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Abstrakt 
Syftet med föreliggande studie har varit att ur ett lärarperspektiv beskriva och analysera hur 
ensemblespel med medel såsom body percussion och stomp i musikundervisningen i 
grundskolan kan bidra till en samspelsupplevelse hos eleverna. Studien har genomförts genom 
fyra kvalitativa forskningsintervjuer där informanterna bestod av erfarna, verksamma 
musiklärare i grundskolan. 
 
Den teoretiska utgångspunkten finns i ett sociokulturellt perspektiv där deltagande i en 
praxisgemenskap och situerat lärande inkluderas. Ett hermeneutiskt förhållningssätt 
genomsyrar hela arbetet. 
 
Resultatet av studien visar att informanterna var eniga om att puls och rytm är grunden för all 
musik. Body percussion och stomp kan därför vara en bra metod för att främja elevernas 
kunskap om puls och rytm. Resultatet visar även att lyhördhet mellan elever, trygghet i 
gruppen/klassen samt en tydlig struktur i musikundervisningen är de viktigaste faktorerna för 
att samspel ska åstadkommas. 
 
Nyckelord: Body percussion, ensemble, musikundervisning, samspel, stomp. 
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Förord 
Nu sitter jag här och skriver de sista orden på detta examensarbete. De ord som under hela 
studietiden känts så långt borta och som betyder att min studietid snart är över. Det här arbetet 
har gett mig en djupare förståelse om och en insikt i att body percussion och stomp är ett 
väldigt bra verktyg som jag kommer bära med mig och använda ofta i min musik- och 
ensembleundervisning.  
 
Detta arbete blev inte det jag först hade tänkt mig, men jag är glad och stolt över det arbete 
som jag nu åstadkommit istället. Jag vill rikta ett enormt stort tack till min handledare Cecilia 
Ferm Thorgersen som stått upp för mig och peppat mitt engagemang när det varit som svårast. 
Hon har väglett och hjälpt mig att få detta arbete så bra som möjligt. Tack även till vänner, 
familj och klassen som lyssnat och ställt upp när kunskapen och modet tagit slut. 
 
Sist men inte minst, tack till Carolin. Min handledare i livet.  
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1. Inledning 
Under min tid som musiklärarstudent har jag många gånger stött på situationer i musiksalar 
när det har saknats utrustning, att det funnits ett lågt musikintresse hos eleverna, eller det 
vanligaste; en väldig stor spridning i motivation och talang bland elever på högstadiet. Trots 
detta är min erfarenhet att musiklärare brinner för att eleverna ska ges möjlighet att uppleva 
ett musikaliskt samspel med varandra. När musiklektionens eller musikprojektets 
huvudsakliga mål är att skapa ett samspel är följande exempel kanske något överdrivet men 
enligt egna erfarenheter ett typexempel på hur en musiklärare på en högstadieskola ofta 
arbetar. Läraren tänker att ett samspel innebär att eleverna ska spela instrument som ingår i 
pop-/rockensemble tillsammans (Skolverket, 2005). En låt är förbestämd och under en 
lektionstimme ska läraren hinna lära ut ett enkelt trumkomp, förenklade ackord på gitarr och 
piano samt be basen hålla en ton eftersom lektionen närmar sig sitt slut. När varje instrument 
har fått en genomgång och de elever som ska sjunga fått sina textblad, är det dags att sätta 
ihop de olika delarna och få eleverna att spela ihop. De flesta har nog förståelse för att detta 
mest troligt inte låter speciellt bra och att upplevelsen av ett musikaliskt samspel ofta är 
obefintlig. Enligt Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, härefter kallad NU03 
(Skolverket, 2005), anser många lärare att brist på utrustning är begränsande vid 
musikundervisning. 
 
Med inspiration från ovan nämnda exempel utformade och genomförde jag tillsammans med 
en studiekamrat ett alternativt slagverksprojekt i en högstadieklass i Norrbottens län (Kårén & 
Arvinder, 2014). Projektets huvudsakliga mål var att eleverna på ett enklare sätt skulle få 
möjlighet att uppleva ett ensemblespel. Att få ljud i en trumma, ett vardagsföremål eller med 
hjälp av kroppen är lätt och kräver ingen avancerad spelteknik. I en ensemble där alla spelar 
olika instrument får läraren ägna mycket tid åt arbetet med speltekniken för de olika 
instrumenten, vilket gör att eleven lätt går miste om viktiga aspekter såsom samspel, 
tonkvalité, periodkänsla, samt möjligheten att kunna uppleva en helhet i att spela tillsammans. 
Att låta ensembleundervisning utgå från en rytm-/slagverksensemble skulle därför kunna 
skapa fler förutsättningar för elever att uppleva samspel. Projektet var inspirerat av, och 
innehöll material som skrivits av Johan Bodin Eriksson. Johan är en flerfaldigt prisbelönad 
musiker och slagverkspedagog som undervisat slagverksensembler i över 15 år (Bodin 
Eriksson, 2011). 
 
I och med projektet fick vi möjlighet att testa ett material i en högstadieklass under sex 
lektionstillfällen. Projektet resulterade i att eleverna fick en positiv upplevelse av att prova ett 
nytt sätt att musicera i ensemble (Kårén & Arvinder, 2014). Eleverna upplevde flera viktiga 
aspekter av ett samspel, vilket var det mest väsentliga i projektet. För att undersöka metodens 
trovärdighet och fördjupa kunskapen inom området samspel i rymt-/slagverksensemble, ville 
jag därför genom intervjuer med erfarna musiklärare få deras syn på samspel i en ensemble, 
hur de arbetar för att eleverna ska uppnå samspel samt vilka möjligheter de ser när det gäller 
att använda body percussion för att uppnå samspel. 
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2. Syfte 
Syftet med denna studie är att ur ett lärarperspektiv beskriva och analysera hur ensemblespel 
med medel såsom body percussion och stomp i musikundervisningen i grundskolan kan bidra 
till en samspelsupplevelse hos eleverna. Med bakgrund i lärares erfarenheter och tankar är 
syftet vidare att öka kunskapen i hur alternativa medel som body percussion och stomp kan få 
musikundervisningen att svara mot grundskolans styrdokument.  

2.1. Frågeställningar 
Frågeställningarna avses för att besvara syftet i denna studie. 
 

- Vilka faktorer uppfattar lärarna som avgörande för att ett samspel i musik ska vara 
möjligt att åstadkommas bland elever i årskurs nio? 
 

- Hur uppfattar musiklärare att de genom att låta musikundervisningen utgå från 
body percussion och stomp samtidigt kan få undervisningen att svara mot 
grundskolans styrdokument? 

 
- Vilka möjligheter och utmaningar upplever musiklärare kan uppstå, i relation till 

läroplanens ramar, genom att använda sig av slagverksaktiviteter? 
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3. Bakgrund 
I bakgrunden presenteras forskning som är grundläggande för denna studie. Till en början 
beskrivs teoretisk grund för studien som tar upp relevanta delar ur sociokulturell teori. 
Därefter presenteras relevanta begreppsförklaringar för studien, tidigare forskning om 
ensemble-/samspel, liksom ensemblespel ur ett genusperspektiv. Vidare beskrivs 
musikdidaktiska teorier och avslutningsvis presenteras studiens koppling till skolans 
styrdokument.  

3.1. Ett sociokulturellt perspektiv på kunskap och lärande 
Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv vars grundläggande tanke är att lärande är 
socialt. Detta innebär att lärprocesser handlar om att lärande startar som en social aktivitet och 
att kunskap konstrueras i huvudsak genom samarbete i en kontext (Dysthe, 2003). Det 
sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt i den ryske psykologen Lev S. Vygotskijs 
idéer och den tanketradition som också kallas den kulturhistoriska skolan (Säljö, 2000). 
Dysthe (2003) menar även att lärande ständigt sker i sociala sammanhang och att kunskap 
konstrueras genom situerat lärande. Med det menas att lärande sker tillsammans med andra i 
en gemensam situation och uppstår inte huvudsakligen genom individuella processer. Utöver 
att lärande i huvudsak är socialt, redogör Dysthe för fem andra centrala aspekter på den 
sociokulturella synen på lärande. Dessa innefattar att: 

• Lärande är situerat. 
• Lärande distribuerat. 
• Lärande är medierat. 
• Språket är grundläggande i läroprocesserna. 
• Lärande är deltagande i en praxisgemenskap. 

I föreliggande studie används lärande är situerat och lärande är deltagande i en 
praxisgemenskap som de mest relevanta aspekterna. 

3.1.1. Lärande är situerat 
Dysthe (2003) betonar vikten av att skapa interaktionsformer och miljöer där individen känner 
sig accepterad. Detta ska på ett positivt sätt kunna forma den lärandes identitet genom att 
eleven får känna sig som någon som kan något och någon som kan betyda något för andra. 
”Redan att delta i och bli uppskattad i en grupp ger motivation för fortsatt lärande” (Dysthe 
2003, s.38). Säljö (2005) menar att lärande sker genom interaktion och inom olika situerade 
sammanhang och att människor med hjälp av redskap agerar och integrerar med andra 
individer. Vad individen lär är beroende av hur individen använder sig av redskap för olika 
syften. Erfarenheterna bär individen vidare och utbyter i andra sammanhang i skolan eller i 
sociala livet utanför skolan. Dysthe (2003) skriver att lärande sker genom interaktion i sociala 
sammanhang som exempelvis berör skolan, men även i det sociala livet utanför skolan skapas 
mening och erfarenheter genom integration med omgivningen.  

3.1.2. Lärande som deltagande i en praxisgemenskap  
En praxisgemenskap utgör en grupp personer som är deltagande i en gemensam aktivitet eller 
yrkesutövning. Därmed främjas lärandet av att deltagarnas kunskaper och färdigheter utbyts 
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och sammanvävs genom kommunikation och bildar en så kallad praxisgemenskap (Dysthe, 
2003). Vidare definierar Dysthe en praxisgemenskap som att deltagarna tar del av varandras 
handlingssätt och utökar sin problemlösningsförmåga samt handlingskompetens och skapar 
därmed ny kunskap. Musiken och instrumenten blir i studiens fall verktygen för att ingå och 
kommunicera i en praxisgemenskap. 

3.1.3. Proximala utvecklingszonen 
Den proximala utvecklingszonen innebär det närmast belägna utvecklingssteget en individ 
inte klarar själv, men klarar tillsammans med en kamrat som kan lite mer (Strandberg, 2006). 
Vygotskij (1978) beskriver sin teori om den närmsta utvecklingszonen där potentialen för en 
elevs utveckling ligger mellan vad den kan klara av själv och vad den kan klara av med hjälp 
av någon som kan lite mer, möjligtvis en lärare. Strandberg (2006) sammanfattar Vygotskijs 
teori och skriver att meningsfulla interaktioner är grunden till allt lärande och att 
asymmetriska, men jämlika, relationer kan skapa utvecklingszoner, det vill säga proximala 
utvecklingszoner. 

3.2. Definition av begrepp 
Under den här rubriken kommer några relevanta begrepp för studien att förklaras. 

3.2.1. Body percussion och stomp 
Enligt nationalencyklopedin används percussion inom populärmusik och innebär alla typer av 
slagverk förutom trumset (Brilioth). Body percussion innebär att att slå på olika delar av sin 
kropp för att skapa ljud (Naranjo, 2013). Naranjo skriver även att body percussion har olika 
syften inom musiktraditioner i världen och att metoden kan ha ett didaktiskt-, socialt- samt ett 
terapeutiskt ändamål. Stomp är ett begrepp som kan ha många definitioner. I denna studie 
definieras begreppet stomp som body percussion som förstärkts med redskap vilka inte är 
slagverksinstrument. Redskap som används kan till exempel vara kvastar, stolar, bord, pennor 
med mera. 

3.2.2. Puls, takt och rytm 
Bjørkvold (2005) beskriver att människan föds musisk. När barnet i fosterstadiet ligger i 
mammans mage omges det av kroppens puls.  
 

Det ofödda barnet reagerar på rörelse. När en höggravid kvinna lägger sig till ro för att sova blir 
fostret ofta oroligt och reagerar med ilskna sparkar. Det vill fortsätta att vaggas med i kroppens 
rytmer (Bjørkvold 2005, s.15). 
 

Puls, takt och rytm tillhör enligt Gottberg (2009) musikens grundläggande byggstenar. Hon 
menar att kroppspulsen ger struktur åt själva livet och liknar den med att pulsen ger en 
struktur att förhålla sig till inom musik. Patel (2007) beskriver att en av pulsens funktioner är 
att fungera som temporeferens i en ensemble. Takt är i musik en indelning av pulsen i en form 
av återkommande betoning (Gottberg, 2009). Rytm är något som finns med oss överallt i 
vardagen och återkommer inte bara i musiken. Dygnsrytm och språkrytm är två exempel som 
Gottberg tar upp. Patel (2007) definierar rytm som ett systematiskt mönster av ljud i form av 
timing, accentuering och gruppering. Han menar att rytm för det mesta handlar om 
periodicitet där ljudmönster upprepas regelbundet.  
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3.2.3. Ensemble och samspel  
Ek (2015) definierar i Nationalencyklopedin ensemble på följande sätt:  
 

Samverkande grupp av artister, t.ex. musiker, skådespelare eller dansare. Inom musiken är en 
ensemble en grupp av instrumentalister eller sångare, vanligen i solistisk besättning, som 
samverkar i ett musikstycke eller ett avsnitt ur ett sådant (Ek, 2015).  

 
Ett samspel i ensemble är ett samarbete som går ut på att vara lyhörd till varandra och för vad 
som händer i musiken (Gillis, 2012). Vidare menar Gillis att aktivt lyssnande som musiker i 
ensemble, är en huvudpelare inom ensemblespel oavsett om det är professionella musiker 
eller amatörer som spelar. Gillis menar även att om man aktivt tar del av det musikaliska 
skeendet kring sig, kan man som musiker utveckla sin kreativa process och på så sätt även 
utveckla sitt eget spel. 

3.3. Tidigare forskning 
Denna rubrik presenterar tidigare forskning som rör samspel i ensemble utifrån body 
percussion samt tidigare forskning om lika möjligheter för alla i ensembleundervisning. 

3.3.1. Samspel utifrån body percussion 

Bodin Eriksson (2011) har länge arbetat i ensembleform utifrån body percussion. Han har 
sammanställt egna kompositioner som gjorts kring en enkel pedagogisk idé om att kunna 
koncentrera arbetet med rytmik och interpretation i en ensemble utan att hindras av varken 
instrumentaltekniska svårigheter eller traditioner. Bodin Eriksson skriver även i sin bok att 
metoden är så effektiv i sin enkelhet att han använt den som en del i sin undervisning i mer än 
15 år. Musiken kan med fördel framföras av både körer och instrumentalensembler, inte bara 
slagverksensembler. Schenk (2000) skriver att det är vanligt att det är just fysiska hinder, 
instrumentaltekniska svårigheter, som bromsar de instrumentala framstegen eller som till och 
med kan sätta stopp för spelet förr eller senare. På samma sätt kan det fysiska hindret även 
försvåra ett ensemblespel och vikten av att kunna förenkla, utan att förminska värdigheten i 
sin ensembleroll, blir viktigt för att bibehålla lusten att musicera i ensemble och därmed 
uppleva samspel. Johansson (2005) tar upp detta om att den instrumentaltekniska svårigheten 
i kombination med sång sällan ger möjlighet till att nå ett musikaliskt bra resultat. Eleverna 
hinner inte få tillräckligt med instrumentkunskap innan de blir tvungna att byta instrument. 
Johansson menar vidare att vetskapen hos eleverna att det inte leder till bra resultat kan 
minska engagemanget från elevernas sida. 

3.3.2. Lika möjligheter för alla i ensembleundervisning? 
I skolans värdegrund står det att skolan aktivt och medvetet ska främja kvinnors och mäns 
lika rätt och möjligheter (Lgr11). Bogström Källén (2014) har i sin studie uppmärksammat 
normer och föreställningar om att tjejer och killar kategoriseras och fördelas i olika roller i en 
ensemble utifrån könstillhörighet. Borgström Källén har även påvisat hur elever både 
självmant, men också påverkade av lärare och omgivning, placerat sig i ensembleroller för 
vad som är enligt normerna. Green (1993, refererad i Karlsson, 2002) har studerat 
genusnormer inom musik och menar att båda könen begränsas i sina musikaliska val på grund 
av de förekommande genusnormerna i olika genrer och instruments genusnormer. Green 
beskriver en ”musikalisk transvestitism” och förklarar det med att det finns en rädsla för att gå 
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in i det andra könets territorium. Detta har inneburit ett hinder för de flesta killar i att 
engagera sig i klassisk eller annan traditionell musik, medan tjejer undvikit områden som 
gäller teknologi och populärmusik. Borgström Källén (2014) konstaterar i sin studie att det 
finns ett normativt utrymme för pojkar att höras och ta mer plats än flickor i 
musikundervisning. Hon nämner även en vana för tjejer att lämna det utrymmet åt pojkarna. 
Karlsson (2002) skriver i sin studie om en sned fördelning i instrumentval mellan kön i 
åldrarna före gymnasiet. I studien uppkom att det att pojkar var överrepresenterade i val av 
instrument som används i rockensemble, medan tjejer tre och en halv gånger oftare än pojkar 
angett att de sjungit i ensemble under musikundervisning. Trummor är ett instrument som ges 
ett normativt maskulint platstagande vilket Björck (2011) ger en ergonomisk förklaring på. 
Hon menar att ett trumset spelas med en öppen kropp i en bredbent position och kan sägas 
fungera som en symmetrisk symbolisk position som förkroppsligar ett normativt maskulint 
platstagande. 

3.4. Musikdidaktik 
Hanken och Johansen (1998) beskriver musikdidaktik som ett kärnområde för 
musikpedagoger. De menar att musik är ett komplext ämne i att skapa lärande och utveckling 
i förhållandet mellan människa och musik. Det är viktigt att som musikpedagog ha god 
kunskap och erfarenhet om sitt ämne, men för att bidra med lärande måste pedagogen kunna 
tillrättalägga sin undervisning så att eleven på bästa sätt ska utvecklas som musikutövare och 
människa (Hanken & Johansen). Johansson (2005) framhäver att olika 
ensemblekonstellationer har olika mål och därmed skiftande behov där ensembleledaren, 
oavsett genre, bör vara lyhörd och utforma planering utefter den specifika gruppens syften. 
Detta eftersom han anser att ensemble är ett ämne som alltid måste utvecklas och anpassas 
efter eleverna i gruppen. Johansson skriver även om gruppers olika karaktär och hur en 
ensemblelärare kan agera i sin roll som gruppledare.  

 
När du tänker på dig själv som blivande gruppledare är det viktigt att veta att du inte är ensam. 
Du kan vara orolig för att du är ansvarig för allt som händer i gruppen. Men så är det inte. Den 
ena gruppen är inte den andra lik utan vad deltagarna bidrar med bestämmer hur gruppen 
utvecklar sig och vad den uppnår. Varje grupp är mer än summan av dess delar och har en 
karaktär och styrka i sig själv. Gruppen har en egen kraft som kompletterar det du som ledare 
kan göra: lära ut, uppmuntra, uttrycka empati, stödja eller ställa gruppen inför utmaningar 
(Johansson 2005, s.18). 
 

Schenck (2000) framhåller vikten av att som lärare vara en förebild och skriver att vi som 
lärare aldrig får glömma kraften i imitation och förebilder. När allt kommer omkring är det 
vad vi som pedagoger gör och hur vi gör det som är den starkaste drivkraften för elevernas 
lärande, inte vad vi säger. Zimmerman Nilsson (2009) skriver om musikundervisning som en 
social aktivitet där undervisningen bör bidra till elevens självuppskattning och självkännedom 
genom ökad kompetens i musicerande och menar även att musiklärarens uppgift i grund och 
botten snarare är riktad mot att ge eleverna en musikalisk grund de kan ta med sig utanför 
skolan. Stålhammar (1995) skriver om grundläggande förutsättningar i musikundervisning i 
klass. 
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Oberoende av vilken läroplan som varit rådande kan dock vissa grundläggande förutsättningar 
för musikundervisningen i klass uppställas, till dem hör nödvändigheten av samarbete mellan ett 
antal individer. Vidare innebär situationen att elever med olika kunskap och bakgrund samlas för 
att vara med om undervisning i musik. För läraren gäller att, oberoende av elevernas musikaliska 
nivå, nå så många som möjligt, samt skapa ett klimat så alla kan tillgodogöra sig undervisningen 
(Stålhammar, 1995, s.6). 
 

Stålhammar menar att det är en utmaning för musiklärare att nå alla elever på grund av bred 
spridning av kunskap och bakgrund i en klass. Det är därför viktigt att läraren skapar ett 
tryggt klimat i klassrummet där eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen. En del i detta är 
att eleverna kan ta hjälp av varandra och inte bara förlita sig på lärarens kunskap 
(Stålhammar, 1995). 

     

3.5. Styrdokument 
Enligt kursplanen i musik för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 
hädanefter kallad Lgr11, ska undervisningen ge eleven förutsättningar att utveckla en 
musikalisk lyhördhet för att i samarbete med andra bearbeta, skapa och framföra musik. Den 
ska även ge eleven möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att spela, samt ge den ett 
intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet (Skolverket, 2011). Ur centralt innehåll för 
musik i årskurs 7-9 i Lgr11 är detta innehåll mest relevant för denna studie:  

• Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar 
för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation. 

• Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.  
• Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras (Lgr11, s.102). 

Utifrån skolans värdegrund och uppdrag (Lgr11) ska elever ges alternativa vägar till att nå 
målen. Vidare ska hänsyn tas till elevernas olika förutsättningar och behov. I Skollagen 
(2010:800) står det att utrustning ska finnas för att syftet med utbildningen ska kunna 
uppfyllas. Skolan har även skyldighet att ge elever möjlighet att uppfylla kunskapskraven i 
läroplanen.  
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4. Metod 
Denna studie är en kvalitativ studie som är vetenskapligt förankrad i litteratur om 
sociokulturell teori, ensemblespel och musikdidaktik som främjar ämnet. Patel och Davidson 
(2011) menar att en studies validitet ligger i redogörandet av metoden. Studien har närmats 
genom egen förståelse och kunskap om forskningsområdet och studien utgår därför från ett 
hermeneutiskt perspektiv (Patel & Davidsson, 2011). För att uppnå studiens syfte och ha 
möjlighet att besvara forskningsfrågorna har kvalitativ forskningsintervju valts som 
vetenskaplig metod. Det insamlade materialet har bearbetats med fenomenografisk analys. 

4.1. Hermeneutiskt synsätt 
Patel och Davidsson (2011) betonar att kvalitativ forskning inte är en enhetlig företeelse och 
därför är varje kvalitativ intervju unik. Denna studie har utgått från ett hermeneutiskt synsätt 
eftersom forskningsområdet närmats genom egen förförståelse och erfarenhet. Kvale och 
Brinkmann (2009) menar att hermeneutiska forskare intresserar sig för tolkningen av mening. 
I detta fall utgår intervjuanalyserna från mitt intresse i hur andra lärare ser på att använda sig 
av body percussion och stomp som ett verktyg i deras undervisning. Ett verktyg som jag har 
personlig erfarenhet och kunskap om, vilket Kvale och Brinkmann (2009) tar upp som 
grundförutsättning för att kunna genomföra en studie utifrån ett hermeneutiskt synsätt. Patel 
och Davidsson (2011) beskriver vikten av att inom hermeneutik ta tillvara på tankar, intryck, 
erfarenheter och kunskaper som forskaren bär på och inte se det som ett hinder för att tolka 
och förstå forskningsobjektet. ”Forskaren ställer helheten i relation till delarna och pendlar 
mellan del och helhet för att på detta sätt nå fram till en så fullständig förståelse som möjligt” 
(Patel & Davidsson 2011, s. 29). En svårighet med detta kan vara att som ensam forskare 
förlora greppet om sin egen subjektivitet enligt Kvale (1997).  

4.2. Kvalitativ forskningsintervju 
Intervjuerna som genomförts i denna studie har utgått från halvstrukturerade 
livsvärldsintervjuer (Kvale & Brinkmann 2009). Det innebär att intervjuerna har mycket låg 
grad av standardisering, näst intill ostandardiserade, vilket innebär en möjlighet för 
intervjuaren att kunna ställa följdfrågor och erhålla längre svar samt att informanten får god 
tid på sig att reflektera (Patel & Davidsson, 2011). En strävan i intervjuerna har varit det som 
Kvale och Brinkmann (2009) liknar vid ett vardagssamtal men som ändå innefattar en 
specifik teknik som professionell intervju. Med det menar Kvale och Brinkmann att intervjun 
är halvstrukturerad och är alltså varken som ett öppet vardagssamtal eller ett slutet 
frågeformulär. Min intervjustudie är uppdelad i två intervjuguider. Första intervjuguiden är 
projektets tematiska forskningsfrågor/frågeställningar. Den andra intervjuguiden är frågor 
som är analyserade och formulerade utifrån forskningsfrågorna och som använts under 
intervjuerna.  Frågorna ställs sedan under intervjun och beaktar både den tematiska och den 
dynamiska dimensionen (Kvale & Brinkmann, 2009). Det är viktigt att hinna skapa en god 
och öppen stämning med intervjupersonen för att få en bra kvalité på intervjun. Samtalet 
inleds med orientering, vilket innebär att intervjuaren berättar kort om intervjuns syfte, 
användning av inspelningsapparat och kollar om intervjupersonen har någon fråga innan 
intervjun börjar (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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De första minuterna av en intervju är avgörande. Intervjupersonen vill ha en uppfattning om 
intervjuaren innan hon tillåter sig att tala fritt och yppar erfarenheter och känslor för en främling. 
Intervjuaren skapar god kontakt genom att lyssna uppmärksamt, genom att visa intresse, 
förståelse och respekt för vad intervjupersonen säger och genom att vara tydlig med vad hon 
menar (Kvale & Brinkmann 2009, s.144).  
 

För att intervjuaren ska kunna lyssna engagerat på informanten är inspelningsutrustning 
viktigt. Detta eftersom det kan avbryta och distrahera det fria samtalsflödet om intervjuaren 
för omfattande anteckningar (Kvale & Brinkmann 2009). Om inspelningsutrustning används 
på ett försiktigt och hänsynsfullt sätt, menar Denscombe (2009) att en ljudupptagning inte ska 
innebära någon större störning för intervjuns kvalité. Han nämner även videokamera som ett 
dokumenteringsalternativ som kan fånga in den icke-verbala kommunikationen och andra 
kontextuella faktorer. Han förklarar dock att videokamera vid forskningsintervju har en 
påträngande och störande inverkan som avhåller forskare från att använda videokamera.   
 
Denscombe (2009) beskriver vikten av att behålla den röda tråden i intervjun och en 
förutsättning för att kunna locka fram den mest relevanta informationen är att kunna lyssna 
aktivt på informanten. Denscombe framhåller även betydelsen om intervjuaren har förmågan 
att leva sig in i informanten och informantens känslor för att kunna få ut så mycket som 
möjligt av intervjun, något som även Patel och Davidsson (2011) framhåller. ”För att 
underlätta samtalet är det viktigt att intervjuaren kan samtala med intervjupersonen så att 
denne inte blir hämmad” (Patel & Davidson 2011, s.82). För att bygga ett meningsfullt och 
sammanhängande samtal om det studerade fenomenet, menar Patel och Davidson att 
intervjuaren bör behärska språkbruk, gester och kroppsspråk som intervjupersonen kan 
relatera till och som är relevanta i dennes sociala sammanhang. Denscombe (2009) tar upp en 
annan viktig egenskap som intervjuare; att kunna avväga om intervjuaren ska utnyttja 
tystnaden för att ge informanten utrymme att utveckla sitt svar om denne vill. Eller om 
intervjuaren snabbt ska sufflera, alltså ta till orda efter avslutat svar för att leda in informanten 
till ett mer relevant område. Denscombe tar upp nackdelar med kvalitativ intervju och 
beskriver att utskriften och analysen av intervjudata tar lång tid innan det visar något resultat. 
En ytterligare nackdel som Denscombe nämner är att uttryck och handling inte alltid stämmer 
ihop. ”Vad människor säger att de gör, vad de säger att de föredrar och vad de säger att de 
tänker, kan inte med automatik förmodas återspegla sanningen” (Denscombe 2009, s.269). 

4.2.1. Urval 
I denna studie har fyra verksamma musiklärare på olika högstadieskolor i norra Sverige valts 
ut för intervju. Lärarna har arbetat som musiklärare en längre tid och har god erfarenhet av att 
undervisa i musik i högstadiet. Informanterna i studien är dels lärare jag känner till och dels 
som jag fått tips om och samtliga tillfrågade informanter ställde upp. Av intervjupersonerna 
var tre kvinnor och en man. Valet av intervjupersoner var baserat på deras ämneskunskaper, 
men för att få en bredare tillgång till olika uppfattningar och upplevelser har könsfördelningen 
här ett värde. 



 10 

4.2.2. Presentation av informanterna. 
För att det inte ska vara möjligt att kunna identifiera de medverkande musiklärarna i studien 
har de tilldelats fiktiva namn. Lärarna har arbetat som musiklärare i grundskolan under många 
år och alla undervisar idag på högstadiet.  
Karin 
Karin har arbetat som musiklärare i grundskolan i snart 28 år och idag undervisar hon 
musikklasser i årkurs 7 till 9. Hon är utbildad musiklärare för grundskola och gymnasium.  
Karl 
Karl har arbetat som musiklärare i grundskolan i snart 30 år och idag undervisar han elever i 
årskurs 3 till 9. Han är en erfaren kördirigent och jobbar även med att utbilda andra dirigenter. 
Lisa 
Lisa har arbetat som musiklärare i grundskolan i 23 år och idag undervisar hon elever i 
årskurs 7 till 9. Lisa är utbildad tvåämneslärare och undervisar i både musik och historia. 
Lena 
Lena har arbetat som musiklärare i grundskolan 18 år och idag undervisar hon elever i årskurs 
4 till 9. Lena är utbildad som musiklärare för grundskolan och gymnasiet. 

4.2.3. Genomförande av intervju 
Första kontakten med informanterna skedde via mail. I mailet presenterade jag mig och mitt 
examensarbete i korta drag och frågade om de ville ställa upp på en intervju. Därefter bokade 
vi tid på lärarnas respektive skolor där intervjuerna senare genomfördes. Informanterna fick 
några dagar innan vårt möte en djupare förklaring om studiens syfte samt de övergripande 
frågeställningar som intervjuerna utgick ifrån. Denscombe (2009) tar upp en fördel med 
personliga intervjuer och menar att de är relativt lätta att arrangera eftersom det räcker med att 
två personer bokar en lämplig tid som finns öppet i kalendrarna. Vidare beskriver Denscombe 
att ett bra tillvägagångssätt för att skapa en avslappnad intervjumiljö är att informanten i god 
tid får veta när, var och hur lång tid intervjun tar.  Jag informerade dessutom om de etiska 
förhållningar som finns och att intervjuerna spelas in men att informanterna kommer vara helt 
anonyma i arbetet (Se rubrik 5.2.5.). Intervjuernas längd varierade en aning men var ungefär 
mellan 25 till 35 minuter långa. Intervjuerna var tidsbegränsade till 40 minuter för att passa in 
i informanternas schema. 

4.2.4. Fenomenografiskt förhållningssätt 
Den analysmetod som använts i denna studie är ett fenomenografiskt förhållningssätt. Att 
utgå från ett fenomenografiskt förhållningssätt betyder att fokus ligger i att undersöka 
människors uppfattning av omvärlden (Patel & Davidsson, 2011). I detta fall handlar det om 
lärarnas uppfattning om deras undervisningsmetoder i ensemblespel samt deras uppfattningar 
om att använda sig av body percussion och stomp som ett verktyg i ensemblespel. Begreppet 
uppfattning är centralt inom fenomenografin och betyder att skapa mening som är det 
grundläggande sättet för att förstå hur omvärlden gestaltas, och att det är utifrån våra 
uppfattningar som vi handlar och resonerar (Patel & Davidsson, 2011). Utifrån intervjuerna 
som transkriberats, har en fenomenografisk analys av transkriptionsmaterialet skett genom 
fyra steg: 1) Bekanta sig med materialet och få ett helhetsintryck; 2) Se och uppmärksamma 
skillnader och likheter i det som är relevant i intervjuerna; 3) Kategorisera uppfattningarna i 
uppfattningskategorier, samt 4) Studera den underliggande strukturen i kategorisystemet 
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(Patel & Davidsson, 2011). Dessutom förklarar Patel och Davidsson att det är viktigt att läsa 
och sortera materialet ordentligt tills mönstren blir tydliga. 

4.2.5. Etiska överväganden 
All kontakt med informanterna har tagits med hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer som betonar fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2012). För att uppfylla 
informationskravet har informanterna fått information om studiens syfte och deras uppgift för 
studien i förväg. Jag har enligt samtyckeskravet inhämtat informanternas samtycke om att 
delta i studien. I enlighet med konfidentialitetskravet har informanterna haft rätt att bestämma 
hur länge och under vilka villkor som de deltagit i intervjun och jag har muntligt förklarat att 
de när som helst fått avbryta intervjun utan att det ska ha medfört några negativa 
konsekvenser eller följder. Avslutningsvis kommer all information om intervjupersonerna att 
vara anonym och endast ämnad för studien vilket uppfyller nyttjandekravet. 
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5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras analysen av lärarnas resonemang, tankar och arbetssätt som 
framkommit under intervjuerna och som berör studiens syfte och frågeställningar. ”Lärarna” 
eller ”alla lärare” syftar till de lärare som deltar i studien. 

5.1. Samspel i ensembleundervisning. 
När det kommer till att undervisa i ensemble och skapa samspel, arbetar alla lärare i huvudsak 
utifrån att spela pop- och rockensemble. Hur lärarna går tillväga för att gå vidare och skapa ett 
samspel i en låt skiljer sig en del mellan lärarna. Lena och Lisa går först igenom den låt som 
ska spelas i helgrupp genom att sjunga låten tillsammans med eleverna, lära ut ackorden på 
gitarr och piano och även att spela låtens trumkomp på knäna. Därefter fördelar lärarna 
instrumenten och Lena har ett system i sin undervisning där hon alltid bestämmer vem som 
ska spela vilket instrument, medan Lisa ibland låter eleverna välja instrument själva.   
 

Jag går igenom i helklass, eller i helgrupp, instrumenteringen och hur man spelar. De får spela 
bas på gitarr och de får lite sådär, trummor på knäna och sådär. Sen så går de till sina instrument 
och så spelar eller så väljer de vad de ska spela för instrument (Lisa). 

 
När Karin undervisar i ensemble brukar hon vanligtvis först presentera den låt som ska spelas. 
Efter att instrumenten fördelats, låter hon eleverna träna enskilt på sina instrument först ett par 
lektioner innan gruppen sluter upp och spelar låten tillsammans. Karin har möjlighet att dela 
upp en stor grupp i mindre ensemblegrupper eftersom skolan har tillgång till flera musiksalar. 
Hon menar att varje elevs instrument får en viktigare roll då när gruppen inte blir så stor. Karl 
däremot delar aldrig in klassen i mindre grupper eftersom han bara har en lokal att tillgå. Han 
har eleverna från att de går i årskurs 3 och börjar redan då med att bygga en musikalisk grund 
för att eleverna ska kunna samspela. Eleverna lär sig enkla ackord på gitarr och piano och från 
det att eleverna går i fyran börjar Karl med att låta eleverna spela enklare låtar tillsammans. 
Alla lärare poängterar att det krävs förkunskaper i sitt instrument eller sång för att det över 
huvud taget ska kunna uppstå ett samspel. Alla lärare nämnde lyssning som en viktig faktor 
för att samspel ska åstadkommas i ensemble. 
 

Sen så är det ju då naturligtvis hur väl man, hur väl lyssnare man är som, när man sitter och 
spelar tillsammans. Hur väl man kan känna in och lyssna på hur de andra spelar så att man inte 
spelar sitt eget race bara (Karl).  

 
Karin, Lisa och Lena pratar om betydelsen av att ha en trygg och välfungerande grupp för att 
uppnå samspel. Lisa och Lena beskriver vikten av att ha en tydlig struktur för att skapa en 
välfungerande grupp. En struktur i undervisningen så att eleverna känner en trygghet i vad 
som ska hända. ”För utan trygghet vågar man inte och då blir det inget samspel.” (Lena). 
Lena går djupare in på vikten av att som lärare försöka hitta smarta vägar till en trygg grupp. 
 

Hitta smarta vägar till trygga grupper tycker jag är helt avgörande. För då minimerar man de här 
utmaningarna eftersom att utmaningarna sitter i osäkerhet. Det som funkar för en lärare, funkar 
ju inte för en annan. Viktigt att skapa ett tillåtande att det får låta lite som det vill från början, det 
gör inget att det blir fel. Och allt eftersom trappar man upp kraven (Lena). 
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Karin och Lisa säger att man som lärare får försöka anpassa undervisningen utifrån varje 
elevs individuella nivå så att det inte blir för lätt och tråkigt eller för svårt för någon. Lena har 
ungefär samma resonemang och menar att det gäller att ha fingertoppskänsla och se vem 
eleven är och se vad eleven behöver. Lena förklarar att hon alltid sätter en elev som kan ett 
instrument mindre bra tillsammans med en elev som kan lite mer på samma instrument. När 
hon ser att eleven som kan mindre behöver hjälp, går hon till den elev som kan mer och ber 
denne visa för Lena hur det ackordet eller låtpartiet ska spelas.  
 

Också ser jag att den här behöver hjälp och jag vet att personen är otrygg, jag vet att det hörs, 
jag vet att alla kommer å märka. Så vad roligt om den personen nu kunde få lyckas, det är ju mitt 
mål. Och då kan jag ju inte gå på den osäkra personen med hela gruppen bakom mig och alla ser 
att jag ska hjälpa just han eller hon. Utan då, då går jag alltid på den som kan till exempel. Det är 
såna knep. Som säg, hur gör du nu, tar du det här G:et, ja var ligger det? Ja just det vars ligger 
det! Och så kollar jo, ja det ligger, för då ser man ju att då gör ju den likadant. Den är ju 
uppmärksam (Lena). 
 

På detta sätt håller hon koll på att eleven med mindre kunskap snappar upp och är med på det 
som hon och eleven med mer kunskap diskuterar. Alltså lär sig eleven utan att läraren 
någonsin behöver peka ut den elev som kan mindre. 

5.2. Ensembleundervisning utifrån body percussion eller stomp. 
Alla lärare framhåller vikten av att känna puls och rytm i ett samspel och tycker att stomp 
eller body percussion är ett arbetssätt som kan stärka eleverna i detta.  
 

Jag tror att man skulle ha väldigt stor nytta av det om man säger på den rytmiska delen. Du 
tränar ju upp rytmiken otroligt bra (Karl). 

 
Både Lena och Karl säger även att arbeta med stomp eller body percussion kan vara ett 
verktyg till att träna upp rytmiken som gör att det blir lättare att spela på ”vanliga” instrument 
också. Lena beskriver att hon jobbar jättemycket med att träna puls och rytm, framförallt i de 
yngre åldrarna. Hon anser att det är väldigt viktigt att i tidig ålder få en förståelse för puls, takt 
och rytm i låtar.  
 

Alltså rytm och puls överhuvudtaget är ju, helt grundläggande för allting man ska göra. Jag 
jobbar jättemycket med det på olika sätt och då kan ju det va ett verktyg (Lena). 

 
Att arbeta med stomp eller body percussion utifrån kursplanen i musik ser alla lärare som ett 
bra verktyg när det kommer till att undervisa i ensemble. I ett ensemblespel uppfattar ingen av 
lärarna att det är någon skillnad i att samspela i pop- och rockensemble än att samspela i en 
ensemble med body percussion/stomp. Lisa och Lena tycker även att det finns utrymme för 
musikskapande och kreativitet, som är en central del i kursplanen för musik, med att musicera 
genom stomp eller body percussion. Däremot anser alla lärare att det inte funkar med att 
arbeta utifrån bara en och samma sak, oavsett om det handlar om pop- och rockensemble eller 
body percussion/stomp. Lena förklarar att man behöver övergå till att använda fysiska 
instrument och använda rösten för att täcka in hela sång- och instrumentdelen, men att arbeta 
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utifrån stomp eller body percussion kan vara en bra grund för elever att komma vidare och 
utvecklas i sitt musicerande. 
 

Det är ju klockrent i sång och speldelen, till alla moment, just eftersom det tränar puls och 
koordination så det är ju som jag säger ett, ett stort verktyg för att komma framåt och vidare i det 
syftet. (Lena) 

 
Lisa ser inga utmaningar med att låta ensembleundervisningen utgå från stomp eller body 
percussion i förhållande till läroplanen.  
 

Nä, det… Utmaningar ser jag väl ing... Alltså du får ju med väldigt mycket. Du får ju med 
ensemblespel, du får med eget skapande, du får ju med det här med inlyssnandet, du får med... 
Ja vet inte vad du menar, utmaningar? Det är ju som bara att bocka av grejer från läroplanen. 
Det är ju bra. Läroplanen nu är ju skriven på ett sånt sätt så att man ska kunna utgå med det 
mesta från ensemblespel, sen ska det ju med lite annat också men va. Det är ju bättre på det 
sättet nu än tidigare, tycker jag (Lisa). 

 
Både Karin och Karl anser att det är viktigt som pedagog att ha erfarenhet och goda 
kunskaper om metodiken för att kunna inspirera elever och lära ut kompositioner skrivna i 
stomp eller body percussion. Karl beskriver att han aldrig skulle jobba med något som 
eleverna inte känner att han behärskar. Karin säger att man som lärare måste kunna presentera 
ämnet på ett bra sätt eftersom eleverna inte är så vana vid det. 
 

Jag som lärare då som inte är så van med det att jag måste kunna, för när man ska göra nånting 
som eleverna inte är så vana vid heller måste man kunna presentera det på ett bra sätt liksom 
sådär. Det är ju en stor fördel om man har då lite erfarenhet (Karin). 

 
Karin nämner även en fördel med att undervisa i ensemble utifrån stomp/body percussion 
vilket är att det inte behövs så mycket verktyg eller instrument. Hon har även erfarit problem i 
att undervisa i ensemble eftersom musiksalar i vissa mindre byskolor inte varit fullt utrustade. 

5.3. Genusskillnader i ensembleundervisning 
Vid spontan eftertanke ser ingen av lärarna några genusskillnader i deras 
ensembleundervisning. Karl upplever att tjejerna tar för sig precis lika mycket som vad 
killarna gör i hans undervisning. Lisa säger att hon tidigare fått pusha fram tjejerna för att de 
skulle våga höras och synas, men idag är det inte på samma sätt. ”Man spelar tjej som kille!” 
Karin säger att hon ibland kan peppa någon tjej till att spela till exempel elgitarr, eftersom 
tjejerna ofta kan vara lite mer försiktiga. Men hon säger också att hon peppar alla till att spela 
och tycker inte att det ska vara någon skillnad. I Lenas undervisning blir det aldrig några 
frågetecken kring instrumentfördelning. Hon har ett system i sin undervisning, när det 
kommer till sång och spel, där hon bestämmer vilka som sjunger och vilka som spelar olika 
instrument. 
 

Så länge vi jobbar med samma material eller låt eller vad de än nu gör. Så har, då så, så då har 
varje person samma uppgift och när vi då byter låt eller grej vi ska göra så fördelar jag om. Så 
jag har liksom full koll, vars ha vi nu ”Kalle”, ja han har spelat det här och det här och det här 
den här terminen och han har sjungit så här många gånger, och så kan jag väldigt snabbt se då, 
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nästa moment, vad ska han då göra? Och det där måste ju gå väldigt fort, för jag har ju många 
grupper och man kan inte tänka ihjäl sig utan jag har som ett system där jag snabbt bara skriver 
in, vad gjorde han eller hon och hur gick det för att jag ska ju bedöma dom också (Lena). 

 
Vid resonemang kring könsstereotypiska instrument ger Karin, Lisa och Karl exempel på 
instrumentfördelning som uppstår om de inte går in och styr i fördelning. Karin tror att 
tvärflöjt är ett instrument som anses typiskt flickigt, medan elgitarr och trummor anses typiskt 
killigt. Lisa säger att under hennes musiklektioner är det inga större skillnader i 
könsfördelningen på instrument, men när det kommer till en högre nivå uppstår det ändå 
skillnad. Hon beskriver att det på hennes skola finns ett husband och där är det i år bara killar 
som spelar. På samma skola finns det en mindre, frivillig sångensemble och där är det bara 
tjejer som är med. Karl ger en beskrivning på liknande situation i hans skola när han låter 
eleverna själva får anmäla sig till en kompgrupp. Då blir det oftast mest killar som spelar och 
tjejer som sjunger. Han förklarar vidare att han konstant jobbar med att få tjejerna att spela 
trummor, elgitarr och bas eftersom dessa anses vara ”killiga” instrument.  
 

Jag tänker väldigt ofta att, det är alltid killarna som vill spela trummor till exempel. Jag försöker 
nästan konstant få en tjej att spela trummor, tjejer att spela elgitarr, tjejer att spela elbas. Så att 
dom också känner att det, jamen det är inte givet att det är killarnas instrument om man säger så. 
Det gör jag medvetet. Fast jag tror inte att eleverna känner det så (Karl). 

 
Lena ger sin bild till varför det finns könsstereotypiska instrument och menar att det beror på 
att det alltid varit männens område. Hon säger vidare att det finns ju alltid undantag, men 
historien och kulturen har sett ut så här i urminnes tider. Lisa är inne på samma spår men 
tycker sig ändå ha sett en positiv trend i att gränserna håller på att suddas ut. Karin tror att en 
anledning till att elgitarr är mer populärt bland killar kan ha att göra med rockkulturen med 
rockgrupper som är väldigt mansdominerad. Karin nämner även att hon tror att det kan finnas 
en påverkan av föräldrar och familjen hemifrån vid val av instrument. 
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6. Diskussion 
I följande kapitel diskuteras inledningsvis under metoddiskussionen de fördelar och nackdelar 
som framkommit gällande val av metod och analys samt studiens tillförlitlighet. Vidare 
diskuteras resultatet i förhållande till sociokulturell teori och tidigare forskning under 
resultatdiskussionen. Slutligen presenteras förslag till fortsatt forskning. 

6.1. Metoddiskussion  
Kvalitativa intervjuer har lämpat sig väl för att undersöka erfarna musiklärares uppfattningar 
om huruvida body percussion och stomp kan vara ett verktyg för att uppnå samspel i 
ensembleundervisning. Detta eftersom syftet med studien var att få deras personliga åsikter 
och erfarenheter inom det område som studien är ämnad för (Patel & Davidson, 2011). I 
intervjuerna har jag utgått från mitt intresse och förförståelse i ämnet och har utefter detta 
tolkat informanternas tankar, intryck, erfarenhet och kunskap om ämnet, vilket är i linje med 
hermeneutiskt synsätt (Kvale & Brinkmann, 2009; Patel & Davidson, 2011).    
 
Personliga intervjufärdigheter har stor betydelse för kvalitén i en kvalitativ intervju och det är 
viktigt att hinna skapa en god och öppen stämning med intervjupersonen (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Jag är en mycket oerfaren intervjuare men har hela tiden utgått från att 
vara mig själv och försökt skapa ett naturligt samtal under intervjuerna. Jag har låtit tystnad 
vara en naturlig företeelse under intervjuerna och inte försökt forcera fram intervjun vilket är i 
enlighet med Denscombes (2009) tankar kring intervjuteknik: ”Den skicklige intervjuaren står 
ut med tystnad under samtalet” (Denscombe 2009, s. 253). På samma sida skriver han om att 
en skicklig intervjuare är expert på att sufflera, vilket varit en egenskap jag ibland saknat 
under intervjuerna. Jag har under transkriberingen märkt att jag låtit tystnaden vid enstaka fall 
gå för långt och därför bromsat intervjuns flyt en aning. Eftersom intervjuerna hade en låg 
grad av strukturering, näst intill ostandardiserade, fick informanterna relativt öppna frågor 
och fick god tid på sig att reflektera och formulera (Patel & Davidson, 2011). Detta gav även 
mig som intervjuare möjlighet att ställa följdfrågor utifrån respondenternas svar.  
 
Att boka och komma överens med informanterna om tid och plats har fungerat smidigt. Detta 
eftersom jag i god tid gett förslag på veckodagar som passat mig och sedan låtit informanterna 
komma med förslag om tider. Denscombe (2009) tar upp fördelar med personliga intervjuer 
och menar att de är relativt lätta att arrangera eftersom det räcker med att två personer bokar 
en lämplig tid som finns öppet i kalendrarna. Intervjuernas mötesplatser har varit på 
respektive informants arbetsplats där de själva fått valt en lämplig lokal för intervju. 
Intervjuns längd har jag i förväg föreslagit i samtycke med informanterna för att passa in 
deras schema. Under själva intervjuerna har jag varit noga med att hålla dessa. Detta är i 
enlighet med vad Denscombe (2009) anser är ett bra tillvägagångssätt för att skapa en 
avslappnad intervjumiljö där både informanten och intervjupersonen vet i förväg när, var och 
hur länge intervjun sker. En strävan har varit att försöka skapa ett vardagssamtal i en 
avslappnad miljö vilket är i linje med en halvstrukturerad livsvärldsintervju som Kvale och 
Brinkmann (2009) beskriver. I och med detta har rollerna i samtalen varit jämställda och inte 
fokuserat på just frågor och svar, utan fungerat som ett informellt samtal. Jag tror att detta 
medfört att informanterna gett mer personliga svar snarare än de svar som de trodde att jag 
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ville höra. En annan fördel med personlig intervju är att de uppfattningar och synpunkter som 
kommer till uttryck har sitt ursprung endast från en källa; den intervjuade. Det är enklare att 
transkribera en intervju när samtalet endast involverar en deltagare enligt Denscombe (2009).  
 
I studien har jag utifrån ett fenomenografiskt förhållningssätt studerat informanternas 
uppfattningar om deras undervisningsmetoder i ensemblespel, samt deras uppfattningar om att 
använda body percussion och stomp som verktyg i ensemblespel. Patel och Davidson (2011) 
förklarar att fenomenografiskt förhållningssätt betyder att fokus ligger i att undersöka 
människors personliga uppfattningar om omvärlden. Eftersom jag varit ensam i arbetet har det 
medfört att det endast är min tolkning och analys av informanternas uppfattningar som legat 
till grund för studien, vilket skulle kunna sänka studiens validitet. Detta är något som Kvale 
(1997) tar upp och skriver att som ensam forskare är det lätt att förlora greppet om sin egen 
subjektivitet. Jag har ibland saknat en partner insatt i ämnet att diskutera intervjudata med. 
Denna studies validitet ligger i att studiens metod beskrivits grundligt i metodkapitlet i 
enlighet med Patel och Davidson (2011). 
 
Analys av transkriptionsmaterialet har skett genom fenomenografisk analys vilket genomförts 
via fyra analyssteg (Patel & Davidson, 2011). Analysen har jag försökt utföra så noggrant 
som möjligt. I drygt en och en halv vecka har jag steg för steg analyserat två timmars 
intervjumaterial och slutligen sammanställt ett slutresultat. En nackdel med kvalitativ intervju 
är att det är tidskrävande. Utskriften och analysen av intervjudata tar lång tid innan det visar 
något resultat (Denscombe, 2009). En ytterligare viktig aspekt att ha i åtanke vid personlig 
intervju är att intervjun baseras på vad informanten säger, inte alltid vad de gör (Denscombe). 
Jag upplevde ibland att informanterna var mer benägna att svara hur musiklärare tänkte 
generellt, istället för att svara på hur de själva tyckte och tänkte på vissa frågor. Jag gav 
information om anonymiteten i arbetet inför intervjuerna men borde kanske varit ännu 
tydligare om detta.  
 
Ljudinspelning av intervjuerna har skett i fullaste samtycke med informanterna och min 
upplevelse var att ingen av dessa tycks ha påverkats av att samtalet spelades in. Enligt 
Denscombe (2009) så ska ljudupptagning inte innebära någon större störning om det används 
på ett försiktigt och hänsynsfullt sätt, vilket jag på bästa möjliga sätt försökt uppnå. En 
nackdel är att det endast fångar in ljudet av intervjun och missar då den icke-verbala 
kommunikationen och andra kontextuella faktorer som videodokumentering istället hade 
fångat in. Vanligtvis används sällan videokamera vid forskningsintervju eftersom den har en 
påträngande och störande inverkan som avhåller forskare från att använda videokamera 
(Denscombe, 2009). Under intervjuerna har jag alltid haft dubbla inspelningsapparater för att 
minska risken för teknikstrul. Detta bidrog till en väldigt liten risk att gå miste om viktig 
information om en inspelningsutrustning hade lagt av. Denscombe (2009) tar upp att en 
intervju är en engångsföreteelse. ”Om utrustningen inte fungerar kan du knappast förvänta dig 
att intervjupersonen går igenom hela diskussionen en gång till” (Denscombe 2009, s.259). 
Eftersom intervjuerna spelats in har jag kunnat ge informanten fullt fokus och därmed varit 
flexibel med frågornas följd och även kunnat ställa relevanta följdfrågor. Kvale och 
Brinkmann (2009) förklarar att utan inspelningsutrustning tvingas intervjuaren att föra 
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omfattande anteckningar som kan störa det fria samtalsflödet. Att behålla den röda tråden, att 
kunna ha förmåga och möjlighet att leva sig in informanten samt att behärska språkbruk, 
gester och kroppsspråk som intervjupersonen kan relatera till är viktiga faktorer för att locka 
fram den mest relevanta informationen (Denscombe, 2009; Patel & Davidson, 2011).  

6.2. Resultatdiskussion 
Alla lärare nämnde lyssning som en viktig faktor för att ett samspel ska åstadkommas i en 
ensemble. Gillis (2012) menar att aktivt lyssnande som musiker i ensemble är en huvudpelare 
inom ensemblespel. Ett ensemblespel, oavsett ensembleform, innebär att varje individs 
prestation vävs in i en helhet där alla medverkande måste lyssna på varandra och samarbeta 
för att ett bra samspel ska uppnås. Dysthe (2003) förklarar att kunskap konstrueras i huvudsak 
genom samarbete i en kontext och att lärande ständigt sker i sociala sammanhang och uppstår 
inte huvudsakligen genom individuella processer. Detta går att relatera till ensemblespel där 
varje individs prestation vävs in i en helhet och därmed blir aktivt lyssning och samarbete 
oumbärligt för att uppnå samspel. Något som Stålhammar (1995) poängterar och skriver om 
är nödvändighet av samarbete mellan individer i musikundervisning. I kursplanen i musik står 
det att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet för 
att samarbeta med andra, bearbeta, skapa samt framföra musik. Hur väl man kan känna in och 
lyssna till hur andra spelar är en av de viktigaste faktorerna i ett samspel anser en av lärarna.  
 
Större delen av lärarna resonerade om vikten av att se eleverna och kunna individanpassa 
undervisningen utefter varje elevs behov, detta är i enlighet med Lgr11. Karin och Lisa pratar 
mer om att anpassa undervisningen så att det inte blir för lätt eller för svårt för någon 
musikaliskt tekniskt. Stålhammar (1995) pratar om att musikundervisning i grundskolan 
innefattar elever med olika bakgrunder och kunskaper och att det för läraren gäller att nå så 
många som möjligt, oberoende av elevernas musikaliska nivå. En av lärarna pratar djupare 
om att se eleven som person och dess behov. Johansson (2005) framhäver att olika 
ensemblekonstellationer har olika mål och därmed skiftande behov. Han förklarar vidare att 
ensemble är ett ämne som alltid måste utvecklas och anpassas efter eleverna i gruppen. 
Hanken och Johansen (1995) beskriver att musik är ett komplext ämne att skapa lärande och 
utveckling i förhållande mellan människa och musik. Detta innebär enligt Hanken och 
Johansen att musikläraren måste kunna tillrättalägga sin undervisning för att eleven på bästa 
sätt ska kunna utvecklas som musiker och människa.  
 
En av frågeställningarna i detta arbete syftar till att undersöka lärares uppfattningar om hur 
samspel i musik kan åstadkommas. I resultatet framhåller de intervjuade lärarna vikten av en 
trygg och välfungerande grupp för att samspel ska kunna åstadkommas i ensemblespel. I 
ensemblespel krävs interaktion och samarbete för att skapa samspel och lärande vilket kan 
kopplas till att lärande sker genom deltagande i praxisgemenskap (Dysthe, 2003). Lärande 
sker genom interaktion inom olika sociala sammanhang och att människor med hjälp av 
redskap agerar och integrerar med varandra (Säljö, 2005; Dysthe, 2003). Musiken och 
instrumenten blir i detta fall redskapen för utveckling och lärande. Lärarna i studien är inne på 
att försöka anpassa undervisningen utifrån individerna i gruppen och som Lena säger, gäller 
det att som lärare ha fingertoppskänsla och att det som funkar för en lärare funkar inte för en 
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annan. Johansson (2005) skriver om gruppdynamik och menar att den ena gruppen aldrig är 
den andra lik. Varje grupp är summan av dess delar och har en karaktär och styrka i sig själv. 
Enligt Lena är trygghet en viktig faktor för att skapa god gruppdynamik. ”Utan trygghet vågar 
man inte och då blir det inget samspel” (Lena). Musikundervisningen ska ge eleverna 
möjlighet att utveckla sin tilltro till sin förmåga att spela, samt ett intresse för att utveckla sin 
musikaliska kreativitet (Lgr11, 2011). Dysthe (2003) skriver om situerat lärande ur ett 
sociokulturellt perspektiv och menar att delta och känna sig uppskattad i en grupp ger 
motivation för fortsatt lärande. Zimmerman Nilsson (2009) är inne på samma spår och menar 
att musikundervisningen är social aktivitet som bör bidra till elevens självuppskattning och 
självkännedom genom ökad kompetens i musicerande. Lena har en metod för att slippa peka 
ut en elev i gruppen eller klassen som hon ser är i behov av hjälp. Hon sätter denne elev 
tillsammans med en elev som kan mer och kan på så vis diskutera hur man ska spela, hur 
ackordet ska tas med eleven som kan mer. Samtidigt håller hon koll på att eleven med mindre 
kunskap fångar upp och lär sig av det hon och eleven med mer kunskap diskuterar. Strandberg 
(2006) beskriver den proximala utvecklingszonen och förklarar att läraren kan hjälpa elever i 
behov av extra stöd genom att en mer kunnig elev, inom samma område, kan hjälpa sina 
gruppkamrater som inte är på samma nivå. Den närmsta utvecklingszonen där potentialen för 
en elevs utveckling ligger mellan vad den kan klara av själv och vad den kan klara av med 
hjälp av någon som kan lite mer (Vygotskij 1979; Strandberg 2006). I en väl fungerande 
ensemble anser jag att proximal utvecklingszon är beläget hela tiden. Läraren kan hjälpa 
elever i behov av extra stöd och en mer kunnig elev, inom det relevanta området, kan hjälpa 
sina ensemblekamrater som inte är på samma nivå. Schenk (2000) är inne på samma område 
och menar också att vi som lärare aldrig får glömma vikten av imitation och förebilder.  
 
En del i syftet med detta arbete var att ur ett lärarperspektiv beskriva hur body percussion och 
stomp kan vara ett medel för att uppnå samspel i ensembleundervisningen. Alla lärare i 
undersökningen låter ensembleundervisningen utgå från att spela pop- och rocklåtar och 
försöker se till att instrumenteringen fördelas jämnt mellan eleverna under terminen. Alla 
lärare var även väldigt eniga och nämnde att undervisning i ensemble utifrån body percussion 
och stomp skulle stärka eleverna i att känna puls och rytm, vilket alla ansåg som 
grundläggande faktorer för att kunna musicera. Gottberg (2009) förklarar att puls, takt och 
rytm är musikens byggstenar och menar att det mesta i musik har med tid att göra. Bjørkvold 
(2005) går djupare in i ämnet och menar att vi föds till musisk människa och redan från 
fosterstadiet i mammans mage omges vi av kroppens puls. När vi senare växer upp och bland 
annat börjar gå, använder vi koordinerade, rytmiska rörelser och så småningom börjar vi 
kommunicera med ord som förefaller i bestämda rytmer (Bjørkvold 2005; Gottberg 2009). 
Min tolkning är att lärarna tror att body percussion skulle kunna bryta av den traditionella 
uppbyggnaden av ensemblespel, alltså att musicera i pop-/rockensemble, och vara ett enklare 
medel för musiklärare att skapa samspel i ensembleundervisningen. Bodin Eriksson (2011) 
har sammanställt egna kompositioner utifrån body percussion för att just kunna koncentrera 
arbetet med rytmik och interpretation i en ensemble, utan att hindras av instrumenttekniska 
svårigheter. Schenk (2000) är inne på en liknande teori och skriver att fysiska hinder kan 
försvåra ett ensemblespel. Det är därför viktigt att som lärare kunna förenkla, utan att 
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förminska elevens värdighet i ensemblerollen, för att bibehålla lusten att musicera och därmed 
uppleva samspel. 
 
Utifrån kursplanen i musik ansåg alla lärare att body percussion och stomp är ett bra verktyg 
när det kommer till att undervisa i ensemble. Ingen av lärarna såg någon musikalisk skillnad i 
att samspela med pop- och rockensemble än att samspela i en ensemble med body percussion 
och stomp. ”Det är ju klockrent i sång och speldelen, till alla moment, just eftersom du tränar 
puls och koordination så det är ju som jag säger ett, ett verktyg för att komma framåt och i 
vidare i det syftet” (Lena). I kursplanen för musik är musikskapande och kreativitet centrala 
delar, vilket även Lena och Lisa påpekade. Ur centrala innehållet för ämnet musik ser jag tre 
mål som mest relevanta i studien utifrån min tolkning av det lärarna resonerat kring. 
 

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som 
byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande 
instrumentation (Lgr11, s.102). 
 

Lärarna nämner att genom body percussion och stomp finns det möjlighet för eleverna att 
utföra musikskapande. ”Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer” (Lgr11, 
s.102). Alla lärare nämnde lyhördhet som en huvudfaktor för att skapa ett samspel i en 
ensemble. Bodin Eriksson (2011) förklarar att bästa sättet att arbeta med body percussion är 
att ensembleläraren lär ut på gehör. ”Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer 
kombineras” (Lgr11, s.102). Utifrån egen erfarenhet ingår det mycket teater och scenisk 
gestaltning av musikstycken skrivna för just body percussion eller stomp. Eftersom det i 
användandet av body percussion och stomp inte ingår toner eller ackord, tror jag att musiken 
skulle upplevas monoton och tråkig om det inte förstärktes med humor och kroppsliga 
uttryck. Karin nämner även body percussion som ett bra verktyg för att uppnå samspel i 
skolor som kanske inte har fullt utrustad skolsal. Skolan är skyldig att ge elever möjlighet att 
uppfylla kunskapskraven i läroplanen (Skollag, 2010:800). Där står även att utrustning ska 
finnas för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. Karin nämner att hon tidigare 
erfarit att det i vissa mindre byskolor inte funnits tillräcklig utrustning för att kunna utföra ett 
ensemblespel. I ett sådant fall ser jag body percussion och stomp som ett hjälpmedel och en 
möjlighet till att skapa ett ensemblespel, eftersom det inte behövs en fullt utrustad musiksal. 
Det framgår även i NU03 (Skolverket, 2005) att musiklärare upplever att de har för lite 
instrument i deras musiksalar.  
 
När elever själva fått välja instrument vid ensemblespel upplever alla lärare en skillnad på 
instrumentval mellan könen. Utifrån skolans värdegrund ska skolan aktivt och medvetet 
främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter (Lgr11). Enligt Borgström Källén (2014) 
finns det normer utifrån könstillhörighet som påverkar rollfördelningar i en ensemble vilket 
utgörs i form av att tjejerna sjunger och killarna spelar instrumenten. Hon beskriver även att 
elever självmant men också påverkade av lärare och omgivning, placerar sig i ensembleroller 
för vad som är enligt normerna. Det absolut vanligast förekommande var enligt Karl, Lisa och 
Lena att tjejerna gärna sjunger och killarna helst spelar instrumenten trummor, gitarr och bas. 
Karlsson (2002) har i sin studie uppvisat en sned fördelning i instrumentval mellan kön i 
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åldrarna före gymnasiet. Pojkar var överrepresenterade i val av instrument som används i 
rockensemble, medan flickor oftare än pojkar angett att de sjungit i ensemble under 
musikundervisning. Enligt Green (1993, refererad i Karlsson, 2002) begränsas båda könen i 
sina musikaliska val på grund av olika genrer och instruments genusnormer. Green beskriver 
en musikalisk transvestitism och förklarar en rädsla för att gå in i det andra könets territorium. 
Detta har inneburit ett hinder för de flesta killar i att engagera sig i klassisk eller annan 
traditionell musik, medan tjejer undvikit områden som gäller teknologi och populärmusik. 
Även om det enligt lärarna idag råder en skev inställning bland eleverna till vad som enligt 
normerna anses vara könsstereotypiska instrument, upplever lärarna att inställningen ändå 
förändrats en hel del under de senaste åren. Karin och Lisa upplever att de inte längre behöver 
pusha tjejer lika mycket till att våga höras och synas i musiksalen lika mycket som de behövt 
tidigare. ”Man spelar kille som tjej!” (Lisa). Just trummor och slagverk är instrument som 
enligt normen ses som manliga instrument och något som lärarna också exemplifierar. En 
förklaring till detta menar Borgström Källén (2014) är att det finns en norm och ett utrymme 
där pojkar får mer plats att få höras och synas i en ensemble. Björck (2011, refererad i 
Borgström Källén, 2014) ger en ergonomisk förklaring till varför trummor anses som typiskt 
”killigt” instrument. Ett trumset kan sägas fungera som en symmetrisk symbolisk position 
som förkroppsligar, med öppen kropp i bredbent position, ett normativt maskulint 
platstagande.  
 
Jag har några gånger undervisat ensemble genom att låta ensembleundervisningen utgå ifrån 
body percussion. Av mina erfarenheter och utifrån studien Kårén och Arvinder (2014) har jag 
uppmärksammat att metoden body percussion är en relativt könsneutral arbetsmetod. Största 
delen av deltagarna, både killar och tjejer, har deltagit på lika villkor. Men som Borgström 
Källén (2014) framhåller i sin studie var min upplevelse att större delen av tjejerna hade en 
mer försiktig attityd, trots att jag upplevde ett lika stort engagemang som hos killarna. 

6.2.1. Förslag till fortsatt forskning. 
Informanterna i studien såg body percussion och stomp som en intressant och bra metod för 
att åstadkomma samspel i musik i grundskolan. En tanke som slagit mig är om detta även kan 
vara en metod som kan underlätta för människor med funktionsnedsättning att åstadkomma 
samspel. Metoden är anpassningsbar utefter grupp och musikalisk nivå såväl som fysiska 
hinder. Finmotorik är ej nödvändigt och människor med till exempel endast en fungerande 
arm kan vara med i samspelet lika mycket som alla andra. Ett förslag till fortsatt forskning är 
därför att undersöka hur denna metod kan underlätta samspel i grupp för människor med 
funktionsnedsättning.



 A 

Referenser 
Bjørkvold, J. (2005). Den musiska människan. (2., [rev. och utvidgade] uppl.) Stockholm: 

Runa. 
Björck, C. (2011). Claiming space: discourses on gender, popular music, and social change. 

Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2011. Göteborg. 
Bodin Eriksson, J. (2011). Body Percussion. Gehrmans Musikförlag. 

Borgström Källén, C. (2014). När musik gör skillnad: genus och genrepraktiker i samspel. 
Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2014. Göteborg. 

Brilioth, E-G. Percussion. 
http://www.ne.se.proxy.lib.ltu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/percussion, 
Nationalencyklopedin, hämtad 2015-02-23 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Dysthe, O. (red.) (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Ek, S.R. (2015) Ensemble. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ensemble. 
Nationalencyklopedin, hämtad 2015-01-27. 

Gillis, G. (2012) Active listening within the performing ensemble. Canadian Music Educator. 
Vol. 53 nr 4, s. 37-39.  

Green, L. (1993). Music, gender and education. A report on some exploratory research. 
British Journal of Music Education. Vol. 10, s. 219-253. 

Gottberg, J. (2009). Musiken och rytmiken i praktiken. Stockholm: Sveriges Utbildningsradio 
i samarbete med Rikskonserter. 

Hanken, I.M. & Johansen, G. (2013). Musikkundervisningens didaktikk. (2. utg.) Oslo: 
Cappelen Damm akademisk. 

Johansson, L. (2005). Ensembleledning: ledarskap i mindre musikgrupper. Lund: 
Studentlitteratur. 

Karlsson, M. (2002). Musikelever på gymnasiets estetiska program: en studie av elevernas 
bakgrund, studiegång och motivation. Diss. Lund: Univ., 2002. Malmö. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun (2. uppl.). Lund: 
Studentlitteratur.  

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
Kårén, E. & Arvinder, M. (2014). Beat It. Luleå Tekniska Universitet. 

Naranjo, F.J.R. (2013) Science & art of body percussion: a review. Journal of human sport & 
exercise Vol. 8 nr 2, s. 442-457. 

Patel, A. (2007). Music, language and the brain. New York: Oxford University Press.  
Patel, R. & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning (4., [uppdaterade] upplaga). Lund: Studentlitteratur.  
Schenck, R. (2000). Spelrum: en metodikbok för sång- och instrumentalpedagoger. Göteborg: 

Ejeby. 



 B 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
Stockholm: Skolverket.  

Skolverket (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Musik, ämnesrapport till 
rapport 253. Stockholm: Skolverket. 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  

Strandberg, L. (2006). Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar. Stockholm: 
Norstedts akademiska förlag. 

Stålhammar, B. (1995). Samspel: grundskola - musikskola i samverkan: en studie av den 
pedagogiska och musikaliska interaktionen i en klassrumssituation = [Interplay] : 
[school and music school in collaboration] : [a study of pedagogic and musical 
interaction in a classroom situation]. Diss. Göteborg: Univ.. Göteborg. 

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 
Säljö, R. (2005). Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. 

Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.  
Vygotskij, L. (1978). Mind in society: the development of higher psychological processes. 

Cambridge, Mass.: Harvard U.P.  
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer - inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/H0014.pdf  
Zimmerman Nilsson, M-H. (2009). Musiklärares val av undervisningsinnehåll. Diss. 

Göteborg: Göteborgs universitet. ISBN: 978-91-977757-9-3  
  



 C 

Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
Introduktion, förklara syftet och forskningsetiska principer. 
 
Konfidentialitet 
(Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet 
och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. ) 
     
Namn: 
 
Utbildning? 
 

Hur många år som musiklärare i grundskolan? 
 

Vilka åldersgrupper har du nu? 
 

Samspel/Ensemblespel 
 

• Hur definierar du ett samspel? 
 
 

• Vad uppfattar du som avgörande faktorer i ett samspel? 
 
 

• Hur brukar ett samspel gestaltas/se ut i ditt klassrum? 
 
 

• Med tanke på genus, vilken eller vilka metoder använder du för att inbjuda alla till att 
spela? 
 

• Har du några genvägar för att eleverna ska få uppleva samspel? 
 

 
Möjligheter och utmaningar i förhållande till läroplanen 
 

• Vilka svårigheter har du stött på när du ska undervisa i ensemble? 
• Hur löser du svårigheterna? 

 
 

• Vad ser du för möjligheter med att låta ensembleundervisning utgå från 
bodypercussion-, stomp-, eller slagverksensemble? 

 
 

• Vad ser du för utmaningar med att med att låta ensembleundervisning utgå från 
bodypercussion-, stomp-, eller slagverksensemble? 

 
 



 D 

• (Vilka möjligheter ser du i att undervisa bodypercussion i förhållande till 
läroplanen?) 

Styrdokument 
 

• På vilket sätt anser du att man kan uppnå kunskapskraven gällande samspel med hjälp 
av bodypercussion? 

 
 

• Med lite fantasi kan man täcka in det mesta bland kunskapskraven med 
bodypercussion. Men vilka andra aktiviteter anser du krävs för att täcka hela 
kursplanen?  

 
 
Övrigt 
 

• (Har du upplevt könstypiska instrument?) 
• Är det något du vill tillägga?  

 

 


