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Abstract

Title: Violin teacher challenges - A study of violin teaching in a segregated area

The purpose of this study is to expand the knowledge of violin teaching in groups versus one 

to  one  teaching.  The  study  builds  on  previous  research  on  instrumental  teaching  and 

experiences that different instrumental teachers have from the two different teaching methods.

In this study I have used action research as method. To collect data, I filmed violin lessons 

and used a portfolio for my own structured reflections.

The results show that there are both advantages and disadvantages of group and individual 

violin teaching. The individual lessons were more effective and gave students the opportunity 

to develop their skills at their own pace, while group education gave more opportunity for 

interaction and making music with other students. The groups were often of mixed age, which 

caused a dilemma. Some students learned faster than others and became bored easily, while 

some  students  learned  more  slowly  and  needed  more  time  and  guidance  by  the  teacher. 

Discipline was also a problem as they reacted in different ways, depending on if they were in 

a group with friends or if they had individual lessons. Some were very easily influenced by 

what friends did, and could not concentrate on their own learning. One option that I wanted to 

give my students was to combine both teaching methods, and that the student during one 

week would have both individual and group lessons. This study shows, that violin teaching 

needs to be designed carefully, and with respect for both the students needs and their social 

background.

Keywords:  group instruction,  individual  instruction,  group dynamics,  violin  instruction, 

instrumental teachers, video documentation, motivation.



Sammanfattning

Syftet  med denna studie är att utöka kunskapen om fiolundervisning i grupp jämfört med 

enskild undervisning. Studien bygger på tidigare forskning inom instrumentalundervisning 

och  erfarenheter  som  olika  instrumentalpedagoger  har  av  de  två  olika 

undervisningsmetoderna. 

I  denna  studie  används  aktionsforskning  som  metod.  För  att  samla  data  har  jag  filmat 

fiollektionerna och gjort strukturerade reflektioner enligt portföljmetoden. 

Resultatet visar att det finns både fördelar och nackdelar med gruppundervisning och enskild 

fiolundervisning. De enskilda lektionerna var mer effektiva och gav eleverna möjlighet att 

utvecklas i  sin egen takt,  medan gruppundervisningen gav mer möjlighet till  samspel och 

musicerande med andra elever. Grupperna var ofta åldersblandade och då uppstod ett dilemma 

eftersom vissa elever lärde sig snabbare än andra och blev lätt uttråkade medan vissa elever 

lärde sig långsammare och behövde mer tid och handledning av läraren. Disciplinen var också 

ett problem eftersom eleverna reagerade olika om de var i grupp med kompisarna eller om de 

hade enskilda lektioner. Vissa var väldigt lättpåverkade av vad kompisarna gjorde och kunde 

inte koncentrera sig på sitt eget lärande. Ett alternativ som jag ville ha med mina elever var att 

kombinera  båda  undervisningssätten  och  att  eleven  en  gång  i  veckan  hade  individuell 

undervisning och gruppundervisning en gång i veckan. På det sättet kan man komplettera det 

som saknas i det ena med det positiva från det andra undervisningssättet.

 

Sökord: gruppundervisning,  individuell  undervisning,  gruppdynamik,  fiolundervisning, 

instrumentalpedagoger, videodokumentation, motivation. 
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Inledning

Min  musikutbildning  började  i  mitt  hemland  Makedonien  som  tidigare  var  en  del  av 

Jugoslavien. När jag var sju år började jag på musikskolan i Ohrid och där börjar man med att 

läsa ett år teori och solfége (gehör) och därefter parallellt även fiol i alla år. Två gånger i 

veckan hade jag fiol,  teori och solfége på 45 minuter i varje  ämne och en gång i  veckan 

orkester där jag spelade med andra i skolans kammarorkester.

Efter sju år på den musikskolan fortsatte jag att spela på en annan musikskola i Bitola ”School 

center for musical  education” och där läste jag i fyra år. Där hade jag förutom fiol  olika 

musikämnen  som:  vokal  och  instrumental  kontrapunkt,  musikalisk  form,  vokal  och 

instrumental  harmoni,  piano,  viola,  kammarmusik,  orkester  och  dirigering.  År  1997 

medverkade jag i en stråkkvartett  från skolan i den nationella tävlingen i Makedonien för 

kammarmusik och vi kom på andra plats.  

Under alla de år som jag spelade i Makedonien hade jag olika fiollärare och jag hade bara  

individuell undervisning i fiol. Instrumental gruppundervisning fanns inte förutom i orkester.

Efter att jag var klar med musikskolan fick jag många spelningar som frilansmusiker och 

spelade med många stora artister från Balkanländerna. Jag har också jobbat som musiklärare 

och undervisat på en skola i Struga från 2001-2003.

År 2004 kom jag till  Sverige och började läsa svenska och samtidigt  började  jag spela  i 

Malmö Sinfonietta kammarorkester. Jag ville gärna fortsätta med musik och år 2007 läste jag 

en musikkurs,  MIM på Skurups Folkhögskola.  Då blev jag motiverad att  utbilda mig till 

violinpedagog. Hösten 2008 kom jag in på IE-utbildningen vid Musikhögskolan i Malmö med 

klassisk inriktning.

Under praktikperioderna på olika kulturskolor fick jag se hur instrumental gruppundervisning 

fungerar.  För mig var  detta  en form av undervisning som jag inte var  bekant med. Mina 

handledare och jag diskuterade bland annat hur instrumental gruppundervisning fungerar och 

jag fick även prova på att själv undervisa i det.

I  september  2011  började  jag  arbeta  20%  på  Kulturskolan  i  Malmö.  Det  var  ett 

samarbetsprojekt mellan Kulturskolan och Kroksbäcksskolan. Skolan ligger i Hyllieområdet 
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och har cirka 300 barn. De flesta av eleverna på skolan har invandrarbakgrund. Syftet med 

projektet  är  att  få  barn  med  invandrarbakgrund  att  intressera  sig  för  kultur  och  musik. 

Projektet pågår en termin åt gången men tanken är att det ska fortsätta. Projektet började som 

en förberedelse inför det så kallad El Sistema. Tanken var att jag och en kollega skulle inleda 

instrumentundervisningen  på  Kroksbäcksskolan.  Jag  undervisade  i  fiol  och  min  kollega 

undervisade oboe och darbuka. Det skulle så småningom öka med flera instrument och lärare.

Jag organiserade arbetet för 15 fiolelever och undervisade barnen själv en gång i veckan. Från 

början  ville  jag  ha  bara  enskild  undervisning  med  de  eleverna  som  jag  fick  på 

Kroksbäcksskolan för att  jag tänkte att undervisning med en elev åt gången kan ge bättre 

resultat. Men det visade sig att på grund av tidsbrist och schemakrock var jag tvungen att ha 

både individuell och gruppundervisning. Denna studie handlar om de svårigheter som uppstått 

i detta rekryteringsprojekt. Jag valde att fokusera bara på musiken och inte problematisera 

sociala problem i området som jag jobbade. Jag ville behandla mina elever som vanliga elever 

från Malmö och inte utifrån deras invandrarbakgrund.  

Syfte

Syftet med min studie är att förbättra och utveckla ny kunskap i min fiolundervisning. Genom 

utgångspunkten  i  mitt  eget  utvecklingsarbete  hoppas  jag  också  kunna  bidra  till 

kunskapsutveckling  inom fiolmetodik,  både  när  det  gäller  olika  undervisningsformer,  och 

undervisning i segregerade områden.

De tre forskningsfrågor som vuxit fram ur mitt syfte är: 

Vilka fördelar och nackdelar finns det med att undervisa enskilt och i grupp?

Hur påverkar sociala miljöer elevernas musikaliska utveckling och min undervisning?

Hur kan man som lärare inspirera och behålla motivationen hos eleverna?
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2. Tidigare forskning

Detta kapitel handlar om olika teorier och tidigare forskning kring individuell undervisning 

och gruppundervisning. Först beskrivs kommunala musikskolans framväxt i Sverige och efter 

det  följer  ett  avsnitt  där  gruppundervisning och enskild  undervisning  diskuteras.  Därefter 

följer  rubrikerna  ”Två  undervisningsmetoder”,  ”Musik  och  identitet”,  ”Gruppens 

sammansättning” och ”Motivation”.   

2.1 Kommunala musikskolan i Sverige 

Instrumental undervisning fanns i Sverige fram till 1900-talets början bara i form av privat 

undervisning.  Reimers-Wessberg  (1998) skriver  att  ”Någon utförlig  och sammanhängande 

historik  över  den kommunala  musikskolan i  Sverige  finns  ännu inte”  (s.25). Hon skriver 

vidare  att  Richard  Anderssons  musikskola  från  1886  och  Sigrid  Carlheim  Gyllenskölds 

Stockholms Musikinstitut från 1889 var ett första försök att  göra något som påminner om 

1900-talets kommunala musikundervisning. 

Enligt  Reimers-Wessberg  (1998)  har  man  ofta  framhållit  Katrineholm  ”som  den  första 

kommunala musikskolan”, men ibland Nacka med året 1934 i Sohlmans musiklexikon. Det är 

skillnad på begreppet kommunal musikskola och termer som används i andra länder. Det finns 

också skillnader och olika tankar mellan Sverige och andra länder om vem som ska vara med 

och  vad  musikskolan  ska  leda  till.  Kommunala  musikskolan  i  Sverige  är  en  frivillig 

verksamhet som alla har tillgång till och kan delta i mot att de betalar terminsavgift. Endast ett  

fåtal skolor är avgiftsbefriade (Reimers-Wessberg, 1998).

Musikskolor  i länder som USA eller Tyskland är vanligen institutioner som bara tar emot 

elever som är musikaliskt begåvade och som klarar inträdesprovet. Syftet med undervisningen 

i  andra  länder  leder  oftast  till  fortsatt  utbildning  vid  ett  Musikkonservatorium  eller  en 

Musikhögskola.  I  Sverige  finns  inte  någon  klar  målsättning  för  vad  undervisningen  på 

kommunala musikskolor ska leda till men i grunden ses det som ett steg på vägen till  en 

professionell musikutbildning (Reimers-Wessberg, 1998).

Gabrielsson  (1998)  som  var  musikinspektör  vid  Stockholms  skoldirektion  skriver  att 

undervisning i stråkinstrument inleddes 1941 och läsåret 1957/58 förekom undervisning i 49 

skolor. Stråklärarna var goda instrumentalister men de saknade pedagogisk utbildning. Det 
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förväntades att en lärare skulle ta hand om alla stråkinstrument på en skola, till exempel att en 

fiollärare skulle undervisa i cello och kontrabas också.

Gabrielsson (1998) nämner kritiken som musikskolan så småningom fick. Undervisningstiden 

per elev förkortades (20 minuter i jämförelse med privatlektioner om 45-60 minuter) vilket 

omöjligen kunde ge samma resultat. Han nämner att de kritiserades för att mer bry sig om att 

ha många elever än att eleverna skulle få en musikalisk och pedagogisk kvalitet. Gabrielsson 

(1998)  skriver  att  han  kunde  se  problematiken  med  korta  individuella  lektioner  som ett 

problem mest för de talangfulla barnen. Det handlade om rättvisa och kostnader. Gabrielsson 

(1998) skriver vidare att han ville lösa det så att en förlängning av lektioner mellan 30 och 40 

minuter borde omfatta barn som visat goda framsteg och att de inte betalade mer i avgift.

Sundstedt  (1998)  skriver  att  blockflöjten  under  lång  tid  var  ”övningsinstrument”  på 

kommunala musikskolor i Sverige. Även om någon önskade spela piano, klarinett eller fiol så 

var de på något sätt tvungna att spela blockflöjt. Konsekvensen blev att blockflöjten fick ett 

rykte om sig att inte vara ett ”riktigt” instrument. Sundstedt (1998) nämner också att många 

elever berättat att det lät ”hemskt” när alla tutade i sina flöjter.

1981 började politiker oroa sig för den ökade segregationen i boendemiljöer. Enligt Faith-Ell 

(1998) trodde många kommuner att musikskolans aktiviteter skulle hjälpa till  med att föra 

samman olika befolkningsgrupper. Fler invandrarelever började söka till musikskolan. Faith-

Ell (1998, s.162) skriver att ”invandrarna själva krävde aldrig undervisning i sina respektive 

hemländers musik”. Han skriver att  ledningen för musikskolorna tyckte att det var bra för 

eleverna  att  de  fick  undervisning  av  lärare  som  kom  från  samma  land.  De  erbjöds 

undervisning med instrument från sina hemländer till exempel buosuki för greker och saz för 

turkar.  Men dessa lärare hade ingen pedagogisk utbildning utan var  duktiga musiker som 

erbjöds jobb på musikskolan. 

Persson (2001) skriver att i en studie undersökte han hur många elever med invandrarföräldrar 

som  inte  utnyttjar  möjligheten  att  gå  på  kommunala  musikskolan.  Han  beskriver  att 

invandrarföräldrar hade ”mindre benägenhet” att placera sina barn på kommunal musikskola 

än andra föräldrar. Persson skriver att det finns flera orsaker till detta. Föräldrarna har inte råd 

med avgiften, de känner inte möjligheterna och att barnet har små möjligheter att öva hemma. 
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Men han nämner också att även svenska föräldrar i höghusområden har liten benägenhet att 

placera sina barn i musikskolan.

Under  1993/94  har  flera  musikskolor  ändrat  namn  till  kulturskolor.  Dagens  kommunala 

musikskolor omfattar inte bara musik utan också teater, konst och dans och undervisningen är 

till för alla barn och ungdomar mellan 8-19 år. 

2.2 Individuell undervisning och gruppundervisning

Instrumentalundervisning i grupp eller individuellt är två olika undervisningssätt som står mot 

varandra. Dehli, Fostås och Johnsen, (1980, s.14) definierar gruppundervisning på följande 

vis:

Gruppeundervining vil i vår yrkessammenheng si: Instrumental-/vokalundervisning i grupper 

av varierande størrelse:

-der alle elever har samme instrument eller nær beslektede instrumenter,

-der alle elevene får sin hovedopplæring på sitt instrument,

-der  alle  elevene  følger  tilnærmet  samme  opplegg,  (undervisningsstoff  og 

undervisningsaktiviteter)

-der alle elevene stort sett er engasjert i felles aktiviteter i timene.

Enligt Dehli, Fostås och Johnsen, (1980) så har Sverige länge använt gruppundervisning för 

nybörjare  och  enligt  många är  detta  det  bästa  sättet  för  att  undervisa  nybörjare.  De  kan 

koncentrera sig bättre eftersom deras uppmärksamhet riktas omväxlande till läraren, till sig 

själva och deras medspelare. Även amerikanska forskare har undersökt detta och bevisat att 

elever  i  grupp kan sina  läxor  bättre  än de som fått  individuell  undervisning.  De är  även 

säkrare när de uppträder eftersom de är vana vid att spela för andra. De samspelar bättre och 

de slutar inte på Kulturskolan så fort.  

Men samtidigt förklarar författarna Dehli, Fostås och Johnsen, (1980) att gruppundervisning 

inte är att föredra i alla situationer och med alla elever. De menar att för att kunna bedöma 

vilken undervisningsform som passar för situationen så måste läraren känna till och behärska 

båda undervisningssätten.  De skriver också att individuell och gruppundervisning inte ska ses 

som motsättningar utan snarare så är de båda vägar som leder till målet. 
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Fostås  (2002)  anser  att  gruppundervisning  kan  användas  även  på  andra  nivåer  inte  bara 

nybörjarnivå. Han beskriver även sex olika fördelar som gruppundervisningen kan ha. 

• Samspel i en nybörjargrupp kan förbereda eleverna till ensemblespel.

• Musikalitetsutveckling: Eleverna kan lättare lära sig musikteori och gehör.

• Instrumentalteknik: Eleverna kan lära sig av varandra vilket kan leda till att de känner 

sig trygga.

• Skapande verksamhet: Det blir lättare för eleverna att komponera och improvisera.

•  Bättre  övning:  Eleverna  lär  sig  att  ta  ansvar  för  sitt  övande  hemma eftersom de 

diskuterar i gruppen hur de ska öva bäst.

• Miljö och trygghet: Det blir naturligt att spela för andra och att lyssna när andra spelar. 

Problem  som kan  uppstå  i  gruppundervisningen  är  att  eleverna  inte  kan  koncentrera  sig 

tillräckligt länge när de till exempel ska lyssna på när de andra spelar.  Några elever tycker 

kanske att de inte blir sedda av läraren och känner sig utanför gruppen. Elever uttrycker att de 

är sämre än alla de andra i gruppen vilket tyder på att de känner sig otrygga. Dessa problem 

nämner några lärare i en undersökning som gjorts bland studenter och lärare på musikskolor i 

Norge (Dehli, Fostås & Johnsen, 1980).

Fostås  (2002)  nämner  ett  problem  med  gruppundervisningen.  Han  skriver  att 

instrumentallärarna  tycker  att  det  finns  inte  någon  ”arbetsro”  i  gruppundervisning.  Han 

påpekar att det är många som är skeptiska när det gäller gruppundervisning. Men han menar 

att gruppundervisningen inte är något man lyckas med över en natt och om man inte använder 

material som är ägnat för gruppundervisning kan det uppstå problem.    

Lidman och Johansson, (2005) har intervjuat fem instrumentallärare  i en rapport som handlar 

om  grupp-  och  individuell  instrumentalundervisning.  I  resultatet  skriver  de  att 

instrumentallärarna har både individuella och grupplektioner. Lärarna säger att de senaste åren  

har gruppundervisningen blivit allt vanligare. Orsaken till detta anser de är ekonomiska skäl 

och  att  de  ska  undervisa  flera  barn.  Instrumentallärarna  tycker  att  grupp  och  individuell 

instrumentalundervisning kan ses som alternativ till varandra. De säger att vissa elever trivs 

med det ena sättet och vissa av dem med det andra. Lärarna tycker att gruppundervisning är 
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bra för nybörjarelever medan individuella lektioner lämpar sig för duktiga elever som har 

kommit längre än andra. 

Nederman (2011) intervjuade fyra pianopedagoger till sin studie som handlar om att undervisa 

i  grupp.  I  resultatkapitlet  skriver  hon  att  pedagogerna  ser  flera  fördelar  med 

gruppundervisning  i  piano.  Gruppundervisningen  känns  mer  dynamisk  och  det  blir  mer 

inspirerande eftersom flera elever är på samma lektion. Men pedagogerna lyfter också fram 

att gruppundervisningen är mer krävande för dem. De förklarar att de inte hinner ge feedback 

till alla elever eftersom det känns stressigt och att de inte hinner med allt som de har planerat. 

Ett problem som pedagogerna ser med gruppundervisning är att de inte har möjlighet att jobba  

med  varje  individ  och  arbeta  med det  som den eleven  behöver.  Individuell  undervisning 

upplever  pedagogerna  som en  bättre  arbetsform för  att  jobba  grundligt  med  de  tekniska 

problemen  som eleverna  har.  Men pedagogerna  nämner  också  att  pianoeleverna  som har 

individuella lektioner ofta känner sig ensamma.  

2.3 Två undervisningsmetoder 

Det  finns  två  undervisningsmetoder  som  använder  både  grupp  och  individuella 

instrumentallektioner.  Den  första  är  Suzukimetoden  som  grundades  av  den  japanska 

fiolpedagogen Dr. Shinichi Suzuki. 

I boken ”The Suzuki Violinist”, skriver Starr (1976) att grupplektioner är en ”integrerad del” 

av Suzukimetoden men man kan inte säga att det bara är grupplektioner eftersom det ska 

kompletteras med  individuella fiollektioner. Suzuki (1978) rekommenderar grupplektioner en 

gång i  veckan eller  minst  två gånger i  månaden och där spelar eleverna  igenom hela sin 

repertoar.

The adoption of a new kind of group lesson in which more advanced and younger students  

play together is extremely effective. The students progress remarkably while enjoying the 

lessons.  I  recommend that  grupp lessons  be held once a week or at least  twice a month. 

(Suzuki 1978, s.3)

Men Starr  (1976) menar att  individuella lektionerna är metodens ”hjärta” trots att  Suzuki 

försvarar en viss typ av grupplektioner. Individuella lektioner räknas lektion med 2-3 elever 

och föräldrarna som är med i salen. Starr (1976)
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I Suzukimetoden spelar föräldrarna (oftast mödrarna) en stor roll eftersom de också ska ta 

fiollektioner.  Suzuki  menar  att  föräldrarna  ska  först  börja  spela  fiol  och  sedan  barnet. 

Föräldrarna ska vara en slags lärare och undervisa barnet hemma (Starr, 1976). 

Suzuki  (1978) beskriver  att  mödrarna ska följa  med barnen på  individuella  lektioner  och 

också titta på andras fiollektioner.  

Mothers and children should always observe the private lessons of other children. Lessons 

should vary in length according to the needs od the child. Sometimes a child may have a short 

lesson, stop and watch another child, and then return for more instruction. (Suzuki, 1978, s.3)

En annan undervisningsmetod är ”El Sistema”, ett musikutbildningsprogram i Venezuela som 

grundades 1975 av ekonomen och musikern José Antonio Abreu. El Sistemas grundtanke är 

att genom musicerande i orkester och sjunga i kör kunna engagera barn i samarbete med andra 

och motivera dem att bli goda och aktiva samhällsmedborgare. El Sistema går ut på att man 

som lärare ska älska barn i första hand och i andra hand skapa en kärleksfull musik. Lärare 

och studenter skapar en gemensam plats där barn känner sig trygga och stöder varandra (El 

Sistema.org).

Musikspråket som El Sistema använder för att få barn att kommunicera med varandra kan 

också kopplas till teorierna som Vygotskij hade kring språk och barns lärande. Han menar att  

barn lär sig och utvecklas i samspelet med andra barn och språket ses både som ett redskap för 

kommunikation mellan människor och som en länk mellan individen och samhället (Forssell, 

2011).

  

Gustavo Dudamel, före detta chefdirigenten på GSO (Göteborgs symfoniorkester), är själv 

uppväxt med El Sistema i Venezuela. Han beskriver El Sistema i en dokumentär ( El Sistema-

The Promise of Music). Han säger att El Sistema är framtiden som vi behöver.  ”This is the 

future the word needs! Thousands of children making music. Thousands of children enjoying, 

playing an instrument or singing. If it's possible in Venezuela.... Why not in the rest of the 

world?”  

Dudamel berättar att han började spela fiol när han var fem år gammal och han känner att ”El 

Sistema  är  hans  familj”.  I  dokumentären  är  det  också  flera  professionella  musiker  som 

berättar om El Sistema. De säger att de i sin egen karriär spenderade de sex första månaderna 
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med att bara läsa musikteori. Sen började de spela instrument. De är väldigt nöjda med El 

Sistemas sätt att lära ut eftersom det bidrog till att de blev professionella musiker. Musikerna 

berättar också att El Sistema påverkade deras personlighet och musikalitet på ett positivt sätt.  

På El Sistema i Venezuela lär man sig spela ett instrument genom att spela i orkester. Där 

behöver inte föräldrarna betala någonting eftersom det är helt gratis. Musikerna berättar att 

orkestrarna spelade stor roll i deras uppväx. Det spelade ingen roll från vilket område man 

kommer ifrån eller om man var rik eller fattig eftersom alla var där för att spela.    

På ett studiebesök på El Sistema i Göteborg den 10.10.2012 fick jag se hur musikpedagogerna 

arbetade. De träffar eleverna tre till fyra gånger i veckan och är alltid två eller flera lärare i  

rummet. Musikpedagogerna berättade att El Sistema är mest baserat på gruppundervisning 

och eleverna  har  orkesterspel  två  gånger  i  veckan.  Först  i  en  mindre  grupp till  exempel 

stråkorkester  och i  symfoniorkester  tillsammans  med både stråk-  och  blåselever.  Men det 

finns också en individuell lektion som eleverna har i en mindre grupp med två eller tre elever. 

Varje onsdagskväll mellan klockan sex och sju har de så kallad ”Wednesday” där föräldrarna 

är  med  och  alla  tar  lite  mat  med  sig.  Alla  äter  tillsammans  och  sen  spelar  eleverna  för 

föräldrarna eller alla gör någon musikaktivitet tillsammans. Ibland åker eleverna från en skola 

till någon annan skola där de träffar och spelar med andra elever som är med i El Sistema men 

som bor i en annan stadsdel i Göteborg.  

El Sistema i Göteborg samarbetar också med Göteborgs symfoniorkester, GSO. En gång i 

månaden på ”Wednesday” får eleverna besök i skolan av en eller flera musiker från GSO som 

spelar för dem. Samarbetet mellan GSO och El Sistema fortsätter med att de har en konsert  

gemensamt en gång per år då även eleverna spelar tillsammans med GSO. Musikpedagogerna 

i Göteborg beskriver El Sistema som ett väldigt effektivt sätt att musicera och arbeta med. El  

Sistema kan också ses som en mötesplats där barn med invandrarbakgrund och svenska barn 

kan lära sig samarbeta, musicera och ha roligt tillsammans. 

2.4 Musik och identitet

Människans  identitet  formas  under  hela  livet  och  det  är  inte  lätt  att  förklara  identitetens 

konstruktion. Enligt Lilliestam (2006) så är människans identitet en process som förändras 

och  formas  av  livets  händelser  och  erfarenheter.  Musiken  är  ett  starkt  medel  i 

identitetsformandet. Speciellt ungdomar sorterar människor efter deras musiksmak.  
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Det  är  inte  konstigt  att  människor  blir  upprörda  eller  förolämpade  när  deras  musiksmak 

angrips. En kritik mot min musiksmak upplevs lätt också som kritik mot min person, och  

sådant kan vara mycket känsligt. Man skulle kunna tro att denna tanke är en nymodighet som 

hänger ihop med det moderna mediesamhället, men den formulerades av tonsättaren Robert  

Schumann redan för 200 år sedan. (Lilliestam, 2006, s.131)

Lilliestam (2006) menar att identitet kan framträda i olika dimensioner. Han beskriver (s.130) 

tre dimensioner. ”En  yttre dimension är hur man vill framträda eller väljer att visa upp för 

andra. En inre dimension är hur man tänker om sig själv och ställer frågor som ”vem är jag” 

och ”hur blev jag den jag är”. En tredje dimension är hur andra människor uppfattar mig”.

Hofvander Trulsson (2010) tar hjälp av musikterapeuten Even Ruud och musiksociologen Tia 

De Nora när hon diskuterar musik och identitet.  Det är våra musikupplevelser som skapar 

utgångspunkt för identitetsarbetet och musik kan ses som ett verktyg för minnen i kroppen. 

Musik och dess effekter är aktiva i socialt  liv.  Den kan göra att man minns personer från 

tidigare relationer. Men musiken kan också väcka svåra minnen till liv och då kanske minnet 

blir för smärtsamt. 

Hofvander Trulsson (2010) skriver också att i de intervjuer som hon gjorde med föräldrar med 

invandrarbakgrund beskriver de musiken som en central del i sina liv. De ser musiken som ett 

gränslöst sätt att kommunicera med andra. Musiken ses som ett verktyg för identitetsskapande 

och något att identifiera sig med.

2.5 Gruppens sammansättning

Hur sätter man ihop en lämplig grupp? Vilka passar ihop? Hur många ska man vara i en  

grupp?  Det  finns  många  olika  tankar  om  detta.  I  boken  ”Spille,  synge,  lære,  sammen” 

beskriver flera musiklärare från bland annat USA, England och Japan hur stor gruppen ska 

vara. Alla har de olika tankesätt och inget är rätt eller fel. 

Lawrence  Rast  (USA)  har  selv  gode  erfaringer  med  pianogrupper  på  24,  vel  å  merke  i  

pianolaboratorium. Dette må vel sies å være en usedvanlig størrelse!

Sheila Nilson (UK) trives med fiolingrupper på 10-15 elever, men da har hun assistent, gjerne 

en student.
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Suzuki-modellen: gjerne 8 elever. Denne gruppen består av både små barn og deres foreldre. I 

tillegg har vanligvis disse elevene individuell time sammen med en av de foresatte.

Yvonne Enoch har utviklet et repertoar av undervisningsaktiviteter og undervisningsmateriell 

som gjør at hun foretrekker 6 elever i en pianogruppe.

Robert Pace's modell: 2 leksjoner pr. uke. En gang i uken er to elever sammen på time, den 

andre gangen har han storgrupper på 8-10 elever.

Mange norske instrumentallærere vi har kontakt med, synes at 3-4-5 elever er passelig. Dette 

er vel også et vanlig antall i mange norske og skandinaviske skoler.

To elever sammen, er det en gruppe? Mindre kan den i så fall  ikke bli.  (Dehli,  Fostås & 

Johnsen, 1980, s.15)

Dehli,  Fostås  och Johnsen,  (1980) skriver  att  gruppens  storlek borde  anpassas  efter  flera 

ramfaktorer som rumsstorlek, speltimmens längd, antal speltimmar i sträck, instrumentet som 

de undervisas i och elevens undervisning med eller utan assistent.  

På frågan om vilka som passar tillsammans i en grupp, svarar Dehli,  Fostås och Johnsen, 

(1980) att det inte finns något konkret svar på detta. De menar att det skulle vara lättare att 

undervisa en grupp som är homogen. Med uttrycket ”homogen grupp” menar de att alla i 

gruppen är  lika.  Men en homogen grupp finns  inte.  Det  finns  forskning som säger  vilka 

faktorer som avgör vem som passar bäst i en grupp. De fyra faktorerna är:

• Eleverna bör vara i samma ålder och mognad. 

• Eleverna bör ha samma musikaliska förkunskaper.

• Eleverna bör ligga på samma intelligensnivå.

• Den fjärde faktorn skiljer sig från de andra eftersom några lärare hävdar att eleverna 

inte  behöver ha samma ålder.  Men elevernas  motoriska färdigheter  måste ligga  på 

samma nivå. (Dehli, Fostås & Johnsen, 1980)   

Enligt Nilsson (2005) så finns det många saker som man ska tänka på när man arbetar med 

människor  i  grupp.  Man  måste  förstå  vad  de  har  med  sig  och  hur  de  fungerar  utanför 

”gruppen”. 

Ett tredje ställe där gruppen ”finns” är utanför gruppen i form av kulturella värderingar och 

handlings- och tankemönster som individerna har med sig från sin uppfostran och sin kultur 

och som rör uppfattningar om exempelvis genus, ålder och etnisk bakgrund. (s.37)
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Nilsson (2005) skriver också att ledaren har stort ansvar för hur en grupp fungerar.

Det  finns  ett  kontinuerligt  och  ömsesidigt  beroende  mellan  dessa  källor  till  gruppens 

agerande. Om man ska kunna påverka hur en grupp utvecklas och hur pass bra medlemmarna 

kan fungera och trivas tillsammans, måste man som exempelvis ledare ha en förståelse för 

dessa  processer  (som  finns  dels  inuti  och  mellan  gruppmedlemmarna  och  dels  utanför 

gruppen) och hur man ska kunna styra dem. (s.38)

2.6 Motivation

En av de viktigaste faktorerna som ger eleverna vilja till att öva eller fortsätta spela instrument  

är motivationen. Arvidsson och Bremer (2006) skriver att  ”Motivationen hjälper barnet att 

utveckla kompetens och självförtroende” (s.13). Alla har olika motiv till varför de vill spela 

något instrument. Det finns de som har ett brinnande intresse och som är riktigt duktiga, men 

det finns också de som kommer bara för att de vill träffa kompisar. ”Det gäller att få ihop det 

så att det blir bra för alla i gruppen” (Arvidsson & Bremer, 2006, s.11).

Till en början behöver ofta barn stöd ifrån både föräldrar och dig som ledare. Nästa steg är att 

barnet  själv  också  tycker  att  det  är  kul  med  träning  och  ser  att  går  bättre  och  bättre. 

(Arvidsson & Bremer, 2006, s.12)

Arvidsson  och Bremer  (2006)  menar  också  att  barnens  motivation  delvis  också  beror  på 

ledarens inställning och vilka mål ledaren har. Ledaren ska inte bara ha en resultatinriktad syn 

eftersom det är kortsiktigt och barnen mognar i olika takt. Istället menar de att om ledaren 

”bygger gruppgemenskapen i första hand och gör en mer långsiktig investering i gruppen kan 

du uppnå både resultat och trivsel” (s.14). 

 

Enligt  Arvidsson och Bremer (2006) ses  ledaren  som en förebild  och motivationsfaktor  i 

barnens ögon.

Du som ledare är en förebild för barnet. De ser upp till dig och tar in det du gör och det du 

säger. Om du tänker efter kan du troligtvis komma ihåg någon viktig vuxen som du själv 

försökt efterlikna. Du är själv en inspirationskälla, en motivationsfaktor och hur du än gör får 

du ett inflytande och påverkar barnen genom ditt sätt att vara. (s.7)  
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Starr (1976, s.17) skriver att Suzuki tycker att det är viktigt att en nybörjare får beröm för sitt  

spelande. ”Under en lektion med en treårig nybörjare, kunde man höra Suzuki säga ”sumai” 

(=bra) efter varje försök som barnet gjorde. Han sade aldrig: -”Nej, det är inte bra”, utan bara 

”Bra. Kan du göra det bättre? Vi försöker igen!” 

När det inte är så bra menar Suzuki att ”det är mycket bättre att vara tyst än att vara kritisk” 

(Starr, 1976, s.17). Starr skriver också att ”Suzuki upptäcker att de individuella lektionerna ger 

barnet stor motivation, om läraren verkligen älskar barnen och tycker om att undervisa dem” 

(1976, s.18).

 

Hofvander  Trulsson  (2010)  skriver  att  det  finns  flera  studier  som visar  på  att  föräldrars 

engagemang  och  uppmuntran  är  centralt  för  barnens  motivation  när  det  gäller 

musikutövandet. Musikpedagogerna i El Sistema i Göteborg säger också att kontakten med 

elevernas föräldrar är en stor fördel i jämförelse med den vanliga kulturskolan där läraren 

knappt träffar elevernas föräldrar. 

Som motivationsfaktor i El Sistema i Göteborg kan man se det samarbetet som de har med 

GSO. Professionella musiker från GSO besöker en gång i månaden skolorna med El Sistema 

och  spelar  för  barnen  och  motiverar  dem.  Konserten  som GSO har  tillsammans  med  El 

Sistema eleverna är en upplevelse som barnen kommer att minnas länge eftersom det inte är  

så vanligt att man spelar på en scen tillsammans med en professionell symfoniorkester.
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3. Metod

I detta kapitel kommer jag att beskriva övergripande aspekter på aktionsforskning som metod. 

Därefter beskriver jag hur jag använde mig av det i min studie. Jag har under en termin med 

fiolundervisning  på  Kroksbäcksskolan  använt  mig  av  portföljmetoden  och 

videodokumentation. I detta avsnitt beskrivs portföljmetoden som ett redskap för reflektion 

och utveckling. 

3.1 Aktionsforskning som metod

Aktionsforskning  är  en  typ  av  forskning  där  syftet  är  att  forskaren  söker  förändring  i 

problemet  som  han/hon  kommer  fram  till  i  sin  forskning.  I  aktionsforskning  ser  man 

problematiken från olika perspektiv och med hjälp av olika vetenskapliga regler och metoder 

försöker man förbättra problemområdet. I aktionsforskning har forskaren en mer aktiv och 

deltagande roll. Han eller hon kan till exempel tillsammans med eleverna på en skola dela 

ansvaret för planeringen och för en fortlöpande utvärdering av resultatet.

Pionjären eller  ”anfadern” till aktionsforskning anges ofta vara Kurt Lewin, en matematiker 

som kom till Amerika under andra världskriget. Han var mycket intresserad av forskning som 

berör  socialförändring,  socialrättvisa  och  eliminering  av  mänskligt  lidande.  Han  var 

intresserad  av  att  forska  och  utveckla  modeller  för  användbara  frågor  och  likaledes 

användbara svar på frågor. Lewin utvecklade en forskningsmetod som senare blev känd som 

aktionsforskning.  Han  beskrev  aktionsforskningmetoden  som  bestående  av  flera  steg: 

samarbete, kretsande kring, data forskning och problemlösning (Phillips, 2008).

Det finns olika definitioner av aktionsforskning. Phillips (2008) hänvisar till  Kemmis och 

McTaggart (1988) som definierar aktionsforskning som ”trying out ideas in practice as means 

of improvement and as means of increasing knowledge about” (Phillips, 2008, s.317) som 

betyder att man ska prova idéer i praktiken som ett medel för förbättring och som medel för 

att öka kunskapen. De har beskrivit aktionsforskningsprocessen i följande fyra steg: (1) plan, 

(2)  action, (3)  observation, och  (4)  reflection som betyder  planera,  agera,  observera  och 

reflektera. 
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Phillips (2008) beskriver hela processen för aktionsforskning som att planera studien, samla 

observation  i  form  av  data,  reflektera  över  vad  som  händer,  göra  justeringar  och  börja 

processen igen, en process i fyra steg: 

Plan. Once the problem is identified, guidelines are established as to the plan of action. This 

plan needs to be farsighted enough to anticipate reasonably expected problems. It also needs 

to be flexible to accommodate unexpected changes.

Action. The plan dictates the specific activity or activities needed to implement the direction 

of the study. These procedures are characterized by being reflective in nature; i.e., change will  

be brought about by all of those involved through a well-thought-out reflective process. This 

process must be flexible enough to be guided by the critical reflection during the action phase.

Observation. Collection of the data occurs in whatever form the researcher and/or practitioner 

agree  on.  Most  likely  it  will  involve  some  type  of  written  narrative,  but  it  can  include 

guantitative  measures  as  well.  The  data  collection  must  be  flexible  enough to  allow  for 

unintended outcomes to be observed.

Reflection. During this fourth phase the researcher and/or practitioner attempt to make sense 

of the data by critically reflecting on what has transpired and comparing this to what was 

intended. If adjustments are necessary in the plan, action, or observation phases, these are 

made and the cycle begins again. (Phillips, 2008, s.319)

En  annan  definition  enligt  Kemmis  och  Grundy  (1981)  i  Phillips  (2008)  är  att 

aktionsforskning  har  två  syften:  Förbättring (av  undervisningen  och  situationer)  och 

engagemang (förändringsprocessen är inriktad mot alla inblandade både lärare och elever). 

Aktionsforskning ses som en social aktivitet där samarbetet mellan olika individer är i fokus.

3.2 Genrer i aktionsforskning

Phillips  (2008)  skriver  att  det  finns  tre  olika  typer  av  aktionforskning:  (1)  tekniska,  (2) 

praktiska och (3) emancipatoriska. Den som är mest använd av lärare är den praktiska och den 

emancipatoriska.

I den tekniska formen av aktionsforskning, strävar forskaren efter effektivitet för att förändra 

sociala vanor. Det används också för att validera de olika teorier som finns. Här är deltagarna 

helt beroende av forskaren eftersom hela kunskapen ligger hos forskaren.
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I den praktiska formen av aktionsforskning, kommer forskaren och deltagarna tillsammans att 

identifiera potentiella problem, vad som är orsaken till det och möjliga lösningar. Här fungerar  

forskaren som konsult för att hjälpa deltagarna att kommunicera och att själva reflektera. Man 

använder denna form av aktionsforskning för att hjälpa deltagarna att förstå i praktiken och 

för att därefter lösa problem.

I  den  emancipatoriska formen  av  aktionsforskning är  syftet  att  omvandla  organisationens 

sociala vanor där deltagarna är involverade. Forskaren samarbetar och delar lika ansvar med 

deltagarna. Man strävar efter att göra problemet mycket tydlig för att sen förklara och lösa 

det.

En speciell variant av aktionsforskning kallas  formativ forskning (Bresler, 1994). Formativ 

forskning genomförs i naturliga undervisningssituationer och den väger samman både lärarens 

och elevens perspektiv. Datainsamling och utvärdering ska stegvis förändra processen. Syftet 

är  att  förbättra  ett  undervisningsresultat,  lärarens  undervisning  eller  förändra  ett 

undervisningsprogram.

Det man gör först i den typen av forskning är att ringa in problemområdet det vill säga att  

försöka  precisera  vad  som  ska  bli  föremål  för  undersökningen.  Som  forskare  har  man 

möjlighet  att  tänka  igenom problemet,  samla in  information för att  förstå situationen och 

genom att  ta  emot  fler  alternativ  komma fram till  en  mer genomtänkt  förståelse  för  vad 

problemet innebär.

Nästa fas i processen är att planera aktionsforskningsstudien. Man delar in den i två parallella 

förlopp: Det första är att planera för själva undervisningen det vill säga hur ska den utformas, 

hur många lektioner ska omfattas och så vidare. Det är viktigt att man inte bara fokuserar på 

den problematiska delen utan också att man kommer med någon idé om hur den ska se ut när  

undervisningen lyckats.

Det  andra  förloppet  är  att  planera  för  hur  undervisningen ska studeras,  till  exempel:  Hur 

många lektioner ska dokumenteras? När? Av vem? Vilken metod eller vilka metoder ska man 

använda?
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Nästa fas i processen är att genomföra sin planering. I denna fas ska man tänka på att förankra 

sina idéer hos eleverna annars kan det hända att de vägrar samarbeta. Efter det dokumenterar 

man  det  som  händer  under  processen  och  sen  reflekterar  man  över  resultaten.  Den 

portföljmetod som används i denna studie är en variant av formativ forskning. 

3.3 Studien

I min studie har jag både videodokumenterat mina fiollektioner och följt portföljmetoden för 

att  samla  material  för  min  studie.  Jag  har  använt  12  inspelade  lektioner  och 

avslutningskonserten  som  underlag  för  min  analys.  Jag  har  videodokumenterat  både 

individuella och grupplektioner. I studien har  alla de 15 fiolelever som jag undervisade på 

Kroksbäcksskolan deltagit.

3.4 Skriftlig dokumentation

Jag har  använt  portföljmetoden som finns  beskriven i boken ”Portföljen -  en  modell  för  

utvärdering  av  musikutbildning”  Wiklund  (1996).  Det  handlar  om  att  man  samlar 

dokumentation  i  portfölj  eller  mapp  för  att  hitta  mönster  i  problematiken  eller  att  se 

läroprocessen, både hos eleven och sig själv som lärare. 

För att samla data har jag regelbundet svarat på fem frågor:

• Beskriv lektionens början och förlopp.

• Kunde du använda dig av det materialet du förberett?

• Vad tyckte du var svårt?

• Vad tyckte du var lätt?

• Vad kan du förända /förbättra till nästa gång?

Dessa frågor har varit en hjälp för att hitta mönster i min problematik och att sätta ord på det  

jag  ser  i  min  fiolundervisning.  Med hjälp  av  svaren  som jag fick på  frågorna  kunde jag 

begränsa mig till det som jag tyckte var viktigast i min studie.

Den första frågan hjälpte mig att börja tänka på mina lektioner och min undervisning i sin 

helhet. Från början tänkte jag inte så mycket på att lektionens start är mycket viktig. Men efter  

några tillfällen upptäckte jag i mina anteckningar att just början av lektionen spelade stor roll.  
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Om man är positiv och försöker fånga intresset hos eleverna redan från början går resten av 

lektionen mycket lättare. 

Den  andra  frågan  fick  mig  att  tänka  på  att  det  är  mycket  viktigt  att  man  planerar  sina 

lektioner. På mina lektioner kom jag alltid förberedd och hade någon plan för vad jag skulle 

göra med mina elever. Men ibland hände det att eleverna glömde sina fioler, noter eller kom 

oförberedda och istället för att följa min planering var jag tvungen att snabbt hitta på en ”plan 

B” för att klara lektionen. De följande frågorna fick mig att komma fram till mitt resultat och 

vad som är svårt och vad jag måste göra för att förbättra min undervisning.

Utan portföljmetoden hade jag inte blivit  så medveten om problemet och hade inte  heller 

börjat fundera på olika lösningar i de olika undervisningssituationerna. Genom att svara på de 

fem  frågorna  kunde  jag  ringa  in  problematiken  som  jag  sen  kommer  att  skriva  om  i 

resultatkapitlet. Jag kunde se vad som gick bra och vad som gick sämre på mina lektioner. Det 

framgick  också  vad  jag  borde  tänka  på  till  nästa  gång  för  att  förändra/förbättra  min 

undervisning. 

3.5 Videodokumentation

Enligt Rönholt (2003) så har videoinspelning visat sig vara ett kraftfullt hjälpmedel i olika 

lärandesituationer. Den återger inte hela verkligheten men den ger en ungefärlig bild av vad 

som pågick. Man kan inte alltid lita på sitt eget minne av vad som hände under en lektion och 

då är det bra att få den inspelad så att man kan återvända till den senare och fokusera på olika  

aspekter. Med hjälp av metoden kan man se sammanhang i en lärprocess. 

För att analysera mina videoinspelningar valde jag att använda mig av ett tillvägagångssätt  

som Fink-Jensen (2003) beskriver i en bok om video i pedagogisk forskning. Det är följande 

instruktioner som beskrivs nedan:

Trin Indstilling og handling Opfølgende arbejdsprocesser og spørgsmål
1 Intuition  (danne  sig  et  helhedsindtryk 

ved indlevelse i videooptagelserne)

sammenholde notater og video og finde de steder, 

der trådte frem som særlige (brud/-skift).
2 Iagttagelse (koncentreret sansning) se  udvalgte  episoder  grundigt  igennem  og 

sammenholde oplevelsen med evt. notater.
3 Oplevelse (selv-objektivering) Registrere egne følelser og fornemmelser under 

iagttagelsen af sig selv.
4 Identifikation (objektivering  af Der sættes ord på det oplevede fænomen først i et 
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fænomenet) hverdagssprog, siden evt. ved hjælp af indhentet 

teori.
5 Argumentation och diskussion (uddybet 

analyse og kritisk vinkel)

Argumentation og begrundelser for at der er tale 

om  det  fænomen,  der  er  defineret,  ved 

konfrontation  med  andre  undersøgelser,  teorier 

eller personers forståelse.
6 Fortolkning (indlevelse og distance) Den  endelige  beslutning  om,  hvordan 

situationen/fænomenet skal forstås i kontekst.
7 Mønstre  og  strategier  (konklusion) 

(indlevelse og distance)

Pege  på  videre  perspektiver.  Fremadrettet 

fortolkning-evt. generaliseringer.

Tabell ur Fink-Jensen (2003, s.278)

Med  hjälp  av  denna  analysmodell  av  Flink-Jensen  (2003)  analyserade  jag  alla  mina 

videoinspelningar och redigerade dem till en film som är cirka 40 minuter lång. Genom att 

filma  min  fiolundervisning  på  Kroksbäcksskolan  kunde  jag  se  både  min  och  elevernas 

utvecklingsprocess. Jag såg vad som hände på mina lektioner, vad som gick bra och vad som 

inte gick så bra. Jag kunde se var problemet låg och försökte förbättra det nästa gång.  

3.6 Beskrivning av Kroksbäcksskolan och mina elever

Kroksbäcksskolan är en F-9 skola som ligger i Hyllie stadsdel i Malmö. Skolan har cirka 300 

elever och de flesta har invandrarbakgrund. I varje klass finns det cirka 20 elever.  En del 

elever har assistent och många av eleverna har modersmålsundervisning. Det finns också en 

fritidsverksamhet  i  skolan.  Skolan  gick  med  i  detta  projekt  eftersom  de  inte  hade  haft 

instrumentalundervisning  tidigare.  De  var  också  intresserade  av  hur  de  skulle  engagera 

eleverna mer i skolan inom musikämnet. 

För att locka elever gjorde jag och en annan kollega från kulturskolan i Malmö en workshop 

på Kroksbäcksskolan. Vi presenterade tre instrument, fiol, oboe och darbuka och vi lämnade 

ansökningsblanketter  till  eleverna.  Jag  fick  75  anmälningar  till  fiol  och  det  var  ovanligt 

många. Tyvärr fanns det bara resurser för 15 elever. Eleverna på Kroksbäcksskolan visade 

stort intresse för just fiol men i ett genusperspektiv var det inte jämnt. De flesta var flickor 

och det var bara tre pojkar som anmälde sig till fiol. Jag vet inte vad det beror på men kanske 

är det så att pojkar i den åldern hellre vill spela fotboll eller andra aktiviteter. Kanske känns 

fiolen mer som ett feminint instrument? Jag valde 15 elever och av dem var tre pojkar och 

19



tolv flickor. Eleverna var i olika åldrar. Sex elever gick i andra klass, fyra elever gick i tredje 

klass, fyra elever gick i fjärde klass och en elev gick i femte klass. Alla mina elever hade 

invandrarbakgrund och kom från olika länder som till exempel Egypten, Afghanistan, Irak, 

Iran och Bosnien. Jag fick använda musiksalen för min fiolundervisning. Salen var stor och 

utrustat med tre piano, fyra keyboard, tolv gitarrer, ett trumsätt och PA utrusning. 
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4. Resultat

I resultatkapitlet redovisas hur portföljmetodiken används för att bygga upp data kring utvecklingen 

av  fiolundervisningen  vid  Kroksbäcksskolan.  Under  analysen  av  videomaterialet  och 

portföljanteckningarna  växte  några  viktiga  teman  fram.  De  diskuteras  här  under  rubrikerna 

”Motivation”,  ”Föräldrarnas  engagemang”,  ”Elevernas  mål  och  förväntningar”  och 

”Avslutningskonserten”.  

4.1 Grupplektioner och individuella fiollektioner 

När jag började arbeta på Kroksbäcksskolan fick jag 15 elever. Eleverna var i olika åldrar och de 

skulle  komma till  fiollektionen efter  skoltid.  Från början tänkte jag att  varje elev skulle  ha 20 

minuter  individuell  fiollektion.  Varje  onsdag hade jag fem timmar till  förfogande för att  kunna 

jobba med eleverna.  Men det  visade  sig att  det  var  omöjligt  att  bara ha individuella  lektioner. 

Eleverna kunde inte komma till  den utsatta tiden och ett alternativ var att  sätta vissa av dem i 

grupper. Jag bildade grupper efter elevernas önskemål eftersom vissa av dem ville vara tillsammans 

med sina kompisar.  Några grupper  fungerade  bättre  och några sämre.  Ibland blev  några elever 

ovänner  och  då  ville  de  inte  vara  i  samma  grupp  längre.  För  att  lösa  problemet  med 

gruppindelningen hade jag istället individuella fiollektioner med dem eller satte dem i en annan 

grupp. 

Jag började samla data genom att svara på frågorna i portfolien och filma min undervisning. I mina 

anteckningar och videodokumentationen såg jag att min gruppundervisning hade brister och den var 

inte så effektiv som den individuella. Det fanns flera orsaker till detta. 

I  min  videodokumentation  kunde  jag  se  att  en  elev  reagerade  på  olika  sätt  i  den  individuella 

undervisningen och i gruppundervisningen. En elev kunde vara lugn på den individuella lektionen 

och följde alla instruktioner (se i filmen scen 5, 24:50-29:15), men på grupplektionen reagerade 

samma elev på ett helt annat sätt (se i filmen scen 1, 0-5:58). Eleven var inte alls lugn och följde 

inte någon instruktion. Jag märkte också att det fanns stora skillnader mellan eleverna eftersom de 

inte lärde sig lika snabbt. Det fanns skillnader mellan eleverna i gruppen eftersom det spelade stor 

roll vilken ålder de hade. Om de var i samma  gick det bra för men om åldersskillnaden var för stor  

gick det sämre. De som var äldre kunde förstå mycket snabbare och lösa uppgifterna.
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En annan sak som jag märkte var att flickorna var mer mogna och lärde sig snabbare än pojkarna 

även om de var i samma ålder. De kunde fokusera bättre och lära sig saker snabbare än pojkarna.  

  

Gruppens storlek spelade också stor roll och det var stor skillnad när jag hade lektion med två till tre 

elever eller med fyra eller fler. Den gruppkänslan som jag ville att eleverna skulle få, det vill säga 

att de skulle känna att vi gjorde någonting tillsammans, hade inte så stor effekt. Istället blev det 

svårt  att  hantera  lektionerna.  I  filmen  (se  bilaga)  kan  man  se  både  individuella  lektioner  och 

grupplektioner. De grupplektioner som jag hade med två eller tre elever gick mycket bättre än de 

som jag hade med fem elever. Det syns att eleverna var stimmigare än vanligt och det var svårt för  

mig att hantera lektionen med den stora gruppen. Även i min portföljdokumentation har jag skrivit  

att det fanns brister i min gruppundervisning. Så här besvarade jag mina frågor i portfolien som är 

tagna från ett undervisningsexempel med fyra elever. (2012-03-07) (se i filmen scen 1, 0 - 5:58)  

• Beskriv lektionens början och förlopp.

Lektionens början var ett problem eftersom de elever som jag hade satt i samma grupp trivdes inte  

och vägrade spela med varandra. De tog lång tid tills vi började spela men disciplinen var i fokus  

hela tiden och eleverna fortsatte att bråka med varandra. 

• Kunde du använda dig av det materialet du förberett?

Jag kunde inte använda mig av det som jag hade tänkt göra med eleverna.

• Vad tyckte du var svårt?

Jag tycker att det var svårt att hantera lektionen eftersom disciplinen var ett problem i gruppen.

• Vad tyckte du var lätt?

Jag tycker att det inte fanns något som var lätt eftersom det kändes väldig stressigt och det krävdes  

väldigt mycket engagemang från mig.  

• Vad kan du förända /förbättra till nästa gång?

Till nästa gång ska jag tänka på att sätta eleverna i små grupper eller ha individuella lektioner med  

vissa av dem.

Ett annat undervisningsexempel från portfolien med fyra elever. (2012-03-14)

• Beskriv lektionens början och förlopp.

Först repeterade vi vad vi gjorde sist och eleverna fick spela sin läxa. Det var två elever som hade  

gjort den och två hade inte gjort den. Vi gick igenom läxan med de två som inte hade spelat läxan  

och sen fortsatte vi med något nytt. 
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• Kunde du använda dig av det materialet du förberett?

Jag fick använda min planering men jag skulle ha tänkt på att ha en plan B om det skulle hända  

något t.ex att eleverna kom oförberedda eller inte gjort sin läxa.  

• Vad tyckte du var svårt?

Det var svårt att hantera lektionen eftersom disciplinen var ett problem. Det var tråkigt för de  

elever som hade gjort sin läxa och därför började de bli rastlösa. Det var svårt att hinna  fokusera  

på varje elev eftersom jag ville hinna med flera moment på en lektion. 

• Vad tyckte du var lätt?

Det var lätt när alla spelade och var engagerade

• Vad kan du förända /förbättra till nästa gång?

Till nästa gång ska jag tänka på att engagera de som har gjort sin läxa med någon ny aktivitet. De  

kan göra något annat medan vi spelar läxan med de andra. 

Jag började tänka kring problematiken med disciplinen och med elevernas sammansättning. För att 

lösa det kom jag på idéen att sätta elever som har samma ambition i en grupp och som trivs med 

varandra. Jag tänkte att det kommer att fungera bättre både för eleverna och för mig som lärare. Jag 

skulle anpassa undervisningen efter elevernas önskemål.  Jag insåg också att  det gick bättre om 

eleverna var i små grupper (två eller tre). Här skriver jag mina portföljanteckningar om ett annat 

undervisningsexempel med grupplektion med tre elever. (2012-03-28) (se i filmen scen 2, 5:58-

8:43)

• Beskriv lektionens början och förlopp.

Först repeterade vi vad vi gjorde sist och hur man håller fiolen och stråkpinnen. Sen spelade vi  

låten ”Spanien” i grupp och individuell. 

• Kunde du använda dig av det materialet du förberett?

Jag tänkte spela två låtar men vi hann bara spela en eftersom det inte fanns så mycket tid kvar.

• Vad tyckte du var svårt?

Det som kändes svårt var att eleverna inte lärde sig i samma takt och alla i gruppen var beroende  

av varandra. Jag ville få gruppen att fungera och kunna spela så alla i gruppen skulle kunna klara  

uppgiften och sen gå vidare. 

• Vad tyckte du var lätt?

Jag  tyckte  det  var  lätt  att  hantera  lektionen  eftersom  det  fanns  inte  så  mycket  problem  med  

disciplinen.
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• Vad kan du förända /förbättra till nästa gång?

Till nästa gång ska jag förbättra min planering för att hinna med flera moment på en lektion.

Undervisningsexempel från portfolien med två elever. (2012-05-16) (se i filmen scen 2, 5:58-8:43)

• Beskriv lektionens början och förlopp.

Först spelade vi läxan och repeterade vad vi gjorde förra lektionen och sen spelade vi något nytt. 

• Kunde du använda dig av det materialet du förberett?

Jag hade planerat att  spela en ny låt  ”Blinka lilla stjärna” men vi hann bara början av låten  

eftersom vi spenderade mycket tid på låten som eleverna spelade veckan innan.     

• Vad tyckte du var svårt?

Det var svårt att engagera eleverna till att öva mer hemma. Istället för att slösa tid på det som vi  

gjorde veckan innan skulle vi kunna hinna med flera moment på lektionen i skolan.

• Vad tyckte du var lätt?

Jag hade inga problem med disciplinen och det var lätt att samspela eftersom det bara var två  

elever i rummet.

• Vad kan du förända /förbättra till nästa gång?

Jag vill förbättra min planering för att hinna med flera moment på en lektion.

Här  beskriver  jag mina  portföljanteckningar  från  en  individuell  lektion  den (2012.05.30),  (se  i 

filmen scen 6, 29:15-35:48)

• Beskriv lektionens början och förlopp.

Först spelade eleven den låten som hon hade i läxa och vi repeterade det som vi gjorde sist och sen  

spelade vi något nytt. 

• Kunde du använda dig av det materialet du förberett?

Jag kunde använda mig av det som jag hade tänk och förberett.

• Vad tyckte du var svårt?

Det fanns ingenting som var svårt.

• Vad tyckte du var lätt?

Det var lätt att hinna med flera moment på en lektion eftersom eleven följde mina instruktioner och  

kunde snabbt klara uppgifterna.   

• Vad kan du förända /förbättra till nästa gång?

Eftersom det är en elev som vill lära sig mer och mer varje lektion så skulle jag alltid ha något  

extra i fall vi har tid över.
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Jag har testat att sätta mina elever både i grupp och att ha individuell lektion och de individuella  

fiollektionerna verkade mer effektiva än grupplektioner. Jag kunde gå igenom mer grundligt och 

förklara utifrån elevens behov. Eleverna var mer fokuserade och kunde lära sig mer på en lektion. 

Jag  hade  inte  något  problem  när  jag  hade  individuella  lektioner  men  på  grupplektioner  var 

disciplinproblematiken i fokus varje gång.  

4.2 Motivation

Från början var alla eleverna mycket motiverade och ville verkligen lära sig spela fiol och de ville 

ha snabba resultat. De förväntade sig inte att fiolspelet skulle vara en process som krävde tid och 

satsning för att kunna lära sig, trots att jag berättade det redan första lektionen. De första lektionerna 

handlade bara om hållning och att spela på lösa strängar och de tyckte att det var lätt. Men när det  

började bli lite svårare och mer krävande så sjönk motivationen hos vissa elever. När de fick i läxa 

att repetera eller öva hemma gjorde inte så många det. Det började bli problematiskt eftersom i en 

grupp kom vissa elever förberedda och de ville lära sig något nytt medan andra inte hade gjort sin 

läxa. Jag var tvungen att först gå igenom läxan med de eleverna och sedan göra något nytt. Det 

kändes tråkigt för de som gjorde sin läxa eftersom de redan kunde det och väntade medan jag var 

upptagen med att hjälpa de andra. Ibland fanns det inte så mycket tid för något nytt så det var 

orättvist. Det kändes inte så bra för de eleverna som verkligen ville lära sig eftersom de fick mindre 

tid och det fanns hinder på vägen i deras utveckling. De ville gärna byta grupp och vi försökte lösa 

det genom att sätta de i andra grupper eller ha individuella fiollektioner med dem. 

4.3 Föräldrarnas engagemang 

Föräldrarnas engagemang är en viktig del för elevernas utveckling och motivation. Jag brukade 

fråga  mina  elever  på  Kroksbäcksskolan om de  övade  hemma och om de  spelade framför  sina 

föräldrar. Jag ville veta vad föräldrarna tyckte. Vissa elever berättade att de inte kunde öva hemma 

och det tyckte jag var ett hinder för deras utveckling. Jag försökte ta kontakt med föräldrarna men 

det verkade omöjligt. Jag ville att alla skulle träffas en gång och spela framför föräldrarna så att de 

fick se och höra vad deras barn lärde sig på fiollektionerna. Det vanliga svaret var att föräldrarna 

inte hade tid och jag träffade ingen förälder under hela terminen.   

Jag minns speciellt när jag frågade en elev som gick i andra klass om hon spelade framför sina 

föräldrar och vad de tyckte om det. Hon svarade att hennes mamma tyckte att ”hon var kass” och att 
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hon inte  fick spela  hemma.(se i  filmen scen 3,  11:22-13:25)  Jag tyckte synd om henne,  att  en 

nybörjare ska få en sådan kommentar ger ingen motivation för att fortsätta spela fiol.  

Jag  frågade  en  annan  elev  som gick  i  fjärde  klass  och  som visade  stora  framsteg  och  snabb 

utveckling om hon brukade spela hemma och vad hennes föräldrar tyckte. Hon svarade att hon 

brukade spela framför sina föräldrar och de tyckte att ”hon spelade bättre och bättre för varje dag”. 

På avslutningskonserten spelade hon solostycket ”Allegro” och fick mycket beröm av alla som 

hörde henne spela. (se i filmen scen 7, 38:18-39:20)

Den här situationen att flera elever inte kunde spela hemma, väckte mina tankar. Jag insåg att jag 

måste organisera min fiolundervisning på ett annat sätt. Jag började planera mina lektioner så att 

eleverna  skulle  kunna hinna  lära  sig  så  mycket  så  möjligt  i  skolan.  Men ändå fanns det  stora 

skillnader  i  elevernas utveckling mellan de elever  som hade föräldrarnas  stöd och kunde spela 

hemma och de elever som inte kunde spela hemma.    

4.4 Elevernas mål och förväntningar 

Vid några tillfällen diskuterade jag med eleverna och frågade dem varför de valt att spela just fiol.  

Eleverna hade olika motiv till varför de började spela fiol. En del svarade att de ville spela eftersom 

de tyckte att fiolen har en fin klang. Några svarade att det var föräldrarna som tvingade dem att  

spela fiol och vissa svarade att det var kompisarna som började och att bara ville vara tillsammans 

med dem. Det fanns en koppling mellan elevernas motivation och föräldrarnas engagemang. De 

elever som själva valde att spela fiol hade en stark vilja och motivation att lära sig och utvecklades  

mer och mer varje gång. Även de elever vars föräldrar ville att de spelade fiol visade intresse. Minst 

engagemang och intresse visade eleverna som var där bara för att vara med sina kompisar. 

Eleverna  hade  olika  förväntningar  när  det  gällde  fiolspelet  och  vad de  ville  lära  sig.  De äldre 

eleverna ville snabbt lära sig att spela fiol för att kunna spela låtar som de själva lyssnade på. Jag 

hade flera tankar och idéer kring hur mycket jag ville hinna med och vad jag ville lära eleverna och 

vilken repertoar jag skulle använda. Men att jobba som lärare innebär att vara mycket mer flexibel 

och  att  anpassa  sig  efter  elevernas  önskemål  och behov.  Jag tycker  att  det  är  bra  att  eleverna 

kommer med förslag på vad de vill spela  eftersom det  är  mer demokratiskt och effektivt.  Men 

ibland kom eleverna med förslag och ville spela låtar som var för svåra och som krävde att de hade 

en viss teknisk färdighet för att kunna spela dem. Jag förenklade vissa låtar som de ville spela 

eftersom jag inte ville att eleverna skulle känna sig besvikna. 
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4.5 Avslutningskonserten

Som slutresultat  filmade jag avslutningskonserten med eleverna.  Den ägde rum i  samband med 

skolans avslutningsdag (se i  filmen scen 7,  35:48-39:32).  De spelade i  Hylliekyrkan.  Av de 15 

elever som jag hade på Kroksbäcksskolan spelade bara åtta på avslutningskonserten. Några elever 

meddelade på avslutningsdagen att de hade glömt sina fioler hemma och några andra sa att deras 

religion inte tillät att de gick in i kyrkan. Men det fanns också elever som inte alls dök upp och som 

jag inte fick något meddelande från. Ingen av de eleverna hade berättat tidigare att de inte fick spela 

i kyrkan eller att de inte tänkte komma. Jag tycker att det var synd att sju elever inte kom när de 

hade varit  med hela  terminen och övat  för  att  spela på avslutningsdagen.  Jag tycker  också att  

eleverna  behöver  spela  framför  publik ofta  för  att  deras  motivation ska stärkas.  Det  var  första 

gången som något sådant här hände mig, att nästan hälften av eleverna inte kom. För mig som lärare 

var det en besvikelse, men det är någonting att  tänka på till  nästa gång, och som kanske även 

skolans ledning har ansvar för.

5. Resultatdiskussion

I detta kapitel låter jag mina egna resultat möta tidigare forskning. 

5.1 Individuell undervisning och gruppundervisning

Jag  tycker  att  det  är  svårt  att  bedöma  vilket  undervisningssätt  som  är  bättre  eller  sämre.  Vi 

människor är väldigt olika och vi lär saker på olika sätt. Det som jag tycker är rätt sätt för mig 

kanske känns fel för någon annan. Som lärare tycker jag att man ska kunna undervisa elever både 

individuellt och i grupp. Jag skulle önska att jag hade mer tid att träffa mina elever, två gånger i 

veckan på Kroksbäcksskolan. Då skulle jag ha en individuell lektion och en lektion i grupp, baserat 

på erfarenheterna av min studie. Detta knyter an till de två undervisningsmetoderna, Suzuki och El 

Sistema. De använder både individuell undervisning och gruppundervisning och de pedagoger som 

arbetar enligt de metoderna träffar eleverna två eller flera gånger i veckan. 

Jag håller med de sex fördelar som Fostås, (2002) nämner för gruppundervisningen. Men det står 

inte något om att gruppundervisningen ger någon hög kvalitet.  Han nämner inte heller det som 

nackdel. Som problem nämner han att instrumentallärarna ofta tycker att det inte finns ”arbetsro” i 

gruppundervisningen. 
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De  viktiga  faktorer  som  Fostås,  (2002)  nämner  är  att  man  inte  lyckas  över  en  natt  med 

gruppundervisning och om läraren inte använder material som är ägnat för gruppundervisning kan 

det uppstå problem. Jag tycker att man som lärare måste vara medveten om att gruppundervisning 

är en process och det tar tid tills man lyckas med detta. Man ska testa att sätta eleverna i olika 

grupper tills man hittar de som passar med varandra. I min fiolundervisning använde jag material 

som används mest på kulturskolorna i Sverige men jag insåg att det behövs material som är tänkt 

för gruppundervisning. Man kan också arrangera samma låtar och att eleverna till  exempel kan 

spela i flera stämmor. 

5.2 Gruppens sammansättning 

Jag tycker att de fyra faktorerna som Dehli, Fostås och Johnsen, (1980) nämner, är väldigt viktiga 

för att  en grupp ska fungera.  Om man har en homogen grupp och alla  har samma musikalitet, 

motoriska  färdigheter,  mognad  och  intelligensnivå  så  blir  det  lätt  att  ha  instrumental 

gruppundervisning. Men mina grupper var inte homogena och eleverna var väldigt olika, som det 

ofta är i verkligheten. Från början tänkte jag inte så mycket på det men efter ett tag insåg jag att jag  

var tvungen att låta de som hade ungefär samma färdigheter i grupper spela i samma grupp. 

 

Min studie har visat att det finns både fördelar och nackdelar med gruppundervisning. Det finns 

elever som trivs och utvecklas på båda sätten, men vissa elever behöver individuella träffar med 

läraren för att kunna utvecklas i sin egen takt. Vissa personer är nästan osynliga och gömmer sig i 

gruppen och som lärare kunde jag inte hjälpa de så mycket som jag ville. Inte alla elever vågar ta 

för sig i en grupp, vågar inte fråga om de inte kan något eller vill inte visa inför andra elever att de 

inte kan.   

5.3 Kulturskolan och lärarens utmaning 

På Kroksbäcksskolan fanns det ett stort intresse för fiolundervisning och jag fick 75 anmälningar. 

Men jag kunde bara välja 15 elever. Jag tänkte på det som Wessberg (1998) påpekade, nämligen att 

det  finns  skillnader  och  olika  tankar  mellan  olika  länder  om  vem  som  ska  delta  i 

musikundervisningen. I vissa länder som Tyskland och USA är det vanligt att musikskolor bara tar 

emot musikaliskt begåvade elever.  Jag lät inte eleverna göra något inträdesprov och testade inte 

elevernas musikalitet utan jag bara valde dem på måfå. Jag vet inte om detta var ett rättvist sätt att 

välja mina 15 elever bland de 75, men på något sätt kände jag mig tvungen att göra det eftersom i  

Sverige har alla rätt till  att delta i musikundervisningen på kulturskolan. De som inte fick plats 

skrev jag upp på en reservlista och jag sa till dem att jag skulle söka upp de om någon annan elev 
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slutade eller om jag skulle få mer resurser. Jag började fundera över detta och flera frågor dök upp i  

mitt huvud. Är det rätt eller fel att de som verkligen vill spela står i kö och väntar på att få spela  

medan några av de som fick plats inte visar något intresse och inte visar något resultat alls, får 

behålla platsen? 

5.4 Brist på tid

Som  instrumentallärare  på  kulturskolan  har  man  ytterligare  en  utmaning:  att  anpassa  sin 

undervisning till  20  minuter.  Jag  tycker  att  lektionerna  borde  vara  längre  än  bara  20  minuter, 

åtminstone 45 minuter eftersom man inte hinner så mycket på de få minuterna. Även om man som 

lärare vill vara effektiv och vill hinna med så mycket som möjligt så känns 20-minuterslektionerna 

som väldigt korta. Att gå igenom läxan, att ta upp problem i speltekniken i ett stycke och att spela  

något nytt finns det inte alltid tid för. Därför är det realistiskt att man bara hinner gå igenom ett 

moment per lektion. Det hade varit intressant om man hade satsat lite mer och sedan utvärderat om 

tiden påverkat elevernas motivation och resultat.

5.5 Mål 

Det är svårt när det inte finns några tydliga mål med undervisningen på kulturskolan. Det finns inte 

något klart mål för vad eleverna ska lära sig och kunna efter varje termin eller varje år. Det gör att  

det blir extra svårt för både lärarna och eleverna att få bra resultat. Som det är nu så ska varje lärare 

planera  sin  egen undervisning som han/hon tycker  själv  och  själv  bestämma vad eleverna  ska 

kunna. Om det är flera fiollärare på en skola så kan de samarbeta men det kan även vara så att ingen 

av dem undervisar mot samma mål.  Eleverna från samma kulturskola kan kunna olika mycket 

enbart på grund av vilken lärare de har haft. Är det rättvist?

5.6 Slutord

Den här studien har varit mycket lärorik och intressant. I min fortsatta karriär som lärare kommer 

jag att ha stor nytta av allt som jag har gjort och sett under det här projektet. Jag lärde mig mycket  

och det känns som att jag är mer förberedd på hur det kommer att vara när jag sedan kommer att  

arbeta. En del saker kan man aldrig lära sig när man bara läser om det men på detta viset har jag 

kombinerat  teori  och  praktik  och  fått  en  djupare  insikt  i  problematiken  kring  individuell 

undervisning  och  gruppundervisning.  Andra  kanske  inte  tycker  att  jag  kommit  fram till  något 

nyanserat eller revolutionerande men jag själv känner att jag vuxit under studiens gång. En resa har 

gjorts inom mig som jag inte var beredd på när jag började filma och anteckna efter mina lektioner. 
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