metodik	   för	   nybörjarkeyboardelever.	   Genom	   mycket	  
enkla	  medel	  erbjuds	  eleverna	  musikaliska	  upplevelser	  utifrån	  ett	  väl	  planerat	  tillvägagångssätt.	  
Varje	  steg	  tar	  sin	  utgångspunkt	  i	  tidigare	  aktiviteter,	  samtidigt	  som	  det	  finns	  öppenhet	  för	  ele-‐
vernas	  olikheter	  och	  initiativ	  (a.a.).	  

Jonathan	  Lilliedahl	  (2006)	  skriver	  i	  sin	  C-‐uppsats	  om	  pianolärares	  musikpedagogiska	  grundsyner	  
inom	  kommunal	  musik-‐	  och	  kulturskola,	  vilket	  bland	  annat	  grundar	  sig	  på	  kvalitativa	  intervjuer	  
med	  fyra	  olika	  pianolärare.	  I	  sin	  diskussion	  skriver	  Lilliedahl	  om	  betydelsen	  av	  ha	  en	  gemensam	  
vision,	   som	  bygger	  på	  en	  gemensam	  grund(syn).	   För	  att	  detta	   ska	  uppstå	   i	  ett	  arbetslag	  eller	  
inom	  en	  skola	  behövs	  en	  gemensam	  verksamhetsidé.	  	  

Lilliedahl	   (2006)	   skriver	   vidare	   att	   pianoundervisning	   i	   grupp	   väcker	   olika	   känslor	   hos	   lärarna	  
som	   han	   intervjuat.	   En	   del	   pianolärare	   vill	   lyfta	   fram	   den	   enskilda	   undervisningsformen	   som	  
väldigt	  viktig,	  även	  om	  det	  kan	  kompletteras	  för	  en	  del	  elever	  med	  någon	  form	  av	  ensembleun-‐
dervisning.	  Detta	  bör	  dock	  inte	  påverka	  den	  enskilda	  undervisningen	  (a.a.).	  Traditionellt	  har	  den	  
enskilda	  undervisningen	  haft	  en	  stark	  ställning	  inom	  musik-‐	  och	  kulturskolan,	  i	  likhet	  med	  syn-‐
sättet	   att	   det	   är	   det	   som	  är	   det	   ultimata	   sättet	   att	   bedriva	  musikundervisning	  på	   (Hanken	  &	  
Johansen,	  1998).	  

I	  Lilliedahls	  (2006)	  intervjuer	  har	  det	  även	  framkommit	  att	  vissa	  pianopedagoger	  saknar	  något	  i	  
den	  enskilda	  undervisningsformen	  och	  att	  det	  finns	  en	  längtan	  hos	  dem	  att	  få	  arbeta	  mer	  med	  
gruppundervisning.	  Dessa	  pedagoger	  säger	  att	  formen	  visserligen	  tar	  mer	  energi	  från	  dem	  sam-‐
tidigt	   som	  progressionen	  möjligen	  går	   långsammare,	  men	  att	   vinsten	  med	  gruppundervisning	  
väger	  tyngre.	  Argumenten	  som	  de	  framhåller	  är	  bland	  annat	  att	  det	  uppstår	  möjligheter	  till	  en	  
mer	  varierad	  undervisning	  och	  kreativa	  arbetsformer,	  som	  improvisation	  och	  komposition	  samt	  
att	  den	  enskilda	  eleven	  blir	  starkare	  i	  en	  gruppsituation.	  Det	  finns	  även	  möjlighet	  att	  diskutera	  
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uttryck	   samt	   fraseringar	  och	  sist	  men	   inte	  minst	  den	  sociala	  aspekten	  som	  eleven	  annars	  går	  
miste	  om	  i	  individuell	  undervisning.	  Lilliedahl	  skriver	  också:	  	  

Att	  bedriva	  undervisning	  i	  grupp	  visar	  på	  en	  vilja	  att	  nå	  en	  social	  aspekt,	  att	  skapa	  ett	  flerstäm-‐
migt	   undervisningsrum	   (Dysthe,	   1996)	   och	   att	   poängtera	   att	  musik	   utförs	   och	   skapas	   tillsam-‐
mans.	   I	  gruppundervisningen	  är	  den	  musikaliska	  processen	  minst	   lika	  viktig	  som	  själva	  resulta-‐
tet.	  (Lilliedahl,	  2006,	  s.	  47)	  

En	  sammanfattning	  av	  brittiska	  Kay	  Stevens	  (1987)	  undersökning	  An	  Interactional	  Analysis	  Sy-‐
stem	   for	   Studying	  Teaching	  Behaviour	  and	  Students	  Response	   in	  Group	  Piano	  Classes,	   går	   att	  
hitta	  i	  International	  Journal	  of	  Music	  Education	  (1989).	  Han	  har	  bland	  annat	  intervjuat	  fyra	  pe-‐
dagoger	  och	  han	  har	  kommit	  fram	  till	  att	  pedagogernas	  syn	  i	  många	  fall	  är	  samstämmiga.	  Alla	  
instämde	  i	  att	  s.k.	  peer	  learning	  var	  mer	  effektivt	  än	  resultatet	  av	  lärarens	  enskilda	  instruktion-‐
er,	  att	  eleverna	  lättare	  uppmärksammar	  det	  som	  deras	  kamrater	  gör	  än	  det	  som	  en	  vuxen	  sä-‐
ger.	   En	   annan	   viktig	   samstämmig	   punkt	   var	   att	   behålla	   alla	   elevers	   uppmärksamhet,	   att	   alla	  
elever	  är	  involverade	  i	  allt	  under	  lektionen	  genom	  s.k.	  critical	  analysis.	  	  Två	  pedagoger	  menade	  
att	   detta	   ledde	   till	   bättre	   lyssnande	   än	   vad	   som	  var	  möjligt	   i	   enskild	   undervisning.	  Gruppens	  
unika	  struktur	  är	  en	  viktig	  aspekt	  som	  alla	  pedagoger	  tar	  upp.	  En	  pedagog	  definierar	  det	  som	  
psykologisk	  samhörighet.	  Det	  var	  viktigare	  för	  dessa	  pedagoger	  att	  eleverna	   i	  gruppen	  trivdes	  
och	  kände	  samhörighet	  med	  varandra	  än	  att	  den	  musikaliska	  nivån	  var	  homogen.	  Pedagogerna	  
anser	  också	  att	  de	  har	  större	  möjlighet	  i	  gruppundervisning	  att	  utveckla	  introverta	  barn.	  Genom	  
gruppundervisningen	  har	  dessa	  barn	  inte	  bara	  musikaliskt	  utvecklats	  utan	  även	  vuxit	  i	  sin	  per-‐
sonlighet.	   En	   annan	   pedagog	   har	   även	   noterat	   att	   elever	   som	  undervisas	   i	   grupp	   inte	   är	   lika	  
nervösa	  att	  uppträdda	  som	  de	  elever	  som	  hade	  undervisats	  individuellt.	  Eftersom	  gruppunder-‐
visning	  medför	  att	  eleverna	  alltid	  spelar	  inför	  varandra,	  så	  har	  de	  fått	  mycket	  mer	  övning	  i	  detta	  
(Steven,	  1989).	  	  

Med	  tanke	  på	  mitt	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  ser	  jag	  ovanstående	  presenterade	  forskning	  som	  
relevant	  och	  intressant.	  

2.3	  Teoretiska	  utgångspunkter	  

I	  det	  här	  avsnittet	  presenteras	  arbetets	  teoretiska	  utgångspunkter	  –	  det	  tolkningsfilter	  som	  
används	  vid	  analysen	  av	  empirin.	  Jag	  har	  valt	  det	  sociokulturella	  perspektivet	  eftersom	  det	  är	  
intressant	  med	  tanke	  på	  studiens	  ämnesområde.	  Nedan	  presenteras	  perspektivet	  främst	  enligt	  
Roger	  Säljö	  (2000).	  

2.3.1	  Ett	  sociokulturellt	  perspektiv	  på	  lärande	  

Människan	  är	  läraktig	  av	  sin	  natur,	  hon	  har	  alltid	  lärt	  och	  delat	  med	  sig	  av	  sin	  kunskap	  till	  män-‐
niskorna	  runt	  omkring	  sig.	  Enligt	  ett	  sociokulturellt	  perspektiv	  kan	  vi	   inte	  undvika	  att	   lära	  oss,	  
det	  är	  snarare	  en	  fråga	  om	  vad	  vi	  lär	  oss	  i	  olika	  situationer	  (Säljö	  2000).	  Det	  centrala	  i	  det	  socio-‐
kulturella	  synsättet	  är	  att	  kunskap	  och	  utveckling	  sker	  genom	   interaktion	  mellan	  människor,	   i	  
en	  kulturell	  och	  social	  kontext.	  Med	  kultur	  menar	  Säljö	  den	  värld	  som	  en	  människa	  rör	  sig	  i	  av	  
värderingar,	   föreställningar,	   samspelsmönster	  osv.	  Genom	  kommunikation	  med	  andra	  männi-‐
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skor	   lär	   sig	  människan	  om	  sin	  kultur,	   får	  kunskap	  och	  hjälper	  också	   till	  att	   föra	  kunskapen	  vi-‐
dare.	   Detta	   leder	   till	   att	   vad	   som	  anses	   vara	   viktigt	   förändras	   och	   ”skiljer	   sig	   åt	  mellan	   sam-‐
hällen	  och	  livsmiljöer”	  (a.a.	  s.	  68).	  För	  att	  förstå	  vår	  omvärld	  och	  kunna	  agera	  i	  den,	  använder	  
och	  utvecklar	  vi	  olika	  resurser,	  så	  kallade	  redskap	  eller	  verktyg.	  Dessa	  kan	  vara	  fysiska	  (materi-‐
ella,	   artefakter)	   likaväl	   som	   intellektuella	   eller	   språkliga	   (immateriella,	   diskursiva)	   och	   har	   en	  
nära	  samverkan	  med	  varandra.	  	  

Utvecklingen	  av	  materiella	   resurser	  går	  hand	   i	  hand	  med	  utvecklingen	  av	   idéer	  och	   intellektu-‐
ella.	   Såväl	   de	   intellektuella	   som	  de	   fysiska	   artefakterna	   är	   tecken	   på	  människans	   förmåga	   att	  
samla	  erfarenhet	  och	  använda	  dem	  för	  sina	  syften.	   I	  de	  fysiska	  redskapen	  vilar	  många	  av	  våra	  
gemensamma	  kunskaper	  och	  insikter.	  (Säljö,	  2000,	  s.	  29-‐30)	  

I	  och	  med	  att	  ett	  kollektivt	  minne	  skapas,	  menar	  Säljö	  (2000),	  får	  vi	  idag	  genom	  interaktion	  med	  
andra	  människor	  ta	  del	  av	  de	  färdigheter	  och	  kunskaper	  som	  utvecklats	  genom	  tidigare	  gene-‐
rationers	  insikter	  och	  erfarenheter.	  Allt	  från	  födseln	  gör	  vi	  våra	  erfarenheter	  tillsammans	  med	  
andra.	  De	  hjälper	  oss	  att	  förstå	  hur	  världen	  fungerar	  och	  skall	  förstås,	  kunskapen	  medieras.	  ”Vi	  
lär	  oss	  helt	  enkelt	  att	  uppmärksamma,	  beskriva	  och	  agera	   i	  verkligenheten	  på	  det	  sättet	  som	  
omgivningen	  tillåter	  och	  uppmuntrar”	  (a.a.,	  s.	  66)	  

En	  enskild	  individs	  hjärnkapacitet	  har	  inte	  möjlighet	  att	  ha	  tillgång	  till	  alla	  tidigare	  generationers	  
kunskaper	  och	  färdigheter,	  så	  som	  vårt	  samhälle	  ser	  ut	  idag.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  inse	  att	  vi	  
har	   tillgång	   till	  det	  kollektiva	  minnet	  genom	  kommunikation	  mellan	  människor.	  Det	  viktigaste	  
medieringsverktyg	  vi	  har	  är	  vårt	  språk.	  Vi	  kan	  fråga	  andra	  om	  kunskaper	  vi	  inte	  har,	  vi	  byter	  och	  
lånar	  information	  från	  varandra	  hela	  tiden.	  Vi	  kan	  på	  det	  sättet	  låna	  kunskaper	  från	  andra	  och	  
använda	   dem	   som	  om	  det	   vore	   våra	   egna	   eller	   välja	   ut	   det	   som	   är	   intressant	   för	   oss	   (Säljö,	  
2000).	  

En	   fysisk	  artefakt	   kan	  bli	  mer	  än	  ett	  dött	   föremål	   i	   kombination	  med	  en	   tänkande	  människa.	  
Artefakten	  kan	  bli	  ett	  väldigt	  välfungerande	   redskap,	   som	  kan	  användas	   för	  att	  kommunicera	  
med	  omvärlden.	  Mänskliga	  kunskaper,	  insikter	  osv,	  kan	  byggas	  in	  i	  apparater.	  När	  vi	  sedan	  an-‐
vänder	  dem	  samspelar	  vi	  med	  dem	   i	  våra	  handlingar.	  Vi	   tar	   till	  oss	  kunskap	  och	  erfarenheter	  
med	  hjälp	  av	  fysiska	  redskap	  likaväl	  som	  intellektuella/språkliga.	  Det	  som	  är	  viktigt	  är	  samspelet	  
mellan	  dessa	  och	  de	  kan	  sägas	  utgöra	  varandras	  förutsättningar.	  Exempelvis	  får	  noternas	  eller	  
bokens	  fysiska	  värde/kunskaper	  endast	  betydelse	  om	  de	  samspelar	  med	  det	  intellektuella	  red-‐
skapet,	  dvs.	  förståelsen	  av	  noterna,	  symbolerna,	  bokstäverna	  (Säljö,	  2000).	  

Kulturella	  föreställningar	  och	  redskap	  förs	  vidare	  genom	  kommunikation	  och	  kommunikation	  är	  
också	  länken	  mellan	  kulturen	  och	  människors	  tänkande.	  ”Communication	  is	  a	  process	  of	  sharing	  
experience	  till	  it	  becomes	  a	  common	  possession”	  som	  Dewey(1916/1966,	  s.	  9)	  uttrycker	  det.	  Vi	  
re-‐presenterar	  världen	  för	  oss	  själva	  och	  för	  andra	  med	  samma	  redskap;	  kommunikation	  har	  en	  
utsida	  vänd	  mot	  andra	  och	  en	  insida	  vänd	  mot	  oss	  själva	  och	  vårat	  eget	  tänkande.	  (Säljö,	  2000,	  
s.	  105)	  

Detta	  teoretiska	  perspektiv	  utgör	  den	  utkikspunkt	  jag	  intar	  vid	  analysen	  av	  min	  empiri,	  även	  om	  
jag	  inte	  hänvisar	  till	  specifika	  stycken	  ur	  Säljös	  text.	  	   	  
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3	  Metodologi	  och	  metod	  

I	  detta	  kapitel	  presenteras	  studiens	  metodologiska	  utgångspunkter	  och	  val	  av	  metod.	  Här	  besk-‐
rivs	  också	  hur	  urvalet	  av	  informanter	  gått	  till,	  hur	  studien	  har	  genomförts,	  samt	  dess	  trovärdig-‐
het	  och	  giltighet.	  

3.1	  Metodologi	  

Som	  forskningsmetod	  har	  jag	  valt	  den	  kvalitativa	  forskningsintervjun	  därför	  att	  studiens	  syfte	  är	  
att	  få	  informanternas	  uppfattningar	  angående	  samspel	  i	  nybörjarpianoundervisningen	  och	  vad	  
pedagogerna	   anser	   dessa	   tankar	   får	   för	   konsekvenser	   i	   deras	   undervisning.	   Den	   kvalitativa	  
forskningsintervjun	  syftar	  till	  att	  försöka	  förstå	  världen	  ur	  de	  intervjuades	  synvinkel,	  höra	  dem	  
själva	  berätta	  om	  sina	  åsikter,	  ståndpunkter,	  erfarenheter	  och	  uppfattningar	  osv.	  (Kvale,	  1997).	  

Kvale	   (1997)	  presenterar	  metaforiskt	   intervjuarens	   roll	  på	   två	  olika	   sätt,	   som	  malmletare	  och	  
resenär,	  för	  att	  visa	  på	  konsekvenserna	  av	  olika	  teoretiska	  uppfattningar	  som	  kan	  finnas	  inom	  
intervjuforskningen.	  Rollen	  som	  Kvale	  kallar	  malmletare	  står	   för	  uppfattningen	  att	  kunskap	  är	  
som	   gömd	  metall.	   Intervjuarens	   uppgift	   är	   att	   leta	   upp	   dessa	   klumpar	   av	   kunskap	   inom	  den	  
intervjuade	  och	  ta	  fram	  detta	  i	  ljuset.	  Synsättet	  går	  hand	  i	  hand	  med	  den	  moderna	  samhällsve-‐
tenskapliga	  synen,	  att	  kunskapen	  är	  given	  och	  ligger	  och	  väntar	  på	  att	  bli	  upptäckt.	  Resenären	  
är	  den	  andra	  intervjuarrollen,	  där	  intervjuaren	  är	  som	  en	  resenär	  som	  upptäcker	  ett	  lands	  olika	  
områden,	  med	  eller	  utan	  karta,	  möter	  lokala	  invånare	  och	  konverserar	  med	  dem	  (ordet	  konver-‐
sation	  kommer	  från	  latinet	  och	  har	  innebörden	  att	  vandra	  tillsammans	  med),	  ställer	  frågor	  om	  
landet	  och	  får	  höra	  berättelser	  om	  deras	  livsvärld.	  När	  resenären	  sedan	  kommer	  hem	  berättar	  
denne	  för	  sina	   landsmän	  vad	  hen	  har	  hört,	  sett	  och	  upplevt.	  Berättelserna	  beskrivs	  kvalitativt	  
och	  rekonstrueras	  till	  nya	  berättelser	  via	  resenärens	  tolkningar,	  som	  får	  sin	  giltighet	  genom	  sin	  
inverkan	  på	  lyssnarna.	  Kunskap	  ses	  här	  mer	  som	  något	  som	  skapas	  i	  interaktion	  mellan	  männi-‐
skor,	  t.ex.	  genom	  samtal	  och	  är	  mer	  förknippat	  med	  en	  postmodern,	  konstruktiv	  kunskapssyn.	  

Resan	  leder	  kanske	  inte	  bara	  till	  ny	  kunskap	  utan	  även	  resenären	  själv	  kan	  förändras.	  Resan	  kan	  
sporra	   till	  en	   reflexionsprocess	  som	  skänker	   intervjuaren	  en	  ny	  självförståelse	  och	  blottlägger	  
värden	   samt	   vanor	   som	   tidigare	   tagits	   för	   givna	   i	   resenärens	  hemland.	  De	   förvandlingar	   som	  
följer	  av	  resan	  uttrycks	  i	  tyska	  begreppet	  Bildungsreise	  –	  en	  resa	  för	  att	  bilda	  sig.	  Resenären	  kan	  
också	  genom	  samtal	  leda	  andra	  till	  ny	  förståelse	  och	  insikt,	  till	  att	  de	  under	  sitt	  berättande	  bör-‐
jar	  reflektera	  över	  vad	  som	  tidigare	  framstått	  som	  självklart	  i	  deras	  kultur	  (Kvale,	  1997).	  

Kvale	   (1997)	   skriver	   vidare	   att	   den	   kvalitativa	   forskningsintervjun	   strävar	  mer	   efter	   att	   tolka	  
meningsfulla	   relationer	  än	  att	   kvantifiera	  objektiva	  data.	  Kunskap	   ses	   som	  något	  man	  bygger	  
upp	   i	   en	   ömsesidig	   interaktion	   mellan	   människor	   och	   genom	   att	   utbyta	   synpunkter	   med	  
varandra	   när	  man	   samtalar	   om	   ett	   gemensamt	   intressant	   ämne.	   I	   struktur	   kan	   en	   kvalitativ	  
forskningsintervju	   likna	  ett	  vardagligt	  samtal,	  men	  den	  använder	  det	  professionella	   intervjuns	  
egenskaper	  som	  medvetenhet	  om	  frågeformer,	  fokusering	  på	  ämnet,	  uppmärksamhet	  på	  inter-‐
aktionen	  som	  uppstår	  mellan	  den	  intervjuade	  och	  intervjuaren,	  och	  en	  kritisk	  reflexion	  över	  vad	  
som	  sägs.	  Det	  är	  inte	  allmänna	  åsikter	  som	  efterfrågas	  utan	  specifika	  teman	  och	  situationer	  ur	  
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den	  intervjuades	  livsvärld.	  Kvale	  skriver	  att	  ”Intervjuaren	  leder	  den	  intervjuade	  till	  vissa	  teman,	  
men	  inte	  till	  bestämda	  uppfattningar	  om	  dessa	  teman”	  (sid.	  37).	  	  

Den	   kvalitativa	   forskningsintervjun	   är	   tekniskt	   sett	   halvstrukturerad,	   den	   är	   varken	   strängt	  
strukturerad	   som	   ett	   frågeformulär	   eller	   helt	   fritt	   som	   i	   ett	   öppet	   samtal.	   Intervjun	   har	   ett	  
oskrivet	  manus,	  men	  med	  bestämda	  roller	  för	  de	  båda	  aktörerna.	  Det	  viktiga	  är	  att	  försöka	  för-‐
stå	   innebörden	  och	  beskriva	  den	   intervjuades	   livsvärld	  utifrån	  de	  centrala	   temana	   i	   intervjun.	  
Sidospår	   från	  temat	  kan	  uppmuntras,	  men	  om	  det	  kommer	  allt	   för	   långt	  bort	   från	  ämnet	  kan	  
intervjuaren	  välja	  att	  styra	  tillbaka	  samtalet	  till	  det	  centrala.	  Intervjuarens	  uppgift	  är	  bland	  an-‐
nat	  att	  ge	  möjlighet	  till	  en	  tillitsfull	  atmosfär	  där	  den	   intervjuade	  kan	  känna	  sig	  trygg	  att	  våga	  
tala	  fritt	  och	  uttömmande	  om	  sina	  erfarenheter,	  åsikter	  och	  synsätt.	  Att	  uppnå	  detta	  är	  också	  
en	  av	  svårigheterna	  med	  intervjun	  och	  att	  svaren	  verkligen	  avspeglar	  den	  intervjuades	   inställ-‐
ning	  samt	  erfarenhet	  (Kvale,	  1997).	  Johansson	  och	  Svedner	  (2010)	  säger	  att	  intervjun	  kan	  gå	  fel	  
på	  två	  sätt,	  det	  ena	  är	  att	  den	   intervjuade	   inte	  är	  sanningsenlig,	  det	  andra	  är	  att	   intervjuaren	  
”pressar	  sina	  åsikter	  på	  informanten	  eller	  vinklar	  frågorna	  så	  att	  alla	  aspekter	  av	  frågeområdet	  
inte	  belyses”	  (a.a.,	  s.32).	  Speciellt	  i	  allmänna	  frågor	  och	  i	  definitionsfrågor	  är	  risken	  stor	  för	  för-‐
väntningseffekter	  och	  att	  den	  intervjuade	  lyssnar	  in	  intervjuarens	  undertext	  i	  frågan	  och	  försö-‐
ker	  svara	  som	  denne	  tror	  att	  intervjuaren	  vill	  ha	  svaret.	  Detta	  är	  metodens	  allvarligaste	  svaghet	  
och	  risken	  finns,	  att	  som	  man	  frågar	  får	  man	  svar,	  skriver	  Johansson	  och	  Svedner.	  

En	  annan	  risk	  är	  att	  en	  kvalitativ	   intervju	  lätt	  kan	  glida	  över	   i	  en	  strukturerad	  intervju	  eller	  till	  
och	  med	  en	  muntlig	  enkät.	  För	  att	  undvika	  detta	  är	  det	  av	  stor	  vikt	  att	  verkligen	  lyssna	  och	  för-‐
söka	  förstå	  vad	  den	  intervjuade	  säger,	  och	  därefter	  ställa	  passande	  följd	  frågor,	   istället	  för	  att	  
vara	  helt	  fokuserad	  på	  nästkommande	  fråga.	  Därför	  är	  det	  i	  en	  bra	  kvalitativ	  intervju	  bara	  frå-‐
geområdena	  som	  är	  bestämda.	  Resten	  av	   frågorna,	  exempelvis	   följdfrågor,	  varierar	  beroende	  
på	  vilka	  aspekter	  den	  intervjuade	  tar	  upp	  (Johansson	  &	  Svedner,	  2010).	  

Vidare	  skriver	   Johansson	  &	  Svedner	   (2010)	  att	  det	  är	  bra	  att	  ställa	   frågor	  som	  är	   lätta	  att	  be-‐
svara,	  gärna	  utifrån	  konkreta	  händelser.	  Även	  spegling	  som	  teknik	  är	  bra	  att	  använda,	  det	  vill	  
säga	  att	  intervjuaren	  gör	  en	  kort	  sammanfattning	  av	  vad	  den	  andra	  precis	  har	  uttryckt,	  för	  att	  
se	  om	  denne	  har	  uppfattat	  saken	  korrekt,	  och	  dessutom	  pröva	  tillförlitligheten	  och	  giltigheten	  i	  
det	  som	  den	  intervjupersonen	  beskriver.	  

Den	  kvalitativa	  intervjun	  är	  intressant	  och	  användbar	  för	  att	  få	  reda	  på	  personliga	  aspekter	  och	  
erfarenheter	   inom	  något	   specifikt	   område.	   Dessutom	   är	   det	   även	   passande,	   när	   intervjun	   är	  
rätt	  använd,	  för	  att	  få	  tillgång	  till	  kunskap	  som	  direkt	  kan	  vara	  användbart	  i	  läraryrket	  (Johans-‐
son	  &	  Svedner,	  2010).	  

3.2	  Metod	  och	  design	  av	  studien	  

I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  mitt	  val	  av	  metod,	  urval	  av	  informanter,	  datainsamling,	  etiska	  över-‐
väganden,	  giltighet	  och	  tillförlitlighet.	  
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3.2.1	  Val	  av	  metod	  

Som	  datainsamlingsmetod	  har	  jag	  valt	  den	  kvalitativa	  intervjun,	  som	  passar	  bra	  för	  att	  få	  veta	  
vad	  pianopedagogerna	  tänker	  om	  gruppundervisning	  och	  samspel,	  speciell	  då	  målet	  är	  att	  de	  
ska	   ge	   så	   uttömliga	   och	   personliga	   svar	   som	  möjligt.	   Det	   personliga	   har	   mycket	   svårare	   att	  
komma	  fram	  i	  t.ex.	  enkäter	  (Trost	  2010).	  Det	  hade	  däremot	  varit	  intressant	  att	  kombinera	  den	  
kvalitativa	  intervjun	  med	  observation,	  för	  att	  få	  se	  ännu	  mer	  av	  hur	  lärarna	  faktiskt	  arbetar	  med	  
samspel	  och	  hur	  det	  hänger	  ihop	  med	  deras	  tankar,	  men	  på	  grund	  av	  studiens	  storlek	  och	  be-‐
räknad	  omfattning	  lämnas	  denna	  del	  utanför	  för	  att	  kunna	  ge	  utrymme	  för	  fler	  intervjuer	  istäl-‐
let.	  	  

3.2.2	  Urval	  

Jag	  har	   i	  mitt	   sökande	  efter	   informanter	  haft	  motivationen	  att	  hitta	  pianopedagoger	  som	  har	  
erfarenhet	  och	  ett	  uttalat	  intresse	  för	  gruppundervisning	  i	  piano,	  inriktat	  på	  nybörjarundervis-‐
ning,	  men	  även	  för	  andra	  aspekter	  av	  samspel.	  Mina	  informanter	  blev	  fyra	  till	  antalet,	  varav	  tre	  
är	  kvinnor	  och	  en	  är	  man.	  Jag	  utgick	  inte	  från	  en	  jämn	  genusfördelning,	  utan	  ansåg	  att	  studiens	  
syfte	  i	  första	  hand	  handlar	  om	  gruppundervisning	  i	  piano,	  även	  om	  genusaspekten	  kan	  ha	  bety-‐
delse	   för	   utfallet.	   En	   informant	   fick	   jag	   information	   om	   via	   sökande	   på	   internet,	   varefter	   jag	  
kontaktade	   personen	   via	   telefon,	   förklarade	   ärendet	   och	   frågade	   om	  hen	   ville	  medverka.	   En	  
annan	  informant	  fick	   jag	  tag	  på	  genom	  massutskick	  av	  e-‐post	  till	  en	  större	  stads	  kulturskolors	  
pianopedagoger,	  där	  studiens	  syfte	  presenterandes	  samt	  där	  jag	  frågade	  om	  pedagogen	  ifråga	  
ville	  medverka,	  eller	  om	  denne	  visste	  någon	  annan	  som	  arbetade	  med	  och	  var	   intresserad	  av	  
gruppundervisning	  i	  piano.	  Av	  dessa	  10-‐tal	  mail	  fick	  jag	  positiva	  svar	  från	  två	  pedagoger,	  varav	  
jag	  valde	  den	  första	  som	  svarade.	  Två	  av	  mina	  informanter	  fick	  jag	  tips	  från	  min	  handledare	  om.	  
Båda	  dessa	  informanter	  arbetar	  på	  samma	  kulturskola,	  vilket	  kan	  vara	  en	  nackdel,	  men	  även	  en	  
fördel	   för	  att	   se	  på	  verksamheten	  utifrån	   två	  pedagogers	  synsätt	  och	  erfarenheter	  av	  samma	  
skola.	  Det	  kan	  tilläggas	  att	  dessa	  två	  har	  olika	  erfarenheter	  och	  yrkesverksamma	  år	  inom	  yrket.	  
Även	  här	  användes	  telefon	  vid	  första	  kontakten.	  	  

På	  grund	  av	  ojämn	  fördelning	  av	  män	  och	  kvinnor	  har	  jag	  valt	  att	  namnge	  informanterna	  med	  
namn	  som	  både	  kvinnor	  och	  män	  kan	  bära,	  för	  att	  könet	  så	  mycket	  som	  möjligt	  ska	  bli	  dolt	  ef-‐
tersom	  studien	   inte	  har	  för	  syfte	  att	  utforska	  denna	  aspekt.	  Alla	   informanter	  arbetar	  på	  kom-‐
munala	   kulturskolor,	  men	   skolans	   storlek	   och	   placering	   varierar	   geografiskt	   från	   öst	   till	   väst.	  
Informanterna	  skiljer	  sig	  åt	  åldersmässigt	  då	  två	  pedagoger	  är	  äldre	  och	  två	  är	  lite	  yngre.	  	  

Presentation	  av	  informanterna	  

Alexis:	  Alexis	  är	  en	  pianopedagog	  som	  har	  varit	  yrkesverksam	  i	  närmare	  40	  år	  och	  är	  utbildad	  på	  
Musikhögskola.	  Hen	  undervisar	  både	  i	  grupp	  och	  enskilt,	  dock	  mest	  enskilt,	  men	  vill	  gärna	  jobba	  
mer	  med	  gruppundervisning.	  

Charlie:	   Charlie	   är	   en	  pianopedagog	   som	  har	   varit	   yrkesverksam	   i	   41	   år	   och	   arbetar	   sitt	   sista	  
läsår	  innan	  pensionering.	  Hen	  är	  utbildad	  på	  Musikhögskola.	  Hen	  har	  mest	  enskild	  undervisning	  



23 
	  

detta	  sista	  yrkesår,	  men	  har	  tidigare	  undervisat	  mycket	  i	  grupp,	  även	  om	  den	  största	  undervis-‐
ningen	  har	  varit	  enskild.	  

Kim:	  Kim	  är	  en	  pianopedagog	  som	  har	  varit	  yrkesverksam	  i	  17	  år	  och	  är	  utbildad	  på	  Musikhögs-‐
kola,	  inriktning	  improvisationspedagogik.	  Hen	  undervisar	  både	  enskilt	  och	  i	  grupp,	  med	  en	  liten	  
övervikt	  mot	  den	  enskilda	  undervisningen.	  

Robin:	  Robin	  är	  en	  pianopedagog	  som	  har	  varit	  yrkesverksam	  i	  22	  år.	  Hen	  är	  IE-‐utbildad	  på	  Mu-‐
sikhögskola,	  inriktning	  klassiskt	  piano,	  men	  även	  utbildad	  till	  teori-‐	  och	  körpedagog.	  Robin	  un-‐
dervisar	  mest	  enskilt	  men	  är	  intresserad	  av	  gruppundervisning	  och	  har	  en	  liten	  del	  av	  sina	  ele-‐
ver	  i	  grupp.	  Hen	  leder	  även	  piano-‐orkestrar.	  

3.2.3	  Datainsamling	  

Tid	   och	  plats	   för	   intervjun	  bestämdes	   genom	  konsultation	  med	   informanten	   via	   telefon,	   sms	  
och	  e-‐post.	  Jag	  var	  så	  flexibel	  som	  möjligt	  för	  att	  jag	  inte	  skulle	  ta	  upp	  mer	  tid	  än	  nödvändigt	  av	  
mina	  informanter,	  vilket	  innebar	  att	  jag	  åkte	  till	  informantens	  arbetsplats.	  Alla	  intervjuer	  sked-‐
de	  i	  ett	  undervisningsrum	  som	  de	  själva	  använde	  till	  undervisning.	  	  

Intervjuerna	  tog	  mellan	  55-‐70	  min.	  och	  spelades	  in	  med	  min	  Zoom	  H2n.	  Alla	  intervjuade	  hade	  
fått	  fyra	  områden	  beskrivna	  för	  sig,	  via	  e-‐post	  eller	  telefon,	  ifall	  pedagogerna	  skulle	  vilja	  förbe-‐
redda	  sig	   innan	   intervjun.	  Områdena	  som	  blev	  presenterade	  var	  gruppundervisning,	   samspel,	  
material	  och	  pedagogens	  motivation	  till	  sin	  undervisning.	  

De	   flesta	   av	   pedagogerna	   uppskattade	   att	   bli	   intervjuade	   angående	   gruppundervisning	   och	  
samspel.	  En	  pedagog	  upplevde	  det	  svårt	  att	  formulera	  sig,	  men	  ville	  gärna	  öva	  på	  att	  formulera	  
sina	  tankar	  kring	  hens	  undervisning.	  

3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  

Bearbetningen	  av	  datamaterialet	  skedde	  på	  min	  dator	  genom	  ordagrann	  transkribering	  av	  alla	  
intervjuerna.	  Tre	  eller	  flera	  punkter	  visar	  på	  att	   informanten	  varit	  tyst	  och	  funderat	  en	  stund.	  
Fetstil	  i	  citaten	  betyder	  att	  informanten	  verkligen	  har	  betonat	  just	  det	  ordet.	  

Efter	  transkriberingen	  läste	  jag	  igenom	  alla	  intervjuerna	  ett	  flertal	  gånger	  och	  letade	  efter	  olika	  
teman	  i	   informanternas	  svar.	  Jag	  letade	  speciellt	  efter	  det	  som	  responderar	  till	  studiens	  syfte.	  	  
Därefter	   analyserade	   jag	   det	   resultatet	   utifrån	   studiens	   teoretiska	  perspektiv,	   det	   sociokultu-‐
rella	  perspektivet.	  

3.2.5	  Etiska	  överväganden	  

Med	  respekt	  för	  informanternas	  integritet	  har	  jag	  följt	  de	  riktlinjer	  som	  beskrivs	  hos	  Johansson	  
och	  Svedner	  (2010)	  samt	  CODEX	  (2013)	  vägledande	  text	  om	  informanternas	  samtycke	  till	  delta-‐
gande	  i	  studien.	  Redan	  vid	  förfrågan	  om	  medverkan	  betonade	  jag	  att	  studien	  kommer	  att	  vara	  
anonym.	  De	  fick	  också	  ta	  del	  av	  studiens	  syfte	  och	  metod	  vid	  detta	  tillfälle.	  Senare	  vid	  intervju-‐
tillfällena	  uttryckte	  jag	  åter	  att	  allt	  kommer	  att	  vara	  anonymt	  och	  att	  de	  när	  som	  helst	  fick	  ställa	  
frågor	  angående	  studien.	  Jag	  frågade	  också	  om	  något	  kändes	  oklart.	  Detta	  gjorde	  jag	  innan	  in-‐
spelningen	   av	   intervjun	   började,	   för	   att	   informanten	   skulle	   känna	   sig	   så	   trygg	   och	   förberedd	  
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som	  möjligt.	  Alla	  deltagare	  har	  gått	  med	  på	  att	  bli	  inspelade,	  med	  försäkran	  om	  att	  materialet	  
kommer	  att	  behandlas	  med	  största	  respekt	  för	  informantens	  integritet.	  

3.2.6	  Giltighet	  och	  tillförlitlighet	  

Jag	  anser	  att	  min	  studie	  är	  tillförlitlig	  och	  relevant,	  i	  den	  mån	  som	  kvalitativa	  intervjuer	  har	  som	  
mål	  att	  ta	  reda	  på	  vad	  informanterna	  tänker	  om	  olika	  företeelser.	  Det	  är	  ju	  inte	  vad	  allmänhet-‐
en	  eller	  pedagoger	  i	  stort	  anser	  vad	  gruppundervisning/samspel	  betyder,	  utan	  vad	  det	  betyder	  
för	   just	  de	  här	  pedagogerna	   (Trost	  2010).	   Jag	  anser	  att	   jag	   försökt	   så	  mycket	   som	  möjligt	  att	  
tolka	  och	  förstå	  informanterna	  på	  ett	  seriöst	  och	  relevant	  sätt.	  Jag	  har	  redovisat	  vilka	  områden	  
som	   frågorna	   skulle	   handla	   om	   för	   informanterna	   innan	   intervjutillfället	   inträffade.	   Eftersom	  
intervjuerna	  inte	  har	  haft	  fasta	  frågor,	  har	  även	  intervjufrågorna	  varierat	  något	  från	  intervju	  till	  
intervju.	  Informanterna	  kan	  dessutom	  ha	  uppfattat	  en	  liknande	  fråga	  på	  olika	  sätt	  och	  från	  olika	  
infallsvinklar.	  Jag	  anser	  att	  studien	  har	  fått	  fram	  en	  del	  av	  vad	  dessa	  informanter	  har	  för	  erfa-‐
renhet	  och	  tankar	  kring	  samspel	  och	  gruppundervisning.	  	   	  
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4	  Resultat	  	  

I	  detta	  kapitel	  presenteras	  först	  min	  empiri.	  Denna	  är	  sorterad	  i	  fyra	  teman:	  ramfaktorer,	  orga-‐
nisation,	  samspel	  och	  pedagogiska	  verktyg.	  Dessa	  teman	  har	  kommit	  fram	  under	  arbetes	  gång,	  
under	   läsning	  av	  bakgrundslitteratur	   samt	   inför	  och	  under	   intervjuerna.	  Analysen	  av	  empirin,	  
vilken	  avslutar	  varje	  avsnitt,	  är	  gjord	  utifrån	  det	  sociokulturella	  perspektivet	  utan	  direkta	  refe-‐
renser	  till	  detta.	  Kapitlet	  avslutas	  med	  en	  sammanfattning.	  	  

4.1	  Ramfaktorer	  

Här	  presenteras	  olika	  ramfaktorer	  som	  påverkar	  hur	  undervisning	  blir	  och	  utformas.	  Avsnittet	  
avslutas	  med	  en	  analys.	  

4.1.1	  Ekonomisk	  styrning	  

Alla	  intervjuade	  pedagoger	  arbetar	  både	  enskilt	  och	  i	  grupp.	  En	  känner	  sig	  osäker	  på	  hens	  erfa-‐
renhet	   av	   gruppundervisning,	   trots	   att	   hen	   har	   haft	   mindre	   elevgrupper	   (2-‐3	   elever)	   samt	  
pianoensemble.	  Den	  dominerande	  undervisningsformen	  hos	  alla	  är	  enskild	  pianoundervisning	  
och	  nybörjareleverna	  brukar	  vara	  runt	  9-‐10	  år.	  Alexis	  och	  Robin	  som	  arbetar	  på	  samma	  kulturs-‐
kola,	  har	  inget	  direktiv	  från	  skolans	  ledning	  att	  arbeta	  i	  grupp	  utan	  har	  utifrån	  eget	  intresse	  ut-‐
vecklat	  gruppundervisning.	  I	  deras	  tjänst	  ingår	  ca	  45	  elever	  per	  pedagog	  och	  vecka.	  Charlie	  och	  
Kim	  har	  fler	  elever,	  vilket	  har	   inneburit	  en	  styrning	  till	  gruppundervisning,	  av	  ekonomiska	  skäl	  
och	   för	  att	   inte	   få	   för	   långa	  arbetsdagar.	  Charlies	  motiv	  var	  dock	  ett	  eget	   intresse	   för	  att	   för-‐
ändra	  pianoundervisningen	  och	  sitt	  eget	  sätt	  att	  undervisa,	  vilket	  hen	  gjorde	  redan	  på	  80-‐talet.	  
Den	  ekonomiska	  situationen	  är	  idag	  att	  pianopedagogerna	  på	  denna	  skola	  måste	  ha	  gruppun-‐
dervisning,	   vilket	   hanterats	   på	   olika	   sätt.	   Kim	   har	   arbetat	   med	   gruppundervisning	   i	   7	   år,	   på	  
grund	  av	  styrning	  i	  tjänsten,	  och	  har	  utarbetat	  en	  metod	  som	  fungerar	  för	  hens	  och	  hens	  elever.	  	  

4.1.2	  Lokal,	  instrument,	  elevantal	  och	  undervisningstid	  

Både	  Alexis	   och	   Charlie	   betonar	   vikten	   av	   att	   ha	   ett	   bra	   undervisningsrum,	   vilket	   innebär	   en	  
anpassad	  lokal	  och	  ett	  instrument	  per	  elev.	  De	  undervisar	  båda	  i	  stora	  rum	  med	  både	  akustiska	  
och	  digitala	   instrument.	  Robin	  undervisar	  oftast	   i	  en	   lokal	  med	  två	  akustiska	  pianon	  och	  Kim	  i	  
ett	  rum	  med	  fyra	  digitalpianon.	  Robin	  som	  tidigare	  har	  undervisat	  mycket	  ute	  på	  landsbygden	  
kunde	  inte	  bedriva	  gruppundervisning	  där,	  på	  grund	  av	  två	  faktorer,	  dels	  utrymmet,	  dels	  orga-‐
nisatoriska	  problem.	  Undervisningstiden	  och	  elevantalet	   varierar	  mellan	  2	  och	  5	  elever.	   Lekt-‐
ionstiderna	  varierar	  mellan	  30	  och	  60	  minuter,	  beroende	  på	  elevantalet.	  Robin	  berättar	  att	  alla	  
elever	  ska	  få	  något	  slags	  samspel	  varje	  år	  utöver	  den	  vanliga	  lektionstiden,	  där	  varje	  elev	  har	  4	  
tim,	  vanligen	  uppdelat	  på	  45-‐minuterspass.	  Samspelstillfällena	  kan	  vara	  en	  gång	  i	  månaden	  eller	  
varje	  vecka	  under	  en	  period.	  	  

4.1.3	  Undervisningsplats	  och	  möjlighet	  till	  samarbeten	  

Det	  underlättar	  stort	  och	  chanserna	  är	  större	  till	  samarbeten	  om	  kollegor	  undervisar	   i	  samma	  
byggnad.	  Både	  Alexis,	  Robin	  och	  Charlie	   ger	  uttryck	   för	   att	  det	   finns	  ett	  bra	   samarbetsklimat	  
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mellan	  kollegorna	  på	  deras	  skolor.	  Trots	  detta	  menar	  Charlie	  att	  tjänsterna	  idag	  är	  för	  pressade	  
för	   att	   samspel	  mellan	  olika	   instrumentgrupper	   ska	   fungera.	  Även	  Kim	  berättar	   att	   försök	   till	  
samspel	  mellan	  instrumentgrupper	  har	  varit	  på	  tal,	  vilka	  enbart	  har	  drivits	  av	  enskilda	  pedago-‐
ger.	  Organisatoriska	  problem	  såsom	  att	  pedagogerna	  har	  geografiskt	  utsprida	  undervisningslo-‐
kaler	  och	  scheman	  gör	  samarbetet	  svårt.	  	  

4.1.4	  Pedagogens	  motivation	  och	  intresse	  

En	   annan	   viktig	   ramfaktor	   är	   pedagogens	   eget	   intresse	   för	   gruppundervisning	   i	   piano.	   Robin	  
påpekar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  veta	  vad	  man	  brinner	  för	  som	  pedagog,	  för	  att	  det	  ”på	  något	  sätt	  
genomsyrar	  eleverna	  lite”.	  Charlie	  berättar	  om	  hur	  hen	  varit	  ganska	  omedveten	  om	  vilka	  spår	  
hen	  har	   lämnat	   i	   tidigare	  elever.	  Det	  är	   först	  nu	  när	  Charlie	  börjar	  undervisa	  barn	  till	   tidigare	  
elever	  som	  hen	  förstår	  vilken	  betydelse	  hen	  som	  pedagog	  har	  haft	  för	  deras	  föräldrar.	  

Pedagogens	  eget	  intresse	  för	  gruppundervisning	  och	  gruppdynamik	  är	  något	  som	  alla	  informan-‐
ter	  lägger	  stor	  vikt	  på.	  Alexis	  berättar:	  	  

jag	  har	  alltid	  varit	  intresserad	  av	  vad	  som	  händer	  när	  man	  är	  många	  tillsammans	  …	  …	  jag	  tycker	  
om	  att	  jobba	  med	  grupper	  för	  att	  det	  händer	  …	  det	  händer	  så	  mycket	  …	  Med	  mig,	  mellan	  mig	  
och	  eleverna,	  mellan	  eleverna.	  (Alexis)	  

Kim	   säger	   att	   ”alltså	   när	  människor	  möts	   så	   blir	   det	   ju	   alltid	   intressanta	   saker	   som	   uppstår,	  
kommer,	   oavsett	   om	  man	   spelar	   eller	   inte”	   och	   uttrycker	   även	   att	   varje	   grupp	   har	   sin	   egen	  
unika	  dynamik.	  Förändras	  elevgruppen	  så	  förändras	  även	  gruppdynamiken.	  	  

För	  att	  få	  en	  bra	  gruppundervisning	  bör	  man	  enligt	  informanterna	  vara	  intresserad	  av	  det	  som	  
händer	  både	  gruppdynamiskt	  och	  musikaliskt	  samt	  själv	  vara	  beredd	  på	  att	  tänka	  nytt	  och	  ut-‐
vecklas.	  En	  annan	  viktig	  faktor	  är	  ens	  egen	  inställning	  och	  attityd.	  När	  Robin	  berättar	  om	  sina	  
tankar	   kring	   pedagogens	   kompetens	   kring	   gruppundervisning	   nämner	   hen	   teman	   såsom	   att	  
pedagogen	  måste	  ha	  redskap	  att	  kunna	  hantera	  olika	  problem	  som	  kan	  uppstå,	  kunna	  skapa	  en	  
atmosfär	  som	  gör	  att	  det	  blir	  en	  bra	  grupp,	  få	  tid	  till	  att	  förbereda	  sig	  och	  ”tänka	  nytt	  och	  gå	  in	  i	  
det”	  (Robin).	  Charlie	  diskuterar	  kring	  samma	  tema:	  ”Som	  pedagog	  måste	  man	  vara	  så	  vidsynt	  
och	  lyssnande	  och	  man	  måste	  hela	  tiden	  också	  …	  fortbilda	  sig	  och	  …	  vara	  nyfiken	  på	  allt”	  (Char-‐
lie).	  

4.1.5	  Omgivningens	  reaktioner	  

Andras	   uppmuntran,	   exempelvis	   chef	   eller	   andra	   kollegor,	   har	   haft	   betydelse	   för	   både	  Alexis	  
och	  Charlies	  utveckling	  av	  gruppundervisning.	  Charlie	  uttrycker:	  ”Jag	  har	  alltid	  fått	  möjligheten	  
att	  prova	  mina	  vingar	  …	  jag	  har	  fått	  lyckas	  och	  jag	  har	  fått	  misslyckas”	  (Charlie).	  

När	  Kim	  för	  7	  år	  sedan	  började	  med	  gruppundervisning	  fick	  hen	  reaktioner	  så	  som	  ”oh,	  stackars	  
dig”.	  De	  tyckte	  synd	  om	  hen	  för	  att	  hen	  hade	  två	  eller	  tre	  elever,	  istället	  för	  en	  och	  en.	  Kim	  be-‐
rättar	  vidare	  att	  ”det	  är	  ju	  väldigt	  få	  som	  vill	  jobba	  i	  grupp	  av	  pianopedagoger	  så	  det	  finns	  ingen	  
som	  driver	  det	  direkt”	  (Kim).	  
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Charlie	  och	  Kim	  upplever	  att	  det	  nästan	  aldrig	  diskuteras	  om	  pianoeleverna	  skall	  få	  möjlighet	  till	  
samspel.	   Redan	   från	   början	   är	   det	   självklart	   att	   blås-‐	   och	   stråkeleverna	   erbjuds	   deltagande	   i	  
små	  orkestrar,	   något	   som	   inte	  erbjuds	  pianoeleverna.	  Charlie	  har	   ibland	   tagit	   upp	   frågan	  om	  
varför	  de	  inte	  har	  några	  sammanhang	  att	  sätta	  sina	  elever	  i,	  men	  inte	  kommit	  någon	  vart	  med	  
frågan.	  Som	  det	  ser	  ut	  nu,	  blir	  det	  ”bara	  små	  duttar	  här	  och	  där”,	  vilket	  Charlie	  egentligen	  inte	  
tror	  på.	  Det	  skulle	  vara	  mycket	  bättre	  med	  en	  kontinuerlig	  samspelsundervisning.	  	  

Alexis	  har	   ibland	  kunnat	  ana	  en	  rädsla	  hos	  vissa	  pianopedagoger,	  att	  bli	   tvingad	  till	  att	  arbeta	  
med	  gruppundervisning.	  Själv	  tycker	  hen	  att	  gruppundervisning	  är	  en	  bra	  form	  som	  ger	  mycket,	  
men	  är	  inte	  lika	  säker	  på	  om	  hens	  uppfattning	  hade	  varit	  lika	  positiv	  om	  hen	  skulle	  bli	  tvingad	  
till	  det.	  	  

Charlie	  har	  erfarenhet	  av	  utbudet	  på	  pianopedagogsförbundets	  kongress,	   senast	   i	  Stockholm,	  
där	  pianopedagoger	  från	  hela	  Europa	  var	  samlade.	  Där	  diskuterades	  gruppundervisning	  mycket	  
lite,	  något	  Charlie	  tror	  beror	  på	  att	  den	  klassiska	  traditionen	  fortfarande	  är	  stark.	  Den	  klassiska	  
traditionen	  står	  för	  en	  ”ordentlig”	  utbildning	  med	  tydliga	  mål,	  att	  eleven	  blir	  teknisk	  skicklig	  och	  
ska	  upp	  på	  estraderna	  osv.	  Charlie	  ser	  däremot	  sitt	  arbete	  som	  ett	  pusselläggande	  med	  olika	  
bitar	  av	  musiken,	  vilket	  inte	  från	  alla	  håll	  uppfattas	  som	  en	  riktig	  utbildning.	  	  

Trots	   detta	   upplevs	   föräldrarnas	   reaktion	   på	   gruppundervisning	   och	   samspel	   mest	   positivt.	  
Alexis	  har	  alltid	  dörren	  öppen	  om	  föräldrar	  vill	  sitta	  med	  på	  lektionen.	  Kim	  säger	  med	  ett	  leende	  
att	  vissa	  föräldrar	  har	  uttryckt	  att	  de	  önskade	  att	  de	  hade	  haft	  Kim	  som	  deras	  ”pianotant”	  när	  
de	   var	   små.	  De	  hade	   tyckt	   det	   var	   roligt	   att	   få	   spela	  mer	   tillsammans,	  med	   andra	   komp	  och	  
sound	  osv.	  Föräldrarna	  har	  oftast	  haft	  samma	  typ	  av	  pianoundervisning	  som	  Kim	  själv	  hade	  som	  
barn.	  Denna	  innebar	  att	  läraren	  satt	  1	  meter	  bakom	  eleven	  och	  emellanåt	  lutade	  sig	  fram	  och	  
skrev	  i	  en	  fingersättning.	  Kim	  upplever	  att	  många	  föräldrar	  slutade	  spela	  piano	  därför	  att	  de	  satt	  
där	  ensamma	  och	  aldrig	  fick	  spela	  ihop	  med	  andra.	  Kim	  vill	  inte	  bedriva	  en	  sådan	  undervisning,	  
utan	  hen	  vill	  vara	  med	  och	  göra	  det	  som	  hen	  också	  tycker	  om;	  att	  spela	  piano.	  

När	   Charlie	   började	   med	   grupp,	   samlade	   hen	   föräldrar	   och	   elever	   samt	   förklarade	   kort	   vad	  
gruppundervisningen	  innebar.	  Ingen	  var	  negativ,	  men	  vissa	  föräldrar	  ställde	  frågor	  och	  tidsfrå-‐
gan	  var	  speciellt	  viktig.	  När	  föräldrarna	  fick	  reda	  på	  att	  tiden	  blev	  längre	  och	  att	  alla	  får	  spela,	  
blev	  de	  lugna.	  Ingen	  har	  heller	  uttryckt	  att	  de	  vill	  att	  deras	  barn	  ska	  få	  enskilda	  lektioner	  istället.	  
De	  reaktioner	  hen	  har	  fått	  på	  undervisningen	  upplever	  Charlie	  mer	  som	  okunskap:	  ”jaha,	  men	  
vad	  roligt	  det	  låter	  …	  ”.	  Både	  Robin	  och	  Charlie	  upplever	  att	  de	  föräldrar	  som	  är	  mest	  kritiska	  är	  
de	  som	  själva	  är	  musiker	  eller	  halvprofessionella	  musiker.	  Charlie	  berättar	  om	  en	  gång	  när	  det	  
kom	   in	  en	   förälder	   som	  frågade	  bestämt	  ”Hur	  går	  det	   till	  egentligen?”	  och	  ”Hur	  vet	  dom	  när	  
dom	  ska	  börja	  spela?”.	  Charlie	  har	  löst	  dessa	  situationer	  genom	  att	  dörren	  är	  alltid	  öppen	  och	  
att	  föräldrarna	  är	  välkomna	  in	  att	  titta	  och	  se	  hur	  undervisningen	  fungerar.	  

4.1.6	  Analys	  av	  temat	  ramfaktorer	  

Alla	   intervjuade	  pedagoger	  arbetar	  både	  enskilt	  och	   i	  grupp,	  men	  den	  dominerande	  undervis-‐
ningsformen	  för	  är	  enskild	  pianoundervisning.	  Det	  framstår	  som	  viktigt	  om	  pedagogen	  bedriver	  
gruppundervisning	  på	  eget	  initiativ	  och	  av	  eget	  intresse	  eller	  om	  det	  är	  påtvingat.	  Även	  om	  det	  
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är	  påtvingat	  kan	  det	  ändå	  bli	  bra	  om	  pedagogen	  har	   intresse	  och	  får	  utrymme	  att	  designa	  sin	  
egen	  metod.	  Det	  verkar	  också	  som	  om	  skolans	  ekonomi	  har	  betydelse	  för	  pedagogens	  möjlig-‐
heter	  till	  att	  själv	  kunna	  få	  utforma	  sin	  undervisning.	  Det	  framgår	  att	  den	  enskilda	  pedagogens	  
motivation,	   som	  eleverna	  uppfattar	   indirekt,	  är	  av	   stor	  betydelse	   för	  hur	  undervisningen	  blir.	  
Det	   är	   viktigt	   att	   vara	  medveten	   som	  pedagog,	   att	   tydligt	   sina	   attityder	   och	   förhållningssätt.	  
Vidare	  visar	  det	  sig	  att	  undervisningslokalen	  har	  betydelse	  för	  undervisningens	  möjligheter.	  Att	  
arbeta	   i	  samma	  hus	  som	  kollegorna	  främjar	  samarbete	  och	   inspiration.	  Stöd	  och	  uppmuntran	  
från	  chefer	  och	  kollegor	  ses	  också	  som	  viktigt.	  Den	  längre	  lektionstiden	  vid	  gruppundervisning	  
anses	   vara	   gynnsamt	   för	   didaktisk	  mångfald	   i	   undervisningen.	   Elevantalet	   i	   grupperna	   skiftar	  
från	  2-‐5	  elever,	  men	  det	  vanligaste	  är	  3-‐4	  elever.	  Enligt	  pedagogerna	  bör	  finnas	  ett	  instrument	  
till	  varje	  elev,	  digitalt	  eller	  akustiskt.	  

4.2	  Organisation	  

Här	  presenteras	  erfarenheter	  av	  gruppundervisning,	  fördelar	  och	  möjligheter	  med	  gruppunder-‐
visning,	  hantering	  av	  gruppsammansättning,	  andra	  problem	  och	  svårigheter	  med	  gruppunder-‐
visning,	  olika	  former	  av	  gruppundervisning	  i	  piano	  samt	  en	  avslutande	  analys.	  

4.2.1	  Erfarenheter	  av	  gruppundervisning	  

Informanterna	  beskriver	  en	  stor	  glädje	  i	  att	  undervisa	  i	  grupp.	  Även	  om	  det	  kräver	  mer	  energi	  
och	   förberedelsetid,	   så	  ger	  det	  annat	   tillbaka	  som	  även	  har	  positiva	  effekter	   för	  den	  enskilda	  
undervisningen.	  

För	  Charlie	  och	  Robin	  är	  en	  fungerande	  grupp	  en	  förutsättning	  för	  att	  gruppundervisningen	  ska	  
fungera.	  Charlie	  arbetar	  oerhört	  mycket	  med	  att	  få	  ihop	  gruppen	  och	  att	  det	  ska	  bli	  ett	  trevligt	  
gruppklimat,	  som	  båda	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  det	  ska	  bli	  kul	  och	  lärorikt.	  

För	  att	  det	  ska	  funka	  så	  är	  det	  jätteviktigt	  att	  dom	  är	  trygga	  i	  sin	  grupp,	  så	  jag	  jollrar	  jättemycket	  
med	  dom	  i	  början	  och	  skojar	  och	  donar	  och	  försöker	  få	  en	  lättsam	  stämning.	  (Charlie)	  

Trygghet	  är	  också	  något	  som	  Alexis	  nämner	  men	  utgår	  från	  sitt	  sätt	  att	  vara	  som	  pedagog	  och	  
hur	  det	  påverkar	  gruppen.	  

Jag	  …	  vet	  alltid	  vad	  jag	  har	  för	  mål,	  men	  vi	  leker	  …	  Jag	  gillar	  ju	  att	  leka.	  Och	  jag	  är	  väldigt	  nyfiken	  
på	  att	  pröva	  nya	  saker	  och	  det	  …	  och	  då	  blir	  det	  ju	  automatiskt	  att	  man	  hamnar	  i	  ett	  lärande	  där	  
jag	  är	  på	  samma	  spelplan	  som	  mina	  elever,	  och	  det	  tycker	  jag	  är	  viktigt.	  Jag	  vill	   ju	  att	  dom	  ska	  
känna	  en,	  en	  absolut	  trygghet	  i,	  där,	  här	  som	  ändå	  är	  något	  nytt	  för	  dom,	  att	  sätta	  sig	  vid	  en	  kla-‐
viatur.	  (Alexis)	  

4.2.2	  Fördelar	  och	  möjligheter	  med	  gruppundervisning	  

Några	  av	  informanterna	  framhåller	  att	  själva	  musicerandet	  bli	  rikare	  i	  och	  med	  samspelet	  och	  
det	  lyssnande	  som	  utvecklas.	  Det	  blir	  också	  större	  musikupplevelser	  för	  eleverna.	  

Charlie	  anser	  att	  den	  största	  vinsten	  med	  gruppundervisning	  är	  att	  eleverna	  blir	  mer	  frimodiga	  
och	  att	  rädslan	  för	  att	  spela	  inför	  andra	  nästan	  försvinner	  helt.	  Två	  informanter	  påpekar	  en	  an-‐
nan	  fördel,	  att	  när	  lektionens	  tid	  blir	  längre	  kan	  fler	  moment	  hinnas	  med,	  så	  som	  teori.	  
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Den	  sociala	  aspekten	  nämns	  av	  alla	  pedagoger.	  Eleverna	  kan	  få	  nya	  vänner	  och	  spelkompisar,	  
vilket	  kan	  leda	  till	  att	  de	  drar	  upp	  varandra	  inom	  olika	  områden.	  Andra	  ord	  som	  också	  nämns	  är	  
att	  de	  uppmuntrar,	  peppar,	  lyfter	  upp	  varandra	  och	  kan	  ge	  varandra	  stort	  utbyte.	  Robin	  menar	  
också	  att	  de	  kan	  hitta	  ett	  gemensamt	  språk	  som	  fungerar	   i	   just	  denna	  grupp.	  Charlie	  påpekar	  
ofta	   att	   det	   är	   väldigt	   viktigt	   hur	   gruppklimatet	   blir	   för	   att	   eleverna	   ska	   tycka	   det	   är	   kul	   att	  
komma	  till	  lektionen	  och	  träffa	  sina	  spelkompisar.	  	  

Informanterna	  menar	  att	  det	  är	   lättare	  att	  skapa	  motiverade	  elever	   i	  en	  grupp	  än	  enskilt,	  och	  
att	  gruppen	  kan	  bidra	  till	  att	  elever	  fortsätter	  att	  spela,	  och	  att	  det	  är	  viktigt	  för	  många	  att	  hitta	  
ett	  sammanhang	  med	  sitt	   spel.	  Charlie	   tror	  också	  att	  det	  skulle	  vara	  bra	   för	  motivationen	  för	  
eleverna	  i	  åk	  5-‐6-‐7	  att	  utarbeta	  ett	  gruppkoncept.	  De	  pedagogiska	  fördelarna	  är	  bland	  annat	  att	  
eleverna	  lär	  sig	  lyssna	  på	  varandra	  och	  lär	  sig	  av	  varandra.	  De	  blir	  delaktiga	  i	  varandras	  utveckl-‐
ing.	  Vare	  sig	  en	  elev	  har	  svårt	  eller	   lätt	   för	  något	  moment,	  så	  bidrar	  det	  sammanlagt	   till	  allas	  
utveckling.	   Alexis	   lyfter	   också	   fram	   att	   det	   går	  mycket	   lättare	   att	   ha	   intressanta	   samtal	  med	  
eleverna	  i	  grupp.	  Genom	  att	  eleverna	  är	  fler	  och	  pedagogen	  ställer	  sig	  på	  samma	  spelplan	  blir	  
pedagogiska	  samtal	  möjliga.	  Eleverna	  får	  möjlighet	  till	  att	  tänka	  själva	  och	  uttrycka	  sig	  själva.	  

4.2.3	  Hantering	  av	  gruppsammansättning	  

Pedagogerna	  hanterar	  sammansättningar	  av	  grupper	  på	  olika	  sätt,	  men	  eftersom	  de	  flesta	  ele-‐
ver	   är	   nybörjare,	   är	   det	   vanligtvis	   en	   slump	  eller	   schematekniska	  orsaker	   till	   varför	   just	   vissa	  
elever	  hamnar	   ihop.	  Robin	  menar	  att	  det	  oftast	  blir	  en	  bättre	  grupp	  om	  eleverna	   inte	  känner	  
varandra	  sedan	  tidigare,	  även	  om	  motsatsen	  också	  kan	  ha	  sina	   fördelar.	  Vardagliga	  konflikter	  
kan	  leda	  till	  att	  en	  besvärlig	  gruppsituation	  kan	  uppstå.	  	  

Charlie	  hanterar	  en	  grupp	  som	  inte	  fungerar	  främst	  genom	  att	  dela	  på	  dem	  eller	  i	  vissa	  fall	  bryta	  
ur	  en	  elev	  ur	  gruppen	  och	  erbjuda	  enskild	  undervisning.	  Hen	  framhåller	  att	  gruppundervisning	  
är	  utmärkt	  för	  vissa,	  men	  inte	  passar	  alla.	  Därför	  bör	  enskild	  undervisning	  kunna	  erbjudas	  dessa	  
elever.	   Kim	   däremot	   använder	   omplaceringar	   i	   grupperna	   som	   sitt	   främsta	   verktyg	   i	   icke-‐
fungerande	  grupper,	  t.ex.	  där	  personkemin	  inte	  stämmer.	  Kim	  menar	  att	  gruppdynamiken	  kan	  
se	  väldigt	  olika	  ut	  och	  att	  det	  är	  okej	  att	  t.ex.	  ha	  tre	  blyga	  tjejer	   i	  en	  grupp	  och	  tre	  högljudda	  
tjejer	  i	  en	  annan,	  för	  att	  olika	  människor	  trivs	  i	  olika	  sociala	  miljöer.	  Hen	  erbjuder	  även	  elever	  
som	  har	   varit	   sjuka,	  bortresta	  eller	   av	  någon	  anledning	  halkat	  efter,	   enskilda	   lektioner.	   Tiden	  
har	  då	  dragits	  av	  från	  gruppens	  lektionstid.	  Alla	  vill	  dock	  inte	  komma	  tillbaka	  till	  gruppen.	  En	  del	  
vill	   inte	  spela	  tillsammans,	  utan	  vill	  bara	  vara	  med	  en	  vuxen	  en	  gång	   i	  veckan	  och	  ha	  den	  en-‐
skilda	   formen.	  Det	  verkar	  även	  uppskattas	  att	  bara	  kunna	   få	  enskild	  undervisning	  ett	   tag	   tills	  
eleven	   kommit	   ikapp,	   för	   att	   sedan	   återvända	   till	   gruppen	   som	   även	   den	   kan	   ha	   förändrats,	  
exempelvis	  genom	  omflyttningar.	  Kim	  poängterar	  att	  gruppdynamiken	  alltid	  kan	  förändras	  och	  
ser	  det	  som	  något	  positivt.	  

Alexis	   saknar	  möjligheten	   till	   omplaceringar	   i	   sina	   grupper.	  Hen	   ser	   det	   dock	   som	  ett	  möjligt	  
verktyg	  att	  dela	  på	  gruppen	  om	  eleverna	  går	  för	  mycket	  åt	  olika	  håll.	  Det	  är	  dock	  vanligare	  att	  
hen	  försöker	  ge	  mer	  läxor	  eller	  svårare	  spelstämma	  till	  den	  som	  utvecklas	  snabbare.	  
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En	  sådan	  icke	  fungerande	  grupp	  håller	  jag	  bara	  ihop	  i	  två	  terminer.	  Men	  en	  grupp	  som	  fungerar,	  
vet	  jag	  inte	  hur	  länge	  jag	  kan	  hålla	  på	  med,	  vissa	  vill	  ju	  inte	  sluta	  i	  en	  grupp.	  (Alexis)	  

Alexis	  ger	  ett	  exempel	  på	  risken	  för	  att	  alla	  slutar	  om	  gruppen	  delas.	  En	  möjlig	  utväg	  som	  Alexis	  
har	  använt	  sig	  av	  i	  tidigare	  gruppkonstellationer	  kan	  vara	  att	  erbjuda	  att	  träffas	  var	  tredje	  vecka	  
och	  spela	  ihop,	  men	  under	  de	  andra	  veckorna	  har	  de	  enskilda	  lektioner.	  	  

Vad	  pedagogerna	  anser	  vara	  en	  bra,	   lyckad	  och	   fungerande	  grupp	  ser	  också	   lite	  olika	  ut.	  Kim	  
utgår	  från	  vad	  hen	  själv	  ser	  och	  upplever	  på	  lektionen.	  I	  en	  bra	  grupp	  mår	  eleverna	  bra,	  sitter	  
bekvämt,	   ser	   harmoniska	   ut	   och	   trivs	  med	   varandra.	   Det	   är	   inte	   lika	   viktigt	   för	   eleverna	   hur	  
snabbt	  utvecklingen	  går	  framåt	  eller	  om	  nivån	  i	  gruppen	  spretar,	  upplever	  Kim.	  Det	  är	  mer	  hen	  
som	  pedagog	  som	  oroar	  sig:	  

Att	  den	  här	  personen	  har	  gått	  så	  långt	  och	  har	  gått	  jättelångt	  fram	  här	  …och	  den	  andra	  perso-‐
nen	  har	  verkligen	  halkat	  efter,	   ibland	  kan	  det	  bli	   jättejobbigt,	  men	   ibland	  så	  bryr	  dom	  sig	   inte	  
alls	  om	  det.	  Det	  är	  mer	  jag	  som	  bryr	  mig	  om	  det	  …	  …	  jag	  har	  ibland	  övertro	  till	  liksom	  att	  det	  är	  
själva	   x-‐antal	   noter	  per	   lektion	   som	  gäller	   (skratt)	  men	  det	   viktigaste,	   kan	   vara	  en	  helt	   annan	  
sak.	  (Kim)	  

Charlie	   säger	   att	   det	   är	   viktigare	   att	   eleverna	   kompletterar	   varandra	   än	   att	   de	   är	   på	   samma	  
nivå.	  Det	  är	  viktigare	  att	  ta	  vara	  på	  vad	  varje	  elev	  är	  bra	  på,	  och	  bygga	  ihop	  det	  till	  något	  som	  
fungerar	  musikaliskt.	  	  

För	  Alexis	  är	  det	  viktigt	  att	  det	  finns	  minst	  en	  elev	  i	  gruppen	  som	  har	  ”lite	  driv	  i	  sig”	  (Alexis)	  och	  
att	  minst	  en	  elev	  snabbt	  kan	  ta	  upp	  samt	  förstå	  vad	  hen	  uttrycker.	  Alexis	  drömgrupp	  skulle	  vara	  
fyra	   lika	  nyfikna	  elever.	  Däremot	   är	  det	   inte	   viktigast	   för	  hen	  att	   de	  håller	   samma	  nivå,	  men	  
uttrycker	  att	  det	  mer	  beror	  på	  hen	  som	  pedagog.	  

Vågar	  jag	  låta	  en	  av	  de	  här	  eleverna	  blomma	  mer	  än	  dom	  andra	  eller	  är	  det	  viktigt	  för	  mig	  att	  
alla	  får	  känna	  att	  de	  är	  på	  samma	  nivå.	  Och	  för	  mig	  är	  inte	  det,	  det	  viktigaste.	  (Alexis)	  

Eleverna	  är	  individer	  med	  sin	  egen	  utvecklingstakt	  och	  om	  hen	  skulle	  styra	  dem,	  så	  tror	  Alexis	  
att	  hen	  mer	  bromsar	  den	  riktigt	  duktiga	  eleven	  än	  tvärtom.	  Alexis	  tror	  även	  att	  den	  elev	  som	  
inte	  har	  samma	  förutsättningar	  som	  de	  andra,	  får	  skjuts	  av	  de	  andra.	  

4.2.4	  Andra	  problem	  och	  svårigheter	  med	  gruppundervisning	  

Ovan	  har	  tagits	  upp	  några	  problem	  och	  ett	  återkommande	  är	  nivåskillnader	  i	  gruppen.	  Eleverna	  
kanske	  börjar	  på	  samma	  nivå,	  men	  på	  grund	  av	  olika	  förutsättningar	  utvecklas	  de	   i	  olika	  takt.	  
Förutsättningarna	  kan	  röra	  allt	  från	  om	  eleven	  har	  ett	  instrument	  hemma	  eller	  inte,	  till	  fysiska	  
förmågor	  och	  mental	  mognad.	  	  

Charlie	  säger	  att	  det	  alltid	  finns	  problem	  i	  undervisningen	  och	  att	  en	  av	  pedagogens	  uppgifter	  är	  
att	  försöka	  lösa	  dem	  på	  ett	  bra	  sätt.	  Det	  svåraste	  för	  Charlie	  är	  när	  en	  elev	  känner	  att	  hen	  inte	  
hänger	  med,	  inte	  förstår	  lika	  snabbt	  som	  de	  andra	  i	  gruppen.	  Även	  om	  Charlie	  försöker	  delegera	  
uppgifterna	   efter	   var	   och	   ens	   förmåga,	   så	  mäter	   sig	   oftast	   eleverna	  mot	   varandra.	   Vanligtvis	  
försöker	  Charlie	  få	  eleverna	  att	  enskilt	  presentera,	  spela	  och	  berätta	  vad	  hen	  har	  arbetat	  med	  
under	  veckan.	  Det	  är	  viktigt	  att	  ha	  byggt	  upp	  ett	  tryggt	  arbetsklimat,	  för	  att	  vid	  problem	  kunna	  
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ha	  en	  öppen	  dialog	  om	  vad	  som	  är	  problemet,	  exempelvis	  hur	  mycket	  eleven	  har	  övat	  m.m.	  Om	  
det	  inte	  hjälper,	  är	  det	  ändå	  viktigt	  att	  försöka	  lyfta	  den	  musikaliska	  upplevelsen	  hos	  den	  eleven	  
som	  känner	  att	  hen	  inte	  kan.	  Det	  försöker	  Charlie	  göra	  genom	  att	  få	  eleven	  att	  spela,	  om	  det	  
endast	  är	  en	  basstämma	  och	  genom	  att	  bädda	  in	  det	  i	  Charlies	  eget	  spel,	  så	  att	  det	  ändå	  låter	  
skapligt.	  

Charlie	  tycker	  egentligen	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  nackdel	  med	  gruppundervisning,	  det	  enda	  hen	  
kan	  komma	  på	  är	  att	  den	  elev	  som	  har	  lätt	  för	  sig,	  oftast	  inte	  kan	  gå	  lika	  snabbt	  framåt	  i	  böcker	  
och	  material	  jämfört	  med	  om	  eleven	  skulle	  haft	  enskilda	  lektioner.	  En	  elev	  som	  har	  lätt	  för	  sig	  
som	  deltar	   i	   gruppundervisning,	   får	  med	   sig	  annat,	   så	   som	   timing,	   rytmkänsla	  och	   lyssnande.	  
Hen	  anser	  att	  musik	  är	  så	  mycket	  mer	  än	  hur	  många	  sidor	  eleven	  har	  klarat	  av	  i	  boken	  eller	  till	  
vilken	  nivå	  eleven	  har	  nått.	  	  

En	  annan	  svårighet	  är	  att	  eleverna	  kan	  ha	  olika	  förväntningar	  på	  lektionen.	  Exempelvis	  vet	  en	  
elev	  som	  har	  spelat	  på	  kulturskolan	  innan	  att	  hen	  behöver	  öva,	  medan	  en	  annan,	  som	  inte	  har	  
det,	  tänker	  att	  det	  är	  mer	  som	  en	  fotbollsträning,	  dvs.	  att	  piano	  är	  något	  eleven	  tränar	  på	  när	  
eleven	  är	  på	  pianolektionen.	  Det	  blir	  då	  en	  krock	  mellan	  olika	  traditioner	  och	  förväntningar.	  Kim	  
löser	  detta	  genom	  att	  sätta	  ihop	  utifrån	  detta.	  Det	  framkommer	  också	  att	  avsaknad	  av	  instru-‐
ment	  i	  hemmet	  är	  en	  begränsande	  faktor.	  	  

En	  svårighet	  med	  en	  ny	  grupp	  där	  ingen	  känner	  de	  andra	  är	  att	  kunna	  skapa	  en	  bra	  atmosfär	  så	  
att	  gruppen	  fungerar.	  Alexis	  uttrycker	  att	  den	  stora	  utmaningen	  är	  att	   i	  en	  grupp	  kunna	  möta	  
varje	  individ,	  att	  se	  individen	  i	  gruppen.	  Robin	  upplever	  att	  hen	  vill	  ha	  mer	  kunskap	  och	  metodik	  
inom	  gruppundervisning	  i	  piano,	  för	  att	  få	  mer	  metodisk	  grund	  att	  stå	  på.	  Hen	  nämner	  också	  att	  
om	  gruppdynamiken	  blir	  dålig	  kan	  det	  bidra	  till	  att	  flera	  slutar,	  exempelvis	  en	  stark	  personlighet	  
som	  tar	  mycket	  plats	  kan	   få	  med	  sig	  andra	  att	   inte	  öva,	   inte	  bry	  sig	  osv.	  Robin	   framhåller	  att	  
redan	  överbelastade	  pianopedagoger	  saknar	  möjlighet	  och	  utrymme	  att	  kunna	  pröva	  på	  grupp-‐
undervisning,	   som	  den	  möjlighet	   det	   skulle	   kunna	   vara.	   Alla	   pedagoger	   nämner	   aspekten	   att	  
gruppundervisning	   inte	  passar	   för	   alla	  elever,	   för	  en	  del	   elever	  passar	  det	  bättre	  med	  enskilt	  
undervisning	  och	  då	  är	  det	  bra	  att	  kunna	  erbjuda	  det.	  	  

4.2.5	  Olika	  former	  av	  gruppundervisning	  i	  piano	  

De	  flesta	  av	  pedagogerna	  har	  gruppundervisning	  med	  nybörjare	  som	  den	  ordinarie	  pianolekt-‐
ionen.	  Utöver	  detta	  finns	  det	  även	  olika	  former	  av	  gruppaktivitet	  bredvid	  den	  ordinarie	  lektion-‐
en.	  Detta	  kan	  gälla	  för	  enskilda	  elever	  likaväl	  som	  dem	  som	  går	  i	  grupp	  från	  början.	  I	  kultursko-‐
lan	  där	  två	  av	  de	   intervjuade	  pedagogerna	  arbetar	  erbjuds	  samspelsmöjligheter	  varje	   läsår	  till	  
alla	  pianoelever.	  För	  många	  blir	  det	   i	   så	  kallade	  pianoensembler.	  Andra	   former	  är	  att	   två	  en-‐
skilda	   elever	  överlappar	   sina	   lektioner	   eller	   kommer	  på	   varandras	   lektioner	  under	   en	  period.	  
Även	  brukspianogrupper	  kan	  i	  perioder	  existera.	  

På	  senare	  år	  har	  Charlie	  haft	  pianoorkester,	  vilket	  har	   inneburit	  att	  de	  samlat	  pianoelever	  på	  
helgen	  som	  ett	  projekt	  som	  utmynnar	  i	  en	  konsert.	  Då	  är	  nivåerna	  och	  åldrarna	  blandade.	  Char-‐
lie	  menar	  ändå	  att	  om	  det	  ska	  det	  bli	  något	  ordentligt	  samspel	  krävs	  resurser	  för	  detta.	  
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4.2.6	  Analys	  av	  temat	  organisation	  

Gruppundervisning	   kräver	  mer	   av	   pedagogerna,	   anser	   informanterna,	  men	   ger	   också	  mycket	  
tillbaka,	  och	  är	  positivt	  även	  för	  den	  enskilda	  undervisningen.	  Gruppundervisning	  kräver	  både	  
kunskap	  om	  gruppdynamik.	  För	  att	  få	  gruppen	  välfungerande	  och	  trygg	  krävs	  en	  lustfylld	  stäm-‐
ning	  på	  lektionerna	  och	  att	  pedagogen	  förmedlar	  en	  förståelse	  för	  elevens	  situation	  leder	  till	  en	  
tillitsfull	   lärandemiljö	  där	  enskilda	  elevers	  problem	  kan	  generalisera	   till	   lärande	   för	  hela	  grup-‐
pen.	  

I	  gruppundervisning	  blir	  såväl	  det	  musikaliska	  som	  det	  sociala	  samspelet	  och	  lyssnandet,	  på	  ett	  
naturligt	  sätt,	  centralt,	  då	  eleverna	  måste	  interagera	  genom	  att	  titta	  och	  lyssna	  på	  varandra	  och	  
ta	  del	  av	  de	  andras	  utveckling.	  Gruppundervisning	  ger	  eleven	  en	  vidare	  bild	  av	  musicerandets	  
alla	   aspekter,	   vilket	   är	  motivationshöjande,	  och	   speciellt	   viktigt	   för	   tonåringar.	  Det	   kan	  också	  
innebära	  att	  eleverna	   får	  nya	  vänner,	   tillika	  spelkompisar.	  Gruppundervisning	  anses	  dock	   inte	  
passa	  alla	  elever	  eller	  i	  alla	  perioder.	  Enskilda	  lektioner	  kan	  stötta	  av	  elever	  som	  halkat	  efter.	  En	  
möjlig	  orsak	  till	  att	  elever	  vill	  ha	  enskild	  undervisning	  kan	  vara	  elevens	  behov	  att	  få	  vara	  själv	  
med	  en	  vuxen.	  	  

Metoder	  som	  används	  när	  grupper	  inte	  fungerar	  är	  omplacering,	  delning	  av	  grupp	  samt	  i	  vissa	  
fall	  att	  bryta	  ut	  en	  elev	  ur	  gruppen.	  Detta	  kan	  dock	  vara	  svårt	  om	  skolan	  är	  liten	  och	  grupperna	  
få.	  Det	  blir	  svårt	  när	  en	  elev	  inte	  känner	  att	  den	  hänger	  med	  och	  förstår	  som	  de	  andra.	  Genom	  
att	  bädda	   in	  elevens	   spel	   i	   sitt	  eget	   spel	  eller	  delegera	  den	   lättaste	   stämman	  kan	  pedagogen	  
lyfta	  elevens	  musikaliska	  upplevelse,	  och	  få	  känslan	  av	  att	  kunna	  åstadkomma	  någonting	  som	  
låter	  skapligt.	  

Pedagogerna	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  gruppdynamiken	  fungerar.	  Nivå	  och	  utvecklingshastig-‐
het	  kan	  ses	  som	  att	  eleverna	  kompletterar	  varandra.	  Drivkraft	  och	  nyfikenhet	  smittar	  av	  sig.	  För	  
att	  styra	  nivåskillnader	  kan	  pedagogen	  försiktigt	  bromsa	  en	  skicklig	  elev.	  En	  långsammare	  pro-‐
gression	  betraktas	  ofta	  som	  en	  negativ	  konsekvens	  av	  gruppundervisning.	  Fördelar	  som	  kom-‐
penserar	  detta	  är	  dock	  att	  andra	  delar	  av	  undervisningen	  såsom	  samspel,	  timing	  och	  lyssnande	  
blir	   en	  mer	  naturlig	  del.	  Nivåskillnader	   innebär	  en	  utmaning	   i	   gruppundervisning,	   speciellt	  då	  
elever	  utvecklas	  olika	  snabbt,	  på	  grund	  av	  olika	  förutsättningar,	  vilket	  kan	  röra	  allt	  från	  om	  ele-‐
ven	  har	  ett	  instrument	  hemma	  eller	  inte,	  till	  fysisk	  förmåga	  och	  mental	  mognad.	  

Elever	   och	   föräldrar	   förväntar	   sig	   olika	   saker	   av	   pianolektionerna.	   Förväntningarna	   skiljer	   sig	  
främst	  kring	  synen	  på	  lektionen	  som	  träningstid	  alternativt	  som	  tid	  att	  sammanfatta	  den	  övning	  
som	  gjorts	   utanför	   lektionstid.	  Genom	  att	   placera	   elever	  med	   liknande	   förväntningar	   tillsam-‐
mans,	  undviks	  olika	  problem.	  

4.3	  Samspel	  

Under	  detta	  avsnitt	  presenteras	  möjligheter	  till	  samspel,	  puls	  och	  lyssnande,	  moment	  där	  sam-‐
spel	  kan	  användas	  och	  andra	  former	  av	  samspel	  för	  piano	  inom	  kulturskolan	  samt	  en	  avslu-‐
tande	  analys.	  
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4.3.1	  Möjligheter	  till	  samspel	  

Det	  viktigaste	  i	  instrumentalundervisning	  är	  puls	  och	  samspel,	  anser	  Kim.	  En	  ensam	  pianist	  har	  
vanligtvis	  sin	  egen	  timing,	  men	  det	   får	   inga	  direkta	  konsekvenser	   förrän	  denne	  spelar	   tillsam-‐
mans	  med	  andra.	  Kim	  menar	  att	  pianister	  inte	  i	  allmänhet	  får	  någon	  övning	  i	  samspel	  jämfört	  
med	  andra	  instrument,	  som	  oftast	  har	  orkestrar.	  Det	  finns	  inte	  i	  den	  meningen	  en	  traditionell	  
orkester	  bara	  bestående	  av	  pianon.	  

Jag	  vill	  att	  det	  …	  dom	  sakerna	  ska	  vara	  lika	  relevanta	  för	  en	  pianist,	  med	  timing	  och	  samspel	  …	  
Det	  blir	  inte	  relevant	  om	  man	  inte	  får	  ett	  sammanhang.	  (Kim)	  

Alla	   pedagoger	   är	   överens	   om	   att	   gruppundervisning	   ökar	   möjligheten	   till	   sam-‐
spel/ensemblespel.	  Kim	  tycker	  att	  	  

Musik	  ska	  ju	  göras	  tillsammans	  på	  något	  sätt,	  det	  är	  ju	  därför	  man	  pratar	  om	  puls,	  man	  pratar	  
om	  …	  om	  dynamik	  och	  så	  där	  …	  allt	  leder	  fram	  till	  att	  man	  ska	  kunna	  spela	  tillsammans.	  (Kim)	  

Även	  Charlie	  menar	  att	  de	  i	  hens	  nybörjargrupper	  hela	  tiden	  arbetar	  med	  samspel.	  För	  hen	  är	  
det	   väldigt	   viktigt	   att	   ”komma	   igång	  med	   spelet”	   (Charlie).	   I	   början	  betyder	  det	   väldigt	   enkla	  
saker,	   såsom	   att	   alla	   spelar	   samma	  melodi	  men	   i	   olika	   oktaver.	   För	   Alexis	   är	   det	   viktigaste	   i	  
gruppundervisning	  att	  alla	  elever	  interagerar	  med	  varandra,	  vare	  sig	  eleverna	  spelar	  själva	  eller	  
tillsammans,	  men	  säger	  också	  att	  det	  blir	  mycket	  ensemblespel.	  Robin	  arbetar	  med	  samspel	   i	  
delar	  av	  lektionen	  där	  en	  elev	  exempelvis	  bjuds	  in	  till	  att	  kompa,	  spela	  melodi	  eller	  bas	  till	  en	  
annan	  elevs	  spel.	  Vid	  somliga	  tillfällen	  kan	  eleverna	  även	  ha	  en	  låt	  tillsammans	  i	  läxa.	  Då	  och	  då	  
har	  Robin	  haft	  tillfälliga	  tre-‐grupper	  bestående	  av	  enskilda	  elever	  som	  träffas	  för	  samspel.	  För	  
annat	  samspel	  hänvisar	  hen	  till	  pianoensemblerna.	  

4.3.2	  Puls	  och	  Lyssnande	  

Alla	  pedagoger	  nämner	  puls	   och	   lyssnande	   som	  de	  viktigaste	   faktorerna	   för	   samspelet.	  Detta	  
innebär	  att	  eleverna	  måste	  öva	  upp	   sin	  pulskänsla	  och	   sitt	   lyssnande.	  Charlie	  har	  upplevt	  att	  
fysisk	  kontakt	  kan	  vara	  mycket	  användbart,	  t.ex.	  att	  pedagogen	  klappar	  pulsen	  på	  elevens	  axel.	  
För	  Alexis	  är	  det	  viktigt	  att	  hela	  kroppen	  är	  med,	  att	  pulskänslan,	  lyssnandet	  och	  musikupplevel-‐
sen	   infinner	  sig,	   för	  att	  sedan	  kunna	  arbeta	  vidare	  med	  teknik	  och	  anslag.	  Genom	  att	   ihärdigt	  
öva	  upp	  pulskänslan	  behöver	  eleverna	  tillslut	  inte	  titta,	  utan	  de	  kan	  höra	  vad	  de	  spelar	  och	  ut-‐
veckla	  ett	  bra	  lyssnande.	  

Charlie	  menar	  att	  det	  inte	  ska	  låta	  som	  fyra	  soloartister	  i	  samspelssituationen.	  Det	  är	  viktigt	  att	  
arbeta	  med	  pulskänslan,	  att	  de	  vet	  när	  de	  ska	  börja,	  att	  de	  börjar	  samtidigt	  och	  detta	  kräver	  att	  
de	  lär	  sig	  lyssna	  på	  varandra.	  Just	  detta	  moment	  passar	  utmärkt	  att	  träna	  i	  grupp.	  Efter	  ett	  par	  
gånger	  förstår	  eleverna	  att	  det	  inte	  är	  så	  farligt	  att	  komma	  av	  sig,	  att	  de	  kan	  ju	  komma	  in	  igen	  
och	  det	  behöver	  inte	  bli	  en	  katastrof.	  	  

Robin	  nämner	  några	  aspekter	  som	  gör	  samspel	  svårt.	  Vissa	  elever	  känner	  sig	  störda	  när	  det	  är	  
fler	  än	  en	  elev	  som	  spelar,	  exempelvis	  om	  balansen	  inte	  blivit	  bra,	  så	  att	  eleven	  inte	  hör	  melo-‐
din.	  Hen	  behandlar	  även	  dynamiken	  mellan	  de	  olika	  stämmorna	  och	  att	  eleverna	  får	  öva	  på	  att	  
starta	  i	  olika	  tempon,	  för	  att	  sedan	  samtala	  kring	  vad	  som	  är	  snabbt	  och	  långsamt	  tempo.	  Allt	  



34 
	  

detta	  visar,	  som	  Robin	  uttrycker	  sig,	  att	   lyssnandet,	  en	  gemensam	  plus,	  tempo,	  glädje	  och	  ett	  
gemensamt	  språk	  är	  viktiga	  byggstenar	  att	  öva	  på	  för	  att	  samspelet	  ska	  fungera.	  	  

Kim	  tar	  upp	  en	  viktig	  poäng	  för	  att	  samspelet	  i	  en	  grupp	  ska	  bli	  bra.	  Hen	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  
som	  pedagog	  att	  ha	  ett	  ”arr-‐tänk”,	  att	  ha	  ackordkännedom	  och	  framför	  allt	  viljan	  till	  att	  arbeta	  
med	  samspel.	  

Charlie	  säger	  att	  det	  ultimata	  är	  om	  eleverna	  får	  användning	  av	  sitt	  pianospel.	  Hen	  tycker	  sam-‐
spel	  är	   jätteviktigt,	  speciellt	  då	  samspel	   främjar	   förmågan	  att	  våga	  musicera	  tillsammans	  med	  
andra.	  Charlie	  tycker	  det	  är	  hopplöst	  med	  de	  enskilda	  elever	  som	  inte	  vågar	  spela,	  när	  någon	  
annan	   kommer	   in	   i	   rummet.	   Alexis	   erfarenhet	   är	   att	   eleverna	   i	   grupp	  ha	   ännu	  mer	   samspel.	  
Robin	  har	  däremot	  upplevt	  att	  de	  enskilda	  eleverna	  uppskattar	  de	  tillfällena	  som	  de	  får	  till	  sam-‐
spel	  och	  tycker	  det	  är	  roligt.	  Hen	  säger	  också	  att	  det	  är	  lite	  olika	  från	  elev	  till	  elev,	  beroende	  på	  
elevernas	  prioriteringar.	  Alla	  elever	  som	  Robin	  har	  haft	  i	  år,	  i	  pianoensemble,	  vill	  verkligen	  fort-‐
sätta	  med	  sin	  ensemble	  för	  att	  det	  är	  så	  kul	  att	  spela	  ihop.	  

4.3.3	  Moment	  där	  kan	  samspel	  användas	  	  

I	  samspelssituationen	  börjar	  Alexis	  att	  arbeta	  med	  det	  periodiska	  t.ex.	  elev	  1	  spelar	  fyra	  C,	  se-‐
dan	  spelar	  elev	  2	   fyra	  C	  osv.	   i	  en	   jämn	  plus.	  Kim	  visar	  på	  att	  hen	  också	  arbetar	  på	  detta	  sätt,	  
men	  berättar	  vidare	  hur	  hen	  brukar	  utveckla	  detta	  genom	  att	  elev	  1	  spelar	  fyra	  D,	  elev	  2	  spelar	  
fyra	  E	  osv.	  under	  tiden	  hen	  lägger	  passande	  ackord	  till.	  Kim	  börjar	  arbeta	  med	  detta	  redan	  vid	  
första	   lektionen	  därför	  hen	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  det	  blir	  musik	  direkt.	  Vidare	  kan	  detta	  
sätt	  även	  användas	  för	  att	  öva	  olika	  notvärden,	  i	  förhållande	  till	  pulsen.	  

Alexis	  menar	  att	  när	  eleverna	  ständigt	  arbetar	  med	  pulsen	  och	  lyssnandet	   i	  olika	  moment	  blir	  
det	  efterhand	  väldigt	  naturligt.	  T.ex.	  att	  hen	  spelar	  ett	  förspel	  till	  en	  melodi	  som	  de	  har	  fått	  lära	  
sig	  och	  sedan	  kommer	  alla	  eleverna	  in	  och	  spelar	  melodin,	  först	  tillsammans	  och	  sedan	  en	  och	  
en.	  Kim	  gör	  tvärtom,	  hen	  frågar	  vem	  som	  vill	  börja	  spela	  läxan.	  De	  spelar	  först	  en	  och	  en,	  alltid	  
till	  ett	  trumkomp	  som	  står	   för	  pulsen.	  När	  Kim	  hör	  att	  det	  fungerar,	   låter	  hen	  dem	  göra	  olika	  
saker,	  exempelvis	  att	  några	  spelar	  högerhandens	  stämma,	  en	  annan	  vänsterhandens,	  och	  att	  de	  
sedan	  byts	  av	  osv.	  En	  annan	  variant	  är	  att	  eleverna	  får	  spela	  varannan	  takt	  och	  ta	  över	  efter	  sin	  
spelkompis.	  På	  liknande	  sätt	  går	  det	  att	  variera	  på	  väldigt	  många	  olika	  sätt,	  allt	  från	  hela	  melo-‐
din	  till	  att	  spela	  varannan	  takt	  eller	  varannan	  ton.	  

Det	  mest	   klassiska	   sättet	   att	   börja	  med	   samspel,	   som	  alla	   pedagoger	   nämner,	   är	   att	   en	   eller	  
flera	  elever	  spelar	  melodin,	  en	  annan	  en	  basstämma,	  en	  tredje	  lägger	  tersstämma	  eller	  ackord.	  
Vanligtvis	  börjar	   läraren.	  Trots	  att	  Charlie	   inte	   i	  det	   stora	   tycker	  om	  digitalpianon,	   så	   ser	  hen	  
ändå	  fördelar	  när	  man	  arbetar	  med	  just	  samspel.	  Med	  digitalpianon	  kan	  man	  lätt	  leka	  med	  ljud	  
och	  få	  tillgång	  till	  kompbakgrunder.	  Även	  om	  gruppen	  bara	  arbetar	  med	  en	  melodi,	  t.ex.	  i	  olika	  
oktaver,	   kan	   en	   större	   ljudbild	   uppstå.	   Eleverna	   kan	   också	   lära	   sig	   lyssna	   och	   anpassa	   sig	   till	  
varandra	  genom	  att	  de	  får	  lov	  att	  styra	  varandra,	  t.ex.	  i	  olika	  tempon	  eller/och	  dynamik.	  

Alla	   pedagoger	   lägger	   in	   enkelt	   ackordspel	   tidigt	   i	   gruppundervisningen,	   bland	   annat	   för	   att	  
utvidga	   samspelet.	   I	   grupp	   kan	   även	   teknik	   övas	   och	   bli	   ett	   samspelsmoment.	   Charlie	   börjar	  
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tidigt	  med	  fem-‐tons	  övningar	  som	  alla	  elever	  kan	  göra	  samtidigt,	  även	  anslag	  och	  rytmer	  funge-‐
rar	  utmärkt	  att	  öva	  på	  tillsammans.	  

Improvisation	  är	  något	   som	  alla	  pedagoger	  också	  uttrycker	   fungerar	  bra	  att	   göra	   i	   grupp	  och	  
som	   också	   kan	   bli	   ett	   samspel	   exempelvis	   genom	   fråga/svar	   eller	   ta	   över,	   en	   spelar	   före	   de	  
andra	  härmar	  osv.	  Charlie	  menar	  det	  är	  bra	  att	  börja	  väldigt	  enkelt,	  exempelvis	  att	  bara	  spela	  
på	  svarta	  tangenter,	  om	   inget	  annat	   för	  att	   få	   ingång	  spelet.	  Kim	  vill	   inte	  tvinga	  någon	  till	  att	  
improvisera,	  om	  en	  elev	  inte	  vill	  kan	  hen	  istället	  få	  kompa	  eller	  spela	  en	  basstämma	  till.	  	  

Alexis	  tar	  upp	  komposition	  som	  en	  grupp-‐	  och	  samspelsmöjlighet.	  En	  grupp	  kan	  arbeta	  med	  en	  
komposition	  utifrån	  ett	  mönster	  eller	  en	  bild.	  Havet	  kan	  exempelvis	  vara	  en	  utgångspunkt,	  där	  
eleverna	   tillsammans	   gör	   havsbotten,	   yta	   och	   fiskar.	   Eleverna	   representerar	   var	   sin	   fisk,	   som	  
resulterar	  i	  små	  vackra	  melodier	  eller	  små	  uttryck.	  Eleverna	  läser	  inte	  noter	  så	  bra	  än,	  och	  för	  
att	   de	   ska	   kunna	   öva	   på	   kompositionen	   hemma,	   spelar	   de	   in	   melodierna/uttrycken	   på	   sina	  
Iphones,	   för	  att	  nästa	  gång	  kunna	  sätta	   ihop	  stycket	   igen.	  Alexis	  arbetar	  även	  med	  olika	   färg-‐
magneter	  på	  en	  tavla	  för	  att	  få	  igång	  elevernas	  skapande.	  I	  början	  gör	  eleverna	  figurer	  som	  de	  
känner	  igen,	  som	  en	  blomma,	  men	  när	  eleverna	  förstår	  att	  de	  sedan	  ska	  uttrycka	  den	  figuren	  på	  
pianot,	  blir	  det	  svårt	  och	  frågor	  kommer	  som;	  hur	  gör	   jag,	  hur	  spelar	   jag	  en	  blomma?	  Många	  
elever	  vill	  gärna	  ha	  reda	  på	  vad	  som	  är	  rätt	  och	  fel.	  Genom	  att	  vidare	  göra	  mer	  abstrakta	  bilder,	  
utvecklas	  det	  fria	  skapandet	  och	  öppnar	  upp	  mot	  olika	  tolkningar.	  

4.3.4	  Andra	  former	  av	  samspel	  för	  piano	  inom	  kulturskolan	  

Robin	  säger	  att	  pianoensemblerna	  –	  även	  om	  de	  i	  någon	  mening	  inte	  är	  verklighetsbaserade	  –	  
ändå	  är	  en	  jättebra	  form	  att	  träna	  samspel	  i.	  

På	  Alexis	  och	  Robins	  skola	  är	  de	  ganska	  angelägna	  om	  att	  pianoeleverna	  ska	  få	  det	  som	  andra	  
orkesterinstrument	  får,	  dvs.	  ett	  sammanhang,	  en	  gemenskap	  och	  samspelstillfällen.	  Detta	  sker	  
främst	   genom	   pianoensembler	   som	   innebär	   att	   två	   pianopedagoger	   arbetar	   ihop	   och	   har	  
varandras	  elever	   tillsammans	   i	  olika	  grupper.	   För	  eleverna	   innebär	  detta	  1	   timme	  ensemble	   i	  
veckan.	   Oftast	   används	   bara	   digitalpianon,	   där	   ljudet	   lätt	   kan	   ändras	   och	   bidra	   till	   en	   större	  
ljudbild.	  Ganska	  ofta	  är	  det	  någon	  som	  sjunger	  till	  och	  ibland	  har	  de	  även	  slagverk	  till.	  Alla	  en-‐
sembler,	   från	  nybörjare	  till	  mer	  avancerade,	  träffas	  även	  någon	   lördag	  och	  spelar	   ihop	  för	  att	  
främja	  gemenskapen.	  

Robin	  låter	  en	  del	  av	  sina	  pianoelever	  kompa	  sångare,	  och	  några	  av	  Alexis	  elever	  har,	  efter	  att	  
ha	   spelat	   3-‐4	   år,	   fått	  möjligheten	   att	   kompa	   fiolelever.	   Alexis	   vill	   gärna	   arbeta	  mer	  med	  nya	  
konstellationer,	  men	  upplever	  att	  alla	  har	  fullt	  upp	  det	  sitt.	  	  

Charlie	   säger	  att	  hen	  alltid,	  mer	  eller	  mindre,	   genom	  åren	  har	   samarbetat	  med	  andra	   instru-‐
mentallärare,	   exempelvis	   sångare.	   Samspel	   mellan	   flöjt	   och	   pianoelever	   har	   förekommit	   på	  
nybörjarnivå.	  På	  senare	  år	  har	  Charlie	  även	  skickat	  pianonybörjare	  att	  spela	  klockspel	  och	   lik-‐
nande	  i	  blåsorkestrar	  när	  det	  har	  behövts.	  Det	  är	  bra	  om	  de	  får	  användning	  av	  sina	  kunskaper	  
anser	  hen.	  
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4.3.5	  Analys	  av	  temat	  samspel	  

Alla	  pedagoger	  är	  överens	  att	  möjligheten	   till	   samspel/ensemblespel	   lätt	  blir	   tillgodosedd	  ge-‐
nom	  gruppundervisning.	  Två	  pedagoger	  ser	  samspelet	  som	  det	  mest	  centrala	  i	  gruppundervis-‐
ningen	  och	  arbetar	  ständigt	  med	  det.	  En	  grundar	  sig	  på	  sin	  musiksyn,	  att	  musik	  är	  något	  som	  
oftast	  existerar	  i	  samspel,	  både	  musikaliskt	  och	  socialt,	  tillsammans	  med	  andra.	  En	  annan	  peda-‐
gog	  arbetar	  enbart	  med	  samspel	  i	  delar	  av	  lektionen.	  	  

Puls	   ses	   som	   grundläggande	   i	   samspelet	   och	   det	   som	   allt	   annat	   vilar	   på.	   Lyssnandet	   på	  
varandra,	  en	  gemensam	  puls,	  tempo,	  glädje	  och	  ett	  gemensamt	  språk	  är	  viktiga	  byggstenar	  att	  
öva	  upp,	  för	  att	  samspelet	  ska	  fungera.	  Eleverna	  måste	  få	  möjlighet	  att	  öva	  upp	  sin	  pulskänsla	  
och	  sitt	  lyssnande	  på	  varandra	  –	  på	  samma	  sätt	  för	  pianister	  som	  för	  andra	  instrumentalister	  –	  
vilket	   sker	   genom	   gruppundervisning.	   När	   pulskänslan	   utvecklas	   behöver	   inte	   eleverna	   titta	  
utan	  de	  kan	  höra	  och	  därmed	  utveckla	  ett	  bra	   lyssnande.	  Med	  ett	  utvecklat	   lyssnade	  minskar	  
rädslan	  för	  att	  komma	  av	  sig,	  eftersom	  eleven	  kan	  lyssna	  och	  komma	  in	  igen.	  Detta	  går	  utmärkt	  
att	  öva	  i	  grupp.	  Dynamisk	  obalans	  mellan	  stämmor	  och	  olika	  uppfattningar	  om	  tempo	  kan	  göra	  
samspel	   svårt.	   En	  positiv	  aspekt	  är	  dock	  att	  det	  ger	  eleverna	  övning	   i	   att	   lyssna	  och	  hitta	  ett	  
gemensamt	  språk.	  Elever	   som	   får	   tillfälle	   till	   samspel	  uppskattar	  det	  och	  vill	   gärna	  ha	  mer	  av	  
det.	  	  

De	  moment	  som	  kan	  övas	  genom	  samspel,	  t.ex.	  unison	  melodi	  i	  olika	  oktaver,	  teknik,	  notvärden	  
och	  ackordspel,	  kan	  introduceras	  tidigt	  och	  på	  en	  enkel	  nivå.	  Samspel	  kan	  också	  användas	  när	  
gruppen	  arbetar	  med	  det	  periodiska,	  där	  olika	  notvärden	  och	  toner	  kan	  övas.	  Även	  improvisat-‐
ion	   kan	  utvecklas	   i	   samspel,	   exempelvis	   genom	   fråga/svar,	   ta	   över	   efter	   en	   annan,	   härmning	  
osv.	  Komposition	  nämns	  även	  av	  en	  pedagog	  som	  en	  samspelsmöjlighet.	  

Det	  mest	  klassiska	  sättet	  att	  börja	  med	  samspel,	  är	  att	  en	  eller	  flera	  elever	  spelar	  melodin,	  en	  
annan	  basstämma,	  ev.	  en	  tersstämma	  och	  ev.	  en	  tredje	  med	  ackord,	  vanligtvis	  läraren	  i	  början.	  
Ett	  arrangemangstänkande	  anses	  vara	  produktivt,	   vilket	  kommer	  naturligt	  om	  pedagogen	  har	  
ackordkännedom.	  Även	  den	   traditionella	   pianoläxan	   går	   att	   göra	   samspel	   av.	   Exempelvis	   kan	  
eleverna	  spela	  unisont	  först,	  och	  sedan	  en	  och	  en	  efter	  varandra,	  eller	  en	  och	  en	  och	  sedan	  alla	  
unisont.	  Alternativt	  kan	  läxan	  delas	  upp	  i	  melodi,	  basstämma	  osv.	  Andra	  variationer	  är	  att	  ele-‐
verna	  får	  spela	  varannan	  takt	  eller	  ton	  i	  pulsflödet.	  Det	  finns	  många	  olika	  sätt	  att	  arbeta	  med	  
samspel,	  puls	  och	  lyssnande.	  Variationer	  verkar	  finnas	  i	  det	  oändliga,	  bara	  fantasin	  och	  brist	  på	  
kunskap	  sätter	  gränser.	  

Av	  tradition	  verkar	  det	  självklart	  att	  många	  kulturskolor	  ska	  ha	  till	  exempel	  blåselever	  i	  blåsor-‐
kester,	  men	  motsvarande	  samspel	  diskuteras	  inte	  på	  samma	  sätt	  för	  alla	  elever.	  Samspelspro-‐
jekt	  får	  drivas	  av	  de	  enskilda	  pedagoger,	  och	  fallerar	  då	  lätt	  på	  grund	  av	  tids-‐	  och	  energibrist.	  En	  
av	  skolorna	  är	  annorlunda	  och	  ger	  pianoeleverna	  det	  som	  andra	  orkesterinstrument	  får,	  så	  som	  
ett	  sammanhang,	  gemenskap	  och	  tillfälle	  att	  spela	  tillsammans.	  De	  flesta	  av	  pedagogerna	  upp-‐
skattar	  samarbete	  med	  andra	   instrumentalpedagoger	  och	  skulle	  gärna	  vilja	  få	  mer	  tid	  till	  såd-‐
ana	  samarbeten.	  Detta	  blir	  dock	  enbart	  möjligt	  att	  genomföra	  när	  det	  finns	  utrymme	  i	  tjänster-‐
na.	  	  
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4.4	  Pedagogiska	  verktyg	  

Här	   presenteras	   pedagogiska	   verktyg	   utifrån	   kategoriseringarna	   samtal,	   pianohäften,	   annat	  
material	  och	  inspirationskällor.	  Avsnittet	  avslutas	  med	  en	  sammanfattande	  analys.	  	  

4.4.1	  Samtal	  som	  ett	  pedagogiskt	  verktyg	  

Alexis	  är	  den	  pedagog	  som	  mest	  talar	  om	  vikten	  av	  dialog	  på	  lektionen.	  Hens	  lektion	  börjar	  med	  
att	  hen	  går	  ut	  och	  möter	  sina	  elever,	  hälsar	  och	  tittar	  på	  varje	  elev.	  Både	  i	  början	  och	  slutet	  av	  
lektionen	  sitter	  Alexis	  och	  eleverna	  på	  stolar	   i	  en	   ring.	   I	  början	   frågar	  hen	  hur	  de	  har	  det	  all-‐
mänt,	   men	   går	   sedan	   ganska	   snabbt	   in	   på	   dagens	   lektion,	   där	   de	   pratar	   om	   hur	   övningen	  
hemma	  gått.	  Genom	  detta	  får	  Alexis	  exempelvis	  höra	  allt	  från	  att	  ”jag	  har	  inte	  kunnat	  öva	  för	  
jag	  var	  hos	  mamma	  och	  där	  har	  de	  inget	  piano”	  till	  ”det	  där	  du	  sa	  förra	  gången,	  det	  förstod	  jag	  
inte,	  vad	  menade	  du?”	  (Alexis).	  I	  slutet	  av	  lektionen	  pratar	  de	  åter	  i	  ring,	  och	  samtalet	  handlar	  
då	   om	   vad	   de	   har	   gjort	   på	   lektionen,	   exempelvis	   om	  det	   är	   något	   som	   var	   svårt/lätt/särskilt	  
roligt	  och	  vad	  eleven	  kommer	  att	  visa	  upp	  och	  berätta	  när	  hen	  kommer	  hem.	  Alexis	  arbetar	  för	  
att	  det	  ska	  finns	  en	  öppen	  attityd	  och	  ställer	  relativt	  svåra	  frågor	  till	  sina	  elever	  som	  gör	  att	  de	  
måste	  tänka	  själva.	  

Jag	  ber	  dem	  att	  tänka	  på	  …	  ”nu	  när	  du	  kommer	  hem	  och	  tränar	  på	  det	  här	  så	  ska	  du	  tänka	  på	  att	  
du	  ska	  ha	  ett	  uttryck”	  …	  …	  och	  så	  skriver	  vi	  det	   i	  boken,	  uttryck.	  Så	  kommer	  dom	  nästa	  vecka	  
kanske,	  ”vad	  var	  det	  du	  menade	  med	  uttryck?”	  och	  då,	  alltså	  jag	  är	  ju	  väldigt	  nyfiken,	  vad	  som	  
finns	   inne	   inuti	  deras	   tänkande.	  Så	  då,	  berättar	   inte	   jag	  det,	  utan	   frågar	  ”Vad	  tror	  ni,	  vad	  tror	  
du?”	  och	  sen	  kan	  vi	  tillsammans,	  komma	  fram	  till	  något	  gemensamt	  resonemang	  kring;	  vad	  är	  
ett	  uttryck?!	  Och	  jag	  kan	  ta	  liknelser	  vid,	  att	  man	  målar	  …	  man	  dansar	  och	  varför	  tycker	  man	  att	  
en	  sångare	  är	  bra	  och	  en	  annan	  som	  sjunger	  samma	  låt	   inte	   låter	  lika	  bra.	  Vad	  är	  det	  som	  gör	  
skillnader?	  Och	  hur	  uttrycker	  man	  sig?	  (Alexis)	  

Dessutom	  upplever	  Alexis	  att	  många	  av	  hens	  nybörjarelever	  som	  är	  i	  9-‐10-‐årsåldern	  aldrig	  har	  
fått	  liknande	  ”vuxenfrågor”.	  Även	  om	  hen	  är	  en	  vuxen	  och	  har	  ansvaret	  vill	  hen	  leka	  och	  vara	  på	  
deras	  spelplan	  och	  hen	  har	  en	  otrolig	  respekt	  för	  barns	  tänkande.	  

Nästan	  alla	  pedagoger	   tar	  upp	  att	  det	  är	  viktigt	  att	   få	  prata	   lite	  allmänt	  med	  eleverna	  både	   i	  
början	  och	   slutet	   av	   lektionen,	  men	  att	  det	   är	  pianoämnet	   som	  ska	  beröras	  under	   lektionen.	  
Kim	  menar	   att	   de	   få	  minuterna	   när	   eleverna	   kommer	   in	   och	   ut	   ur	   rummet	   fungerar	   bra	   för	  
detta	  allmänna	  prat.	  

Samtalet	  kan	  vara	  till	  hjälp	  i	  frågan	  angående	  elever	  som	  inte	  hänger	  med,	  eller	  håller	  samma	  
nivå	  som	  de	  andra,	  anser	  Kim.	  Efter	   lektionen	  frågar	  hen	  denna	  elev	  hur	  hen	  har	  upplevt	  det,	  
om	  det	  känns	  bra,	  kul	  osv.,	  och	  beroende	  på	  svaren,	  kan	  Kim	  hjälpa	  eleven	  på	  olika	  sätt.	  Hen	  
har	  upplevt	  att	  nivåskillnader	  inte	  alltid	  har	  så	  stor	  betydelse	  för	  eleverna,	  vilket	  hen	  själv	  ofta	  
upplever	  som	  ett	  problem	  som	  pedagog.	  

Det	  svåraste	  med	  gruppundervisning	  tycker	  Charlie	  är	  när	  en	  elev	  inte	  förstår	  eller	  hänger	  med.	  
Charlie	  försöker	  hantera	  detta	  genom	  att	  delegera	  uppgifter	  efter	  elevens	  förmåga,	  men	  säger	  
också	  att	  barn	  lätt	  mäter	  sig	  med	  varandra.	  Charlie	  försöker	  också	  att	  få	  till	  en	  positiv	  miljö	  där	  
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man	   kan	   vara	   öppen	  med	   vad	   som	  är	   problemet,	   exempelvis	   hur	  mycket	   det	   har	   övats	   eller	  
inte.	  	  

Alexis	  låter	  sina	  elever	  först	  sitta	  vid	  var	  sitt	  digitalpiano,	  för	  att	  därefter	  i	  lektionen	  samla	  alla	  
elever	   runt	  en	   flygel,	  där	  eleverna	   får	   spela	  en	   i	   taget.	  De	  elever	   som	   inte	  spelar	   just	  nu,	   ska	  
vara	  lika	  aktiva	  som	  den	  som	  spelar.	  Detta	  är	  detta	  som	  Alexis	  främst	  kallar	  gruppundervisning.	  
Hen	   ställer	   frågor,	   så	   som	   hur	   tycker	   du	   att	   detta	   lät	   och	   spelade	  Hanna	   likadant	   som	   förra	  
veckan?	  Detta,	  att	  de	  får	  spela,	  se	  och	  lyssna	  på	  varandra,	  har	  Alexis	  arbetat	  in	  redan	  från	  första	  
lektionen.	  Alexis	  vill	  uppnå	  att	  de	  själva	  reflekterar,	  frågar,	  funderar	  och	  ”kopplar	  på	  sina	  öron”	  
(Alexis).	  

Charlie	   nämner	   också	   samtalet	   med	   och	   mellan	   eleverna	   som	   något	   positivt	   som	   kan	   sätta	  
igång	  elevernas	  tankar,	  men	  att	  det	  förutsätter	  att	  gruppen	  fungerar.	  Charlie	  har	  ibland	  upplevt	  
att	  hen	  har	  fått	  kämpa	  för	  att	  få	  till	  ett	  trevligt	  gruppklimat.	  

4.4.2	  Läroböcker	  och	  pianohäften	  som	  pedagogiska	  verktyg	  

Samtliga	   informanter	   använder	   sig	   av	   något	   pianohäfte,	   beroende	   på	   vilka	   kvalitéer	   som	  be-‐
hövs.	   De	   vanligaste	   är	   olika	   utgåvor	   av	   Åse	   Söderqvist-‐Spering,	   Margareta	   Strömblad	   eller	  
Agnestig.	  	  Dessa	  måste	  dock	  kompletteras	  med	  annat	  material	  för	  att	  fungera	  i	  gruppundervis-‐
ningen.	  Ofta	  utgörs	  detta	  av	  populära	  låtar,	  melodifestivallåtar,	  och	  andra	  låtar	  som	  intresserar	  
eleverna.	  Kim	  framhåller	  att	  när	  det	  gäller	  gruppundervisning	  och	  samspel	  är	  det	  viktigt	  att	  ha	  
ett	  arr-‐tänk,	  vilket	  material	  man	  än	  utgår	  ifrån.	  

4.4.3	  Annat	  material	  och	  inspirationskällor	  som	  pedagogiska	  verktyg	  

Material	   till	   pianoensembler/pianoorkestrar	   hämtar	   pedagogerna	   från	   färdigskrivna	   arrange-‐
mang	  eller	  genom	  att	  själva	  arrangera	  exempelvis	  populära	   låtar.	  Vissa	  kollegor	  arbetar	  gärna	  
med	  att	   skriva	   för	  ensemble.	  Robin	  säger	  att	  med	   tiden	  samlar	  en	  skola	  på	  sig	  olika	  arrange-‐
mang	   för	  pianoensemble	  och	  att	  de	  arrangerar	  om	  arrangemang	   för	   andra	   instrument	   så	  att	  
det	  fungerar	  i	  pianoensembler	  istället.	  Det	  finns	  även	  färdigskrivna	  klassiska	  stycken	  för	  tre	  pia-‐
non	   som	   är	   roliga	   och	   har	   används	   mycket.	   Även	   arrangemang	   av	   den	   danske	   arrangören	  
Christian	  Bennedsen	  nämns,	  liksom	  Jan	  Wallgren,	  som	  också	  har	  gett	  ut	  ett	  bra	  material.	  

När	  Robin	  ska	  arrangera	  tittar	  hen	  först	  efter	  om	  låten	  finns	   i	  någon	  samlingsbok	  och	  hämtar	  
inspiration	  till	  stämmorna	  därifrån.	  Vanligtvis	  arrangerar	  hen	  för	  4-‐5	  stämmor,	  då	  det	  är	  bättre	  
att	  kunna	  plocka	  bort	  stämmor	  än	  tvärtom.	  Arrangemangen	  kan	  vara	  genomkomponerade	  där	  
varje	  pianostämma	  blir	  mer	  intressant	  pianistiskt	  eller	  enklare	  och	  bruksmässigt,	  bestående	  av	  
basstämma,	  rytm,	  melodi,	  ev.	  någon	  motstämma	  och	  ackord.	  

För	  Alexis	  är	  det	  viktigt	  att	  kunna	  ”komma	  in	  i,	  i	  musicerandet”	  direkt.	  Därför	  har	  hen	  alltid	  för-‐
sökt	  leta	  sig	  fram	  för	  att	  hitta	  passande	  material	  för	  sina	  elever.	  Hen	  har	  fått	  inspiration	  i	  arbe-‐
tet	  med	  särskoleelever.	  Där	  utvecklade	  hen	  ett	  system	  som	  hen	  kallar	  Septept,	  som	  grundar	  sig	  
på	  7	  olika	   färger,	  där	   varje	   ton	  är	  en	  bestämd	   färg.	  Genom	  att	   lägga	  på	   tangentmarkeringar,	  
färgade	  magneter,	  så	  kan	  dessa	  elever	  spela	  direkt.	  Alexis	  har	  alltid	  prövat	  sig	  fram,	  hittat	  nya	  
redskap	  och	  verktyg,	  men	  även	  förkastat	  en	  hel	  del	  idéer.	  ”Det	  är	  mycket	  som	  jag	  har	  omvärde-‐
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rat”	  (Alexis)	  och	  menar	  att	  när	  hen	  har	  arbetat	  med	  ett	  material	  en	  kort	  tid,	  två	  år,	  så	  kan	  hen	  
se	  hur	  det	  påverkar	  eleverna	  och	  hen	  som	  pedagog.	  ”Jag	  vill	  ha	  roligt,	  på	  allvar!	  Jag	  vill	  leka	  på	  
allvar”	  (Alexis).	  Många	  av	  Alexis	  idéer	  kommer	  från	  hens	  fantasi,	  där	  hen	  bland	  annat	  tar	  hjälp	  
av	  små	  figurer,	  kastanjer,	  ballonger	  bollar	  osv.	  för	  att	  bli	  inspirerad	  och	  inspirera	  eleverna.	  	  	  

Charlie	  nämner	  också	  svårigheten	  med	  att	  lära	  eleverna	  noter,	  men	  bland	  annat	  genom	  att	  ele-‐
verna	  själva	  får	  göra	  eller	  rita	  noterna	  t.ex.	  i	  en	  populär	  låt,	  så	  blir	  det	  mer	  lustfyllt.	  Robin	  lyfter	  
fram	  att	  när	  eleverna	  får	  skriva	  på	  tavlan	  och	  byta	  plats	  vid	  pianona,	  blir	  det	  rörelse	  i	  rummet.	  
Alexis	  ser	  också	  rörelsen	  i	  rummet	  som	  något	  positivt	  för	  undervisningen.	  

För	  att	  hjälpa	  eleverna	   relatera	   till	  pulsen	  använder	   sig	  både	  Kim	  och	  Charlie	  av	   förinspelade	  
komp.	  Kim	  har	  alltid	  ett	  passande	  trumkomp	  på	  i	  bakgrunden.	  Hen	  rekommenderar	  även	  sina	  
elever	  att	  öva	  hemma	  till	  komp	  eller	  metronom.	  	  

Charlie	  upplever	  att	  elever	  som	  har	  svårt	  med	  puls	  eller	  rytm	  kan	  hjälpas	  av	  fysisk	  kontakt.	  ex-‐
empelvis	   att	   pedagogen	   klappar	   pulsen/rytmen	   på	   eleven	   eller	   att	   eleven	   får	   klappa	   pul-‐
sen/rytmen	  på	  sig	  själv,	  för	  att	  få	  in	  det	  i	  kroppen.	  Hen	  sätter	  även	  texter	  till	  alla	  nya	  låtar	  som	  
hen	   lär	   ut,	   även	   om	   vissa	   texter	   bara	   är	   nonsens,	  men	   där	   orden	   passar	   bra	   till	   notvärdena.	  
Charlie	  sjunger	  mycket	  de	  nya	  låtarna	  och	  vill	  enträget	  att	  även	  eleverna	  ska	  röra	  på	  munnen.	  I	  
sången	  finns	  allt	  med,	  menar	  hen,	  som	  puls,	  rytm,	  musikalitet	  och	  uttryck.	  Hen	  anser	  att	  det	  är	  
mycket	  lättare	  för	  eleverna	  att	  spela	  låten	  om	  de	  först	  kan	  sjunga	  den,	  för	  då	  kan	  de	  låten	  i	  hu-‐
vudet.	  	  

Som	  pedagogiskt	  verktyg	  använder	  Kim	  omplacering	   i	  grupperna	  för	  att	  få	   ihop	  personer	  som	  
fungerar	  bra	  ihop,	  t.ex.	  de	  som	  nästan	  endast	  har	  möjlighet	  att	  träna	  när	  de	  är	  på	  lektion.	  Då	  
kan	  lektionen	  bli	  ett	  träningstillfälle	  liknande	  fotbollsträning.	  	  

Både	  Alexis	  och	  Kim	  använder	  mobiltelefoner	  i	  sin	  undervisning.	  Kim	  gör	  det	  främst	  för	  att	  ele-‐
verna	  ska	  kunna	  filma	  vad	  de	  ska	  öva	  på.	  Alexis	  använder	  mobilen	  främst	  för	  att	  dokumentera,	  
både	  för	  hens	  och	  elevernas	  del,	  bland	  annat	  för	  att	  kunna	  visa	  eleverna	  deras	  utveckling.	  Alexis	  
har	  mängder	  av	  filmer	  i	  sin	  Iphone,	  men	  medger	  att	  det	  skulle	  vara	  bättre,	  av	  säkerhetsskäl,	  att	  
lägga	  över	  filmerna	  på	  en	  dator.	  

4.4.4	  Analys	  av	  temat	  pedagogiska	  verktyg	  

Dialogen	   ses	   som	   ett	   viktigt	   verktyg	   i	   undervisningen.	   Att	   ställa	   ”vuxenfrågor”,	   vilket	   gör	   att	  
eleverna	  måste	   tänka	   och	   formulera	   sig	   själva,	   uppfattas	   som	   svårt	   av	   9-‐10	   åriga	   elever,	   då	  
dessa	  är	  ovana	  vid	  sådana	  frågor.	  De	  vill	  helst	  ha	  reda	  på	  vad	  som	  är	  rätt	  och	  fel.	  Elevernas	  tidi-‐
gare	   erfarenheter	   av	   undervisning	   tycks	   forma	   deras	   syn	   på	   vad	   undervisning	   är.	   Intressanta	  
diskussioner	   kan	   uppkomma	   när	   eleverna	   får	   uttrycka	   sina	   tankar	   utifrån	   ämnet,	   något	   som	  
dock	   förutsätter	   ett	   tillitsfullt	   och	   fungerande	   gruppklimat	   där	   problem	   och	   svårigheter	   kan	  
lyftas.	  

Det	  ses	  som	  viktigt	  att	  pedagogen	  får	  prata	  lite	  allmänt	  med	  sina	  elever	  både	  i	  början	  och	  slutet	  
av	   lektionen.	  Genom	  dessa	   samtal	   kan	   pedagogen	   få	   reda	   på	   elevernas	   förutsättningar	   inför	  
och	  efter	  lektionen.	  Även	  elevens	  upplevelse	  kan	  då	  fångas	  upp,	  vilket	  ger	  pedagogen	  en	  möj-‐
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lighet	  att	  anpassa	  undervisningen.	  Detta	  kan	  vara	  till	  hjälp	  både	  för	  att	  lära	  nya	  saker	  och	  för	  att	  
få	   reda	  på	  elevens	   förutsättningar	   före,	  under	  och	  efter	   lektionen,	   såväl	   fysiskt	   som	  psykiskt.	  
Detta	  uppnås	  genom	  att	  fokusera	  på	  interaktionen	  mellan	  eleverna,	  att	  alla	  är	  lika	  aktiva	  när	  de	  
spelar	  som	  när	  de	  inte	  spelar,	  och	  genom	  frågor	  och	  reflektion	  där	  läraren	  aktivt	  stöttar.	  	  

Det	  verkar	  finnas	  fördelar	  att	  utgå	  ifrån	  och	  kunna	  referera	  till	  en	  bok,	  men	  de	  förekommande	  
pianoböckerna	  är	  inte	  tillräckliga	  för	  gruppundervisning.	  Det	  behövs	  kreativitet	  och	  tid	  att	  hitta	  
material	  att	  komplettera	  boken	  med.	  Sådant	  material	  kan	  vara	  färdigskrivna	  arrangemang,	  och	  
låtar	   som	  pedagogen,	   eller	   någon	   kollega	   har	   arrangerat,	   då	   utbudet	   är	   begränsat.	   En	   större	  
skola	  är	  i	  det	  avseendet	  mer	  gynnsamt	  än	  en	  mindre	  menar	  pedagogerna.	  

Det	   framkommer	  att	  en	  kreativ	  pedagog	  vågar	  och	   strävar	  alltid	  efter	  att	   fortsätta	  utvecklas,	  
och	  utveckla	  sitt	  undervisningsmaterial	  och	  sina	  redskap,	  med	   idéer	  både	  från	  andra	  och	  från	  
sin	  egen	  fantasi.	  Vissa	   idéer	  kommer	  dock	  förkastas,	  cirka	  2	  år	  verkar	  var	  en	   lagom	  tid	  för	  att	  
pröva	  ut	  vad	  som	  passar	  pedagogen	  och	  hens	  elever.	  Pedagogerna	  verkar	  öppna	  för	  att	  ta	  till	  
sig	  nya	  praktiska	  verktyg	  så	  som	  förinspelade	  komp	  och	  mobiltelefoner.	  

Kroppen	  kan	  också	  ses	  ett	  verktyg,	  när	  elever	  har	  svårigheter	  för	  pulsen	  eller	  rytmen.	  Övningar	  
som	  inkluderar	  upplevelser	  för	  hela	  kroppen	  tycks	  öka	  förståelsen	  av	  olika	  musikbegrepp.	  Sång	  
är	  ett	  naturligt	  sätt	  att	   inkludera	  kroppen,	  där	  finns	  allt	  som	  behöver	  övas	  med,	  så	  som	  rytm,	  
puls,	  musikalitet	  och	  uttryck.	  

Digitalpianon	  har	  fördelar	  när	  det	  gäller	  samspel	  då	  det	  är	  möjligt	  att	  enkelt	  bredda	  ljudbilden,	  
men	  är	  sämre	  för	  att	  öva	  anslag	  och	  viss	  teknik,	  varför	  det	  kan	  vara	  meningsfullt	  att	  använda	  
både	  digitala	  och	  akustiska	  pianon.	  Det	  framgår	  att	  den	  nya	  tekniken	  ger	  ny	  pedagogiska	  red-‐
skap,	   och	   kan	   bidra	   till	   att	   undervisningen	   förändras	   och	   utvecklas.	   Den	   nya	   tekniken	   väcker	  
samtidigt	  frågor	  kring	  vad	  pianoundervisningen	  idag	  är	  till	  för.	  	  

4.5	  Sammanfattning	  

Det	  framkommer	  i	  resultatet	  att	  enskild	  undervisningen	  i	  piano	  dominerar.	  Det	  saknas	  allmän	  
kunskap	  om	  gruppundervisning,	  vilket	  gör	  att	  pedagoger	  tvekar	   inför	  att	  satsa	  på	  det.	  Grupp-‐
undervisning	  passar	   inte	  alla	  elever	  vilket	  motiverar	  enskilda	  lektioner,	  permanent	  eller	  under	  
en	  viss	  period.	  Det	  förekommer	  olika	  uppfattning	  om	  samspelstillfällen	  för	  pianoelever.	  Samar-‐
beten	   med	   andra	   instrumentalpedagoger	   förekommer	   men	   begränsas	   av	   ramfaktorer,	   d.v.s.	  
lokaler,	   instrument,	  elevantal	  och	  pedagogens	  eget	   intresse.	  Alla	  elever	  bör	  ha	  tillgång	  till	  var	  
sitt	  instrument	  under	  hela	  eller	  delar	  av	  lektionen.	  Digitalpianon	  kan	  vara	  fördelaktigt	  i	  grupp-‐
undervisning.	  Elevantalet	  varierar	  mellan	  2-‐5	  elever	  och	  lokalen	  bör	  vara	  tillräckligt	  stor	  för	  att	  
hela	  gruppen.	  Utöver	  intresse	  för	  gruppundervisning	  och	  gruppdynamik	  krävs	  också	  mer	  plane-‐
ringstid	  och	  mer	  energi	  från	  pedagogerna,	  som	  dock	  upplever	  att	  det	  ger	  mycket	  tillbaka.	  Bland	  
pianopedagoger	   förekommer	   rädsla	  och	  motvilja	   att	  ofrivilligt	  bli	   tvingade	   till	   att	   arbeta	  med	  
gruppundervisning.	   En	   fungerande	   gruppdynamik	   ses	   som	   en	   förutsättning	   för	   god	   gruppun-‐
dervisning.	   Nivåskillnader	  mellan	   eleverna	   är	   en	   utmaning	   för	   pedagogerna	  men	   ses	   inte	   på	  
samma	  sätt	  som	  ett	  problem	  av	  eleverna.	  	  
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Lektionstiden	  i	  grupp	  blir	  längre,	  vilket	  innebär	  flera	  positiva	  faktorer.	  Musicerandet	  blir	  lättare	  
och	  mer	  centralt	  i	  gruppundervisning,	  vilken	  också	  kan	  vara	  musikaliskt	  och	  socialt	  motivations-‐
höjande.	  Utvecklingen	  hos	  eleverna	  i	  grupp	  tycks	  gå	  långsammare,	  men	  detta	  vägs	  upp	  av	  olika	  
positiva	  effekter.	  Puls	  och	   lyssnade	   framhålls	   som	  de	  viktigaste	  delarna	   i	   samspelssituationen	  
där	  eleverna	   lär	   sig	   lyssna.	   Samspel	   verkar	   ge	  mersmak.	   Elever	   som	  har	  undervisning	   i	   grupp	  
verkar	  mer	   benägna	   att	   vilja	   gå	   på	   exempelvis	   pianoensemble	   än	   enskilda	   elever.	   Förekom-‐
mande	   pianohäften	   behöver	   kompletteras.	   Ett	   arrangemangstänkande	   ses	   som	   värdefullt	   i	  
gruppundervisning.	  	   	  
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5	  Diskussion	  

I	  detta	  kapitel	  diskuteras	  studiens	  resultat	  i	  relation	  till	  forskning	  och	  litteratur	  samt	  till	  studiens	  
teoretiska	  perspektiv.	  Kapitlet	   innehåller	  även	  mina	  egna	  reflektioner,	  en	  diskussion	  om	  arbe-‐
tets	  betydelse	  och	  möjliga	  frågeställningar	  för	  vidare	  forskning.	  	  	  

5.1	  Resultatdiskussion	  

5.1.1	  Ramfaktorer	  

Resultatet	   visar	   att	   alla	   elever	   bör	   ha	   var	   sitt	   instrument	  under	   hela	   eller	   delar	   av	   lektionen,	  
vare	  sig	  det	  är	  digitala	  eller	  akustiska	  pianon.	   I	   försöksverksamheten	  på	  Lunds	  kulturskola	  har	  
alla	   var	   sitt	   digitalpiano	  och	  de	  utgår	   från	  att	   alla	   är	  med	  och	   spelar.	  Däremot	  hävdar	   Enoch	  
(1974)	  att	  bara	  två	  pianon	  ska	  användas	  till	  sex	  elever.	  Hon	  menar	  att	  om	  alla	  elever	  har	  var	  sitt	  
instrument	   försvinner	  möjligheten	   till	   att	   utveckla	   ett	   kritiskt	   lyssnade	  och	  delgivning	  av	  pro-‐
blem	   samt	   problemlösning.	   Utifrån	   vad	   mina	   informanter	   sagt	   tolkar	   jag	   att	   det	   snarare	   är	  
gruppundervisningen	  i	  sig	  som	  gör	  sådana	  punkter	  möjliga.	  Enochs	  metod	  kan	  vara	  effektivt	  för	  
att	  lära	  sig	  om	  pianospel,	  kritiskt	  lyssnande	  och	  problemlösning	  bland	  annat	  genom	  den	  sociala	  
interaktionen,	  men	  då	  ligger	  fokus	  inte	  på	  det	  musikaliska	  samspelet	  mellan	  eleverna	  utan	  sna-‐
rare	  på	  vad	  gruppundervisning	  i	  piano	  kan	  ha	  för	  fördelar	  gentemot	  enskild	  undervisning.	  Peda-‐
gogen	  behöver	   ställa	   sig	   frågan	   vad	  hen	   vill	   ha	   ut	   av	   gruppundervisningen.	  Att	   eleven	   lär	   sig	  
pianospel	  i	  grupp	  behöver	  inte	  betyda	  att	  eleven	  lär	  sig	  samspel.	  	  

Det	  som	  kan	  vara	  negativt	  med	  gruppundervisning	  är,	  enligt	  resultatet,	  att	  det	  vanligtvis	  behö-‐
ver	  mer	  planering	  och	  tar	  mer	  energi	   från	  pedagogen,	  men	  att	  det	  också	  ger	  mycket	  tillbaka.	  
Utvecklingshastigheten	   hos	   den	   enskilda	   eleven	   går	   vanligtvis	   lite	   långsammare	   än	   i	   enskilt	  
undervisning,	   vilket	   inte	   är	   konstigt	   eftersom	   gruppundervisningen	   fokuserar	   på	   andra	   saker	  
jämfört	  med	  enskild	  undervisning.	  Ur	  ett	  sociokulturellt	  perspektiv	  är	  det	  helt	  klart	  att	  vi	  alltid	  
lär	  oss,	  frågan	  är	  mer	  vad	  vi	  lär	  oss	  (Säljö,	  2000).	  Studiens	  informanter,	  liksom	  Lilliedahls	  (2006)	  
informanter,	  tycker	  att	  fördelarna	  väger	  upp	  nackdelarna,	  men	  att	  om	  gruppundervisningen	  ska	  
fungera	  behöver	  vissa	  praktiska	  ramfaktorer	  tillfredsställas.	  

Rummets	  storlek,	  antal	  instrument	  och	  antal	  elever	  är	  ramfaktorer	  som	  påverkar	  hur	  gruppun-‐
dervisningen	  blir,	  vilket	  Burkett	  (1982),	  Enoch	  (1974)	  och	  resultatet	  berättar	  om.	  	  Enligt	  Burkett	  
(1974)	  är	  2-‐4	  ett	  bra	  elevantal,	  vilket	  stämmer	  bra	  överens	  med	  resultatets	  3-‐5	  elever.	  Burkett	  
nämner	  även	  storleken	  på	  rummet,	  eftersom	  detta	  påverkar	  hur	  många	  elever	  som	  kan	  delta	  i	  
undervisningen.	  Resultatet	  visar	  att	  det	  även	  behövs	  ges	  utrymme	  i	  pedagogens	  tjänst	  för	  pla-‐
nering	  av	  gruppundervisningen,	  vilket	  kräver	  mer	  förberedelsetid	  än	  enskild	  undervisning,	  om	  
skolan	  har	  ambitionen	  att	  gruppundervisningen	  ska	  fungera	  optimalt.	  Utifrån	  ett	  sociokulturellt	  
perspektiv	  (Säljö,	  2000)	  kan	  detta	  leda	  till	  en	  reflektion	  över	  vad	  kulturskolan	  idag	  har	  för	  kultur	  
inom	  sig	  själv,	  vilka	  värderingar	  som	  anses	  vara	  viktiga	  och	  vad	  som	  anses	  viktigt	  att	   lägga	  ar-‐
betstid	  på.	  
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Resultatet	   visar	   att	   pedagogens	   egen	   motivation	   och	   intresse	   för	   gruppundervisning	   är	   av	  
största	  vikt	  av	  hur	  undervisningen	  blir,	  och	  att	  pedagoger	   som	  blir	   tilldelade	  denna	  undervis-‐
ningsform	   utan	   att	   ha	   verktygen	   och	   kunskaperna,	   lätt	   blir	   negativa	   till	   gruppundervisning.	  
Detta	  är	  inte	  konstigt,	  då	  pianot	  som	  traditionellt	  är	  ett	  instrument	  som	  eleven	  lärt	  sig	  individu-‐
ellt	  och	  pianopedagogen	  som	  tidigare	  endast	  undervisat	  enskilt,	  ställs	   inför	  helt	  nya	  förutsätt-‐
ningar.	   Resultatet	   visar	   att	   pedagoger	   behöver	   ett	   eget	   intresse	   för	   gruppundervisning,	   och	  
tillägna	   sig	   de	   kunskaper,	   och	   redskap	   som	  behövs	   för	   att	   kunna	   bedriva	   gruppundervisning.	  
Såväl	   i	   resultatet	   som	   i	   bakgrundslitteraturen,	   så	   som	   Liseter	   Dehli	   et	   al.	   (1980)	   och	   Burkett	  
(1974),	   visas	   att	   det	   finns	   kunskap	   om	   hur	   pianopedagogen	   kan	   gå	   tillväga	   för	   att	   bedriva	  
gruppundervisning.	  Frågan	  är	  snarast	  hur	  dessa	  kunskaper	  lätt	  blir	  tillgängliga	  för	  pianopedago-‐
ger	  ute	  på	  skolorna.	  I	  nuläget	  verkar	  pedagogerna	  få	  söka	  upp	  dessa	  kunskaper	  på	  eget	  initiativ	  
och	   skaffa	   sig	   redskap	  utifrån	   sina	  erfarenheter.	   Studien	  pekar	  på	  ett	  behov	  av	  att	   göra	  kun-‐
skaper	  om	  gruppundervisning	  tillgänglig	  för	  pianopedagoger.	  Både	  skolor	  och	  hem	  idag	  använ-‐
der	  sig	  ofta	  av	  digitalpianon.	  Vad	  än	  pianopedagogen	  anser	  om	  digitalpianon	  så	  innebär	  det	  en	  
mer	  eller	  mindre	  medveten	  omskolning	  av	  undervisningssättet.	  Enligt	  resultatet	  verkar	  de	  digi-‐
tala	  instrumenten	  vara	  till	  en	  stor	  fördel	  i	  samspelssammanhanget,	  de	  tar	  ofta	  mindre	  plats	  och	  
det	  går	  att	  enkelt	  bredda	  ljudbilden.	  

5.1.2	  Organisation	  

Varför	  ska	  pedagogerna	  bedriva	  gruppundervisning?	  Det	  kan	  vara	  ålagt	  uppifrån	  och	  mina	   in-‐
formanter	  är	  alla	  medvetna	  om	  att	  dagens	  kulturskolor	  kan	  ha	  besparingskrav	  på	  sig,	  vilket	  snä-‐
var	  till	  tjänsterna	  samt	  minskar	  valfriheten	  för	  pedagogerna.	  Det	  är	  en	  känslomässig	  skillnad	  om	  
pedagogen	  blir	   tvingad	  till	  att	  undervisa	  på	  ett	  visst	  sätt	  eller	  om	  pedagogen	  själv	  har	  ett	  dri-‐
vande	  intresse	  för	  gruppundervisning.	  Resultatet	  visar	  även	  på	  ett	  tredje	  alternativ,	  att	  ta	  situ-‐
ationen	   som	  den	  är;	   pedagogen	  är	   tvungen	  att	   undervisa	   i	   grupp	  och	  utvecklar	   ett	   undervis-‐
ningssätt	  som	  passar	  både	  hen	  och	  eleverna.	  För	  att	  detta	  ska	  vara	  möjligt	  krävs	  dock	  en	  öp-‐
penhet	  och	  medvetenhet	  om	  vad	  pedagogen/skolan	  har	  för	  musikpedagogisk	  grundsyn(er)	  (Lil-‐
liedahl,	  2006).	  	  

Lilliedahl	   (2006)	   betonar	   vikten	   av	   gemensam	   grund	   och	   verksamhetsidé	   inom	   kulturskolan.	  
Ferm	  (2004)	  skriver,	  att	  om	  utveckling	  av	  kulturskolan	  ska	  ske,	  måste	  hela	  skolan	  bli	  medveten	  
om	  oreflekterade	  vanor	  om	  metoder	  och	  innehåll.	  Traditionellt	  har	  den	  enskilda	  undervisningen	  
haft	  en	  stark	  ställning	  och	  setts	  som	  det	  ultimata	  sättet	  att	  bedriva	   instrumentalundervisning	  
(Hanken	   &	   Johansen	   1998).	   Trots	   att	   resultatet	   i	   min	   studie	   visar	   en	   positiv	   inställning	   till	  
gruppundervisning	  är	  ändå	  den	  enskilda	  undervisningen	  vanligast	   förekommande.	  Frågan	  kan	  
ställas	   om	   detta	   kan	   bero	   på	   bristande	   reflektion	   över	   traditionella	   arbetssätt.	   Både	   Zandén	  
(2010)	  och	  Ferm	  (2004)	  berör	  det	  kollegiala	  samtalet,	  och	  påtalar	  just	  det	  oreflekterade	  och	  det	  
ej	  kommunicerade.	  

Det	  är	  inte	  självklart	  att	  pianoelevernas	  möjlighet	  till	  samspel/ensemblespel	  diskuteras	  på	  sko-‐
lorna,	  trots	  initiativ.	  Det	  är	  däremot	  självklart	  att	  dessa	  skolor	  erbjuder	  sina	  blås-‐	  och	  stråkele-‐
ver	  att	  delta	  i	  små	  orkestrar	  redan	  från	  tidig	  nivå.	  Detta	  styrker	  Ferms	  (2004)	  teori	  om	  att	  sko-‐
lorna	  har	  oreflekterade	  vanor.	  Är	  det	  skolans	  önskan	  att	  fylla	  de	  traditionella	  orkestrarna	  som	  
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ska	  styra	  verksamheten	  eller	  är	  det	  elevernas	  lust	  till	  musicerande?	  Resultatet	  antyder	  att	  det	  
behövs	  en	  reflekterande	  diskussion	  för	  att	  uppnå	  en	  medveten	  gemensam	  verksamhetsplan.	  

För	  pianoeleven	  är	  detta	  speciellt	  intressant,	  eftersom	  pianot	  traditionellt	  inte	  är	  ett	  orkesterin-‐
strument.	  Är	  det	   så	  att	  pianoeleven	  helt	  enkelt	   inte	  ska	  spela	   tillsammans	  med	  andra,	  att	   in-‐
strumentet	  och	  även	  eleven	  ska	  infinna	  sig	  i	  att	  vara	  solo?	  Lunds	  kulturskola	  har	  uppmärksam-‐
mat	  pianistens	  ensamhet	  och	  uttryckt	  att	  de	  vill	  skapa	  ett	  musikaliskt	  och	  socialt	  forum	  för	  pia-‐
nister.	   De	   ser	   utvecklade	   fördelar	   med	   gruppundervisning	   såväl	   musikaliskt	   som	   socialt	   för	  
denna	  målgrupp	  (Kuprijanko	  2012).	  Enoch	  (1974)	  uttrycker	  det	  från	  elevens	  perspektiv,	  där	  den	  
sociala	  faktorn	  kan	  spela	  stor	  roll	  för	  motivationen	  att	  fortsätta	  med	  pianoundervisningen.	  Re-‐
sultatet	  bekräftar	  detta.	  Det	  verkar	  motiverat	  att	  låta	  pianoundervisningen	  ta	  intryck	  av	  under-‐
visningen	  på	  orkesterinstrumenten,	  särskilt	  som	  detta	  verkar	  ha	  fått	  gott	  gensvar	  hos	  mina	  in-‐
formanters	  elever.	  

Samarbete	  mellan	  pianopedagoger	  och	   andra	   instrumentalpedagoger	   verkar	   vara	  uppskattat,	  
men	  kan	  vara	  svårt	  att	  förverkliga	  tack	  vare	  problem	  med	  scheman,	  nivåer	  och	  genrer,	  om	  det	  
inte	  finns	  inlagt	  i	  tjänsterna.	  Om	  pedagogen	  vill	  får	  hen	  driva	  det	  själv,	  men	  då	  mer	  på	  frivillig	  
basis.	  Då	  orkar	  de	  flesta	  pedagogerna	  inte	  med	  så	  många	  engagemang	  och	  de	  upplever	  att	  alla	  
är	  upptagna	  med	  sin	  egen	  undervisning.	  Detta	  är	  ett	  problem	  som	  verkar	  delas	  av	  instrumen-‐
talpedagoger	  överlag.	  Däremot	  kan	  en	  brasspedagog	  ha	  inlagt	  i	  sin	  tjänst	  att	  ha	  blåsorkester,	  så	  
den	  ändå	  har	  ensembletid	  i	  sin	  tjänst.	  Resultatet	  berättar	  om	  en	  skola	  där	  även	  de	  flesta	  piano-‐
pedagogerna	  har	  ensemble	  inlagt	  i	  sina	  tjänster.	  

5.1.3	  Samspel	  

Vi	  kan	  också	  ställa	  oss	  frågan	  om	  samspel/ensemblespel	  överhuvudtaget	  ska	  existera	  inom	  en	  
undervisningskontext.	  I	  Zandéns	  (2010)	  avhandling	  framkommer	  det	  att	  gymnasiepedagogerna	  
ansåg	  att	  undervisningskontexten	  var	  hämmande	  för	  musicerandet	  och	  att	  fritidsmusicerandet	  
hade	  alla	  kvalitativa	  egenskaper	  som	  de	  ansåg	  vara	  viktiga.	  Gäller	  detta	  även	  små	  nybörjarele-‐
ver?	  Lär	  sig	  barnen	  spela	  tillsammans	  genom	  att	  bara	  göra	  det	  eller	  blir	  det	  enbart	  några	  som	  
klarar	  av	  det	  och	  de	  andra	  blir	   lämnade	  utanför?	  Dessutom	  var	   finns	  möjligheterna	   för	  dessa	  
barn	  att	   träffas	  och	  musicera?	  Zandéns	   (2010)	   avhandling	  utgår	  dock	   från	  gymnasieundervis-‐
ning	  och	  en	  mer	  afroamerikansk	  musiktradition,	  där	  rockensembleuppsättningen	  står	  i	  centrum	  
och	  inte	  har	  den	  instrumentala	  skickligheten	  i	  fokus.	  	  

Gruppundervisning	  ökar	  rimligen	  möjligheterna	  till	  samspel,	  vilket	  korresponderar	  med	  samspel	  
som	  grundsyn	  på	  musik,	  att	  musik	  är	  något	  vi	  skapar	  tillsammans,	  att	  undervisningen	  helt	  kret-‐
sar	  runt	  samspelet.	  Interaktionen	  mellan	  eleverna	  är	  också	  viktig.	  Ur	  ett	  sociokulturellt	  perspek-‐
tiv,	  menar	  Säljö	  (2000),	  är	  det	  sociala	  samspelet	  det	  viktigaste	  i	  en	  lärandesituation.	  Resultatet	  
visar	   det	   är	   viktigt	   att	   gruppdynamiken	   fungerar,	   annars	   fungerar	   inte	   heller	   det	  musikaliska	  
samspelet	  eller	  något	  annat	  moment.	  

Det	  viktigaste	  eleverna	  får	  träna	  sig	  på,	  och	  lära	  sig	  i,	  en	  samspelssituation	  är,	  enligt	  resultatet,	  
sitt	  lyssnande	  och	  sin	  pulskänsla.	  Pulsen	  är	  så	  grundläggande	  för	  musiken,	  men	  pulsen	  och	  lyss-‐
nandet	  inte	  blir	  relevant	  förrän	  eleven	  kan	  placera	  in	  det	  i	  ett	  sammanhang.	  För	  en	  klassisk	  pia-‐
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nist	  som	  inte	  behöver	  spela	  med	  någon	  annan,	  är	  det	  måhända	  inte	  heller	  lika	  relevant	  med	  en	  
tydlig	  puls	  som	  andra	  kan	  förhålla	  sig	  till.	  Liseter	  Dehli	  et	  al.	  (1980)	  skriver	  att	  genom	  samspel	  
kan	  eleverna	  lära	  sig	   lyssna	  på	  varandra	  och	  hitta	  sin	  plats	   i	  sammanhanget.	  Detta	  blir	  endast	  
väsentligt	  om	  pedagogen	  anser	  att	  musik	  är	  något	  som	  skapas	  eller	  kan	  göras	  tillsammans.	  

I	  Zandéns	  (2010)	  avhandling	  uttalar	  sig	  pedagogerna	  väldigt	  sparsamt	  om	  vikten	  av	   lyssnande	  
och	  att	  de	  inte	  blir	  dialogiskt	  bemötta.	  Det	  är	   intressant,	  med	  tanke	  på	  att	  mitt	  resultat	   lyfter	  
fram	  lyssnandet	  som	  en	  mycket	  viktig	  del	   i	  ensemblemusicerandet.	  Även	  andra	  delar	  av	  kom-‐
munikationens	  auditiva	  aspekter	  behandlas	  sparsamt	  av	  Zandéns	  informanter,	  däremot	  har	  det	  
fysiska	   uttrycket,	   som	   ögonkontakt,	   en	   väldigt	   stark	   ställning	   hos	   pedagogerna.	   Detta	   väcker	  
frågor	  som:	  är	  det	  skillnad	  på	  ensemblemusicerade	  på	  gymnasiet	  och	  ensemblemusicerande	   i	  
en	  nybörjarpiano	  grupp	  på	  kulturskolan?	  Finns	  det	  ett	  antagande	  att	  lyssnandet	  och	  pulskäns-‐
lan	  bara	  ska	  fungera	  på	  gymnasiet,	  eller	  att	  eleverna	  där	  har	  kommit	  till	  en	  sådan	  nivå	  att	  peda-‐
gogerna	  inte	  ska	  behöva	  prata	  om	  det?	  

Pianoeleven	  i	  grupp	  får	  möjlighet	  till	  att	  tillägna	  sig	  andra	  kunskaper	  än	  den	  individuella	  eleven,	  
vilket	  går	  helt	  i	  hand	  med	  det	  sociokulturella	  perspektivet	  på	  lärande.	  I	  grupp	  får	  eleven	  möjlig-‐
het	   till	   att	  öva	  sig	   i	   samspel,	   som	  en	  del	  av	  den	   icke-‐verbala	  undervisningen	   (Schenck,	  2000),	  
lära	  sig	  lyssna	  till	  pulsen	  och	  på	  varandra	  som	  är	  så	  grundläggande	  för	  att	  ett	  samspel	  ska	  fun-‐
gera.	  Enligt	  Liseter	  Dehli	  et	  al.	  (1980)	  har	  samspelet	  ett	  värde	  i	  sig,	  men	  kan	  även	  ses	  som	  ett	  
enastående	  redskap	  för	  elevernas	  musikaliska	  utveckling	  i	  stort.	  

I	  ett	  gott	  och	  stimulerande	  gruppklimat,	  kan	  så	  kallad	  ”peer	   learning”	  (Stevens	  1989),	  att	  ele-‐
verna	  lär	  sig	  av	  varandra,	  användas.	  Många	  pedagoger	  visar	  på	  att	  det	  är	  mycket	  effektivt	  och	  
att	  eleverna	  bättre	  tar	  upp	  impulser	  från	  sina	  kamrater	  än	  från	  pedagogen	  (Liseter	  Dehli	  et	  al.	  
1980).	  Burkett	  (1982)	  skriver	  att	  de	  kan	  lära	  sig	  förstå	  varandras	  problem	  och	  hjälpa	  till	  att	  hitta	  
olika	   lösningar.	  Det	   kan	   tyckas	   som	   självklart	   att	   eleverna	   lär	   sig	   av	   varandra,	  men	   i	   enlighet	  
med	  Liseter	  Dehli	  et	  al.	  och	  Burketts	  idéer	  skulle	  en	  medvetenhet	  från	  pedagogens	  sida	  kanske	  
kunna	  lyfta	  gruppundervisningens	  metodik	  till	  högre	  nivå.	  

Den	  enskilda	  undervisningens	  stora	  fördel	  är	  att	  pedagogen	  helt	  kan	  anpassa	  nivå	  och	  utveckl-‐
ingshastighet	  efter	  individen.	  I	  gruppundervisning	  är	  detta	  däremot	  en	  svårighet	  för	  pedagogen,	  
eftersom	  nivån	   i	   gruppen	  oftast	   inte	  är	  helt	  homogen.	  Om	  pedagogen	  dessutom	  är	  ute	  efter	  
”peer	  learning”	  är	  det	  inte	  heller	  bra	  att	  gruppen	  är	  homogen	  då	  eleverna	  inte	  lär	  sig	  något	  av	  
varandra	   (Burkett	   1982).	   Enligt	   vad	   som	   framkommer	   i	   resultatet	   verkar	   det	   vara	   svårare	   att	  
undervisa	   i	  grupp	  än	  enskilt	  med	  tanke	  på	  nivåskillnader	  och	  olika	  utvecklingshastighet.	  Såväl	  
hos	  Schenck	  (2000)	  som	  i	   resultatet	   framkommer	  att	  nivåskillnader	   inom	  en	  grupp	   inte	  är	  ett	  
problem	  för	  eleverna.	  Eleverna	  sätter	  gruppens	  sociala	  trivselaspekt	  högre	  och	  ser	  det	  som	  nå-‐
got	  naturligt	  att	  alla	   inte	  är	   lika	  bra	  på	  allt.	   Som	  pedagog	  brottas	  man	  ändå	  med	  metodiken.	  
Schenck	  menar	  att	  han	   inte	  kommer	  uppnå	  de	  kvalitativa	  målen	   i	   instrumentalspelet	  om	  han	  
inte	  först	  bryr	  sig	  om	  de	  ”icke-‐musikaliska”	  målen	  som	  trygghet	  och	  trivsel	  i	  gruppen.	  

Utifrån	   resultatet	   verkar	   det	   vara	   sekundärt	   att	   nivå	   och	   utvecklingshastighet	   varierar	   inom	  
gruppen.	  Pedagogens	  största	  utmaning	  i	  gruppundervisningens	  är	  att	  få	  till	  ett	  tryggt	  och	  vän-‐
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ligt	  gruppklimat.	  Om	  detta	  fallerar,	  exempelvis	  vid	  olösta	  konflikter,	  försvagas	  hela	  läroproces-‐
sen	   (Liseter	  Dehli	  et	  al.	  1980).	  Vissa	  pedagoger	  använder	  sig	  av	  omplacering	  av	  elever	   för	  att	  
gruppdynamiken	  bättre	  ska	  fungera,	  även	  om	  vissa	  också	  uttrycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  värna	  
om	  vi-‐känslan	  som	  kan	  bli	  i	  en	  grupp.	  Uppenbarligen	  kan	  det	  ta	  tid	  innan	  en	  grupp	  fungerar	  och	  
ibland	  är	  omplaceringar	  det	  bästa	  alternativet	  för	  alla	  inblandade.	  Såväl	  resultatet	  som	  Burkett	  
(1982)	  menar	  att	  pedagogen	  behöver	  vara	  uppmärksam	  och	  kunna	  vara	  flexibel	  för	  att	  grupp-‐
undervisningen	  ska	  fungera	  så	  bra	  som	  möjligt,	  men	  också	  vara	  öppen	  för	  att	  enskilda	  lektioner	  
bör	  finnas	  som	  ett	  alternativ	  under	  en	  kortare	  eller	  varaktig	  tid.	  

Sett	  utifrån	  min	  studies	  resultat	  främjar	  gruppundervisning	  i	  piano	  inte	  bara	  samspelsaspekter,	  
som	  puls	  och	  lyssnande,	  utan	  även	  elevernas	  motivation	  till	  att	  spela.	  Dessutom	  minskar	  räds-‐
lan	  för	  att	  spela	  med	  eller	  inför	  andra.	  Detta	  uttrycks	  även	  hos	  Stevens	  (1989),	  som	  menar	  att	  
elever	  i	  grupp	  har	  fått	  mycket	  mer	  övning	  i	  att	  spela	  med	  och	  inför	  andra.	  	  Enligt	  resultatet	  lär	  
sig	  eleven	  i	  gruppundervisning	  att	  lyssna,	  vilket	  utvecklar	  förmågan	  att	  komma	  in	  i	  spelet	  igen	  
om	  eleven	  skulle	  tappa	  bort	  sig.	  Att	  ge	  eleverna	  lyssnandets	  redskap	  är	  att	  ge	  dem	  verktyg	  för	  
vad	   som	  är	  viktigt	  att	  uppmärksamma	  och	  kunna	   i	   samspel	   (Säljö,	  2000).	  När	  undervisningen	  
hela	  tiden	  kretsar	  runt	  att	  eleverna	  spelar	  tillsammans,	  blir	  det	  inte	  heller	  konstigt	  att	  eleverna	  
blir	  mer	  frimodiga,	   jämfört	  med	  den	  enskilde	   lektionseleven	  som	  inte	  får	  ett	   lika	  naturligt	  till-‐
fälle	  att	  spela	  med	  och	  för	  andra.	  	  

Utifrån	  pedagogens	  perspektiv	  kan,	  enligt	  Burkett	  (1982)	   likaväl	  som	  i	  resultatet,	  gruppunder-‐
visning	  även	   frambringa	  mer	   kreativa	  undervisningsformer	   som	  samspel,	   improvisation,	   kom-‐
position	   och	   det	   blir	   lättare	   att	   föra	   pedagogiska	   samtal.	   Dessutom	   brukar	   lektionstiden	   bli	  
längre	  vilket	  innebär	  att	  fler	  moment	  kan	  hinnas	  med	  vilket	  utvidgar	  de	  pedagogiska	  möjlighet-‐
erna.	  

5.1.4	  Pedagogiska	  verktyg	  

Liseter	  Dehli	  et	  al.(1980)	  menar	  att	  gruppundervisning	  ställer	  sina	  speciella	  krav	  på	  aktiviteter	  
och	  undervisningsstycken.	  Det	  mest	  säregna	  är	  möjligheten	  till	  att	  ha	  pedagogiska	  diskussioner	  
med,	  men	  framför	  allt	  mellan	  eleverna.	  Enligt	  Säljö	  (2000)	  är	  språket	  det	  viktigaste	  medierings-‐
verktyget	  vi	  har,	  vilket	  bidrar	  till	  en	  större	  kunskap	  hos	  alla	  inblandande.	  Resultatet	  visar	  också	  
att	  samtalet	  är	  viktigt	  och	  kan	  leda	  till	  att	  eleverna	  själva	  tänker	  och	  reflekterar	  över	  hur	  pro-‐
blem	   löses	  eller	  vad	  de	  anser	  om	  exempelvis	  uttryck	  osv.	  Det	  kan	  även	   innebära	  kritiskt	   lyss-‐
nande	  som	  en	  aktivitet.	  Det	  är	  visserligen	  möjligt	  på	  en	  enskild	  lektion	  att	  ha	  pedagogiska	  sam-‐
tal	  med	  eleven,	  men	  som	  bland	  annat	  Liseter	  Dehli	  et	  al.	  (1980)	  säger,	  är	  det	  lättare	  för	  eleven	  
att	  våga	  uttrycka	  sig	  i	  en	  grupp	  där	  fler	  är	  mer	  på	  samma	  nivå,	  än	  på	  en	  enskild	  lektion	  där	  ele-‐
ven	  bara	  kan	  jämföra	  sig	  med	  den	  allvetande	  pedagogen.	  

Andra	  funderingar	  som	  framkommer	  är	  vad	  för	  material,	  böcker	  osv.	  som	  kan	  användas.	  Enligt	  
resultatet	  verkar	  det	  vara	  viktigt	  att	  alla	  elever	  utgår	  från	  något	  slags	  pianohäfte.	  Det	  är	  snarare	  
hur	  böckerna	  används	  på	  lektionen	  som	  är	  mer	  olikt	  den	  enskilda	  undervisningen.	  Den	  tradit-‐
ionella	  läxan	  kan	  exempelvis	  bli	  en	  samspelslåt	  där	  funktionerna	  växlas	  mellan	  deltagarna;	  det	  
verkar	   finnas	   nästan	   oändliga	   variationsmöjligheter.	   Det	   sociokulturella	   perspektivet	   visar	   på	  
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vikten	  av	  hur	  redskapen	  som	  pedagogerna	  använder	  sig	  av,	  används	  för	  att	  förmedla	  det	  som	  
de	  anser	  viktigt	  att	  förmedla	  (Säljö,	  2000).	  

Resultatet	   visar	   att	   det	   inte	   verkar	   finnas	  något	  pianohäfte	  optimerat	   för	   gruppundervisning.	  
Liseter	   Dehli	   et	   al.	   (1980)	   påpekar	   att	   undervisningshäftena	   vanligtvis	   är	   skrivna	   för	   enskild	  
undervisning,	  även	  om	  vissa	  påstår	  att	  de	  likaväl	  fungerar	  utmärkt	  i	  gruppundervisning.	  Liseter	  
Dehli	  et	  al.	  (1980)	  menar	  att	  progressionen	  i	  häftena	  är	  snabb,	  vilket	  är	  dömt	  till	  att	  misslyckas	  i	  
en	  gruppsituation.	  Det	   som	  är	  viktigt,	  menar	  de,	  är	  att	  gruppmaterialet	  är	  på	  en	  sådan	  enkel	  
nivå	  att	  alla	  i	  gruppen	  har	  chans	  att	  klara	  det,	  om	  de	  övar	  någorlunda	  hemma.	  	  

En	  besvärlig	  fråga	  är	  hur	  pedagogen	  ska	  hantera	  nivåskillnader	  i	  gruppen.	  Utifrån	  ett	  material-‐
perspektiv,	   kan	  materialet	   vara	   väldigt	   enkelt	   så	   att	   alla	  hänger	  med.	  Resultatet	   visar	   att	  det	  
kan	  fungera	  att	  dela	  ut	  olika	  svårighetsgrad	  på	  de	  olika	  stämmorna,	  för	  att	  det	  ändå	  ska	  finnas	  
en	  utmaning	  för	  den	  snabbe	  eleven,	  en	  möjlighet	  som	  även	  Liseter	  Dehli	  et	  al.	  (1980)	  nämner.	  	  

Liseter	  Dehli	  et	  al.	   (1980)	  anser	  att	  pedagogen	  ska	  hålla	  sig	  till	  korta	  undervisningsstycken	  för	  
att	   eleverna	   lättare	   ska	   förstå	   helheten	   och	   hålla	   koncentrationen.	   Även	   låtar	  med	   återkom-‐
mande	  mönster	   kan	  både	   skapa	   trygghet	   hos	  den	  enskilde	   eleven	  och	  hela	   gruppen.	  Genom	  
Ossia-‐principen,	  Tema	  con	  variazione	  och	  Ostinato-‐ackompanjemang	  m.m.	  kan	  pedagogen	  lätt	  
variera	  svårighetsgrad	  och	  öppna	  upp	  för	  möjlighet	  till	  samspel	  mellan	  eleverna	  (Liseter	  Dehli	  et	  
al.1980).	  Det	  verkar	  finnas	  en	  uppsjö	  av	  möjligheter	  till	  hur	  pedagogen	  kan	  använda	  material	  i	  
gruppundervisning,	  men	  det	  är	  upp	  till	  pianopedagogen	  själv	  att	  göra	  detta	  eller	  att	  ”ha	  ett	  arr-‐
tänk”,	   eftersom	   pianohäftena	   inte	   tillgodoser	   detta.	   Pianopedagoger	   behöver	   kanske	   hämta	  
inspiration	   från	   instrumental	   gruppundervisning	   i	   allmänhet.	   Pianopedagogen	   behöver	   även	  
kämpa	  med	  den	  rotade	  traditionen	  att	  piano	  är	  ett	  soloinstrument	  och	  därför	  är	  också	  materi-‐
alet	  inriktat	  på	  solospel.	  Det	  är	  svårt	  att	  bryta	  ny	  mark,	  men	  tiden	  förändras	  och	  även	  pianoele-‐
vens	   samt	   pianopedagogens	   förutsättningar	   förändras.	   Uppenbarligen	   är	   det	   svårt,	   men	   det	  
kan	  också	  medföra	  nya	  möjligheter.	  	  

5.2	  Egna	  reflektioner	  

Detta	  arbete	  har	  gett	  mig	  mycket	  mer	  kunskap	  vad	  det	  gäller	  instrumental-‐gruppundervisning	  i	  
stort,	  men	  speciellt	  för	  piano.	  Min	  ursprungstanke	  var	  att	  undersöka	  hur	  man	  i	  stort	  kan	  främja	  
samspel	   för	  pianoelever	  på	  nybörjarnivå.	  Naturligt	  hamnade	   jag	  då	  ganska	   snart	   in	  på	   frågan	  
hur	  gruppundervisning	  kan	  bedrivas	  i	  piano,	  eftersom	  samspel	  kräver	  en	  grupp.	  Ju	  mer	  jag	  ar-‐
betat	  med	  arbetet,	  ju	  mer	  har	  jag	  kommit	  fram	  till	  att	  det	  finns	  många	  olika	  aspekter	  som	  har	  
betydelse	  för	  gruppundervisning	  och	  samspel.	  En	  enkel	  sak,	  men	  viktig,	  är	  vad	  det	  finns	  för	  för-‐
utsättningar.	  Allt	  från	  tradition	  hos	  pedagogerna	  och	  kulturskolan	  till	  den	  enskilde	  pedagogens	  
intresse	   för	   gruppundervisning	  och	   kunskap	  om	  gruppdynamik.	  Det	   kan	  också	   vara	   förutsätt-‐
ningar	  som	  elevantal,	   instrument,	  lokal,	  material	  och	  begräsningar	  eller	  möjligheter	  i	  tjänsten.	  
Som	  vanligt	  visar	  sig	  den	  pedagogiska	  världen	  vara	  mångbottnad,	  att	  flera	  olika	  faktorer	  hänger	  
ihop	  och	  påverkas	   av	   varandra.	  Mitt	   arbete	  har	   gett	  mig	   tillfälle	   att	   reflektera	  och	   formulera	  
dessa	  ovan	  nämnda	  faktorer,	  vilket	  ger	  mig	  som	  pedagog	  en	  bättre	  förståelse	  för	  hur	  samspel	  
är	  möjligt	  och	  vad	  som	  spelar	  in	  i	  hur	  gruppundervisning	  kan	  bli.	  Detta	  kan	  bidra	  till	  att	  jag	  själv	  
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och	  andra,	  tillsammans	  kan	  försöka	  göra	  dessa	  förutsättningar	  möjliga,	  om	  gruppundervisning	  
och	  samspel	  för	  piano	  är	  något	  som	  kulturskolan	  vill	  bedriva.	  

Det	  som	  jag	  främst	  upplever	  har	  utvidgats,	  är	  min	  kunskap	  om	  hur	  man	  som	  pedagog	  kan	  gå	  
tillväga	  materialmässigt	  för	  att	  lätt	  uppnå	  samspel	  och	  hur	  materialet	  kan	  påverka	  gruppdyna-‐
miken.	  Det	   är	   dessutom	   skönt	   att	   höra	   från	  många	  pedagoger	   att	   det	   gruppdynamiska	   är	   så	  
viktigt	  för	  att	  en	  bra	  lärandemiljö	  ska	  existera	  i	  gruppundervisning.	  Det	  ger	  tyngd	  åt	  att	  det	  är	  
väsentligt	  att	  lägga	  tid	  på	  detta.	  

Jag	  har	  också	  blivit	  väldigt	  inspirerad	  av	  mina	  informanter,	  var	  och	  en	  på	  sitt	  sätt.	  Jag	  är	  mycket	  
tacksam	  att	  de	  har	  delat	  med	  sig	  av	  sina	  tankar.	  Jag	  tänker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  få	  bli	  inspirerad	  
av	  sina	  kollegor	  på	  nära	  och	  långt	  håll.	  Vikten	  av	  att	  erbjuda	  möjligheter	  och	  tid	  till	  att	  dela	  erfa-‐
renheter	  verkar	  vara	  ovärderligt	  samt	  verkar	  ge	  mycket	  igen.	  	  

5.3	  Arbetes	  betydelse	  

Jag	  hoppas	  att	  denna	  studie	  kan	  bidra	  till	  kunskap	  om	  hur	  pianopedagoger	  kan	  bedriva	  grupp-‐
undervisning	  och	  ge	  samspelstillfällen	  för	  sina	  pianoelever.	  Gruppundervisning	  är	  möjligt	  men	  
det	  krävs	  andra	  kunskaper	  hos	  pedagogen	  och	  andra	   ramförutsättningar	   jämfört	  med	  enskild	  
undervisning,	  främst	  kunskap	  om	  hur	  gruppdynamiker	  fungerar.	  Jag	  själv	  har	  fått	  mycket	  idéer	  
och	  tips	  på	  hur	  jag	  som	  pianopedagog	  kan	  gå	  tillväga.	  Nu	  återstår	  det	  att	  se	  hur	  jag	  klarar	  av	  det	  
i	  praktiken.	  Jag	  tror	  också	  att	  studien	  kan	  hjälpa	  både	  pianopedagoger	  och	  rektorer	   inom	  kul-‐
turskolan	  att	  se	  vilka	  förutsättningar	  som	  krävs	  för	  att	  pianoundervisning	  i	  grupp	  ska	  fungera	  så	  
bra	  som	  möjligt.	  Ur	  elevens	  perspektiv,	  hoppas	  jag	  att	  studien	  kan	  uppmuntra	  deras	  pedagoger	  
till	  att	  använda	  sig	  av	  samspelets	  glädje	  och	  möjligheter	  för	  att	  även	  nå	  instrumentala	  mål.	  Med	  
ett	  sådant	  arbetssätt	  skulle	  det	  kunna	  vara	  möjligt	  att	  eleven	  kommer	  ihåg	  sin	  pianoundervis-‐
ning	  som	  något	  utvecklande	  och	  roligt,	  där	  även	  nya	  sociala	  kontakter	  kunde	  knytas.	  	  

5.4	  Fortsatt	  forskning	  

Det	  finns	  många	  frågeställningar	  som	  uppkommit	  under	  arbetes	  gång	  som	  skulle	  vara	  intressant	  
att	  se	  forskning	  på	  i	  framtiden	  Några	  frågeställningar	  är:	  

Stämmer	  det	  att	  pianoundervisning	  i	  grupp	  ökar	  på	  grund	  av	  nedskärningar	  i	  ekonomin?	  	  

Vad	  har	  pianot,	  digitalpianot	  och	  det	  akustiska	  pianot	  för	  roll	  i	  dagens	  samhälle?	  	  

Vad	  anser	  pianoeleverna	  om	  gruppundervisning?	  Varför	  slutade	  tidigare	  pianoelever?	  	  

Vad	  tycker	  verksamma	  pianopedagoger	  allmänt	  om	  gruppundervisning?	  	  

Det	   hade	   även	   varit	   intressant	   att	   se	   hur	   väl	  mina	   informanters	   intervjusvar	   responderar	   till	  
observationer	   i	   deras	   verkliga	   undervisning	   samt	   hur	   pedagogernas	   tankar	   speglas	   i	   deras	  
undervisning?	  	   	  
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