
EXAMENSARBETE
2005:02 MUH

ERIK GENBERG
FREDRIK HALLIN

Jag vill också
spela i ensemble!

En undersökning om jazz- och rocklärares
syn på ensemblespel

Luleå tekniska universitet

MUSIKHÖGSKOLAN I PITEÅ
Musikpedagogik

2005:02 MUH • ISSN: 1402 - 182X • ISRN: LTU - MUH - - 05/2 - - SE



Abstrakt 
 
Syftet med vårt arbete är att undersöka om jazz- och rocklärares syn på ensemblespel. Som bakgrund 
har vi använt oss utav litteratur som berör ensembleundervisningens musikaliska och sociala funktion, 
instrumentundervisningens funktion, jazz- och rockhistoria och kommunala musikskolans historia.  
För att undersöka detta valde vi att intervjua fyra olika jazz- och rocklärare ifrån olika bakgrund. Två 
av lärarna intervjuade vi per telefon och två av lärarna träffade vi personligen för att intervjua. Vi har 
kommit fram till att lärarna i fråga använder sig utav olika metoder för att i instrumentundervisningen 
sikta mot ensemblespel. Det har även visat sig att många av lärarna använder sig utav förinspelade 
bakgrunder för att eleverna ska få en känsla av samspel. De flesta av lärarna vi intervjuade lägger 
vikten vid repertoar i stället för övningar.  
 
 
 
Nyckelord: Ensembleundervisning, Instrumentundervisning, övning, musicerande, Genrekännedom, 
plankning 
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Bakgrund 
 

Inledning 
 
Jag heter Fredrik Hallin och är uppvuxen i Släppträsk som är en liten by ungefär två mil utanför 
samhället Malå. Min musikaliska vandring började på kommunala musikskolan i Malå, där jag spelade 
piano. Efter ett tag ledsnade jag på detta och fick en gitarr av min mor på min tolfte födelsedag. Jag 
började ta gitarrlektioner tillsammans med en kamrat och insåg snart att det var mycket trevligare att 
spela tillsammans med någon än att spela själv. I och med detta skaffade jag mig en elgitarr och 
startade mitt första band tillsammans med en kamrat som spelade trummor. När det blev dags för 
gymnasiet beslöt jag mig för att söka in på det estetiska programmet i Lycksele på elgitarr. Där gick 
jag i tre år för att utvecklas musikaliskt. Det var också där jag första gången fick möjlighet att spela i 
ett semiprofessionellt band som faktiskt tjänade pengar. Under det tredje året gled jag mer och mer in 
på sång och sökte mig till Mellansel folkhögskola för att studera på instrumentet sång. På grund av 
stort pengabehov startade jag ett dansband med några av mina klasskamrater och lusten att spela med 
andra tilltog. Efter tre år på den utbildningen sökte jag vidare till musikhögskolan i Piteå där jag nu 
studerar. Mitt intresse för ensembleundervisning tilltog när jag började diskutera med Erik Genberg 
om hur instrumentkurserna var upplagda. Då insåg jag att det fanns ett behov av att ta reda på om det 
är möjligt att integrera ensemble i instrumentundervisningen. 
 
Jag heter Erik Genberg och kommer ifrån en by utanför Lycksele som heter Svanamyran. Jag började 
min musikaliska bakgrund med att spela gitarr. Min fyra år äldre syster fick en akustisk gitarr i 15 års 
present, men det var jag som började spela på den. Redan när jag lärt mig mina första ackord ( D och 
A7 om jag inte minns fel) gick jag in i köket för att spela tillsammans med familjen. Känslan av att 
spela musik tillsammans (d.v.s. samspel) var stark redan från början. I och med att jag sedan gick över 
till elbas, som numera är mitt huvudinstrument, insåg jag att det helt enkelt inte går att spela själv. 
Ganska omgående tröt motivationen och intresset svalnade. Det var då jag började spela i mitt första 
band "Hedgehogs". Vi var lärarledda och nivån på det vi spelade var bra. Glädjen av att spela tillsam-
mans var stor och utvecklingen var lavinartad. Detta hände i åttonde klass och mitt basplinkande hade 
helt plötsligt blivit musik, vad hade hänt? Senare i livet har jag insett att det var just samspelet som 
gjorde det. Inte bara musicerandet, det sociala bidrog också till en lustfylld känsla. Efter det gick jag 
musikgymnasium där jag spelade ensemble och hade instrumentlektioner vilkas syfte jag aldrig 
förstod. Eftersom det vi spelade på ensemblelektionen var någonting helt annat och hade en helt annan 
svårighetsgrad än innehållet på instrumentlektionen, upplevde jag de båda som två helt skilda saker. I 
och med detta och min numera kommande roll som musiklärare både på instrument och i klass har jag 
insett att den riktiga musikaliska utvecklingen sker i ensemblesituationen. Därav väcktes intresset; hur 
kan man väva in ensemblespel på instrumentlektionerna? Min första tanke var att instrumentlektionen 
är en sak och ensemblespel en annan. Men när jag tillsammans med Fredrik Hallin började ”spåna på 
ämnet” slog det oss att ensemblelektion och instrumentlektion hör ihop, men frågan var hur? 
 
Vi anser att ensemblespel är viktigt och tror därför att lärare och elever bör jobba mot ensemble på 
instrumentlektionerna. Utifrån egna erfarenheter har vi båda känt att det saknas en stor del i 
instrumentundervisningen. Instrument som trummor och bas är i regel inga solistiska instrument utan 
fungerar i stället som fundament/grundstomme i samspelet mellan olika musiker. Skulle lärarens roll, 
på en instrumentlektion, kunna vara att fungera som en länk mellan eleven och ensemblen, och på 
vilket sätt förekommer detta? Vi tror att detta ”länk-tänk” är viktigt att applicera på alla 
instrumentgrupper. Arbetar lärare med denna vision? I arbetet tänkte vi försöka ta reda på om det ena 
måste utesluta det andra, eller om de går att integrera i varandra.  
 
I den fortsatta bakgrunden vill vi ta upp teorier och begrepp som belyser just ensemble och 
instrumentundervisning samt försöka få klarhet i huruvida det finns något samband mellan de båda. 
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Varför börjar människor spela musik? 
 
I historiskt perspektiv har alltid musik varit förknippat med bland annat fest och glädje tillfällen. 
Människan använde sig av musik då hon sökte kontakt med sina gudar och i många andra 
ceremoniella riter (Nordström, 1989). 
 

De första tonerna fanns omkring människan i hennes vardag: När vinden blåste i vassen, och ett avbrutet vasstrå blev 
till ett blåsinstrument, uppkom en ton. Kanske upptäckte man att det kunde bli olika toner, och att det berodde på att 
stråna var olika långa och tjocka. I träden sjöng fåglarna och det var en mängd läten som fyllde luften. Det kunde vara 
spännande att försöka imitera de utsirade melodierna! (s.26). 

 
Musik används ofta som en del i kontakten mellan människor. Att själv hänge sig åt att musicera 
innebär en direktkontakt med musiken. Levande musik är kommunikation människor emellan. 
Människan har alltid haft någon form av längtan efter att uttrycka sig på mer än ett sätt. Med hjälp av 
musik fick de ett ytterligare sätt att kommunicera med andra. Så är det även i dag. Vi verkar ha någon 
sorts längtan efter att spela med varandra och inte bara för oss själva (Nordström, 1986). 
 

Jazzens och rockens historia 
 
För att ge en bakgrund till hur jazz och rock traditionen kommit in i skolan, väljer vi att beskriva 
jazzens och rockens historia. Först i en kortfattande presentation av jazzens och rockens förhistoria 
följt av hur de båda har kommit in i skolväsendet.  
 
Den tidigaste Afroamerikanska musiken uppstod i och med att slavhandeln i Amerika tilltog. På 
bommullsfälten sjöng arbetarna så kallade ”work songs”. När sedan slavarna blev fria, efter det 
amerikanska inbördeskriget, blev många svarta människor utan arbeten och fick försörja sig på en rad 
olika sätt. Under 1800-talet och början av 1900-talet föddes blues, spirituals, ragtime och senare 
jazzmusik ur mötet mellan svart och vit musik. Man bör inte se det som att jazzen uppstod ur blues, 
spirituals eller ragtime däremot att den tog intryck från de olika stilarna. Spirituals växte sig stor under 
1900- talet och utvecklades till gospel. Både spirituals och gospel har gjort starka intryck på många 
andra afroamerikanska genrer bland annat soul. Under 1940-talet blev bluesen elektrifierad och 
kallades i folkmun för ”rythm and blues”. På 1950-talet bytte en amerikansk discjockey namn 
på ”rythm’ n’ blues” till ”rock’ n’ roll”, och rockmusiken föddes ur bluesen. Även countryn hade en 
viss påverkningsgrad på hur rockmusiken formades då vit country och svart blues blandades 
(Johansson, 1996). 
 
Under mitten av 1950- talet slog rocken igenom på allvar genom artister som Elvis Presley och Chuck 
Berry och Little Richard. På slutet av 1950- talet blev rocken mera utslätad och fick en 
nedgångsperiod. Den vita rockmusiken var ganska polerad och sjöngs av populärsångare, medan den 
svarta rocken städades till och fick namnet uptown rytm n’ blues. Ungefär samtidigt fick den gamla 
rockmusiken en pånyttfödelse genom nya artister som Eddie Cochran och Buddy Holly, som 
vidareutvecklade den (ibid). 
 
Vid 1960-talets början var rocken relativt död och ett nytt samlingsnamn för musiken blev ”Pop”. Den 
slog igenom med band som The Beatles i England och The Beach Boys i USA. Båda dessa band var 
glada och oskuldsfulla under början av 1960- talet. På den andra hälften av 1960-talet kom flower 
power eran med sin psykedeliska musik, som trots ett kopiöst drogmissbruk gav många musikaliska 
experiment. Samtidigt växte den naiva popen till en mognare musik som vi i dag känner till som Rock. 
I 1970-talets rock kom det till en hel del nya stilar. Vissa stilar som symfonisk rock och jazzrock med 
artister som David Bowie och Queen, var komplicerade medan andra stilar som disco 
och ”tuggummipop” var mer lättlyssnad musik. En viktig stil som befann sig i båda lägren var 
hårdrock. I hårdrockstraditionen kom många band ifrån Storbritannien bland annat Black Sabbath och 
Led zeppelin.  Det kom två helt nya stilar som kom att påverka rocken under 1970-talet och framåt, 
nämligen punk med band som Sex Pistols och reggae med artister som Bob Marley (ibid). 
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Under 1980-talet hände det otroligt mycket med rock- och popmusiken. Om 70-talets musik var 
splittrad och slet åt olika håll så kan man säga att 80-talets musik blev allt mer enhetlig. Musiken blev 
lättillgänglig och människor runt hela världen kunde komma i kontakt med samma låtar. Syntarna fick 
en viktig roll i princip alla inspelningar och trummaskiner började användas i stället för vanliga 
trumset. Artister blir mera vanligt än band till exempel Madonna, Prince och Michael Jackson (ibid).  
 
På 1990-talet kom det nya trender inom musiken som till exempel house, techno, hip-hop och grunge. 
Musiken kommersialiserades mer och mer medan Rockens skitiga sound polerades och blev mer 
lättlyssnad. Grunge var den enda stilen som gick emot trenden med polerat sound. Den kom till som 
en protest på den välproducerade hårdrocken precis som rocken hade kommit till under tidigt 70-tal. 
På slutet av 90-talet kunde man ana att rocken skulle få en pånyttfödelse i dess gamla anda (ibid). 
 

Jazz och rock i skolan 
 
När jazzen kom ville lärarna på de olika skolorna inte veta av att de skulle undervisa i något sådant, de 
varken ville eller kunde. Rocken har fått ett likvärdigt bemötande i och med de lite aggressivare 
stilarna som till exempel ”deathmetal” och ”hardcore”. Från början på 1970-talet började fler och fler 
skolor undervisa i jazz- och rockmusik. I USA finns bland annat i Hollywood ”Musician’s institute” 
och i Boston ”Berclee College Of Music”. När OMUS1-utredningen trädde i kraft i Sverige började 
jazz- och rockmusik höras på musikhögskolorna runt om i landet. Det finns fortfarande många äldre 
jazzmusiker som anser att det inte är möjligt att lära sig jazz på en utbildning och det finns en viss 
sanning i det. När man undervisar i jazz så glömmer man ofta det som är viktigt med musik, nämligen 
spelglädje (Johansson, 1996). 
 
Ovanstående stycke har vi tagit med för att ge en liten förförståelse för hur skolan har sett på jazz och 
rock undervisning i historiskt perspektiv. 
 

Kommunala musikskolan 
 
Första gången uttrycket kommunala musikskolan användes var 1946, men redan under 30- och 40-
talet började den kommunala musikaktiviteten att växa. Framförallt var aktiviteterna tänkta för 
folkskolans elever, musikcirkelverksamhet samt musikaliska bildningssträvanden som Musikens 
Vecka och Musikfrämjandet. Även om de sistnämnda organisationerna tillkom under andra 
världskriget, blev ändå den kommunala musikverksamheten åsidosatt några år för att sedan expandera 
under 1950-talet. Under 1960-talet ökade antalet kommunala musikskolor lavinartat. År 1949 hade 46 
st. av landets kommuner engagerat sig i någon form av kommunal musikundervisning. År 1994 drev 
alla kommuner förutom två musikskolor eller kulturskola. Grundskolan och den kommunala 
musikskolan stod och står än idag för den breda musikutbildningen (Stålhammar 1995). I 
Nationalencyklopedin (1993), står det att den kommunala musikskolan har sedan starten uteslutande 
finansierats genom kommunala anslag och elevavgifter. År 1996 bildades SMOK2 med uppgift att 
vara ett nätverk för landets musik- och kulturskolor  
 
Om gemene man får frågan om vad den kommunala musikskolan gör, svarar de flesta att där lär man 
sig spela ett instrument. Många vet inte om att det även förekommer undervsning i ensemble och 
musikteori inom det forumet. Eftersom den kommunala musikskolan har haft en sådan viktig funktion 
i samhället kanske det är där det borde vävas in ensembletänkande på instrumentlektionerna. 
 

                                                 
1 Organisationskommittén för högre musikutbildning 
2 Sveriges Musik- och Kulturskoleråd 
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Vad är ensemblespel? 
 
Ensemble är ett ord som förekommer i många olika sammanhang, bland annat inom teaterverksamhet 
och vid musikaktiviteter då det utövas någon form av musik tillsammans med andra. Inom kommunala 
musikskolan finns det olika typer av ensembleverksamhet, både vad det gäller genre och spelteknisk 
nivå. Det som också kan finnas på olika musikskolor är storband, popband, gitarrorkestrar, 
vokalensembler och dylikt (Kommunförbundet, 1976). 
 
Nationalencyklopedin skriver så här om ensemble: 

 
Ensemble [sv. uttal aNsa´mbgl] (fr., 'tillsammans';'helhet'),  samverkande grupp av artister, t.ex. musiker, skåde-
spelare 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, (Nationalencyclopedien, 1989, s. 529). 

 
I Gymnasiets kursplan för ensemble B, står det i kursmålet att eleven efter avslutad kurs, skall kunna 
analysera och reflektera över sitt musicerande i ensemblesammanhang samt att de skall kunna 
instudera en repertoar,  
 

Kursen skall ge fördjupade kunskaper om ensemblespel eller sång. Kursen skall även ge fördjupade kunskaper om 
repertoar och stilarter. Kursen skall vara inriktad mot olika genrer eller ensembleformer samt stimulera till fortsatt 
musikutövande  (www.skolverket.se, 2004-03-04 ). 

 
Dessa kursmål tycker vi borde kunna användas även inom instrumentundervisning. Finns det någon 
möjlighet att väva ihop de båda kurserna?  
 

Ensemblespelets musikaliska funktion 
 
Genom att delta i ensemblespel tillägnar man sig flera former av musikaliska kunskaper till exempel 
timing, gehör, musikalisk kommunikation. Vi kommer fortsättningsvis att gå in en aning djupare på 
var och ett av begreppen. 
 
Timing: I folkmun brukar man tala om ”sväng” när man talar om timing. Timing är ett sätt att förhålla 
sig till noternas längd. Inom jazz spelar man ofta med ”swing”- eller ”triolfeeling”, ( Johansson, 1996). 
 

Om ett band svänger, så beror det på att bandet har en bra känsla för hur triolerna ska spelas, och på att alla i bandet 
har samma känsla. Om ett band inte svänger kan det mycket väl bero på att alla i bandet inte har samma känsla för 
triolerna- eller att alla i bandet som helhet har fel känsla (s. 74). 

 
Gehör: I musikaliska sammanhang menas med gehör förmågan att uppfatta musik på ett sådant sätt att 
det blir möjligt att korrekt återge det hörda. Vanligen ses gehör som en del av medfödd musikalitet. 
Att spela på gehör är en av förutsättningarna för musik som till exempel folkmusik och jazz. Genom 
att musicera tränas gehöret upp, till exempel kan en sångare med hjälp av muskelminnet i halsen känna 
igen olika tonhöjder (Nationalencyklopedin, 1992). En form av gehör är absolut gehör: 
 

…absolut gehör, eg. absolut tonhöjdsminne, förmågan att utan hjälp av någon referenston korrekt identifiera en given 
ton (ange dess tonnamn) och/eller att korrekt producera (t.ex. sjunga) en viss angiven ton, (Nationalencyklopedin, 
1989, s.20). 

 
En vanligare gehörsform är relativt gehör. Med ett relativt gehör kan människor utifrån en given ton 
eller ackordsföljd uppfatta och återge tonhöjdsrelationer i melodiska, harmoniska och klangliga 
musikförlopp (Nationalencyklopedin, 1994). 
 
Musikalisk kommunikation: Musiker kommunicerar på olika sätt i ensemblespel. Vanligt 
är ”jamsessioner” där musiker träffas och spelar fritt utan noter eller delvis fritt med noter men med fri 
interpretation av en notbild eller ackordsföljd. Inom begreppet kommunikation ryms en mängd olika 
parametrar. Det går även att översätta verbala företeelser till en musikalisk handling, som när en 

http://www.skolverket.se
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vikarierande gitarrist fick uppmaningen ”Tomas Ledin i D dur” av sina medmusiker. Detta kräver att 
gitarristen i första hand har en så pass stor förkunskap att han är medveten om hur en Tomas Ledin låt 
spelas, men också att han har spelat i olika ensembler och är på det viset van att lyssna på minsta lilla 
signal eller fysisk anvisning från medmusikerna (Gullberg, 1999). 
 

När det gäller musikutövare förknippas rörelser med själva hanteringen av instrumentet men också med ett varierat 
kroppsspråk. Vid sidan om det rent uttrycksmässiga kroppsspråket påträffas också beteenden som tjänar 
kommunikationen mellan musiker i en ensemble: nickar, ögonkast, rörelser för att markera tempo och 
tempoförändringar. Den kommunikativa kontexten som helhet innehåller ett komplicerat växelspel medlemmarna 
mellan och utmärks av verbal och en betydande mängd icke-verbal kommunikation […] Vi etablerar och 
vidmakthåller också vänskap och andra relationer samt kommunicerar interpersonella attityder med hjälp av 
ickeverbala signaler som närhet, röstläge, beröring, blickar och ansiktsuttryck (Gullberg, 1999, s.67) 

 
Det finns givetvis fler musikaliska funktioner inom samspelsområdet som möjligen är svårare att sätta 
fingret på. Vi valde ovanstående tre exempel som huvudgrupper inom området. 
 

Ensemblespelets sociala funktion 
 
Ensemblespel är inte bara till för att utvecklas musikaliskt utan är till lika stor del en gemenskaps-
strävande företeelse. I många fall upplever ensembledeltagarna att ensemblen har en viktig social 
funktion i deras liv.  
 

Som medel för att nå de sociala målen – gemenskap, samverkan, samarbete, accepterande – intar ensemblemusice-
randet en särställning. Alla elever bör därför delta i någon form av ensemble. Pedagogiska skäl talar också för ett brett 
ensemblemusicerande eftersom det skapar motivation hos eleverna för instrumental- och vokalstudier 
(Kommunförbundet ,1984, s.33) 

 
Börje Stålhammar skriver i sin bok "samspel" (1995) om musiken som gemenskapssträvande funktion. 
Han hänvisar till LGR 80 3 :s mål för ämnet musik där det står att glädje och gemenskap är 
grundstenarna i musikundervisningen samt att den ska vara utformad så att alla ges möjlighet att 
medverka aktivt. Ett annat exempel är Stig-Magnus Thorséns doktorsavhandling "Ande skön kom till 
mig” (1980, i Stålhammar, 1995) där han behandlar musikens sociala funktion ingående utifrån 
musiklivet i Götene pingstförsamling. Här framgår tydligt musikens praktiska funktion i församlingens 
gemenskapssträvanden. Thorsén säger att upplevelsen av gemenskap till stor del kan tillskrivas 
musiken. Den gemensamma musikaliska nämnaren består här ofta av de olika traditionella 
skolsångerna, samt musik från topplistor av olika slag. Den sistnämnda musiken får genom sin 
spridning en allmän genomslagskraft hos dagens skolungdom. Det gemensamma för olika grupper blir 
ofta tydligt genom ett "bekännande" till en viss musikstil till exempel - hårdrock, hip hop, pop, gospel, 
soul, blues eller dansmusik. Båda ovanstående arbeten avspeglar just den sociala funktionen som vi 
anser vara en stor del av instrumentundervisning och ensemblespel. 
 

Instrumentundervisningens funktion 
 
Instrumentundervisning är till för att ge den grund som musikanter behöver på sitt instrument för att 
snabbare kunna lära sig att bemästra instrumentet samt ta sig förbi de svårigheter som kan finnas på 
instrumentet. Instrumentundervisning är också bra för utvecklingen av repertoarkännedom. Under 
instrumentlektionen får eleven/studenten även en chans att öva upp det individuella musicerandet, 
vilket kan vara mer problematiskt i en ensemblesituation. På instrumentlektionen är det viktigt att 
eleven/studenten får en chans att i lugn och ro känna att han eller hon har självförtroende på 
instrumentet. Om en elev/student spelar i ensemble är instrumentlektionen den stund som ger tillfälle 
att gå igenom till exempel tekniska svårigheter som hindrat eleven/studenten under ensemb-
lemusicerandet (Kommunförbundet, 1984).  

                                                 
3 Läroplan för grundskolan år 1980 
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Syfte 
 
Syftet med vårt arbete är: att undersöka om, och i så fall hur, fyra olika jazz- och rocklärares undervis-
ningsupplägg integrerar ensemblespel på instrumentlektioner. 
 

Metod 
 

Urval 
 
När vi började diskutera om hur vi bäst skulle gå tillväga i val av metod kom vi fram till att vi skulle 
intervjua åtta olika lärare på olika nivåer. Efter överläggningar med vår handledare kom vi fram till att 
det skulle räcka med att intervjua fyra stycken lärare. Vi valde informanter som vi trodde hade något 
intressant att säga om ensemble- och instrumentundervisning. Informanterna undervisar på olika 
instrument och nivåer. 
 

Datainsamlingsmetod 
 
Vi har intervjuat fyra olika instrumentlärare som arbetat/arbetar både som musiker och lärare. Två av 
intervjuerna genomfördes via telefon och två har genomförts i direkta samtal. Vi valde att använda oss 
av öppna frågor eftersom vi inte ville styra våra informanter allt för mycket. I en av intervjuerna valde 
vi att återkomma till personen i fråga för att komplettera den första intervjun på dennes förfrågan, och 
vi har frågat alla informanter om vi fått återkomma för kompletteringar.  
 

Procedur 
 
Intervjuerna har vi spelat in på minidisc och sedan överfört som audiofiler till dator, för att lättare 
kunna bearbeta dem. Intervjuerna har vi skrivit ut tillsammans för att underlätta olika problem som 
kan uppstå under arbetets gång. Efter det att vi skrivit ut intervjuerna ordagrant, har vi klippt ut alla 
svaren och satt in informanternas svar efter varandra vid varje fråga för att lätt kunna analysera dem. 
Svaren skrevs om till löpande text och frågeställningarna ändrades till rubriker. Vi valde att skriva in 
samtliga informanters svar under samma rubriker för att lätt kunna analysera deras svar. Längst ned 
under varje rubrik har vi skrivit in en kort kommentar där vi sammanfattat svaren.  
 

Resultat 
 

Presentation av informanterna 
 
När vi inledde intervjuerna frågade vi om informanterna ville vara anonyma. Tre sade att det inte 
spelade någon roll men en var lite osäker. Då valde vi att hålla informanterna anonyma och gav dem 
fiktiva namn. 
 
Tage har gått på musikgymnasiet i Skellefteå i två år och två år på Framnäs folkhögskola. Efter det 
gjorde han värnplikten på musikplutonen i Strängnäs. Därefter studerade Tage på Musikhögskolan i 
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Malmö på musikerutbildning. Han arbetar nu mestadels som frilansande trumslagare men även som 
lärare på en folkhögskola där han verkat i fyra år, samt på en musikhögskola. 
 
Lisa har genomgått en ettårig påbyggnadsutbildning på musikgymnasiet. Efter påbyggnadsåret 
studerade hon på en folkhögskola och sedan på Musikhögskolan i Piteå. Lisa har under studietiden 
ägnat sig åt både klassisk sång och jazz/rock sång. Hon arbetar aktivt som musiker samt undervisar i 
sång på musikhögskolenivå. Som lärare har hon arbetat i 12 år.   
 
Rocky började spela gitarr på 60-talet, men det var först på gymnasiet som musikintresset gradvis 
ökade. Rocky studerade på universitet i ett år och efter detta fem år på Framnäs folkhögskola. Sedan 
började han arbeta på musikhögskolenivå där han fortfarande är aktiv som lärare. Rocky har arbetat 
som lärare i 27 år 
 
Gert har spelat diverse olika instrument men har elgitarr som huvudsyssla. Han gick aldrig färdigt 
gymnasiet utan livnärde sig tidigt som musiker. Eftersom gymnasiet inte var något för honom läste 
han in all musikkunskap på bibliotek på egen hand. Han arbetar som musiker men undervisar 
privatelever på elgitarr och håller en sommarkurs i hårdrocksgitarr. Gert åker även runt och håller 
seminarier på olika skolor.  
 

Intervjufrågornas resultat 
 

Lektionsinnehåll 
 
Tage brukar undervisa i en timma åt gången och han börjar vanligtvis med att höra hur det är med 
eleverna och hur det har gått med läxan. Han påpekar att han åker till skolan där han jobbar ungefär 
var tredje vecka så hans elever har hunnit med relativt mycket. Tage brukar fråga eleverna vad de vill 
börja med för att lektionen skall komma igång. Han brukar inte lägga upp övningarna i någon speciell 
ordning utan det är olika från gång till gång. Han tycker det är viktigt att eleven själv får vara med och 
styra lektionen. Eftersom alla elever är olika så menar han att det är svårt att använda samma 
studieteknik med alla och han är noggrann med att inte förstöra det som alla hans elever har byggt upp 
själva. Tage tycker det är bättre att utgå från elevens kunnande. 
  
Lisa har gått ifrån tonbildande övningar generellt, till förmån för tonbildning och teknik inom 
repertoaren. För henne är det repertoaren som är centralpunkten i lektionen. Hon säger att hon tycker 
att det är ett roligt arbetssätt att använda låtar som utgångspunkt. Lisa tycker också att det finns vissa 
tekniska moment som hon vill beta av men dessa är väldigt olika beroende på vilken elev/student hon 
har. 
 
Rocky tänker sig in i en undervisningssituation med en mediumelev. Han berättar att han först skulle 
höra hur veckan har varit. Det gäller att inte göra några misstag, säger han. Rocky tycker att man ska 
vara aktsam med vad man säger så att inte eleven blir illa till mods. Efter att ha småpratat lite går han 
igenom några olika moment, vanligtvis teknik, repertoar och improvisation. Han säger att teknik är 
självklart, repertoar att känna till ett antal låtar och improvisation är hur eleven behandlar låtarna 
utifrån sin teknik och teorikunskap. Rocky berättar att hur mycket det blir av teknik, repertoar och 
improvisation varierar från gång till gång. 
 
Gert lägger upp lektionerna olika beroende på hur långt eleven har kommit. En del av hans elever läser 
noter bra och med dem brukar han utgå ifrån något som han har skrivit själv. Han brukar också 
använda sig av flera små licks 4  som han skrivit. Dessa låter han sedan eleven integrera i ett 
sammanhang. Han berättar att han spelar in bakgrunder så att eleverna ska kunna sätta ihop licksen för 

                                                 
4  Olika korta inövade fraser som används för att smycka ut ett musikstycke. 
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att få det att påminna om musik. Gert låter sina elever spela in i hans studio och det tycker han är ett 
väldigt givande arbetssätt. Han säger: ”De är ju alltid gott å få ner sin musik så där va å de är en nyttig 
sak. Det skulle jag kunna tänka mig att göra mer.” 
 
Kommentar: En av informanterna ser repertoaren som den centrala delen i lektionen. Två börjar med 
att höra hur det är med eleverna och en använder sig av egna kompositioner. 
 

Metodisk skillnad mellan ensemble- och instrumentallektion 
 
Tage tror att ensemble är en ytligare form av undervisning än instrumentalundervisning. Hans 
upplevelse är att man måste se mera till hur slutprodukten blir i helhet än på en instrumentlektion. För 
Tage är instrumentlektionen till för att gå in på ett speltekniskt djupare plan. Han menar att det är där 
man förädlar det som senare ska användas i ensemblesituationer. Sådana faktorer blir inte lika viktiga i 
ensembleundervisningen eftersom läraren då måste se till hela ensemblen.  
 
Skillnaden mellan instrument- och ensemblemetodik är minimal säger Lisa. Hon menar att en 
ensemblelärare måste ha kännedom om alla deltagande instrument och ha insikt i hur ele-
verna/studenterna kan spela för att helheten ska bli bättre. Lisa anser att även om läraren inte är 
utbildad på ett annat instrument så kan hon i alla fall teoretiskt tala om hur det ska vara. Vidare tycker 
Lisa att en instrumentlärare aldrig ska favorisera det egna instrumentet i en ensemblesituation utan 
vända sig till alla i ensemblen. Att försöka rikta sig till alla när man har något att säga tycker Lisa är en 
viktig egenskap som ensemblelärare. 
  
Rocky säger att under instrumentlektionen måste det handla om att förstå instrumentet och att lösa de 
problem som är specifika. Instrumenttekniska delar av undervisning, så som tonbildning och skalor, 
använder sig Rocky av på instrumentlektionen. Han ser ensemblen som en lektion där det är känslan 
som styr. Han förutsätter att när någon kommer till ensemblelektionen kan de ta sig igenom låten, 
spela ackorden och improvisera. Han säger att det är där man försöker få eleverna/studenterna till att 
lyssna på de andra i ensemblen. Rocky tycker att lärare kan påpeka sådana saker på 
instrumentlektionerna men att de är prioriterade på ensemblelektionerna och metodiken. 
 
Gert berättar att hans elever på sommarkursen får delta i elgitarrensemble med 20 gitarrister i varje 
ensemble. Han skriver låtarna själv och delar in eleverna fyra och fyra i varsin stämma. Det finns 
planer att göra sommarkurser för hela band säger Gert. Han tycker inte att han har någon specifik 
metodik som han använder sig utav eftersom han inte är utbildad pedagog. 
 
Kommentar: Två av informanterna anser att metodiken skiljer sig mellan instrument- och 
ensemblelektionen. En tycker inte att det är någon större skillnad medan en inte använder någon spe-
ciell metod för ensembleundervisning.  
 

Förhållande mellan informanternas instrumentundervisning och elevernas ensemblespel. 
 
Tage tycker inte att trummor är något melodiskt instrument och har därför funderat kring hur 
ensemblespel enklast kan integreras i instrumentundervisningen. Han använder sig även utav ”play 
along5” inspelningar som eleverna får spela till. 
 
Lisa säger att i en utopi skulle varenda instrumentlektion vara anknuten till ensembleverksamhet. 
Antingen om ensemblen pågår i skolans regim eller om det rör sig om ett band som eleven har vid 
sidan om. Hon tycker inte att instrumentlektionen är något självändamål, utan att den är till för elevens 
fortsatta utveckling i ensemblesituationer. Lisa menar att det är på instrumentlektionen som lärare och 
elev kan plocka ut och öva vissa moment eftersom läraren inte ska låta de övriga i ensemblen stå och 
                                                 
5 För inspelad kompbakgrund utan ett eller flera instrument 
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vänta för mycket. Hon tycker att man kan låta övningarna ta mera tid på instrumentlektionen och se 
mera till helheten på ensemblen. 
 
Rocky berättar att det var lättare förut då det var färre lärare i hans undervisningsmiljö som skulle 
hålla sig ajour med varandra. Detta innebar att då han hade en gitarrelev hade han även densamma i 
ensemble och kunde direkt koppla ihop de båda lektionerna. När det sedan kom fler lärare uppstod 
vissa problem vad gällde kontakten lärare emellan. Rocky tycker att det ska vara ett öppet förhållande 
mellan ensemble- och instrumentundervisning. Han menar att det ska vara samma sak att gå till en 
instrumentlektion som till en ensemblelektion. 
 
Gert pratar om att en del av hans elever vill ha tips på hur de kan skriva låtar eller förbättra sitt band. 
Han tycker det kan vara bra att inte bara se lektionerna som instrument/ensemblelektioner utan ett 
tillfälle att diskutera vad som är bra att tänka på. Allting från musiktermer till att de är bra att vara tyst 
när någon i bandet står och stämmer sitt instrument. 
 
Kommentar: Informanterna är ganska överens om att det inte bara ska spelas på instrumentlektio-
nerna utan också knytas an till instrumentets funktion i ensembler. 
 

Vikten av repertoar- och genrekännedom  
 
Tage anser att repertoar- och genrekännedom är en viktig del i undervisningen men att det är svårt att 
integrera detta på instrumentlektionen. Han säger att kunskapen kommer automatiskt när eleven börjar 
spela med olika människor. Tage tycker det är lättare att memorera låtar när de kan relateras till ett 
specifikt tillfälle. Han säger att man inte behöver lägga så stor vikt vid det utan att det kommer per 
automatik när eleven spelar. 
 
När man undervisar beror det till stor del på vilken elev man har säger Lisa. Hon tycker att repertoar- 
och genrekännedom har större betydelse för en blivande musiklärare än en musikgymnasist. Lisa 
betonar vikten av att lärare kan hålla sig ajour med det eleverna lyssnar på. Dels för att ha möjlighet att 
möta eleverna på ett fördomsfritt sätt, och dels för att kunna ge dem lite nya influenser.  
 
Rocky tycker att kännedomen är viktig eftersom det är en lärarutbildning han undervisar på. Han satte 
ihop fyra genrehäften för gitarr den tid han undervisade som han kallade blues, jazz, rock och fusion6. 
Detta gjorde Rocky därför att han tyckte att det fanns mer att lära ut än bara en stil. Rocky säger: ”när 
jag släpper ut en elgitarrist härifrån vet han vad fusion är för nånting han vet hur man spelar jazz, och 
har fått en bredd och en repertoarkännedom tack vare det här”. 
 
Gert tycker att det finns både för- och nackdelar med repertoar- och genre kännedom. Han anser själv 
inte att han har den breda musikhistoriska bakgrunden som många andra har utan att han är mera av en 
fanatiker7. Han tycker att det är bra att vara lite smal i sitt musicerande om man vill skapa sin egen 
musik. Gert säger att ”man ska odla den egna mustaschen” 8. Vill eleven bli en allroundmusiker så är 
det bra att kunna många olika genrer, men vill man göra sin egen musik så kan det vara sämre säger 
Gert 
  
Kommentar: Tre av informanterna tycker att bredd är viktigt och en ser vissa fördelar med att 
vara ”insnöad”. Detta kan bero på att han inriktar sig till stor del på eget skapande. 
 

                                                 
6 Blandning av musikstilarna jazz och rock, vanligt under 70 och 80-talet. Några kännetecken är udda taktarter och svåra 
rytmer. 
7 En person som hårt och blint kämpar för någon sak i övertygelsen att alla motståndare har fel 
8 Att man ska gå sin egen väg, skapa sin egen stil och sitt sound 
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Tidfördelning mellan övning och musicerande 
 
Tage tror att den optimala tidfördelningen mellan övning och musicerande är 50/50 i procent. Han 
tycker att när en elev går i skolan måste han eller hon bli både tekniskt bättre och få erfarenhet av 
livespelningar för att utvecklas musikaliskt. Han säger att de båda kunskapsformerna kompletterar 
varandra i hög grad. Om en elev inte har teknik betyder det inte att den automatiskt är utan musikalitet. 
Han tror dock att det i det stora hela är viktigare att spela än att öva. Tage brukar inte ge sina elever 
övningar under lektionen utan han ger dem dessa på papper, så att de kan arbeta med dem själv. Han 
tycker att det ska spelas mycket på lektionerna. Tage berättar att han upplevde det inspirerande att höra 
sin lärare spela när han gick på musikhögskolan. Detta har han tagit in i sin egen undervisning genom 
att spela mycket själv för sina elever. 
  
I Lisas fall är det 70 procent musicerande och 30 procent övningar som gäller. Hon ställer frågan: ”Om 
man vänder på frågan: kan musicerande vara övning? Ja det tycker jag. Kan övande vara musicerande? 
Inte lika ofta”. Hon tror att genom att musicera övar elever, och i och med det blir övningen rolig. Hon 
poängterar att lusten att spela är viktigast av allt och att utvecklingen sker långsammare utan lust. 
 
Rocky tycker att man kan musicera samtidigt som man övar. Han ger ett exempel där han säger att om 
jag spelar en låt och försöker spela den snyggt, då musicerar jag. Han anser att improvisation inte 
behöver vara ”Charlie Parker licks” över en svår ackordsföljd utan improvisation kan vara att spela en 
annan kompfigur på en Rolling Stones låt.  
 
Gert tycker inte att allting fungerar för alla utan man har vissa förutsättningar för olika saker. Gert 
säger att han inte är någon bred musiker själv. Han förstår de elever som tycker att vissa saker är 
svårare än andra. Han menar på att teknik behövs för att kunna musicera men att den kan ligga på 
väldigt olika nivåer. Vissa kan vara väldigt tekniska vad det gäller solistiskt spel och andra vad det 
gäller komp. Gert tycker inte att man som elev ska ta till sig allt som läraren säger utan bilda sig en 
egen uppfattning. 
 
Kommentar: Hur upplägget på lektionerna blir, är väldigt individuellt beroende på vilken elev/student 
det gäller, anser informanterna. Rocky och Lisa är inte överense om musicerande respektive övningar 
men det kan bero på deras olika instrumentinriktningar.  
 

Erfarenhet av plankningsläxor  
 
Tage brukar inte ge plankningsläxor9. Han tror däremot att det är fullt möjligt att göra även på 
trummor, men har helt enkelt inte tänkt i de banorna. 
  
Lisa använder sig utav text- och harmonikplankningar. 
 
Rocky brukade ge sina elever plankningsläxor då han undervisade. Han berättar att han under en 
spelning fick höra att han hade dålig timing och undrade vad han skulle göra åt detta. Då fick han höra 
att det var bra att planka andra musiker för att ta till sig delas timing. Han säger: 

 
Ta ett solo du verkligen tycker om. Planka det så att du verkligen kan det. Varva ner det på halvfart och spela det med 
varenda inflektion, böjning, legato, driv, häng... Och när du kan det på halvfart då tar du upp det på helfart och då 
händer det saker. Och jag gjorde det och det var faktiskt otroligt nyttigt. 

 
Rocky tycker att plankning är den bästa skolan för att lära sig spela musikaliskt och tight.  
Han berättar att genom att man har gjort det själv så har man förståelse för hur den här låten är där 
man har plankat solot själv. Han tycker att det är svårt att spela efter hur någon annan har plankat. 
  

                                                 
9 Att på gehör lära sig eller skriva ned ett musikstycke. 
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Jag tycker att det är ganska konstigt att spela från nånting som nån annan plankat. Öhh jag har nån Clapton bok, ni 
känner antagligen till "crossroads" med Eric Clapton och Cream, det är bara ett vanligt Chuck Berry komp på gitarren 
men nån stackare har skrivit ut det där ton för ton till och med när han missar när han träffar en tredje sträng och när 
det blir dämpat genom hela låten och varför? Vad ska man ha för nytta av det? Förstår ni? Att spela en sån plankning 
är helt absurt men om man däremot plankat det... Killen som gjorde det här måste ha lärt sej skit mycke. Därför ska 
man planka.”  

 
Gert gör CD skivor, inför sin sommarkurs, med ungefär 50 olika låtar som hans elever får ta del utav 
och planka. Han brukar ta tre till fyra låtar per dag under kursens gång men det kan ta flera månader 
innan eleverna tagit sig igenom allting. Varför Gert använder sig utav den undervisningsmetoden är 
för att få ett material som passar hans spelstil. 
 
Kommentar: Tre av informanterna använder sig av olika plankningsmetoder beroende på vilket 
instrument som undervisningen sker på. Tage använder inte plankningsläxor eftersom han inte kommit 
på det tidigare men är klart inne på att prova. 
 

Förberedelse av ensemblespel under instrumentlektionerna 
 
Tage säger att han undervisar de flesta av sina instrumentelever i ensemble. I och med detta har han 
stor chans att följa upp ensemblespelandet på sina instrumentlektioner. Han brukar försöka att påverka 
de som inte har ensemble att spela med andra. Tage tycker att det är viktigt att inte bara spela ensam. 
På instrumentlektionerna arbetar Tage oftast utifrån låtar. Där går han igenom olika sätt att spela låten 
på samt hur man kan göra små förändringar för att få ett annat ”sound10”. 
 
Lisa använder sig av instrumentlektionen för att arbeta med den aktuella repertoaren i ensemblen. Hon 
brukar även lära ut lite terminologi inom ensemble för att ge en mer grundläggande kunskap om 
samspel. 
 
Rocky brukade fråga sina elever om vad de gjorde på ensemblelektionerna så att han kunde använda 
sig utav ensemblelåtarna i sin instrumentundervisning.  
 
Gert hade inget konkret svar. 
 
Kommentar: De tre första informanterna vill ha en tvåvägskommunikation mellan ensemble- och 
instrumentlektionerna och ger exempel på sin del i det hela. 
  

Erfarenhet av elevernas/studenternas ensemblespel 
 
Tage tycker det är viktigt att, i så stor utsträckning som möjligt, höra sina elever spela med andra. Han 
menar att man snabbt märker hur de förhåller sig till sitt eget musicerande i sådana situationer. Genom 
att lyssna på sina elever får läraren möjlighet att rätta till de små fel och brister de har. Om han inte har 
hört dem spela med andra är det svårt för honom att veta vad som måste rättas till. 
  
För Lisa är det viktigt höra sina elever/studenter spela med andra, eftersom hon menar att det är det 
som är att musicera. Hon tycker att i de flesta fallen i jazz/rock genren är det någon form av en-
semblespel som är vanligast. Hon berättar att hon ibland på ensemblelektionerna kan höra att hennes 
elever sjunger på ett helt annat sätt än vad de gör på instrumentlektionerna. Då gäller det för henne att 
ta till vara på det hon har hört under ensemblelektionen och använda sig av det på instrumentlektionen. 
  
Rocky berättar att han en gång i tiden sökte SMI11 i Stockholm på klassisk gitarr på ett stycke där han 
hade missuppfattat rytmen. I och med detta kom han inte in på skolan. Han tycker att det är märkligt 
                                                 
10 Klanglig helhetsupplevelse (www.ne.se) 
11 Stockholms musikpedagogiska institut, där man bland annat utbildar musiklärare och ensemblepedagoger. 

http://www.ne.se
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att så många elgitarrister sitter ensamma hemma och spelar. För honom är inte elgitarr ett instrument 
som man spelar ensam utan i grupp.  

 
 Dom är oftast 22 år gamla och har långt hår och kan spela fortare än gud själv, och de har aldrig spelat i grupp. Och 
många av dem där är helt förbluffande imponerande men de har aldrig spelat i grupp och sen sätter man dem i en 
grupp och spelar en vanlig bluestolva, det funkar inte.  
 

Därför vill Rocky gärna vara med då hans elever spelar för att han ska kunna se till att de inte gör 
samma misstag som han gjorde.  
 
Gert berättar att på hans sommarkurs brukar de anordna en årlig melodifestival där deltagarna sätts 
ihop i grupper med elever från hela världen. De tvingas till att skriva ned låtarna med noter och fram-
för dem sedan till punkt och pricka. Han säger att då skiner det igenom vilka som har ensemblerutin.  
 

Det kan vara den mest flinka som är helt kass på å spela tillsammans i grupp och så kan de va nån som knappt kan 
spela en pentatonisk skala, som är jättebra. Mycket output å så där, men de är inte så att jag tycker att de är skitviktigt 
men jag försöker poängtera att det är viktigt för deras framtid. 

 
Gert poängterar att många gitarrister bara sitter hemma och övar snabba skalor men inte har insett att 
det är en väldigt liten del av en låt som består av solon. Han menar att om en elev inte kan kompa så 
har den inget att säga med sitt spel. 
 
Kommentar: Samtliga informanter anser att det finns en stor vikt i att höra sina elever spela. Om inte 
för undervisningens skull, så för elevernas skull.  
 

Elevuppmuntran till ensemblemusicerande 
 
Lisa tycker att det är viktigt att som lärare själv musicera och föregå med gott eller dåligt exempel. 
Hon säger att man måste visa sina elever/studenter att det inte är så farligt att stå på scenen och sjunga 
falskt eller spela fel. 
 

Alltså att man kan ställa sig där på scenen och faktiskt spela fel och göra nåt dåligt och sjunga falskt å visa att de 
faktiskt inte gör något även om det är en institution där alla ska hålla på med musik och det är akademiska poäng, så 
är det ändå viktigare med kriget i Irak va. Musik är ju ändå musik. 

 
Lisa tror att det är lättare för en elev/student om de blir instoppade i en ensemble som ligger nära deras 
egen musikstil. Hon tycker att det är mycket psykologi i att undervisa i ensemble. ”Det gäller att inte 
trampa några på tårna”, säger hon. 
  
Gert säger att han brukar uppmuntra sina elever så att de inser att det är bra att spela med flera olika 
människor. 
 
Kommentar: Två informanter brukar uppmuntra sina elever till att spela med andra genom att själv 
spela och föregå med gott exempel. En ger inget konkret svar och en tycker att man ska själv förgå 
med gott exempel och spela mycket. 
 

Tankar kring instrumentlärarens roll i ensemblespel 
 
Tage tror att det viktigaste är att göra sina elever öppna inför all sorts musik, detta på grund av att 
musikindustrin förändras så snabbt i dagens samhälle. Tage säger att målet för eleverna är att försöka 
bli så breda musiker som möjligt.  
 
Lisa säger att hon är en ganska enkel människa och hon tycker att det är viktigt att försöka hålla fast 
vid det enkla och det roliga. Hon tycker att man inte ska sätta sig över en annan människa utan kunna 
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erkänna när man har fel. Lisa tycker att alla borde spela mer med varandra och att alla som sjunger bör 
lära sig ett annat instrument riktigt bra. 
 
Rocky berättar att då han började som ensemblelärare dirigerade man inte som i en klassisk ensemble, 
utan man lyssnade. Han säger att efter ett par år så märkte han att det gav honom otroligt mycket som 
musiker. Han tror att det är jättenyttigt att vara ensemblelärare därför att man tvingas till att lyssna vad 
alla i ensemblen gör. ”It´s better to play with others than to play with yourself”. Rocky tycker att vara 
musiklärare är ett märkligt yrke. Han tycker att man får se folk bryta ihop av besynnerliga skäl. Han 
citerar: ”Jag är så kär i Birgit att jag kan dö” (Anonym musikstudent, 1984)  
 
Gert tycker att det är i ensemblespel man pushar på och hjälper sina elever och att det är där 
musicerandet sätts i ett sammanhang.  
 

Diskussion 
 
I diskussionen kommer vi att ta upp och diskutera huruvida metoden vi använt oss av har gett svar på 
vår frågeställning. Dessutom kommer vi att ta upp och diskutera runt omkring de kommentarer vi haft 
i resultatet.  
 

Tillförlitlighet 
 
Vår forskning går ut på att ta reda på om och i så fall hur, olika lärare binder samman ensemble- med 
instrumentundervisning. Vi anser att undersökningen är verklighetsförankrad eftersom vi intervjuat 
fyra lärare med olika erfarenhet av instrumental- så väl som ensembleundervisning. Då vi inte haft 
någon förutfattad mening om vilka svar vi kunnat få har vi försökt hålla oss så neutralt ställt till ämnet 
som möjligt.  
 

Metoddiskussion 
 
När vi började utforma vårt examensarbete tänkte vi skicka enkäter till ett musikgymnasium samt 
använda oss utav intervjuer med åtta olika musiklärare på olika nivåer. Efter ett samtal med vår 
handledare kom vi fram till att det inte var nödvändigt med en enkätundersökning. Handledaren tyckte 
dessutom att åtta intervjuer skulle bli i största laget så vi halverade antalet. Vi tycker att vi har fått 
fram de resultat vi väntat oss på dessa fyra intervjuer men det hade kanske inte skadat om vi hade 
intervjuat några fler instrumentlärare eftersom fyra lärare inte kan representera samtliga 
instrumentgrupper i ensemblen. Ett tag hade vi planer på att göra intervjuerna via e-mail men den 
tanken övergav vi. Detta inser vi var ett bra val eftersom vi fick fram mycket information utanför 
frågorna som visat sig vara användbart.  
 
Vi anser att vår forskning har genererat så pass mycket fakta att vi kan konstatera att tankegångarna 
kring en integrerad undervisningsmetod redan existerar. Vi kunde möjligtvis lagt till några fler olika 
instrumentalister för att se om det finns några skillnader/likheter mellan olika instrumentgrupper. Det 
hade varit intressant att se hur olika elever/studenter ser på samma ämne men detta lämnar vi till 
fortsatt forskning.  
 
Vi använde oss utav datorer för att lyssna till intervjuerna och det var till stor hjälp eftersom vi kunde 
gå tillbaka i intervjuerna och kontrollyssna. En annan fördel med att använda dator var att vi med 
lätthet kunde skicka filerna mellan varandra. Vi tycker att det hade varit bättre om vi hade varit 
konsekventa i intervjuerna genom att telefon- eller direktintervjua samtliga informanter. Det märktes i 
svaren att det var väldigt olika längd och substans mellan direkt- och telefonintervjuerna.  
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Resultatdiskussion 
 

Inställning till instrumentlektioner 
 
Som Lisa säger i intervjun, precis som i kommunförbundet 1984, kan vi konstatera att 
instrumentlektionen inte är något självändamål, den är mer ett stöd för ensemblespel och för elevens 
fortsatta utveckling. Vi kan även se i intervjuerna att lärarna ser ensemble- och instrumentlektionerna 
som ett tillfälle att diskutera med eleverna om vad de kan tänka på. Att man till exempel inte ska spela 
samtidigt som någon stämmer eller när någon pratar. En av informanterna anser att instrumentlek-
tionen är till för teknisk övning och ensemblelektion är till för att utveckla känslan, gruppdynamiken 
och det sociala. Detta styrker också vår teori om att utvecklingen på instrumentet löper stor risk att 
stagnera om man inte får utveckla sina andra färdigheter i ensemblesituationer. Det verkar enligt 
resultatet som om de lärare vi intervjuat har en sund syn på huruvida man kan integrera ensemblespel 
redan på instrumentlektionen. Vi tror dock att det går att ta det hela steget längre. Ett alternativ kan 
vara att lyssna på musik under instrumentlektionen och planka tillsammans. Finns det några övningar 
som man bara kan göra på ensemble- respektive instrumentlektionen? Givetvis är det så men vi tror 
och hoppas att det inte är någon tydlig gräns mellan de båda ämnena.  
 
Vad beträffar upplägget av instrumentlektionerna tror vi att man måste vara flexibel i sitt undervisande. 
Det går inte att ha samma upplägg med alla sina elever utan man måste se till att individualisera 
undervisningen med eleven som centralpunkt, inte materialet. Om en elev inte vill göra vissa 
instrumenttekniska moment, bör man motivera varför de är väsentliga.   
 

Inställning till ensemblespel 
 
I många fall av ensembleundervisning tyder resultatet på att det är positivt om det är samma lärare som 
håller både i instrument- och ensemblelektionerna. Vi tror att man kan utföra samma sorts övningar i 
och utanför ensemblen. Trots att det för oss är en självklarhet, verkar det inte vara så ute i arbetslivet. 
Instrumentlektionen är ett bra tillfälle att arbeta med ensemblelåtar, samt att på ensemblelektionen ta 
upp och arbeta med låtar från instrumentlektionen. Som man kan se i resultatdelen kan läraren under 
instrumentlektionen arbeta med instrumenttekniska svårigheter som till exempel ackordsuppbyggnad, 
sound med mera. Dessutom kan läraren förbereda eleven på vett och etikett i en ensemblesituation.  
 
Det är nog viktigt att eleverna får se att även en lärare kan vara med och spela tillsammans med sina 
elever detta påpekar Lisa i resultatdelen. Efter flera års erfarenhet av lektionstagande, har vi märkt att 
det är ytterst sällsynt att läraren deltar i uppspelningar av olika slag. På gymnasierna tycker vi att 
lärarna mycket väl kan delta, inte bara i undervisningen utan även på lunchkonserter och dylikt. Så-
dana aktiviteter hjälper eleverna att motiveras till att ta egna initiativ till konserter, repetitioner och lust 
att öva. Om en lärare lyssnar på sina elever måste det vara lättare att höra och jämföra vad det är som 
behöver bättras på under instrumentlektionerna. Vi tror att det är en nödvändighet om man ska kunna 
se vad som egentligen pågår i elevernas förståelse för det egna musicerandet. Dessutom kan det vara 
glädjande för eleven om den ser att läraren intresserar sig för elevens musicerande både i och utanför 
skolan. En sådan sak som att gå på det lokala caféet för att se sin elevs band, kan vara en riktig kick 
för eleven i dennes fortsatta musicerande. Stålhammar nämner musiken som en gemenskapsträvande 
funktion. Därför är det viktigt att ensemblespel blir en central punkt i elevens/studentens musicerande. 
 
I många fall av instrumentundervisning tror vi att läraren glömmer bort vad som är kärnan i att 
musicera, att ha roligt. I de flesta fall börjar eleverna med sitt instrument för att de vill spela. 
Anledningen till att många slutar med att ta lektioner, på till exempel kommunala musikskolan, är att 
lusten kvävs om det inte finns något utrymme för spelglädje. Därför anser vi att barn bör skickas ut i 
någon form av ensemblesituation så tidigt som möjligt. Vad kan man göra för att ge eleverna den hjälp 
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som behövs för att bibehålla intresset? Man kanske kan låta sina elever spela tillsammans under några 
lektioner eller boka in fler små konserter för nära och kära.  
 

Övning/musicerande 
 
Hur en instrumentlektion är uppbyggd ska varieras utifrån hur eleven är som individ. Detta i enlighet 
med vad skolverket säger om ämnet. Både Rocky och Tage tycker att läraren ska ta tillfället i akt och 
höra hur eleverna har det på sina övriga lektioner, vad de gör på sina ensemblelektioner, vilka låtar de 
spelar och så vidare. Självklart är det viktigt att eleverna får ett tillfälle att gå igenom instrumenttek-
niska svårigheter, som det står i bakgrunden gällande instrumentundervisningens funktion, så att den 
inte stagnerar i sin utveckling men varför inte försöka sätta in dessa moment i en låt? Vi har med vår 
forskning kommit fram till att det är ensemblespelet som är det centrala för informanterna och att 
instrumentlektionen är till för att elevens ensemblemusicerande ska fungera på ett bra sätt. Där för tror 
vi att det är viktigt att eleverna får chansen att prova på ensemblesituationen så tidigt och ofta som 
möjligt.  
 
Vår forskning tyder på att ett bra upplägg av en instrumentlektion består av övningar och musicerande. 
I övningarna kan man lägga in moment som påminner om att spela i grupp samt repertoar, 
interpretation, improvisation och teknik. Musicerandet får man inte glömma bort bara för att det är 
många delar som ska in under en instrumentlektion. Vi är fast övertygade om att man kan hitta alla 
dessa övningsmoment i olika låtar. Om vi skulle sätta procent sats på hur upplägget skulle vara på en 
lektion kanske det skulle vara 50 procent musicerande, 40 procent övningar och 10 procent övrigt 
samtal.  
 

Genrekännedom/plankning 
 
Genrekännedom är viktigt om en elev eller student vill bli bred som musiker. Som lärare är det också 
viktigt att visa genrebredd för att kunna möta många olika elever på ett fördomsfritt sätt säger Lisa. En 
stor del av genrekännedom får man enklast genom att spela med många olika musiker. Även om 
genrebredd är bra kan en viss fokusering på en särskild genre vara utvecklande för det egna skapandet, 
men en elev kan lära sig mycket om sitt eget instrument genom att utforska olika genrer. Vi har en viss 
skyldighet att låta de olika stilarna leva kvar genom våra efterträdare. 
 
Att planka låtar är en viktig och underhållande del som kan tas in oftare i musikundervisning. Vi 
tycker att man kan vinna stora delar genom att lära sig låtar genom plankning. Om en elev vänjer sig 
vid att planka låtar ofta så utvecklas den förmågan samt förmågan att förstå andra instrumentalister, 
precis som Tage och Rocky säger i resultatdelen. Vi tror att om man plankar bra musiker lär man sig 
nya stilar med mer förståelse för stilen i fråga. I en undervisningssituation har man även fördelen av att 
vara två i plankningsproceduren vilket gör att man kan ta hjälp av varandra och får en djupare relation 
till varandras kunskaper. Man kan som lärare ge sina elever alla möjliga sorters plankningsläxor till 
exempel text, harmonik, noterad, utantill, form, rytmisk med mera. Vi tror inte att man behöver vara 
rädd för att låta eleverna planka sådant som inte är deras huvudinstrument utan att detta kan hjälpa 
eleverna till att få ett djupare perspektiv på musiken.  
 
I vår forskning har vi märkt att många använder sig utav play along12 inspelningar som ett substitut till 
ensemblespel. Detta är något som vi har haft i åtanke redan innan vi började med undersökningen men 
inte lagt så stor tonvikt vid. Vi tror att dessa inspelningar kan hjälpa eleverna med en mängd 
svårigheter som man annars inte kommer åt på ett tidigt stadium. Genom att använda sig utav dessa 
inspelningar, så utvecklas elevens timing, gehör, stilkännedom med mera, i snabbare takt. Finns det 
några nackdelar med den formen av undervisning? Den enda nackdelen vi kan tänka oss är att elever 

                                                 
12 Se fotnot 5. 
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som inte haft tillgång till play along kanske inte medvetandegjort sitt musicerande på samma sätt som 
de som haft tillgång till inspelningarna. I och med att det finns så otroligt många musikgenrer som inte 
finns på play along, så får man försöka hitta substitut till dessa genom att låta eleverna spela till van-
liga inspelningar. 
 

Sammanfattning 
 
Det verkar som om det finns tankar runt ensemble- och instrumentalundervisningen som tyder på att 
det skulle vara bra med ett samarbete kurserna emellan. Dessa tankar kan föras över till andra 
sammanhang som till exempel musikskola, högskola mm. Lärarna som vi intervjuat använder redan 
idag olika medel för att sätta elevernas musikaliska tankegångar i rörelse gällande de båda kurserna. 
Vi har märkt att moment som play along växt sig starkare både ute bland skolorna och i 
studiematerialen som ges ut av olika förlag. Andra moment så som ensembleterminologi används på 
instrumentlektionerna, för att förbereda eleverna på ensemble. Tecknen tyder på att det gamla 
undervisningssättet håller på att förändras till något nytt men vi tror att det är en lång väg kvar innan vi 
får se en förändrad kursplan från Skolverkets sida.  
 

Fortsatt forskning 
 
Det finns mängder med undersökningar gällande ensemble- och instrumentlektioner men inte om 
huruvida det finns någon slags koppling de båda emellan. Vi tycker att all slags vidare forskning inom 
ämnet skulle vara av godo så att musiklärare har tillgång till ett arbetsmaterial för utvecklingen av 
deras eget arbetsupplägg. Skolverket och regeringen vill att fler ämnen ska integreras med varandra så 
ytterligare forskning i ämnet skulle underlätta för uppkomsten av arbetsmaterial och kurslitteratur. 
 
Det skulle, som vi tidigare i diskussionen tagit upp, vara intressant att se hur eleverna/studenterna ser 
på ämnet. Tycker de att det finns någon koppling mellan ensemble- och instrumentundervisning? Om 
lärare fick tillgång till den informationen skulle kursernas undervisningsupplägg lättare kunna 
bearbetas för att individualisera undervisningen.  
 
Vad kan man göra för att påverka läroplanen? Forskning om huruvida eleverna har någonting att säga 
till om angående hur läroplanen ser ut, kan vara något för framtida forskning. Vet eleverna vad 
regeringen och skolverket anser angående integrering av ämnen. Vill eleverna ha integrerade ämnen 
eller är det bara ett sätt för kommunerna och staten att spara pengar? 
 
Går det att se några skillnader/likheter i hur lärare tänker och hur elever/studenter tänker?  
Det skulle vara intressant att se en jämförande undersökning med vårt arbete som bas för att se om 
lärare och elever har liknande mål. 
 
Är det någon skillnad på olika skolor i Sverige? Påverkar geografin och kulturen kursernas 
sammansättning? Vissa kommuner har givetvis större resurser men finns tankegångarna i alla fall? 
 
En annan intressant aspekt på vår forskning vore att se om det finns någon skillnad eller likhet mellan 
hur kvinnor och män ser på huruvida det går att väva ihop ensemble- med instrumentlektion. Eftersom 
vi inte har haft något intresse av att beröra genusdebatten så vore det intressant att se hur det ser ut på 
den fronten.   
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Intervjufrågor:     Bilaga 1 
 
Kategorier 
 
Allmän 

• Berätta lite om din bakgrund. 
• Hur länge har du jobbat som lärare? 
• Varför började du spela musik? 
• Varför blev du lärare? 
• När började du fundera på att bli lärare? 
• Vill du berätta om din instrumentundervisning och hur den förhåller sig 

till studenterna/elevernas ensemblespel? 
 
Instrumentlektionsfrågor 

• Tycker du att repertoar/genre kännedom är viktigt i undervisningen? 
• Vad är det som är viktigt med detta? 
• Brukar du och i så fall hur, förbereda eleverna på ensemblespel under 

instrumentlektionerna? 
 
Inställning till Ensemblefrågor 

• Är det viktigt att höra hur din elev spelar i ensemble? 
• Vad anser du vara skillnaden mellan en ensemblelektion och en 

instrumentallektion, metodiskt sett? 
• Brukar du motivera/uppmuntra dina elever att spela med andra? 

 
Övningsfrågor 

• Hur ser en typisk 30-40 minuters lektion ut? 
• Hur stor vikt lägger du vid övning respektive att musicera? 

 
Gehör/plankningsfrågor 

• Brukar du ge plankningsläxor?  
• Vilken form av plankning? 

 
Övrigt 

• Har du några andra tankar om instrumentlärarens roll i ensemblespel? 
• Något du vill tillägga? 

 
 
 
 
 
      




