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Sammanfattning
Detta arbete är en observationsstudie av gruppundervisning i fiol och altfiol vid
kulturskolan. Till undersökningsobjekt valdes gruppundervisning i fiol och altfiol.
Båda instrumenten har en lång tradition av individuell undervisning men även
gruppundervisning i ensembleform, inte sällan kombinerad vilket vill säga
individuell lektion och ensemblelektion. Syftet med studien var att undersöka hur
formen och strukturen för en sådan undervisning kan se ut och hur elever och
lärare fungerar tillsammans i undervisningen. Studien har en multimodal
socialsemiotisk och etnografisk metodologisk ansats och använder dessa i en
kombination i valet av metod, vilket genomförts genom observation av
undervisning samt transkription av utvalda delar som spelats in med ljud och bild.
Observatören har haft närvarande men i första hand inte deltagande roll i
undervisningen. Två kulturskolor där fiolundervisningen har en lång och stark
tradition valdes ut och några av stråkpedagogerna vid dessa kulturskolor valde att
delta i studien. Resultatet visar att formen för undervisningen byggde på principen
att härma läraren och att läraren hjälpte eleven att justera och placera instrumentet
samt att sång eller ramsor användes för rytminlärning. Skillnader kunde
identifieras mellan undervisning i större och i mindre grupp både till form och
struktur samt hur individerna interagerade, kommunicerade och tillämpade
lärande av varandra. Resultatet ger en inblick i hur gruppundervisning i fiol och
altfiol vid två kommunala kulturskolor i Stockholms län kan fungera och är ett
tillskott till fortsatt forskning om gruppundervisning i kulturskolan.
Nyckelord: kulturskola, gruppundervisning, fiol, altfiol, observationsstudie,
didaktik, socialsemiotik
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Abstract
This thesis is an observational study regarding group education in violin and viola
at the Swedish Municipal School of Arts. As an object of study, group teaching in
violin and viola was chosen. Both instruments have a long tradition of individual
teaching, but also group teaching in ensemble form, not seldom combined, which
means an individual lesson and an ensemble lesson. The purpose of the study was
to investigate the form and structure of such group education and to get a closer
look at how pupils and teachers interacted in that form of teaching. The study has
a multimodal social semiotic and ethnographic methodological approach, and
investigate through a combination of these, implemented through observation of
teaching as well as transcription and analysis of selected parts recorded in audio
and video. The observant was present but was not participating in the teaching
process. Two municipal schools of arts, where the violin and viola education has a
long and substantial tradition, were selected, and some of the teachers at these
schools were chosen to participate in the study. The results show that the
education formed the way that the pupil mimicked the teacher, that the teacher
often helped the pupils to adjust and place the instrument, and that singing or
different frames was used for rhythm learning. Differences were identified
regarding teaching in bigger versus smaller groups by form and structure as well
as how the participants interacted, communicated and applied knowledge from
each other. The result gives an insight into how group teaching in violin and viola
at two municipal schools of arts in Stockholm might function, and contributes to
further research regarding group education.
Keywords: Swedish municipal school of arts, group teaching, violin, viola,
observation, didactic, social semiotic
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1. Inledning och bakgrund
Hösten 2016 presenterades ”En inkluderande kulturskola på egen grund,
SOU 2016:69” även kallad Kulturskoleutredningen. Den väckte många
starka reaktioner och en mängd remissvar kom att skrivas under det följande
året. (Regeringskansliet, 2016). Jag var själv då anställd vid kulturskolan
och fick uppleva hur denna utredning satte igång ett flertal diskussioner
bland mina kollegor kring hur denna utredning skulle påverka
undervisningens form och möjligheter samt våra arbetsförhållanden. Ett av
de ämnen som diskuterades livligast var att utredningen vill sätta
gruppundervisningen som norm. (SOU 2016:69, s. 206). Bland annat
Kulturskolerådet och Lärarförbundet kritiserade den nya normen. (Horne,
2017)
Jag har vikarierat och varit anställd vid olika kulturskolor runt om i
Stockholms län från och med några år tillbaka. På de platser som jag arbetat
har det varit upp till läraren att schemalägga eleverna och läraren har stort
inflytande på upplägget av undervisningen.
Undervisningen saknar, till skillnad från den obligatoriska skolan,
statliga läroplaner och betyg, samt något övergripande organ för
utvärdering av verksamheten. Lärarna har på de flesta håll personligen
haft ansvaret för innehåll och arbetsformer i sin undervisning, utan att
behöva
formulera
det
i
t.ex.
studieplaner
etc.
(Rostvall & West 2008, s. 26)

Genom att tala med kollegor runt om i Sverige och i och med olika arbete på
olika kulturskolor inom Stockholms län har jag förstått att arbetsformen som
anställd vid kulturskolan kan variera mycket. Det har att göra med olika
slags arbetsuppgifter, förväntningar på undervisningsformen och varierande
elevantal. Vid ett flertal platser är gruppundervisning helt nödvändig för att
rymma elevantalet i arbetstiden. Av egen erfarenhet vet jag att det kan vara
mycket problematiskt att ordna på ett tillfredsställande sätt på grund av till
exempel svårigheten att hitta en fungerande tid och plats för elever som
skulle fungera ihop utifrån ålder, nivå, närhet till lokaler som påverkas av
till exempel kollektivtrafik, föräldrars arbetstider, etcetera. Det handlar om
att kompromissa med olika faktorer och tyvärr har jag vid många tillfällen
sett att det blir att läraren kompromissar med sin arbetstid och arbetar mer
än sin ordinarie arbetstid. Jag uppfattade oron i kollegiet över att
utredningens införande av gruppundervisning som norm hade att göra med
oro över sviktande elevunderlag då högre krav kom att ställas på elevernas
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tid samt att gruppundervisningen kräver en annan slags metodik som ett
flertal av de kulturskolepedagoger jag talat med inte upplever att de har
tillräcklig kompetens eller utbildning inom. Den ekonomiska aspekten och
fördelningen av resurser verkar också ha en starkt styrande position i och
med att gruppundervisning är mindre kostsam i och med att fler elever kan
undervisas under kortare tid.
Att introducera ensemblespel för nybörjare i stället för att invänta att
eleven ska uppnå en viss skicklighet liksom att tillämpa
gruppundervisning i form av orkesterspel, kan erbjuda en social
gemenskap liksom en upplevelse av att det låter bra. Sådana faktorer är
viktiga för barns och ungas engagemang. Gruppundervisning kan även
lösgöra resurser exempelvis till tätare undervisningstillfällen vilket i sin
tur kan öka elevernas skicklighet. (SOU 2016:69, s. 176)

När jag själv började spela fiol på musikskolan hade vi 30 minuter delat på
två elever. Denna undervisning skedde under skoltid då musikskoleläraren i
samråd med klassläraren kommit överens om vilka lektionstider vi kunde gå
ifrån utan att missa något grundläggande i den obligatoriska
skolundervisningen. Utöver denna lektion hade vi också möjligheten till
gruppspel i större grupp som till exempel fiolgrupp eller stråkorkester. På
gymnasienivå med musikinriktning och sedan högskolenivå i
musikerinriktning präglades undervisningen av enskild undervisningstid.
När jag sedan började studera metodik på Kungl. Musikhögskolan i
Stockholm upptäckte jag dock att undervisning som då kanske framförallt
handlade om spelteknik också lämpade sig väl i grupp.
För närvarande finns det relativt lite forskning om hur gruppundervisning i
den svenska kommunala kulturskolan fungerar. Hos undervisande
instrumentalpedagoger i kulturskolan finns ofta lång tradition av
undervisning och mycket kunskap men den är oftast mer grundad på
erfarenhet än forskning. Det finns ett fåtal studier kring gruppundervisning i
dem svenska kommunala kulturskolan och det är framförallt uppsatser på
kandidat- och masternivå som examensarbeten för olika lärarutbildningar.
Området behöver utforskas mer och ytterligare forskning behöver göras,
framförallt för att se hur det utvecklas i och med SOU 2016:69. Med
förhoppning att utröna större kunskap i området utförs detta arbete.

1.1 Kontext och tidigare forskning
I detta delkapitel kommer det att dels presenteras en summering av
undersökningskontexten och dels tidigare forskning som knyter an till
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studien. De forskningsområden som tas upp i detta kapitel handlar om
kulturskolan samt gruppundervisning och fiolundervisning i kulturskolan.
1.1.1 Kulturskolan i ett historiskt perspektiv
På grund av kulturskolans skiftande olikheter och därmed svårighet att
definiera kulturskolan är det svårt att säga när den första kulturskolan
skapades. I denna text definieras kulturskola som en frivillig undervisning
inom de estetiska ämnena organiserad och finansierad av kommunen. I
starten framstod instrumentalundervisningen tydligt som central, vilket det
fortfarande till viss del gör trots att fler estetiska ämnen fått plats, vilket
verkar vara anledningen till att kulturskolan ofta kallades för musikskolan
vid sin start. Det är troligt att begreppet kommunal musikskola först
myntades år 1946 i Jönköping (Lindelöf, 2013) men att det inte blev
etablerat som begrepp förrän år 1960 (Lilliedahl, 2007).
Per Albin Hansson, som senare kom att bli statsminister, lanserade under
1920-talet tankar om folkbildning och folkhemmet vilka svepte genom
samhället och senare kom att ligga som en slags ideologi för den
kommunala kulturskolan (Lindelöf, 2013). Man ville ge barn och unga
möjlighet till en meningsfull fritid, som med samhällets ökade välfärd
alltmer ökade i omfång, och i större utsträckning oavsett föräldrarnas
ekonomiska förutsättningar.
Ambitionen vid starten handlade om att skapa en friare och frivillig
utbildning som skulle bygga utifrån folkets egna kunskapssökande som
kunde kontra det då relativt odemokratiska formella lärandeväsendet. Man
hade borgarklassens kultur och smak som förebild som kombinerades med
den bildningssträvan som strömmade genom samhället vilket gjorde att man
ansåg att musiken kunde skapa sammanhållning, fostran och bildning
(Lindelöf, 2013; Holmlund 2010). Det fanns också ett behov i samhället av
tillräckligt kompetenta musiker som kunde upprätthålla ett musikliv med
högre kvalitet. Man ansåg att detta inte var möjligt att uppnås bland eleverna
i skolans musikundervisning utan behövde få en plats att formas. (SOU
2016:69, s. 56)
Under 50-, 60- och 70-talet skedde en explosionsartad expansion då det var
en tid med samhällelig välgång, framförallt under senare delen av 60-talet
och början av 70-talet, och det kom att fungera som en statusmarkering för
en kommun att driva en musikskola.
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Strax innan 80-talet infördes även andra konstarter i några av de kommunala
musikskolorna. Musikskolorna vidgades successivt från musikskolor till
kulturskolor med start strax innan 80-talet fram till 1990-talet, då en
ekonomisk kris tvingade många kommuner till prioriteringar, med ett
återupptag under 2000-talet. (SOU 2016:69, s. 59; Lilliedahl 2007).
1.1.2 SOU 2016:69
Under våren 2015 gav regeringen direktiv om att ta fram ett
kunskapsunderlag för att sedan utifrån denna samlade information utforma
förslag kring kulturskolornas verksamhet. Detta kom att sammanställas i
SOU 2016:69 som presenterades under hösten 2016. Utredningen gav en
slags kunskapsöverblick över framväxten av kulturskolan och beskriver hur
den fungerar idag samt vad som ytterligare behöver utforskas. I
framtagandet av SOU 2016:69 blev det tydligt att det finns stora skillnader
på många olika plan vid olika kulturskolor. Det skiljer sig stort mellan olika
kulturskolor om vilken undervisning som finns och hur den fungerar. Trots
detta har man i utredningen ändå lyckats komma fram till förslag till fortsatt
utveckling av kulturskolan vilket innebär förslag till nationella mål samt
förslag och rekommendationer för hur kulturskolan ska fungera och
utvecklas.
1.1.3 Gruppundervisning i kulturskolan
Gruppundervisning i kulturskolan innebär i denna text all undervisning
förutom den individuella undervisningen.
Barn och unga bör få delta i ett lärande som tar vas på de sociala behov
barn och unga har. Att erbjuda verksamhet i grupp är viktigt för att både
yngre och äldre barn ska trivas. Utredningen menar därför att
gruppundervisning bör vara norm. (SOU 2016:69, s. 206)

I och med SOU 2016:69 bör gruppundervisning vara norm i undervisningen
vid kulturskolan. Man poängterar de sociala aspekterna av undervisningen
och hur detta kan motivera eleverna att fortsätta undervisningen under en
längre tid samt hur det eventuellt kan lösgöra resurser.
1.1.4 Undervisning i fiol och altfiol
Fiol är det svenska ordet för violin och i denna text används ordet fiol för att
benämna både instrumentet violin och viola eftersom att ordet fiol finns med
både i fiol och altfiol. Pedagogerna i den observerade undervisningen
undervisar på båda instrumenten och det är vanligt att man som fiolpedagog
i kulturskolan spelar och undervisar bägge instrumenten. Det är visserligen
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två olika instrument men de har mycket gemensamt och som pedagog
förväntas man oftast kunna hantera bägge instrumenten. På grund av dess
likhet och av anledning till att ge ytterligare anonymitet till
undersökningsobjekten så förs både altfiol och fiol in under samma begrepp,
alltså fiol.
Inom kulturskolan finns det en stor frihet för pedagogen att utforma och
anpassa undervisningen utifrån elever, resurser och de förutsättningar som
finns på platsen i och med att det inte styrs utifrån kursplan eller betyg på
samma sätt som i den obligatoriska undervisningen i grundskolan eller i
undervisningen på gymnasienivå. (Rostvall & West 2001, s. 26)
Det finns en lång och stark tradition av instrumentundervisning som bärs av
ett stort antal instrumentalpedagoger med gedigen erfarenhet. Denna
erfarenhet är ibland baserad utifrån en specifik metod, till exempel Suzukimetoden som är en känd och väletablerad metod, eller på erfarenhet
anpassad till de varierande arbetsförutsättningarna och elevgrupperna.
1.1.5 Tidigare forskning
Det finns för närvarande relativt lite forskning om den svenska kommunala
kulturskolan och undervisningen på den kommunala kulturskolan i Sverige.
Den mesta forskningen kring undervisning och didaktik undersöker
undervisningen i grundskola och gymnasium som styrs utifrån nationella
styrdokument till skillnad från kulturskolans frivilliga undervisning.
Rostvalls och Wests (2001) doktorsavhandling undersöker kulturskolans
undervisning men är fokuserad på den individuella undervisningen. Det
finns ett antal mindre studier på kandidat- och masternivå som handlar om
gruppundervisning i olika instrument men i nuläget ingen avhandling och
det saknas artiklar i ämnet. För att studera gruppundervisning i musik kan
man dock finna ett flertal studier om musikundervisning i skolan, däribland
Falthins (2015) och Backman Bisters (2014) doktorsavhandlingar.
SOU 2016:69 ger en slags överblick över vad man i nuläget känner till om
kulturskolan och blottar också de kunskaps- och informations-glapp som
finns. Under hösten 2014 gjordes på uppdrag av Kulturskolerådet en
forskningsöversikt av forskningen om kulturskolan vilket också påvisar att
stora delar inom området är outforskat (Lindgren 2014). Ett av förslagen i
SOU 2016:69 är att satsa på forskning och insamlande av information kring
kulturskolorna genom bland annat inrättandet av en forskarskola för att öka
kunskapen kring detta område.
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I undervisningen används en mängd olika undervisningsmaterial och
metoder. Vid en sökning hos en svensk notaffärs hemsida kan man, vid
tiden då detta skrivs, bara där finna ett tjugotal olika fiolmetoder och
fiolskolor i hela serier. Än mer finns det via olika internetsajter, appar och
video-kanaler. Tillgången av arbetsmaterial till att lära sig spela ett
instrument är nästintill oändlig. Av tradition så bygger metoderna på olika
pedagogers erfarenhet vilken är av tyngd och finns i stor omfattning, men i
förhållande till detta finns fattas det forskning finns kring hur detta faktiskt
fungerar i undervisningen. Det finns dock några arbeten på kandidat- och
masternivå som handlar om fiolundervisning i den svenska kommunala
kulturskolan men fortfarande behöver området ytterligare utforskas.

1.2 Syfte
Syftet med detta arbete är att genom observationer undersöka hur
gruppundervisning i fiol fungerar vid två kommunala kulturskolor i
Stockholms län.
1.21 Forskningsfrågor
• Hur utspelar sig gruppundervisning i fiol vid två kulturskolor i
Stockholms län?
• Hur interagerar elever och lärare i den observerade gruppundervisningen?
• Finns det några skillnader, och i så fall vilka, i undervisningen beroende
på gruppens storlek?

2. Teoretiska och metodologiska
utgångspunkter
I detta redogörs för vilka teoretiska och metodologiska utgångspunkter som
ligger till grund till arbetet och hur det senare genomfördes.

2.1 Socialsemiotisk multimodal ansats
Socialsemiotik med multimodal inriktning är ett område där forskare
studerar hur människor kommunicerar i olika sociala situationer. Man
fokuserar på hur personer använder olika slags semiotiska resurser i möten
med varandra och institutioner. I begreppet semiotisk resurs innefattas tal,
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skrift, bilder, gester, mimik och annat som kan sättas in i en social eller
kulturell kontext. ”Inom socialsemiotisk multimodal analys är
forskningsintresset riktat mot individers val av semiotiska resurser, deras
teckenskapande i situationer och kontexter som på så sätt kan säga något om
meningsskapande i specifika sociala och kulturella kontexter.” (Falthin,
2015, s. 53)
Valet av denna teoretiska ansats innebär för studien att observationen och
analysen av undervisningen inte enbart kommer ta hänsyn till det sagda. I en
undervisningssituation som är en social situation och en slags dialog,
behöver man visa hänsyn och förståelse för att kommunikation sker med
mer än bara genom ord, det vill säga genom olika semiotiska resurser. Det
kan till exempel vara grafisk kommunikation, imitation, gester, dynamik,
betoningar men också timingen som är komponenter i kommunikationen
och i längden också själva undervisningen och lärandet. I ett musikklassrum
har vi dessutom kulturellt knutna semiotiska resurser som har med
instrumenten att göra.
Inom socialsemiotisk multimodal ansats diskuterar man om
meningsskapande i förhållande till lärande. Vi människor kommunicerar
med olika slags tecken och för att vi ska göra oss förstådda behöver det
skapa mening hos den som mottar och tolkar. På så vis är undervisningen en
slags dialog mellan olika individer. En dialog kan sägas att den innehåller
monolog men själva monologen kräver en slags dialog då den behöver
bekräftelse och acceptans för att skapa mening.

2.2 Etnografisk metodologisk ansats
Etnografi är en samlingsbenämning för en kvalitativ forskningsmetod där
forskaren tillbringar tid tillsammans med de människor som ingår i studien
och i den miljö de befinner sig i. Etnografins fokus är inte att bevisa något
utan i första hand att upptäcka och tolka. (Ehrlin, A. 2015. s. 66) Till en
början användes etnografin för att upptäcka främmande kulturer men har
sedan utvecklats till att studera västerländska subkulturer men också kultur i
en mer generell betydelse. ”Etnografen iakttar, samlar på intryck och bygger
stegvis upp en någorlunda rättvis och realistisk bild av den ”kultur” som
studeras.” (Johansson, T. 2010. s. 8) Det innebär att forskaren i denna studie
går in i undersökningen med utan i förväg uppsatt struktur, samlar på sig så
många intryck som möjligt som sedan successivt formas till en samlad bild
av den kultur och miljö som finns inne i de observerade klassrummen.
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2.3 Multimodal socialsemiotik och etnografisk
metodologisk ansats
Studien har en socialsemiotisk multimodal samt etnografisk metodologisk
ansats. Metoder är hämtade från dessa ansatser och kombineras i denna
studie. Tidigare exempel där dessa ansatser kombinerats på liknande sätt är
till exempel Annika Falthins avhandling Meningserbjudanden och val: En
studie om musicerande i undervisning på högstadiet, (2015).
Valet av denna kombination innebär för studien att författaren på ett mer
fördjupat plan kan närma sig förståelse av undervisningen genom att
observera den genom en till viss del en etnografisk metodologisk ansats i
datainsamlingen och sedan på ett djupgående sätt med hjälp av en
multimodal socialsemiotisk metod kategorisera och analysera hur elever och
lärare kommunicerar och lär av varandra.

2.4 Metod
I följande avsnitt beskrivs de metoder och verktyg som kommer att
användas i studien samt diskutera urval och etiska avvägningar. De valda
metoderna är delvis hämtade ur den teoretiska ansatsen och har till syfte att
komplettera varandra i studiens undersökning.
2.4.1 Datainsamlingsmetod
Metoden för att samla in data till studien är observation. Observation som
metod är främst användbart i sammanhang där man vill samla information
inom områden som handlar om skeenden och beteenden i naturliga
situationer. Det finns olika sätt att utföra observationer vilka man kan
generalisera två olika sätt och däremellan finns en mäng olika variationer.
Dels kan vi i förväg bestämma vilka beteenden och skeenden som ska
observeras och i förväg arbeta fram ett observationsschema. Dels kan vi
ha ett utforskande syfte och vilka använda observationer för att erhålla
så mycket kunskap som möjligt, vilket alltså utesluter ett i förväg
färdigställt observationsschema. (Patel & Davidson, 2011, s. 97)

Observation med observationsschema kallas strukturerad observation och
den andra ovan beskrivna varianten kallas ostrukturerad observation. Till
denna studie har en ostrukturerad observation valts som metod eftersom
syftet är utforskande genom att samla in så mycket information som möjligt
kring ett visst problemområde.
Då observatören tidigare arbetat i kulturskolan och har erfarenhet av att
arbeta med elever både individuellt och i grupp har denne kunskap om
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området, på så vis att denne vet vilka som ska observeras, i vilka situationer
och under vilken tidsrymd, vilket ger möjligheter till att avgränsa och göra
urval i ett tidigt stadium. Detta förstärks med att studiens författare både
före och efter observationen studerar dokument och litteratur med
anknytning till undersökningsobjektet. Under observationen kommer
kännedomen om området att öka och observationen kan komma att anpassas
så att maximal information om det aktuella problemområdet utvinns.
När observationsperioden är slut, oavsett om den varit längre eller
kortare, är det viktigt att observatören skriver ner en fullständig
redogörelse över sina observationer så fort som möjligt. (Ibid, s. 98)

Direkt efter observationstillfällena ska korta anteckningar skrivas ned samt
skisser av rummet och elevernas placering. Eftersom att det är både ljudoch videoinspelning vid observationerna kan forskaren gå tillbaka till det i
efterhand och kontrollera anteckningar samt analysera utifrån både
anteckningar och inspelningar. Anledning till att göra inspelningar med ljud
och bild är också därför att man senare i studiens arbete kan göra analyser
utifrån ett socialsemiotiskt multimodalt synsätt där man inte bara analyserar
ord utan också gester, mimik, för att se hur samspelet mellan elev – lärare,
elev – elev och till viss del också lärare – lärare fungerar i
undervisningssituationen.
Observatörens förhållningssätt i de undersökta klassrummen är som känd
men icke-deltagande observatör. Lärarna och eleverna vet i vilket syfte
observatören är där och känner till denne mer eller mindre. Eleverna och
lärarna får kortfattad information om observatören och undersökningen i
samband med att samtyckes-blanketter för ljud- och filminspelning av
undervisningen skickas hem en tid innan observation.
2.4.2 Analysmetod
Etnografin har sitt ursprung i att undersöka och upptäcka främmande
kulturer och där observatören inte själv är en del av kulturen men deltar i
den under en tid. Det betyder för denna studie att observatören befinner sig i
själva undervisningsrummen men inte som lärare eller elev. Det vill säga att
i denna studie fungerar observatörens som deltagande men inte aktiv i själva
undervisningen. I socialsemiotikerns arbete ingår att ”Samla, dokumentera
och systematiskt katalogisera semiotiska resurser, deras historia
inkluderad.” (Leeuwens, 2005 s. 3 i Falthin, 2015) Etnografin har ett mer
ostrukturerat tillvägagångsätt till skillnad från socialsemotikens ”dels att
forskningen inte följer en bestämd design som specificerats från början,
delas att resultaten genereras ur analyserade data.” (Falthin, 2015, s. 73).
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Men båda metoderna har en slags systematisering för att sedan ge ett
resultat.
Etnografen studerar genom att observera och iaktta, systematisera och
successivt bygga upp en bild av en miljö. I analysen kommer etnografins
tillvägagångssätt att användas delvis för att beskriva och upptäcka kulturen,
avgränsad i detta sammanhang till rummet där undervisningen sker.
Socialsemiotiken kommer med hjälp av sin analys av semiotiska resurser
tydliggöra interaktionen mellan elev och lärare, elev och elev samt lärare
och lärare.

2.5 Genomförande
I detta avsnitt kommer genomförandet av studien att beskrivas.
2.5.1 Datainsamling
Två kulturskolor valdes ut och ett antal av de undervisande pedagogerna där
blev kontaktade. Undersökningsarbetet presenterades och pedagogerna blev
tillfrågade om de ville delta i studien. Under följande veckor planerades
lämpliga datum och tider för observation och utskick gjordes till elevernas
lärare och föräldrar med information om studien och om att undervisningen
kunde komma att spelas in. Eftersom att eleverna i undersökningen inte
ännu uppnått 15 års ålder fick de tillsammans med föräldrarna ta ställning
till om de ville delta eller inte i undersökningen. Samtyckes-blanketterna
samlades in av undervisande lärare fram tills det att observationen skulle
äga rum. Några av de tillfrågade eleverna valde att inte delta i studien.
Dessa uteslöts ur studien på så sätt att de lektioner med mindre grupper av
elever där några inte ville delta inte alls observerades. Vid de lektioner med
större antal elever och någon eller några elever inte ville delta erbjöds dessa
elever andra aktiviteter vid observations- och dokumentationstillfället.
Teknisk utrustning för datainsamling av ljud och bild sattes upp i salen strax
innan observationens start. Vid några av de första observationstillfällena
kunde man se att eleverna reagerade på filmkameran som stod uppställd.
Den blev ett föremål som avvek tydligt från den ordinarie
klassrumsuppställningen. Inspelning skedde också med mobilkamera och
dator och då det blev uppenbart att dessa verktyg var mindre störande i
undervisningen än den stationära traditionella kamerautrustningen beslöt
observatören att endast dator och mobilkamera skulle användas vid senare
observationstillfällen. Anledningen till att datorn och mobilen kändes mera
naturligt i sammanhanget kanske har att göra med att dessa verktyg oftare
finns närvarande i elevernas vardagsmiljö.
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Efter observationerna gjordes en kort intervju av de undervisande lärarna
bland annat om hur de upplevde att lektionen hade gått och om de upplevde
att eleverna blivit påverkade av observatörens närvaro och inspelning. Så
snart som möjligt efter observationen skrevs också en fullständig
redogörelse över observationen. I två av fallen kopplades dessa ihop med
följande transkriptioner, som sedan gjordes på två utvalda lektioner och som
presenteras i resultatdelen.
2.5.2 Transkription
Efter det att observationer, inspelningar och intervjuer var genomförda
påbörjades arbetet att transkribera den insamlade empirin. Det finns inga
fasta regler utan området kring hur transkriptioner ska gestaltas eller
utformas är under fortsatt utveckling inom den multimodala
socialsemiotiska traditionen. (Falthin, 2015)
För att få en känsla för lektionens form och innehåll har några lektioner med
olika stora elevgrupper valts ut och beskrivits i text. Falthin använder och
utvecklar en metod för att transkribera lektionens händelseförlopp och
interaktionen mellan parterna genom ett musikaliskt partitur vilket inspirerat
till analysmetoden för denna undersökning. Valda fragment som visar sig
representativa för samspelet mellan deltagare i undervisningen har plockats
ut och analyseras djupgående och redovisas genom ett grafiskt partitur.
Då studiens ämnesområde rör musik och musikpedagogik samt fördelarna
kring att använda musikalisk notation, då det på ett överskådligt sätt kan
notera så många olika aspekter i förhållande till tid, har denna form av
transkription valts till analysen av lektionsfragment. Genom att använda
grafiskt partitur som verktyg så är det möjligt att synliggöra lektionens
parallella förlopp mellan olika individer i undervisningen och hur de
samspelar. Utvalda fragment från undervisningen valdes ut och
transkriberades till ett grafiskt partitur där olika individer och uttryckssätt
noterades som olika stämmor. Musikalisk notation användes för att beskriva
aspekter som form, tid och rytm med hjälp av stämmor, taktart, noter och
fermat-tecken. Tecken för glissando-intonation i sång och prat
konstruerades för transkriptionen för denna analys.
2.5.3 Verktyg
För att ytterligare stödja den närvarande observationen och för att i
efterhand kunna analysera från en socialsemiotisk multimodal utgångspunkt
gjordes inspelning av ljud och bild. En filmkamera placerades så att den
hade översikt över större delen av klassrummet och en ljudupptagningsenhet
placerades mer centrerat i rummet. Dessutom användes en mobiltelefon som
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ytterligare filmkamera som observatören manövrerade samt en dator som
ställdes stationärt i klassrummet och som spelade in ljud och bild. Vid
senare observationer med inspelning valdes den stationära kameran bort då
den riskerade att stjäla fokus från undervisningen och därmed
undersökningsobjektet.
2.5.4 Urval
Med gruppundervisning i kulturskolan menas i denna text undervisning som
sker i den kommunala kulturskolan där antalet elever är fler än en. Det vill
säga all undervisning i den kommunala kulturskolan förutom individuell
undervisning. I denna studie benämns endast undervisning inom samma
instrument som gruppundervisning. Undervisning med elevgrupper som
spelar olika instrument blir i denna studie istället benämnd som ensemble
eller orkester och har uteslutits ur denna studies undersökning.
Till undersökningen valdes två kulturskolor inom Stockholms län.
Kulturskolorna som valdes har alla konstarterna såsom musik, teater, dans,
bild och form representerande. Dessa kulturskolor har av tradition många
sökande till fiol och det finns flera heltidstjänster i ämnet.
Vid skolorna som valdes var det vanligast att eleverna hade
gruppundervisning de första åren man spelade instrumentet. Min egen
erfarenhet som stråkpedagog är att ju äldre och mer avancerad eleven blir
desto svårare är det att hitta lämpliga stimulerande grupperingar för eleverna
vilket också sannolikt är en del av orsaken till att det då inte lika ofta är
gruppundervisning.
De yngre eleverna är den största gruppen av elever i kulturskolan.
(Markensten, u.å.) I och med att denna åldersgrupp är den största samt att
det är den grupp där gruppundervisning är mest vanligt förekommande är
denna åldersgrupp i fokus för denna studie. Eleverna i denna studie går i
klasser på lågstadiet och mellanstadiet.
Eleverna fick med sig samtyckes-blankett hem med information om studien
samt om att det fanns önskemål om att få observera och spela in
undervisningen. Föräldrarna och eleverna hade tre alternativ vilka var
”Godkänner inspelning av både ljud och bild”, ”Godkänner endast
ljudinspelning” samt ”Godkänner inte inspelning”. De elever som inte
godkänt inspelning alls är inte med i studien. I några grupper har eleverna
valt att fylla i endast ljudinspelning vilket innebär att några lektioner spelats
in med bara ljud och att i några videoinspelningar har kameran placerats så
att vissa elever hamnar utanför bild. Vid de inspelningar då elevantalet
överstigit 10 har de elever som inte godkänt någon inspelning vid
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inspelningens tillfälle fått en annan aktivitet att genomföra som inte pågår i
själva undervisningsrummet.
Den insamlade empirin sorterades och katalogiserades och ur detta kunde
två olika former för gruppundervisning urskiljas. Dessa olika former var
undervisning i mindre grupp samt i större grupp. Dessa presenteras,
analysera och tolkas i resultatdelen. Genom transkriptionen sker ett slags
urval och systematisering av empirin. Urvalet är beroende av vad
observatören uppfattar samt en nödvändig gallring då det hade blivit alltför
omfattande, och inte heller relevant för detta arbete, att notera precis allt.
Huvuddragen av lektionen har valts ut tillsammans med det som för
lektionen vidare. I fragmentbeskrivningen är det dock möjligt att mer
djupgående beskriva skeendet då det grafiska notationssystemet tillåter ett
sätt att beskriva en situation med många parallella skeenden.
2.5.5 Etiska överväganden
Undervisande lärare och elever samt deras föräldrar var informerade om att
inspelningar av ljud och bild ägde rum och godkände att det skulle användas
i studien. De fick information om att dessa inspelningar bara kommer att
finnas tillgängligt hos studiens författare och att dessa skulle raderas efter att
studien avslutats.
I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte
undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig påtryckning eller
påverkan. Beroendeförhållanden bör inte heller föreligga mellan
forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare.
(Vetenskapsrådet, 2002)

Det är svårt att helt säkert veta att inte undersökningsdeltagarna utsätts för
påtryckning eller påverkan. Dels av föräldrar som i det här fallet skrev på
samtyckes-blanketten tillsammans med eleven då det rekommenderas att
samtycke inhämtas från föräldrar om de undersökta är under 15 år och
undersökningen är av etiskt känslig karaktär. (Ibid.) Dels kan man fundera
över grupptrycket som kan ha uppstått elever emellan då det blev tydligt
vilka elever som inte ville delta i studien i och med att dessa elever, i de fall
det var storgrupp, erbjöds alternativ aktivitet. Det är möjligt att samtycke
inhämtat från förälder hjälpte till att motverka grupptrycks-effekten hos
eleverna.

3. Resultat
I detta kapitel presenteras delar av den insamlade empirin från
observationerna. Först en beskrivning i text och sedan väljs några fragment

13

ut som representerar lärande interaktion mellan olika individer i
klassrummet. Det åtföljs av en analys av materialet och ett avsnitt där
materialet tolkas och slutsatser dras. Sist följer en sammanställning av
resultatet.

3.1 Större grupp
I de observerade större undervisningsgrupperna varierade elevantalet mellan
tretton och fjorton elever. Lektionstiden varierade mellan 30 minuter och 40
minuter.

Figur 1. Skiss över ett klassrum där man hade gruppundervisning i större
grupp. Teckenförklaring: E=elev, L1=Lärare 1, L2=Lärare 2, iL=inspelning
ljud, iV1=inspelning video 1, iV2=inspelning video 2. Observera att skissen
inte är skalenlig. Se även bilaga 3.
Begreppsförklaring:
Pizzicato eller förkortat pizz: när man knäpper på instrumentets sträng
istället för att dra stråken (arco).
Call and respons: När man turvis sjunger eller spelar så att det blir som att
den ena parten svarar den andra.
I klassrummet fanns, utöver eleverna, två undervisande lärare och en
observatör till denna studie. Det fanns tre inspelningsenheter i rummet, en
för enbart ljudupptagning och två kameror som filmade. En av kamerorna
var placerade stationärt och den andra manövrerades av observatören som
till viss del kunde röra sig och anpassa kameran så att den tog upp så mycket
som möjligt av deltagarna i undervisningen.
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3.1.1 Beskrivning av en lektion
Eleverna placerades i en ring runt om en större rektangulär matta. Lärare 1
placerade sig på en av långsidorna av mattan nära ljuduppspelningsenheterna vilket i detta fall bestod av i-pad och högtalare. Lärare 2 placerade
sig på den ena kortsidan mellan några elever som vid detta tillfälle var med i
undervisningen för första gången. Eleverna i gruppen har spelat under olika
lång tid, en del har spelat sedan terminens början andra har sin första lektion
vid videoinspelningen.
Lektionens start är något försenad och eleverna väntar otåligt på att få
komma in i klassrummet. De ropas upp och släpps in en och en.
0:00–01:55
Eleverna är upprymda och livliga och det tar några minuter innan de har
tagit sina instrument och hamnar på en plats där de har tillräckligt med
utrymme. Lärarna hjälps åt att se till att placeras eleverna runt mattan i
rummet.
01:55–02:23
Undervisningen sätter igång med att lärare 1 säger ”Okej, gör som jag” och
sedan lägger ned fiolen på mattan framför sig. Eleverna lägger ned fiolerna
på mattan framför sig och börjar sedan härma lärarens rörelser som är en
slags uppvärmning av axlar och fingrar. Några elever är inte
uppmärksamma och talar fortfarande under några sekunder. Lärare 1 säger
då ”Tjing, tjong här är jag” vilket några elever säger efter härmande.
Plötsligt har fokus infunnit sig i klassrummet och alla elever gör rörelserna
tillsammans. ”Bra, bra, bra” säger lärare 1 och vänder sig om till
ljudutrustningen och frågar sedan barnen ”Vad tror ni vi ska göra nu?” och
några barn utbrister ”Spela fiol!” och några börjar sjunga på den låt som
strax kommer ljuda ur högtalarna, och börjar göra rörelser till sången.
02:23–03:17
Eleverna och lärarna sjunger och gör rörelser till sången som har med fiolen
att göra. Efter några sekunder utbrister en elev ”Va! Har du gjort om den?”
till lärare 1 då denne råkar göra fel rörelser. Lärare 1 tackar eleven som
uppmärksammade felet och korrigerar i den fortsatta rörelsen till sången och
säger ”Så var det ja” under tiden som de sjunger vidare. De kommer till en
del där de sjunger om stråkhand och fiolhand och gör rörelser med
respektive höger och vänster hand. I reprisen av den delen ropar lärare 1 ut
”Höger handen, höger. Bra!” när de gör rörelser för stråkhand och ”å
vänster!” när de gör rörelser för fiolhand.
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03:17–04:00
Lärare 1: ”Stråkens hand (viftar med höger hand). När ni står (pekar på
eleverna mitt emot) mitt emot mig (pekar fram och tillbaka mellan eleverna
framför sig och sig själv) måste ni tänka om. Om jag har den handen (viftar
med höger hand) och ni ska..” Lärare 1 blir avbruten av att eleverna sträcker
upp sina högra händer och fortsätter sedan: ”Yes! Stråkens hand, stråkens
hand, stråkens hand” samtidigt som hon viftar med höger hand. Eleverna
härmar. Någon gör med fel hand och lärare 1 påpekar det ”andra handen,
andra handen”. Lärare 1 slutar vifta med höger hand och börjar istället vifta
med vänster hand ”Fiolens hand, fiolens hand”. En elev frågar ”Är det här
fiolens hand?” samtidigt som hon visar lärare 1 som svarar med att markera
med sin hand på elevens händer ”Det är fiolen och det här är stråken”.
Lärare 1 ”Hörni, (slår ihop händerna) nu måste vi köra hundra knyck”.
Lärare 2: ”Lite fortare tack!” (slår ihop händerna). ”Ja!” utbrister eleverna.
Lärare 2: ”Det här var ju för enkelt, eller hur!?”. Elev: ”JA!” Lärare 2: ”Nu
kommer det att gå undan.” Eleverna börjar sorla och man hör skratt och
glada röster.
04:00–05:23
De sjunger sången lite snabbare. Barnen skrattar och sorlar lite under tiden
som de sjunger. När sången är slut säger lärare 2 ”För långsamt!”. Eleverna
svarar ”Snabbare, snabbare!” och sorlar. En elev säger ”120 minst!” Lärare
2: ”Det är väl lite för enkelt!?” Låter sätter igång i ett ännu snabbare tempo.
Eleverna och lärarna sjunger och gör rörelser till sången. Det är glad
stämning bland eleverna och det är mycket skratt samtidigt som de sjunger
då tempot är högt och eleverna verkar skratta lite åt att de gör felaktiga
rörelser ibland. Lärare 2 förstärker på liknande sätt som lärare 1 gjorde
tidigare om höger och vänster hand under sången.
05:23–05:47
Det utbryter ett sorl i klassrummet. Några elever ropar ”I slowmotion, i
slowmotion!”. Lärare 1: ”Ja. Nä. Men vi har andra låtar också. Till exempel
har vi har vi fiolhållarrocken”. Elever prat-sjunger: ”Fiolhållarrock”. När
Lärare 1 vänder sig om för att ordna med ljuduppspelningsutrustningen
börjar några elever att retas med varandra och lärare 2 säger en av elevernas
namn för att de ska återfå fokus. Eleverna plockar upp sina instrument och
några placerar dessa liggande ovanför huvudet. Det sorlas i klassrummet.
05:47–07:10
Lärare 1: ”Okej. Shhh! (försöker fånga gruppens uppmärksamhet) Titta
noga på vad jag gör. Det kan hända att jag gör mer. Eller det kan hända att
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jag gör mindre.” Elev till annan elev: ”Hörni! Man ska inte ta upp den än.”1
”Jooo.” svarar den andra eleven. Musiken sätter igång att spela i högtalarna.
Några elever börjar röra kroppen till musikens puls. Lärare 2: ”Upp med den
först, upp med den först.”2 Eleverna placerar sina instrument liggande
ovanför huvudet. Sedan sätter sången igång. De gör en koreografi till sången
som leder till att instrumentet hamnar i spelläge och de börjar spela
pizzicato på en av strängarna.
07:10–08:36
Lärare 1 lägger ned fiolen på golvet och säger ”Sitt ner”. Lärare 1 pekar mot
golvet och lärare och elever sätter sig på golvet. Lärare 1: ”Tumme och pek,
tumme och pek, tumme och pek.” (visar hur tumme och pekfingers
fingertoppar studsar emot varandra). Lärare 1 läser sångtext ”Alla mina
fingrar, alla mina fingrar, alla mina fingrar går så bra” samtidigt som
fingertopparna studsar mot varandra. De gör sedan samma procedur med
lång-, ring- och lillfinger. Eleverna tittar på lärare och andra elever och
jämför med sina egna händer för att kontrollera att de gör rätt. En elev
utbrister ”Alla mina tummar då!?”. Lärare 1 svarar på det genom att göra en
liknande ramsa för tummarna även fast det inte är ett finger som kommer att
användas till fingerspelet på fiolen senare.
08:38–09:27
Lärare 1: ”Jättebra! Nu ska ni få lite music till det här” Några elever talar
under tiden som bakgrundsmusiken förbereds. Några andra elever håller
fortfarande på att utforska fingerramsorna. Lärare 2: ”Är ni beredda?”
(några elever börjar plocka upp sina instrument) ”inga fioler, inga fioler”
(eleverna lägger ned instrumenten igen) Sången sätter igång och alla sjunger
sången med samma text som ramsorna och går igenom alla fingrarna i
fiolspelet. Strax innan ett finger ska bytas ropar lärarna ”Nästa!”. Några av
eleverna flamsar och lärare 2 behöver säga till dem under sången. Lärare 1:
”Okej. Gick det bra?”. Lärare 2: ”Mycket bra!”.
09:27–10:17
Lärare 1 ”Vi provar att gasa lite”. Lärare 2 och elever säger att det är en bra
idé samtidigt. Lärare 2: ”Lite mer sprutt va!?”. Elev: ”Nää. Slowmotion!”
Musiken sätter igång i ett lite snabbare tempo och alla sjunger och gör
fingerrörelserna. Eleverna tittar på varandra och på lärarna för att se efter
och få bekräftelse för att det gör rätt.
1
2

Avser instrumentet.
Avser instrumentet.
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10:17–11:15
Elever: ”I slowmotion, i slowmotion!” Lärare 1: ”Alright!” Lärare 2: ”I
slowmotion? Då somnar vi ju.” Elever: ”Nä!” En elev: ”Långsam rörelse det
är alltid bra.” Låten sjungs och rörelserna görs igen i ett långsamt tempo.
11:15–12:14
Lärare 2 ”En grej innan vi gör det igen om vi nu ska gasa också… Är det
här bra?” (visar hur långfinger och tumme möts med flacka fingertoppar).
Elev: ”Nä”. Lärare 2 ”Gör jag rätt nu?” Elev: ”Nä” Lärare 2 ”Om ni tittar på
mina fingrar nu, är det här bra? Elev: ”Nä” Lärare 2: ”Vad är det för fel?”
Elev: ”Så.” (visar hur topparna av fingertopparna möts) Lärare 2: ”Det ska
va som en liten glugg va.” (sätter händerna framför sig så att fingrarna
bildar som glasögon framför ögonen) Elev: ”Det kan jag”. Lärare 2: ”En del
gör det med platt finger men när man spelar gör man inte med platta fingrar
man gör lite så här” (visar skillnad mellan platta och rundade fingrar) En
elev vänder händerna upp och ned och sätter de framför ögonen som en
ansiktsmask. Lärare 2: Tänk på att göra så…” Avbryts av elev som satt upp
händerna som en ansiktsmask och säger: ”Såhär”. Lärare 2: ”Ja typ…
Fantomen.” Elev: ”Uggla!!”. De andra eleverna hakar på och härmar.
Lärarna försöker också göra samma sak men lärare 2 verkar låtsas som att
denne inte kan vilket gör att eleverna försöker hjälpa läraren att förstå hur
fingertoppen ska vara rundad.
12:14–12:52
Lärare 1: ”wooöpp!” (påkallar gruppens uppmärksamhet). Musiken sätts
igång och elever och lärare gör fingerrörelser och sjunger sången som nu
går i ett snabbt tempo.
12:52–14:18
Lärare 1 ”Nämen, strålande! Nu blir det inga mera fingrar. Stå upp, fiolerna
under armen.” Elever och lärare ställer sig upp med fiolen under armen.
Eleverna talar och sjunger. Lärare 1: ”Okej. Efter mig” Lärare 1 säger en
fras i taget av en för gruppen ny låt som dock har samma rytm som tidigare
låtar. Eleverna härmar och det uppstår call and respons. De gör en gång där
de låter glada och sedan en gång när de låter ledsna.
14:18–15:10
Eleverna och lärarna plockar upp instrumenten och sätter dem i spelläge.
Eleverna korrigerar varandra och upprepar efter varandra ”Hakan uti
skålen” (syftar på hakstödet). Lärare 1: ”Och alla stråkar, kommer ni ihåg?
Kaniner och allting.” Eleverna kontrollerar sina stråkhänder och jämför med
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kompis eller lärare. Lärare 1: ”Jag först, ni sen”. Läraren spelar sedan
rytmen fyra sextondelar och två åttondelar. Eleverna härmar. Detta upprepas
några gånger.
15:10–16:30
Lärare 1: ”Det blev en ganska enformig melodi. Vi tar och gör någonting
med.. Shhh!! Alla mina fingrar. Pekfingret. Sätt det här nere på strängen.”
Elev: ”Asså. Var?” Eleven visar för lärare 1. Lärare 1: ”Där ja! Pekfingret.”
Lärare 1 hjälper en annan elev att placera fingret på strängen genom att styra
handen i rätt position. Under tiden som lärare 1 hjälper till att justera handen
på eleven utbrister en annan elev i klassrummet ”Det gör ont om man gör så
här” och visar hur hon trycker ned pekfingret på strängen. Det är ganska
ljudligt i klassrummet av elever och lärare som talar och ett flertal elever
provar hur det låter med pekfingret nedtryckt på strängen. Lärarna går runt
bland eleverna och justerar elevernas händer samt ger små instruktioner hur
de ska flytta handen. Elever i närheten av de som får hjälp kommer närmare
och tittar på.
16:30–17:20
Lärare 1: ”Först. När jag säger… Shhh! Shh! När jag säger noll, då spelar
man utan finger på strängen. När jag säger ett, då klämmer man dit ettan på
strängen och sen spelar man. Okej.” Ett myller av toner bryter ut i
klassrummet. Lärare 1: ”Okej. Shhh!” Två av eleverna ställer sig mot
varandra under tiden och talar med låga röster samtidigt som de verkar
jämföra varandras sätt att göra. Lärare 1: ”Då kör vi först noll. 1 å 2 å 3 4 ”
(alla spelar fyra sextondelsnoter följt av två åttondelsnoter) ”Lägg på ettan,
lägg på ettan, och nu, å” (alla spelar) ”Tar bort den.” (visar på instrumentet
hur fingret lyfts upp från strängen) ”Nollan.” (läraren sjunger rytmen följt
av att alla spelar) ”På med ettan. Å!” (alla spelar). ”Jättebra!”
17:20–18:37
Lärare 1: ”Vi tar Kalle ringer. Det är så den heter när vi ska…” Elev:
”Kalle!” Lärare och elever talar lite snabbt om sångens text. Låten sätter
igång och spelas på liknande sätt som övats innan. Lärarna instruerar vilken
fingersiffra som ska användas.
18:37–19:10
Lärare 1: ”Den måste vi göra en gång till, det var ju jättebra.” Lärare 2: ”Ja,
det här är en ny låt det här”. Eleverna sorlar och talar. Lärare 1: ”Är ni
klara? Förstod ni hur den va? Först va den 0 sen 1 sen 0 sen 1…”
(gestikulerar i luften med pekfingret som symboliserar när fingrets ska

19

sättas ned). ”När musiken börjar, då behöver fiolen komma upp” (visar hur
fiolen placeras på axeln). Låten sätts igång och spelas igen.
19:10–20:15
Låten sätter igång i högtalarna och lärare och elever sätter upp instrumenten
och gör sig beredda att börja spela. Läraren instruerar strax innan det är dags
om det ska användas eller ett finger eller inte.
20:15–23:00
Lektionen avslutas och eleverna packar ned sina instrument.
Direkt efter lektionen gjordes en kort intervju med lärarna där de redogjorde
för vilken klass, hur länge de spelat samt hur lärarna upplevde att lektionen
gått och om hur de upplevde att eleverna reagerat på observatörens närvaro
samt att det skedde inspelning under lektionen. Enligt lärarna hade lektionen
flutit på som den brukade och de tyckte att eleverna var som de brukade.

3.2.1 Fragment större grupp
Följande fragment är hämtat ur inspelningen ”14:18–15.10”. Fragmentet är
cirka 30 sekunder långt och är transkriberat till ett åtta-stämmigt grafiskt
partitur. Elev A, i partituret kallad 4, och elev B, i partituret kallad 5, ingår
även i stämma 7 och 8 men har plockats fram eftersom att de sticker ut med
sitt prat och blir ett exempel på interaktionen mellan eleverna. Prat som är
tydligt rytmiskt har skrivits ut med noter. Rörelser, gester och handlingar är
satta inom parentes. Prat och sång är satta inom kolon”. Det är en pratig
lektion och det finns ett konstant sorl bland eleverna förutom när de spelar.
Sorlet finns inte registrerat i fragment-transkriptionen mer än när det
uttrycker något speciellt.3 (figur 2).
Stämfördelning:
1: Lärare 1 röst
2: Lärare 1 rörelser och gestik
3: Lärare 1 spel på instrumentet
4: Elev A
5: Elev B
6: Gruppens gemensamma prat. Där gruppen svarar läraren i kör till
exempel.
7. Gruppens gemensamma rörelser och gestikulerande samt uttryck i sorl
3

Jfr. ”alla kaniner” i stämma 6, Figur 2.
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och spel.
8: Lärare 2. Prat satt inom kolon. Rörelser och aktivitet inom parentes.

Figur 2. Grafiskt partitur. Fragment större grupp. Se bilaga 1 för förstoring
av partitur.
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3.2 Mindre grupp
I de observerade mindre undervisningsgrupperna varierade elevantalet
mellan två och tre elever. Lektionstiden varierade mellan 30 minuter och 40
minuter.

Figur 3. Skiss över ett klassrum där man hade gruppundervisning i mindre
grupp. Teckenförklaring: E=elev, L=Lärare, iL=inspelning ljud,
iv1=inspelning video 1, iV2=inspelning video 2, iV3=inspelning video 3,
D=dator, H=högtalare. Observera att skissen inte är skalenlig. Se även
bilaga 4.

Begreppsförklaring:
Pizzicato eller förkortat pizz: när man knäpper på instrumentets sträng
istället för att dra stråken.
Låga ettan: sänkt första finger alltså tonen B som sänkts till tonen Bess.
Läraren egna benämning.
Vattenfall: lärarens egna begrepp för en rak vänster handled vilket ger en
bättre intonation.
Spiccato: en slags stråkart och stråkteknik.
Vibrato: små vibrationer i handen som håller fiolen så att tonerna får en
mjukare och vibrerande ton.
Klassrummet är en del av ett större rum, se figur 3. I klassrummet fanns,
utöver eleverna, en undervisande lärare och en observatör till denna studie.
Det fanns fyra inspelningsenheter i rummet, en för enbart ljudupptagning
och tre kameror som filmade. Två av kamerorna var placerade stationärt och

22

den tredje manövrerades av observatören som till viss del kunde röra sig och
anpassa kameran så att den tog upp så mycket som möjligt av deltagarna i
undervisningen.
3.2.1 Beskrivning av en lektion
Eleverna står i en halvcirkel på två mattor som ligger utplacerade på golvet.
Läraren rör sig runt i rummet under lektionen men står under denna lektion
oftast placerad som i figur 3. I rummet står också ett notställ, piano, några
kartonger vilket en av dem har enheten för ljudinspelning placerad ovanpå
samt en stol, som läraren ibland använder som bord till sin i-pad, och två
mindre högtalare placerade intill för ljuduppspelning. Eleverna i gruppen
spelar nu sin tredje termin på kulturskolan.
Eleverna kommer lite sent till lektionen och lektionen sätter igång några
minuter försenat.
00:00–03:27
Eleverna står uppställda på mattorna med sina fioler. Elev C står framför
notstället där en stämapparat står uppställd. Eleven tittar på den och skruvar
stämskruvarna. Läraren drar elevens stråke och hjälper eleven med
instruktioner åt vilket håll den ska skruva. När elev B ska stämma fiolen
upptäcker eleverna kameran som står uppställd i rummet och de gör sig lite
till inför den vilket gör att när det är dags för elev A att stämma sägs några
kommentarer kring den det skojas lite kring den vilket får eleverna att
slappna av och strax glömma bort att den står där.
03:27–05:13
Läraren frågar eleverna om de gjort hemläxan vilket en del av den är en
uppvärmningsövning. De utgår ifrån hemläxan som eleverna läser upp
allteftersom vad som ska göras och sedan gör elever och lärare övningarna
tillsammans.
05:13–06:52
De går vidare i läxgenomgången och uppvärmningen genom att spela F-dur-skala. Läraren ger korta instruktioner såsom låg etta, vattenfall samtidigt
som de spelar.
06:52–09:39
En övning görs för den låga ettan i F-dur-skala. Den går ut på att glida med
fingret ned. Läraren hjälper eleverna att behålla fiolhandens position genom
att hålla sin hand över elevens hand och ber sedan eleverna själva ”glida
ned” med fingret vilket fungerar bra. När övningen gjorts frågar läraren
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eleverna om vad man kan göra om man spelar och hör att tonen låter
konstigt. Eleverna svarar att man kan justera med att glida fingret åt något
håll.
09:39–09:58
De ska nu göra om skalan och läraren säger att det finns två saker som
eleverna ska tänka på. Elev B: ”Är det nedstråk?” Lärare: ”Ja, det är det. Bra
fråga.” Eleverna visar att de vet vilka två saker de ska tänka på genom att ha
lillfingret på stråkstången och placerat stråken vid startposition för skalan.
De börjar spela men strax innan låga ettan blir det fel och man avbryter.
09:58–11:02
De ska ta om skalan från början igen och precis innan läraren ska visa in
uppmärksammar denne att eleverna inte längre håller stråken rätt. Läraren
går runt bland eleverna justerar elevers stråkhänder och startposition på
strängen och halvt viskar instruktioner. Läraren räknar in och de spelar
skalan en gång till. Läraren ger instruktioner som påminner eleverna om
låga ettan och om hur de ska placera handleden genom uttrycket vattenfall.
Denna gång fungerar låga ettan.
11:02–12:00
Lärare: ”Vad står det nu? Hur ska ni träna den hemma nu då?” Elev A:
”öhm, (mumlar ohörbart det hon läser innantill”. Lärare: ”Om vi börjar med
legato. Legato” Eleverna mumlar och fnissar och börjar röra sig lite runt
omkring på deras platser. Lärare: ”Om jag visar istället” och fortsätter kort
med en kommentar kring att det skulle varit i läxa men att de tar det som
läxa kommande vecka samt att hon ska skriva in det i läxan. Läraren visar
F-dur skala med legato. Lärare frågar samtidigt som hon spelar ”Vad gör
jag?” Elev B sträcker upp handen ”Du spelar…asså…du spelar flera toner
på ett stråk”. Lärare: ”Exakt! Legato betyder bundet, båge. Exakt. Det har ju
ni spelat. Det är inget nytt.”
12:00–13:02
De gör snabb genomgång vad de behöver tänka på som startton, vattenfall,
lågt finger och stråkhandens lillfinger-placering. Två av eleverna får hjälp
av läraren att justera sina lillfingrar på stråken. Tredje eleven justerar själv
efter att se på hur de andra elevernas fingrar blivit justerade. Skalan spelas
igenom. Läraren ger instruktioner samtidigt som de spelar. På vägen tillbaka
i skalan glömmer eleverna låga ettan. Läraren påminner om att det är låg
etta även på nedgången och gör en genomgång av det som eleverna ska
tänka på vid nästa genomspelning. De spelar skalan en gång till.
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13:02–16:14
Lärare: ”Vad står det sen då?” pekar på notstället. Elev B: ”Det står spiss…”
Lärare: ”Spiccato” (gör en gest med armen och lyser upp i ansiktsuttrycket).
Elev B läser: ”spissato.. åtta snabba hopp på varje ton”. Lärare: ”Jag tror
inte vi kommer att göra det. Däremot kan vi faktiskt göra en liten övning
inför spiccato”. Elev A: ”Vad är det?” Lärare: ”Ja. Nu ska vi se. Kan vi göra
så här?” Läraren lyfter stråken från strängen upp i luften ovanför fiolen,
eleverna härmar. Lärare: ”Vi ställer oss här ovanför först och sedan ska vi
göra såhär att vi tappar ned våra stråkar” Visar hur stråken faller ned på
fiolen, eleverna härmar. Lärare fortsätter: ”med jättetung arm. Så den ska
inte landa så här.. kolla här.. inte landa såhär med armbågen” visar hur
stråken landar men med armbågen kvar i luften ”utan den ska mot magen.”
visar hur stråken landar på fiolen och armbågen landar mot kroppen och
magen ”Så! långt ned ska den och då studsar den liksom.” Eleverna och
lärare gör tillsammans rörelsen att tappa stråken på fiolen. Lärare: ”Och
fiolen kommer inte gå sönder, jag lovar er!” De upprepar det några gånger.
Efter ett tag blir börjar de göra övningen med kortare avstånd ned till
strängen och efter en liten stund igen börjar de dra stråken längs med
strängen i kombination så att en tydligare ton hörs.
16:14–17:25
De sätter sig ned på golvet och provar ut var balanspunkten på stråken är
genom att balansera stråken på ett finger. Läraren visar och eleverna
försöker själva göra likadant. Läraren ger små tips på hur de kan justera för
att hitta och förklarar sedan att platsen för balanspunkten är där de kommer
att göra spiccato senare. Läraren visar snabbt hur det låter på fiolen och ger
dem i läxa att öva på att hitta balanspunkten på stråken hemma.
17:25–19:14
När de ändå sitter ned så börjar de göra en vibratoövning för fiolhanden mot
golvet. Läraren visar och eleverna härmar. De gör sedan en genomgång av
en mängd av övningar för vibrato. Läraren visar, eleverna härmar och
läraren ger små instruktioner under tiden. Eleverna får i läxa att göra dessa
övningar hemma.
19:14–20:08
Läraren föreslår att om de vill får de nu prova att göra vibrato på fiolen och
vandrar sedan mellan eleverna och hjälper dem med uppmuntran,
instruktioner samt genom att styra deras fiolhand.
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20:08–20:56
De ställer sig upp och talar om vilken låt som de ska spela nu. Valet blir en
orkesterlåt som de övade på förra orkesterpasset. Det visar sig att en av
eleverna inte varit med då. Läraren sjunger på låten och plockar fram noter
samtidigt. Sedan sjunger lärare och elever ”aaaom bom bom, aaoom bom
bom, aaoom bom bom” Lärare: ”Vilka är vi?” Elever: ”bom bom” Lärare:
”Vi är bom, bom. Vi är inte aaoom. Vem är det som är aaoom?” Elever:
”Cello!”
20:56–21:44
Lärare: ”Okej. Pizz. Vad betyder det? Inte pizza va?” Elev C: ”Det är det
här” knäpper på strängarna med stråkhanden. Lärare: ”Exakt!”. De lägger
ned stråkarna på golvet och börjar sedan tala om den ”ljusa trean som är ciss
på G-strängen” Eleverna provar hur det låter. Läraren justerar elevernas
händer så att de kommer närmare greppbrädan. Lärare: ”vi ska knäppa
härute på det svarta, då låter det mer”.
21:44–22:09
Läraren sjunger igenom låten och pekar samtidigt i noterna. Samma som
”aaoom bom bom..” men nu har hon bytt ut ”bom bom” mot fingersiffror.
Hon frågar sedan om vilka tonernas namn är på de siffror hon sjöng
samtidigt som hon pekar i noterna. Eleverna hjälps åt att svara.
22:09–23:13
Lärare och två elever spelar igenom låten. Den tredje eleven som inte var
med på förra orkesterlektionen är den som får vara cellostämman och säger
”aaaoom” tillsammans med läraren mellan de andras ”pizz” (pizzicato).
Efter första ”aaoom pizz pizz” stoppar de och läraren justerar de spelande
elevers pizzicato-händer så att de kommer över greppbrädan samt instruerar
och förklarar varför det är bättre att göra pizzicato där. De gör omtag och
spelar igenom hela stämman. Tredje eleven sjunger cellostämman
tillsammans med läraren som också spelar.
23:13–23:57
Läraren frågar om elev tre känner sig redo att prova och det svarar hon att
hon är. Strax innan de sätter igång påminner läraren om pizzicato-fingrets
placering genom ord och genom att visa samt harklar sig och pekar på
fiolhandens handled vilket gör att eleverna genast justerar sina handleder.
De spelar igenom hela låten och denna gång är alla elever med.
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23:57–24:31
Läraren frågar om de kan vara mer samtidigt i sina pizzicati och visar
skillnaden mellan att vara exakt och inte exakt samtidigt genom
handrörelser och röst. De sätter upp fiolerna i spelposition och gör sig
beredda samtidigt som läraren ger en påminnande instruktion vad de ska
tänka på innan de börjar. Eleverna justerar hållning och position efter
påminnelserna. De spelar igenom låten en gång till och denna gång är de
mera exakta i timingen.
24:31–25:40
Läraren pekar i noterna och går igenom vilken ordning de ska läsa
notraderna samt om det är omtag (repris). De läser sedan text som illustrerar
rytmen i den följande delen av stycket. Läraren säger först, eleverna härmar.
Sedan går de igenom vilka fingrar som ska användas och vad några tecken
betyder i notpapperet.
25:40–27:50
De två elever som var med på senaste orkesterlektionen och lärare plockar
upp instrumenten och läraren ger en kort instruktion om vad de ska tänka på
innan de börjar vilket gör att eleverna justerar hand- och stråkposition. De
spelar sedan igenom sin stämma. Läraren frågar om den tredje eleven kan ta
sin stämma direkt och eleven svarar nickande. Läraren och tredje eleven
spelar dennes stämma tillsammans med de andra två eleverna. Det fungerar
bra och de gör det efter instruktion från läraren med ännu mer ”bestämda”
stråk. De spelar igenom en gång till.
27:50–29:05
Sedan följer en del då läraren frågar om notvärden i notbilden. Läraren gör
en ramsa på rytmen som eleverna sedan härmar. Läraren talar om ett ställe i
noterna där det kommer att låta ”konstigt”.4 De plockar upp instrumenten
och läraren säger ”nu kommer det att låta som skräckfilm”. Läraren
påminner om vattenfall och sedan spelar de. Efter att de spelat så frågar
läraren om de hörde att det lät som skräckfilm men att det blev bra på
slutet.5 Eleverna svarar att de hörde det. De spelar skräckfilms-stället i
noterna och fortsätter sedan vidare i notera och kommer till en passage de
tidigare övat under lektionen som de också spelar igenom. Läraren stöttar
med att säga rytmramsa samtidigt som de spelar.

4
5

Det är ett intervall som låter dissonant, stor sekund.
Det dissonanta intervallet upplöstes till en unison ton.
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29:05–30:39
Läraren pekar i noterna och säger ”Nu tar vi härifrån” och börjar räkna in
men avbryter för att uppmärksamma eleverna vad de behöver tänka på innan
de sätter igång. Eleverna justerar hållning och placering efter lärarens
påminnelser. Elev B frågar om vilket stråk som de ska börja med.
”Uppstråk” svarar läraren och visar igen var de ska börja i noterna. De
spelar igenom. Läraren frågar sedan vilket finger de ska sluta på. Eleverna
svarar olika toner och de upptäcker att de läst fel. Läraren ”En luring! Vi ska
gå till trean där. Men det tar vi inte nu. Ska vi spela upp någonting kul för
Johanna (menar observatören)?” Läraren tittar på klockan att de råkat dra
över lektionen men elever och lärare bestämmer sig för att fortsätta tills det
att nästa grupp av elever kommer.
30:39–30:54
De plockar fram noterna och försöker lösa problemet med för få notställ
genom att placera noterna på olika ställen i rummet. Det lyckas inte utan att
de får dela samma notställ. Läraren fixar med ljuduppspelningsutrustning
och frågar eleverna ”Är ni med då?” Elev: ”neeej.” Eleverna sätter upp
fiolerna i spelläge. Lärare: ”Ska vi ta ett mellantempo?” En elev verkar
väldigt ivrig att komma igång och svarar att läraren bara ska ta något.
Musiken sätter igång men det visar sig vara fel låt. Läraren stoppar musiken
och de tar om denna gång med rätt musik i högtalarna.
30:54–34:59
Eleverna spelar låten tillsammans med den inspelade musiken. Läraren
observerar stöttar ibland med påminnande ord, sång och gester. Vid ett
tillfälle hjälper läraren en elev att justera sin handled.
34:59–36:00
Läraren berömmer eleverna och summerar vad de behöver öva på hemma i
orkesterlåten. Lektionen avslutas och eleverna plockar ihop sina instrument.
På lärarens rast efter ett större sjok av lektioner sker intervju med läraren.
Läraren redogjorde för vilken klass, hur länge de spelat samt hur läraren
själv upplevde att lektionen gått och om hur denne upplevde att eleverna
reagerat på min närvaro samt att det skedde inspelning under lektionen.
Enligt läraren hade lektionen flutit på ungefär som den brukade och de
tyckte att eleverna var som de brukade trots att de i starten av lektionen
reagerat på kameran. Det verkade som om eleverna glömde bort kameran
efter en stund. Observatörens närvaro verkade inte heller ha någon större
påverkan mer än när läraren lät använda denne som publik i hänseende att
träna uppspel, se 29:05–30:39.
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3.2.2 Fragment mindre grupp
Följande fragment är hämtat ur inspelningen ”22:09–23:13”. Fragmentet är
cirka 30 sekunder långt och är transkriberat till ett åtta-stämmigt grafiskt
partitur. Glissandon (glidande övergång mellan olika tonhöjder) är
markerade som streck, jämför ”aaom!” i Figur 4. Med fermat-tecknet följt
av tidsangivelse menas tiden tills det att fyra fjärdedelspulsen sätter igång
igen.
Stämfördelning:
1: Lärare 1 röst inom kolon. Rörelser och gestik inom parentes.
2: Lärare spel
3: Elev A röst inom kolon. Rörelser och gestik inom parentes.
4: Elev A spel
5: Elev B röst inom kolon. Rörelser och gestik inom parentes.
6: Elev B spel
7. Elev C röst inom kolon. Rörelser och gestik inom parentes.
8: Elev C spel
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Figur 4. Grafiskt partitur. Fragment mindre grupp. Se bilaga 2 för
förstoring av partitur.

30

3.3 Analys
I detta avsnitt kommer den insamlade empirin att analyseras. Under tiden
för observationen blev det tydligt att det fanns två generella former för
gruppundervisning, det vill säga undervisning i större samt mindre grupp. I
delkapitlen 3.1 Större grupp samt 3.2 Mindre grupp har den insamlade
empirin transkriberats till text och grafiskt partitur. I och med
transkriptionen sker en slags analys då materialet tolkas och översätts från
skeende till text. I detta kapitel fördjupas analysen av undervisningen
ytterligare med en tydlig katalogisering av undervisningens innehåll.
3.3.1 Större grupp
I undervisningen av de större grupperna verkar de generella dragen vara att
härma läraren eller lärarna, sång, rytm och då och då justering av
instrumenthållning med hjälp av läraren. Det är ofta ganska pratigt på
lektionerna och det pågår mycket aktivitet samtidigt. I de observerade
lektionerna i större grupp verkar det som att den ena läraren i
undervisningssituationen styr riktningen för lektionens innehåll och den
andra läraren tar över emellanåt. Den andra lärarens främsta uppdrag verkar
vara att stötta de elever i gruppen som behöver extra hjälp. Eleverna busar
och det kan verka lite stökigt emellanåt men vid djupare analys finner man
att eleverna hjälper varandra och att en del av pratet verkar ha en lärande
funktion. Elever hjälper andra och sig själva genom instruktion då den som
instruerar fördjupar sin kunskap och den som får instruktionen blir hjälpt.
Lektionen har mycket energi och eleverna verkar ha roligt. Mycket fokus
hamnar på sång och fiol-tekniskt förberedande övningar. I de större
undervisningsgrupperna styr lärarna lektionen utifrån helheten i gruppen.
Det betyder att de ser till gruppens helhet och anpassar undervisningen efter
det.
Centralt innehåll: Härma, sång, spel-tekniskt förberedande, justering av
hållning med hjälp av lärare, elevsorl, glädje, kamrat-lärande genom
observation och prat, energi, många fokuspunkter, lärarna styr lektionen
oftast utifrån helheten av gruppen, generellt fokus på gruppen. Använder
sång och eller ramsor för att öva in rytm. Verbal kommunikation sker
ungefär lika ofta lärare – elev som elev – elev men inte lika ofta elev lärare.
Identifierade semiotiska resurser i undervisningen: prat, sång, rörelser,
intonation i rösten och gester.
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3.3.2 Mindre grupp
I undervisningen av de mindre grupperna verkar de generella dragen vara att
härma läraren, spel på instrumentet, spel-tekniska övningar och justering av
instrumenthållning med hjälp av läraren. Det är lugna och sansade lektioner
och det är relativt få fokuspunkter i klassrummet vilket troligen bidrar till att
hjälpa eleverna hålla relativt bra fokus på uppgiften. Eleverna lär ibland av
varandra genom att observera varandra och jämföra med sig själv,
instrumenthållning, fiolteknik, etcetera. Ungefär hälften av gångerna, när
läraren instruerar eller justerar instrumenthållningen på en elev, så tappar de
andra eleverna fokus vilket uttrycks genom att de gör andra saker eller
förflyttar blicken åt annat håll. När en elev får instruktioner eller justering
av sin instrumenthållning verkar de andra ibland halvt lyssna men då och då
jämför de med hur de själva utför uppgiften. I de mindre
undervisningsgrupperna styr läraren lektionen utifrån individerna i gruppen.
Det betyder att de ser till gruppens individer och anpassar undervisningen
efter det.
Centralt innehåll: Härma, justering av hållning med hjälp av lärare, spel på
instrumentet, kamrat-lärande genom att observera eller jämföra med annan
elev, spel-tekniskt innehåll, lugn lektion, få fokuspunkter, läraren styr
lektionen oftast utifrån de olika individerna i gruppen, generellt fokus på
varje elev. Använder sång eller ramsor för att öva in rytm. Verbal
kommunikation sker oftast lärare – elev och elev – lärare men inte lika ofta
elev – elev.
Identifierade semiotiska resurser i undervisningen: prat, sång, rörelser,
intonation i rösten och gester.
3.3.3 Jämförelse större och mindre grupp
Utifrån observation och analys av denna har likheter och skillnader kommit
att visas mellan de olika grupperna.
Likheter:
• Läraren visar och eleverna härmar.
• Läraren hjälper eleverna att placera instrument och hjälper eleven att hitta
tekniken genom att styra eller placera händerna.
• Använder sig av sång för att öva in rytm.
• Elever lär av varandra genom att observera varandra.
• Lektionen innehåller speltekniskt förberedande övningar.
• Läraren eller lärarna använder sig av semiotiska resurser såsom prat, sång,
rörelser, intonation i rösten och gester.
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Skillnader:
• Energisk, livlig och pratigt i klassrummet. (större grupp)
• Lugn och inte så pratigt i klassrummet. (mindre grupp)
• Mycket sång. (större grupp)
• Mycket spel. (mindre grupp)
• Mer socialt fokus. (större grupp)
• Mer instrumentalt fokus. (mindre grupp)
• Många fokuspunkter i klassrummet. (större grupp)
• Färre fokuspunkter i klassrummet. (mindre grupp)
• Generellt fokus på gruppen som helhet. (större grupp)
• Generellt fokus på varje individ i gruppen. (mindre grupp)
• Läraren eller lärarna styr lektionen utifrån gruppen som helhet. (större
grupp)
• Läraren styr lektionen utifrån individen i gruppen. (mindre grupp)
• Kamrat-lärande genom observation och prat. (större grupp)
• Kamrat-lärande genom observation. (mindre grupp)
• Viktigt med placering i rummet. (större grupp)
• Mindre viktigt med placering i rummet. (mindre grupp)
• Verbal kommunikation sker generellt mest lärare – elev och elev – elev
men inte lika ofta elev – lärare. (större grupp)
• Verbal kommunikation sker generellt mest lärare – elev och elev – lärare
men inte lika ofta elev – elev. (mindre grupp)

3.4 Tolkning och slutsatser
I denna studie kunde två olika former av gruppundervisning identifieras,
vilka kategoriseras in i en större samt mindre grupp. Generellt verkar den
observerade undervisningen huvuddrag vara att härma vad läraren gör.
Läraren finns som förebild att härma och hjälper eleverna genom att placera
deras instrument och händer i rätt position. Det finns ett fokus på det spel-
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tekniska och undervisningen utformas på olika sätt för att utveckla denna. I
större gruppen handlar denna spel-tekniska övning om att göra övningar
tillsammans med sång och i den mindre gruppen handlar det mer om att
härma läraren.
I denna studie så har de mindre elevgrupperna en lärare och de större
elevgrupperna två lärare. Enligt analysen i detta arbetet identifieras flera
skillnader i lektionens upplägg och utförande beroende på gruppens storlek.
I de större grupperna är det generellt ett ganska högt tempo och läraren eller
lärarna utgår ifrån gruppen som helhet. Man har inte möjlighet att anpassa
undervisningen efter varje elev utan får istället utgå från en generalisering
av gruppen i olika undervisningsval. Det är ganska livliga och pratiga
lektioner med ganska hög ljudvolym vilket säkert fungerar ganska bra för de
allra flesta eleverna men kanske inte lika bra för dem som har
koncentrationssvårigheter eller liknande.
I de mindre grupperna är det ett lugnare tempo med mer detaljfokusering.
Läraren kan utgå mer från varje elevs behov och anpassa undervisningen
efter detta. Det är generellt ganska lugna lektioner med dynamisk
ljudvolym. Eleverna är inte så pratiga och har mest dialog med läraren. Den
mindre gruppen fungerar troligen bättre för elever med särskilda behov eller
de som behöver en lugnare lärmiljö.
Det är högre krav på att lokaler och utrustning är välfungerande i större
grupper då själva rummet tydligare fungerar inramande i undervisning i stor
grupp. Det är också högre krav på pedagogerna vid undervisning i större
grupp då de ska leda ett större antal individer och försöka anpassa
undervisningen så att den fungerar för alla trots att det finns
kunskapsskillnader i gruppen. I denna undersökning var inte
kunskapsskillnaderna så stora då de befinner sig på nybörjarnivå men det är
troligen så att det blir större kunskapsskillnader mellan eleverna ju längre
upp i nivå de kommer då det finns stora skillnader i hur elever förbereder
hemma mellan lektionerna.
Kamrat-lärande kunde identifieras i den observerade undervisningen men
fungerade inte uttalat i undervisningen varken i de mindre eller större
grupperna. Dock verkar det finnas lite större utrymme för det i den stora
gruppen då ett visst kamrat-lärande är en nödvändighet för att få lektionen
att fungera eftersom att läraren inte har möjlighet att i samma utsträckning
fokusera på varje elev.
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I undervisningen användes en mängd semiotiska resurser i förhållande till
undervisningen och lärandet. Av dessa kunde man identifiera prat, sång,
rörelser, intonation i rösten och gester.

4. Diskussion
I detta kapitel kommer slutsatser från resultatet att diskuteras i relation till
befintlig forskning. Diskussion kommer också att föras kring hur
problemformuleringen hänger ihop med metoder och resultat samt hur
forskningsfrågorna besvarats i studien. Kapitlet fortsätter med en
sammanställning av vilka erfarenheter och kunskaper som tillägnats genom
detta arbete samt en diskussion kring vad som kunde gjorts annorlunda och
vilka eventuella misstag som upptäcks i efterhand. Sist förs en diskussion
kring vad som ytterligare kan utforskas i framtida forskning.

4.1 Diskussion kring arbetets slutsatser
I resultatet kunde man se, utifrån analyser av observerade lektioner i
gruppundervisning vid två kommunala kulturskolor i Stockholms län, att
gruppundervisningen fanns i två former, i mindre grupper och i större
grupper. Det fanns generella likheter mellan grupperna men man kunde
också identifiera olikheter vilket hade konsekvenser på hur undervisningen
formas och hur individerna i gruppen samspelar.
Resultatet visade också att ju större elevgrupp desto större krav på lokal och
pedagog och pedagoger. Ju fler individer desto fler aspekter att ta hänsyn till
vilket ledde till att ju större gruppen blev desto mer kom undervisningen att
styras utifrån gruppen som helhet vilket innebär en mängd kompromisser av
undervisningsinnehållet. Som arbetsledare, rektor eller chef vid en
kulturskola behöver man ta i beaktning vad detta påverkar arbetsmiljön för
pedagogerna. Det är viktigt att det finns tid mellan lektioner att ställa
iordning salar och eventuellt instrument. Då ljudmiljön också kan vara
ganska ljudlig är det också viktigt att det finns pauser i arbetet mellan
lektioner. Undervisning av större grupp kräver mer förberedelse och då
behöver tillräckligt med arbetstid vara avsatt för att förbereda och planera
lektionerna.
”Gruppundervisning kan även lösgöra resurser exempelvis till tätare
undervisningstillfällen vilket i sin tur kan öka elevernas skicklighet.” (SOU
2016:69, s. 176) För att behålla kvaliteten på undervisningen är det viktigt
att detta frigörande av resurser används till elevernas bästa och inte till att
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fylla undervisningstiden med så många elever som möjligt i syfte att
förbättra statistik över elevantal. I de undersökta grupperna fann man både
elever som hade lektion en gång i veckan samt elever som hade lektion två
gånger i veckan.
”Utredningen menar att gruppundervisning bör utgöra normen i
kulturskolan men att de barn och unga som vill fördjupa sina kunskaper,
eller utifrån andra skäl, ska kunna erbjudas individuell undervisning.” (SOU
2016:69, s. 270) Enligt utredningen behöver man ta hänsyn till de elever
som inte passar för gruppundervisning. Gruppundervisningen är på så vis i
första hand uttryckt som en resurs för eleverna, då det ska ge dem möjlighet
till social utveckling och grupptillhörighet som kan stärka motivationen och
minska risk för avhopp efter några år. Att använda SOU 2016:69 som
argument till att öka elevantalet per pedagog i förhållande till arbetstid för
ekonomisk besparing i första hand blir på så sätt felaktigt. Det är viktigt att
klargöra detta för kommunpolitiker och personal inom kulturskolan, alltifrån
lärare till ledning, så att det inte får negativa konsekvenser utifrån denna
feltolkning.
Gruppundervisningen har också haft som mål att få pedagoger att arbeta
tillsammans med en större grupp barn och unga, vilket syftar till att öka
den kollegiala gemenskapen och möjligheten för kunskapsutbyte mellan
pedagoger. (SOU 2016:69, s. 270)

Att arbeta som pedagog vid en kulturskola kan vara ett ganska ensamt
arbete då man traditionellt arbetar ensam med eleverna. Speciellt ensamt
kan det vara om undervisningen ligger placerad på olika skolor som
pedagogen reser emellan. Dessutom är det vanligt med deltidstjänster inom
kulturskolan vilket leder till att man kanske inte arbetar samma dagar och
tider som sina kollegor. Inte sällan är det en nödvändighet att arbeta på olika
platser vid olika tider då det oftast är en lokal som kulturskolan delar på i sin
undervisning ute på skolorna. Det betyder att det traditionellt sett sällan sker
kollegiala möten. Vid större gruppundervisning i fiol, och framförallt i
nybörjarsammanhang, är det om inte nödvändigt så åtminstone en stor
fördel att vara två lärare då det kräver så pass mycket organisation kring
hållning av instrumentet. Om gruppundervisningen kan leda till kollegialt
arbete kan det förbättra pedagogernas arbetssituation.
I SOU 2016:69 betonas det sociala samspelet. ”En första förutsättning för en
inkluderande kulturskola på egen grund utifrån barns och ungas perspektiv
är betoningen av det kulturella sammanhanget och det sociala samspelet.”
(SOU 2016:69, s. 169) I denna studie visar resultatet att det sociala
samspelet finns närvarande i undervisningen. Ju större gruppen är desto mer
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fokus blir det på det sociala och mindre på det instrumentala. Det blir därför
viktigt att tydliggöra målet med undervisningen och bestämma i vilken typ
av kulturellt och socialt sammanhang undervisningen ska ske. Gruppens
storlek har inverkan för hur detta sammanhang kommer att bli.
I undersökningen kunde en del kamrat-lärande identifieras. Det identifierade
kamrat-lärandet skedde genom ord och genom att man observerade och
härmade en kamrat. Observatören kunde inte identifiera att någon av de i
studien undervisande lärarna arbetade aktivt med kamrat-lärande men att det
uppstod till viss del spontant.

4.2 Problemformulering kopplat till metod och resultat
Syftet med arbetet var att undersöka hur gruppundervisning i fiol kan
utspela sig vid en kommunal kulturskola i Stockholms län. Arbetet är gjort
med en socialsemiotisk multimodal och etnografisk metodologisk ansats
och som metod användes observation kombinerad med analysmetod ifrån
socialsemiotisk multimodal ansats. Analys och presentation av resultatet
skedde genom transkription och analys av denna med syfte att identifiera
hur gruppundervisningen kan se ut, vilka semiotiska resurser för lärande
som används samt utröna huvuddragen för olika slags gruppundervisning.
Forskningsfrågorna handlade om hur gruppundervisningen kan utspela sig
och hur elever och lärare samspelar i gruppundervisningen.
Observationerna gjorde att observatören fick se hur undervisningen
utspelade sig i klassrummet. Lektioner spelades in med ljud och bild och
kunde efter själva observationstillfället studeras ytterligare och analys av
skeendet av lektionen kunde sedan göras utifrån en transkription till text av
denna. Genom videoinspelningen var det också möjligt att göra djupanalys
av fragment i undervisningen genom transkription till grafiskt partitur som
gjorde det möjligt att beskriva parallella händelser och olika semiotiska
resurser i förhållande till tid. Genom möjligheten att använda ett grafiskt
partitur för att göra den djupgående analysen kunde man identifiera olika
semiotiska resurser och se hur elever och lärare samspelar med varandra i
gruppen för att föra lektionen framåt och för att utveckla lärande. I studien
besvaras studiens forskningsfrågor men nya frågor väcktes och behov
identifierades av ytterligare och fortsatt forskning inom området. Exempel
på några frågor som väcktes i och med denna studie är:
”Hur väl är arbetsmiljön för instrumentalpedagoger anpassade till den
alltmer förekommande gruppundervisningen i svenska kommunala
kulturskolor?”, ”Hur upplever instrumentalpedagoger och elever
gruppundervisning i instrumentalspel vid svenska kommunala
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kulturskolor?”, ”Finns det begränsningar för vad man kan lära sig på ett
instrument i gruppundervisning?” samt ”Hur fungerar kamratlärande i
instrumentalundervisningen vid en svensk kommunal kulturskola och vad
händer om man aktivt arbetar med detta som en resurs?”.
Till objekt för transkription och analys valdes två av de observerade och
inspelade lektionerna ut. Vid observationstillfället spelade den mindre
gruppens elever sin tredje termin och den större gruppen sin första termin.
Innehållet i lektionen varierar såklart en del på grund av elevernas olika
kunskaper vilket skulle kunna vara kritik mot studien. De transkriberade
lektionerna är dock utvalda för att de var representativa för gruppstorleken
och vikten läggs inte vid undervisningsinnehållet utan vid struktur och form
samt hur elever och lärare interagerar.
Forskningsfrågorna hade kunnat komma att avgränsas ytterligare för en
ännu mer fokuserat resultat till exempel genom att studera hur något
specifikt lärs ut i grupp eller bara analysera en grupp. Men risken hade varit
att det inte hade blivit en lika bred förståelse för själva undervisningen och
generella slutsatser hade kunnat bli missvisande.

4.3 Sammanställning
Arbetet har gett inblick i hur gruppundervisning kan utspela och fungera vid
två kulturskolor i Stockholms län. Undersökningen kan liknas vid ett
stickprov men dock med en djupare analys av undervisningen än vad som
hade varit möjligt i en större mer generell undersökning i denna storlek av
undersökning. Detta arbete kan ses som en förstudie till fortsatt
undersökning där erfarenheter är gjorda för utformande av
undersökningsfrågor inför kommande studie.
Några väsentliga upptäckter är den stora förekomsten av härmande i
undervisningen av fiol. Också den stora förekomsten av justering av
instrument och instrumenthållning som lärarna hjälper eleverna blev en
insikt. I tider där alltmer digitaliseras är detta en aspekt man bör förhålla sig
då detta inte skulle vara möjligt i undervisning till exempel via
videotelefoni. Det bör ses som en resurs i undervisning som sker på plats.
Insikter om hur elevantalet påverkar och styr undervisningens möjligheter
och utformning blev också tydliga genom jämförelse av större och mindre
elevgrupper samt hur kraven på pedagoger samt fungerande utrustning och
lokaler ökar med antalet elever. En konsekvens är att ju större elevgruppen
är desto mindre kan undervisningen individanpassas. Ju större elevgruppen
är måste undervisningen utgå från gruppen som helhet och det kan leda till

38

att fokus hamnar på det sociala samspelet och mindre på det instrumentala.
Man behöver göra en bedömning och klargöra vad målet med
undervisningen är. En konsekvens av att i undervisningen av större
elevgrupper tvingas utgå från gruppen som helhet och mindre efter de
individer som är i den är att det skapas en norm för hur man ska vara och
prestera i gruppen. Det kan vara positivt men det betyder också att de som
faller utanför den normen, om det till exempel är en elev av olika
anledningar avviker från normen eller kanske har enklare eller svårare att ta
till sig undervisningen, kommer att upplevas som besvärliga av pedagogen
som behöver forma undervisningen efter elevgruppen som helhet och den
avvikande eleven kan uppleva sig som utanför i gruppen.
Det finns dock flera fördelar, såsom social träning, musikalisk
samspelsträning, kamratlärande och frigörande av resurser så att eleverna
får med undervisningstid, med gruppundervisning som man med hjälp av
rätt resurser kan få att framträda. Pedagogerna behöver troligen i vissa fall
kompetensutveckling i att undervisa större grupper så att de känner att de
har tillräckligt med kunskap inför arbetsuppgifterna. Sedan krävs det också
att resurser i form av förberedelsetid, tid för iordningställande av sal samt
fungerande undervisningslokal och att instrument finns i tillräcklig
utsträckning. Det är också viktigt att gruppundervisning används för att höja
kvaliteten på undervisningen och inte för att klara besparingskrav och öka
antalet elever på mängden undervisningstid.

4.4 Forsatt forskning
Det finns fortsatt behov av forskning gällande undervisning och
gruppundervisning i den svenska kommunala kulturskolan. Det finns
troligen stora variationer eftersom att kulturskolorna i Sverige idag själva
kan styra över sin verksamhet och inte styrs av nationella dokument såsom
läroplaner eller kursplaner. På längre sikt är det av intresse att se på vilket
sätt som SOU 2016:69 i sin helhet får för inverkan och konsekvenser på
kulturskolan.
Genom att studera och undersöka hur undervisningen fungerar kan man ta
lärdom av andras kunskap och erfarenheter. Genom att analysera
undervisningen kan man upptäcka dess kvaliteter och utvecklingspotential.
För att förstå undervisningen och för att fortsatt kunna utveckla den behöver
den undersökas och analyseras på olika sätt. Ur olika perspektiv kan olika
slutsatser och insikter göras. Det vore av intresse att undersöka på ett
djupare och större plan hur elever lär i fiolundervisning och hur elever lär av
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varandra i gruppsammanhang samt hur lärarnas arbetssituation och
arbetssätt förändras och utvecklas. Denna studie kan liknas vid ett stickprov
och kan ses som en förstudie till fortsatt utforskande.
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