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Abstrakt 
 
Syftet med vår undersökning är att beskriva och få en djupare förståelse i vilka metoder 
ensemblelärare på estetprogrammet, inriktning musik, använder för att skapa ett lärande som 
främjar samspelet mellan instrumentalister och sångare. För vår undersökning har vi valt att 
intervjua fem verksamma ensemblelärare på tre olika estetgymnasium fördelade på tre 
kommuner, två i Norrbotten och ett i Västerbotten. Vi planerade även att observera en 
vardera av ensemblelärarnas lektioner innan intervjun ägde rum. Observationerna 
nedtecknades med en observationstabell. Intervjuerna spelades in och skrevs ner ord för ord 
för att sedan sammanställas. I resultatet har vi gjort en sammanfattande analys för varje fråga 
där vi jämfört och valt ut kategorier från alla intervjusvar och sedan jämfört dem med de 
teorier och styrdokument som berörs i vår bakgrund. Analyserna visade att trygghet och 
instrumentala kunskaper främjar kommunikation som leder till ett gott samspel inom 
ensembleundervisningen på estetgymnasiet. De visade också att intervjupersonerna har olika 
metoder vad gäller deras ensembleundervisning. De var däremot överens om att när elevernas 
samspel är gott så blir lärarens roll mer handledande. Alla intervjupersoner undervisar i PRIK 
(Praktisk instrumentkännedom), en metod som enligt dem ger eleverna grundläggande 
kunskap i att spela olika ensembleinstrument samt bättre förutsättningar för samspel. 
 
Nyckelord: samspel, ensemble, sångare, instrumentalister, lärande. 
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1. Bakgrund 
 

1. 1. Inledning 
Lina Tjernlund föddes 1983 och växte upp i Boden, Norrbotten. Som barn spelade hon cello 
på kommunala musikskolan men bytte efter gymnasiet ut huvudinstrumentet till sång och då 
inom populärmusikgenren. Efter att ha studerat på Solviks och Framnäs folkhögskola 
studerar hon sedan 2005 på institutionen för musik och medier vid Luleå tekniska universitet 
(Musikhögskolan i Piteå) med inriktning musiklärare/sångpedagog. Linas första erfarenheter 
av ensemblespel ägde rum på Solviks folkhögskola där hon började ta sånglektioner för 
första gången i sitt liv. Ensemblesituationen kändes skrämmande och oftast obehaglig när 
hon varken hade någon identitet som sångerska eller kände sig som en i gruppen. Känslan när 
hon gick från ensemblelektionerna var negativ och hon kände det alltid som att den negativa 
känslan berodde på henne och inte att det kunde bero på lärandesituationen. Nu i efterhand 
när hennes identitet som sångerska och musiker stärkts kan hon se att det kanske i själva 
verket var på just det viset att lärandesituationen hade brister och inte hon själv. Med dessa 
erfarenheter i bagaget vill hon i sin undervisning skapa lärandesituationer som främjar alla 
elever i ensemblen. 
 
Linda Niska föddes 1984 och växte upp i Åkersberga, Södra Roslagen. Som barn spelade hon 
violin på kommunala musikskolan men valde så småningom att lägga fiolen på hyllan till 
förmån för sång inom populärmusikgenren. Hon studerade musikvetenskap vid Stockholms 
universitet innan hon 2005 började läsa till musiklärare/sångpedagog vid institutionen för 
musik och medier vid Luleå tekniska universitet (Musikhögskolan i Piteå). Lindas första 
erfarenhet av ensemblespel ägde rum första året på Musikhögskolan. Hon upplevde 
ensemblesituationerna som obehagliga och la allt ansvar på sig själv. Efter två år av oro och 
sömnlöshet inför såväl ensemblelektioner som ensemblerep tog hon aktivt tag i vad hon själv 
kallar ”sin ensembleskräck” genom att prata om rädslan med en ensemblelärare hon kände 
stort förtroende för. Han blev förvånad och hade aldrig kunnat gissa detta eftersom hon blivit 
expert på att dölja rädslan inför andra. Sedan dess har Linda pratat med många sångare i 
hennes närhet om detta och hon upplever att när hon själv delar med sig av sin rädsla så vågar 
även andra sångare träda fram med sin oro över samma situationer. Idag brinner hon för att i 
sin undervisning stärka sångaren i och inför ensemblesituationer. 
 
Eftersom vi båda har dessa erfarenheter som sångare i ensemble så har vi intresserat oss av 
att undersöka just lärande i ensembler och ensemblelärares metoder för att skapa ett gott 
lärande. Vi är också nyfikna på vilka roller olika instrumentalister i ensemblen tar eftersom vi 
själva upplevt att det funnits en förväntad roll på oss som sångare fast vi inte har haft 
verktygen eller modet att kliva in i den.  
 
Vi har jobbat tillsammans med alla delar i uppsatsen men vi har på följande sätt haft det 
yttersta ansvaret för följande delar: 
Inledning - Lina och Linda 
Definition av begrepp - Linda 
Förankring i styrdokument - Lina och Linda 
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Teorier 
Lärande – Lina och Linda 
Gruppstruktur och grupprocesser - Lina 
Samspel - Linda 
Kommunikation(sformer) - Linda 
Ledarskap - Lina 

Tidigare forskning 
Samspel - Linda 
Kommunikation(sformer) - Lina 

Syfte och frågeställningar - Lina och Linda 
Metod - Lina och Linda 
Lina ansvarade för tre observationer, Linda ansvarade för två observationer 
Lina intervjuade Karin och Kalle (samt efterföljande databehandling av dessa intervjuer) 
Linda intervjuade Sven, Björn och Lena (samt efterföljande databehandling av dessa 
intervjuer) 
Resultat 
Kursplanens mål - Linda 
Lärarens arbetsmetoder - Linda 
Lärarens musikaliska och sociala ledarskap - Linda 
Elevens ledarskap - Linda 
Kommunikationen på lektionen - Lina 
Kommunikation sker på olika sätt - Lina 
Elevernas skilda bakgrunder och musikaliska erfarenheter - Lina 
Lärarnas syn på samspel - Lina 
Lärarnas tankar om den optimala lärandemiljön för en ensemble - Lina 
Diskussion - Lina och Linda 
Referenslista - Lina och Linda 
 

1.2 Definition av begrepp 
I vår uppsats kommer vi att återkomma till följande begrepp:  

1.2.1 Samspel 
Följande citat från Bonniers svenska ordbok (1991) och Nationalencyklopedin (1996) 
beskriver ordet samspel: ”Samverkan (mellan spelare i ett lag, musiker i orkester, människor 
i kontakt med varandra osv.), interaktion” (Malmström, Györki & Sjögren, Bonniers svenska 
ordbok, 1991). ”Gemensamt handlande med deltagande av inbördes olika parter, spec. i 
konstnärliga el. idrottsliga sammanhand med tanke på effektiv gemensam verkan” 
(Nationalencyklopedin, 1996). 
 
Vi hittar en del litteratur (Svedberg, 2000, Nilsson & Waldemarson, 2007 med flera) som 
använder sig av begreppet samspel men utan att definiera det. I vår undersökning kommer 
begreppet samspel dyka upp i intervjufrågor och i intervjufrågornas svar samt i bakgrunden 
och det handlar då om samspelet i en ensemble eller en orkester. I övrigt går vi efter Bonniers 
svenska ordbok (1991) och Nationalencyklopedin (1996). 
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1.2.2 Kommunikation 
Om vi söker efter definitionen av ordet kommunikation i Bonniers svenska ordbok (1991) 
finner vi följande: ”att överföra information: muntlig k., k. mellan människa och dator”. I 
Nationalencyklopedin (1996) läser vi ”överföring av (intellektuellt) innehåll med hjälp av 
viss typ av meddelelsemedel”.  
 
Nilsson & Waldemarson (2007) tar upp begreppet kommunikation i Kommunikation. 
Samspel mellan människor och förklarar det på föjande sätt: ”Ordet ’kommunikation’ 
kommer från latinets ’communicare’, som betyder att något ska bli gemensamt (tankeinnehåll 
och avsikter). Det innebär att vi både meddelar oss och delar med oss av något – innebörder, 
upplevelser, känslor, handlingar och värderingar.” (Nilsson & Waldemarson, 2007, s.11). Att 
vi kan hantera vårt språk både psykologiskt och socialt gör att vi kan mötas och skapa något 
gemensamt, en kompetens vi får genom att på ett förhållandevis omedvetet och 
oreflekterande sätt observera och prova oss fram. 
 
I den här uppsatsen dyker begreppet kommunikation upp i våra intervjufrågor och då för att 
ta reda på intervjupersonernas tankar om kommunikation som kan skilja sig en del. Då 
handlar det om kommunikation inom gruppen, ensemblen, där läraren också är delaktig. 
Nilsson & Waldemarsons (2007) definition som tar upp kommunikation som något som ”ska 
bli gemensamt” går med lätthet att överföra till ensemblesituationerna. 

1.2.3 Ensemble 
I Nationalencyklopedin står följande definition av begreppet ensemble: 
 
 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 (Nationalencyklopedin, 1996). 
 
Begreppet ensemble används både inom populärmusikgrenren och inom den klassiska 
musikvärlden. I denna uppsats kommer vi att använda oss av begreppet ensemble ett flertal 
gånger och vi menar då ensembler inom populärmusikgenren eftersom den benämningen är 
praxis inom musikvärlden. Dessa ensembler består i huvudsak av trumset, elbas, elgitarr, 
keyboard och sång med enstaka variationer som tillägg av blås, stråk, körsångare eller 
akustisk gitarr men kan även bestå av färre instrument till exempel trumset, elbas och gitarr. I 
samtliga av de ensembler vi har med i denna undersökning ingår instrumentet sång även om 
den övriga konstellationen som sagt kan variera. 

1.2.4 Ensemblelärare  
Alla musikhögskolor i Sverige utbildar instrumental- och ensemblelärare men 
utbildningarnas utformning kan variera samt ensemblelärarnas inriktning vad gäller genre, 
huvudinstrument och fördjupning. I vår uppsats kommer ensemblelärare att känneteckna de 
lärare som undervisar ensembler inom populärmusikgenren. 

1.2.5 Instrumentalister  
I Nationalencyklopedin (1996) står följande om instrumentalist: ”person som (yrkesmässigt) 
spelar ett visst instrument, ofta i motsats till vokalist”.  
Vi är medvetna om att benämningen även kan vara musiker så vi valde att slå upp även ordet 
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musiker i Nationalencyklopedin: ”person som yrkesmässigt ägnar sig åt instrumentalmusik”.  
 
Eftersom många sångare även benämner sig som musiker så har vi medvetet valt att använda 
begreppet instrumentalist och då i enighet med Nationalencyklopedins definition. Det 
kommer då att handla om de elever i en ensemble som utövar ett annat instrument än sång. 

1.2.6 Grupp  
Definitionen för en grupp är enligt Nordstedts Svenska Ordbok följande: ”samling personer 
som lätt kan överblickas eller har en viss samhörighet under längre eller kortare tid” (Allén, 
Norstedts Svenska Ordbok, 1996). 
 
Kriterierna för vad som benämner en social grupp är enligt Stensaasen & Sletta (1997) tre 
stycken. Första kriteriet är att gruppen ska bestå av två eller flera personer. Nästa kriterie är 
ömsesidig påverkan. Medlemmarna i gruppen måste vara delaktiga och engagerade i någon 
form av socialt samspel som påverkar de andra i gruppen likvärdigt. Det sista kriteriet 
förutsätter att gruppmedlemmarna ”är ömsesidigt beroende av varandra. Det varje enskild 
medlem gör, får betydelse för de andra. I allt frivilligt medmänskligt samspel känner vi att vi 
både ger något och får något igen” (s.26).  
 
Granér (1991) skriver om att det spelar en central betydelse för deltagarnas motivation hur 
gruppen har bildats. Det finns olika sorters grupper, naturlig grupp, organiserad grupp och 
tvångsgrupp. Den naturliga gruppen har bildats av deltagarna själva, den organiserade 
gruppens medlemmar har frivilligt accepterat att tillhöra gruppen fast bildande har skett 
utanför gruppen precis som i tvångsgruppen, fast där har deltagarna tvingats in i gruppen mot 
sin vilja. Även om deltagandet är frivilligt som i den organiserade gruppen kan det ändå i 
praktiken innebära att det blir en tvångsgrupp, till exempel om alternativen är för dåliga eller 
få. 
 
De grupper vi berör i vår undersökning är ensemblegrupperna på estetgymnasiet och det är 
med den utgångspunkten vi använder begreppet grupp. 

1.2.7 Lärande 
Lärande är enligt Nationalencyklopedin definierat på följande sätt: ” (aktivt) skaffa sig 
kunskaper eller färdigheter i ngt, vanl. så att viss kompetens erhålls” (Nationalencyklopedien, 
1996). 
 
Boström (1998) tar i sin bok Från undervisning till lärande upp ett förändrat synsätt i skolan; 
från en undervisande skolform till en lärande organisation” (s.11). Det handlar om att skifta 
fokus från undervisning till lärande, bland annat genom att reflektera kring frågor om sitt eget 
lärande.  
 
Carlgren & Marton (2000) tar upp problembaserad inlärning som en pedagogisk metod som 
innebär att de studerande utgår från olika problem och skaffar sig nödvändiga kunskaper för 
att lösa problemet. María Steingrímmsdottír (Alerby & Elídottír, 2006) tar i sitt kapitel 
Storyline och aktivt lärande – att stärka den estetiska upplevelsen upp frågan om aktivt 
lärande och menar att skolorna måste förändra sitt sätt att behandla lärande. ”Begreppet aktivt 
lärande står i kontrast till en undervisning där eleverna är relativt passiva mottagare av 
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information och där läraktiviteten styrs hårt av lärande” (s.49).  
 
Säljö (2005) skriver i Boken om pedagogerna (Forsell, 2005) om Vygotskij som ansåg att 
människan genom sociala och kulturella erfarenheter i samspel med andra formas som ”en 
tänkande, kännande och kommunicerande varelse” (Forsell, 2005, s.111). Lärande och 
utveckling i ett sociokulturellt perspektiv innebär bland annat att barn i olika delar av världen 
utvecklas relativt lika under del av utvecklingen som är styrd av biologiska processer. Sen, 
när barnet börjar kommunicera med sin omgivning, kommer utvecklingen bestämmas av 
sociokulturella faktorer. Teorin om det sociokulturella lärandet har enligt Säljö tagit fart 
under 1990-talet och senare, och mycket forskning idag hänvisar till Vygotskijs teorier. Även 
i den här uppsatsen utgår vi från Vygotskij och det sociokulturella lärandet. 
 

1.3 Förankring i styrdokument 
Här beskriver vi delar ur kursplaner för Ensemble A och B samt ur Skolans värdegrund och 
uppgifter från Lpf 94 som knyter an till våra frågeställningar och syfte. 
 
I Lpf 94, kapitlet Skolans värdegrund och uppgifter läser vi följande: ”En likvärdig utbildning 
innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser 
skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar, behov och 
kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen” (s.4). “Huvuduppgiften för de 
frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna 
ska tillägna sig och utveckla kunskaper” (s.5). 
 
Vi har valt att ta med axplock ur kursmålen för Ensemble A och Ensemble B (Skolverket). Vi 
har valt just dessa styrdokument eftersom vår undersökning rör just ensemblelärare. I 
kursmålet för Ensemble A nämns det att kursen ska stimulera samspels- och 
samarbetsförmågan. Kursmålen för Ensemble B nämner inte samspel men istället ska eleven 
kunna reflektera över sitt musicerande i ensemblesammanhang.  
 
Ensemble A, 100 poäng:  

 
Mål för kursen 
 
Kursen skall ge grundläggande instrumentala eller vokala färdigheter i ensemblespel eller sång. Kursen 
skall också stimulera samspels- och samarbetsförmåga inom en ensemble samt ge grundläggande 
kunskaper om repertoar och stilarter. Därutöver skall kursen vara inriktad mot olika genrer eller 
ensembleformer. 

 
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs: 
 
Eleven skall 
 
Kunna anpassa sitt musicerande i ensemblesammanhang 
Kunna musicera tillsammans med andra och i övrigt kunna samarbeta vid musikutövning (s.89). 

 
Kursplan för MU1202, Ensemble B från Skolverkets hemsida: 

Mål för kursen 
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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. 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall kunna analysera och reflektera över sitt musicerande i ensemblesammanhang /…/ kunna 
analysera den musikaliska helheten i ensemblesituationer (www.skolverket.se). 

1.4 Teorier 
Vi har valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv eftersom det är bäst lämpat för vårt 
syfte. För att få en bakgrund som stämmer överens med vårt syfte har vi valt att lyfta fram 
teorier inom  lärande, gruppstruktur och grupprocesser, samspel, kommunikation(s)former 
och ledarskap. 

1.4.1 Lärande 
I det sociokulturella lärandets perspektiv ligger fokus bland annat på samspelet mellan 
kollektiv och individ samt att man intresserar sig för ”hur individer och grupper tillägnar sig 
och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser” (Säljö, 2000, s.18). Enligt Gullberg (2002) 
menar Vygotskij att språket är vårt verbala redskap för att kunna kunna kommunicera det vi 
tänker. Gullberg betonar vikten av att skapa en lärandemiljö som är en levande del av 
kulturen. 
 
Säljö (2000) menar att vi i vår kulturkrets ser på lärandets skeende som en 
envägskommunikation, och att lärandet däri är en individuell och privat process som sker hos 
en enskild person. Lärandet är mer eller mindre en medveten process – det vi lär är det som 
sker. Lärarens uppgift i detta är att överföra information till eleverna som i sin tur mottar 
informationen. Enligt Säljö visar sig detta i vårt sätt att organisera undervisningen och även 
på det sätt som de flesta klassrum möbleras. Säljö skriver vidare att “denna historiskt så 
dominanta bild av lärande är en del av skolans och den institutionaliserade undervisningens 
problem snarare än lösningen” (s. 26). 
 
Enligt Vygotskijs teori om det sociokulturella lärandet är aktivitet det nyckelord som leder 
till lärande och utveckling. Istället för att lägga fokus på det som sker inne i huvudet läggs 
fokus på vad som sker ”mellan” huvuden i form av vad människor gör tillsammans. Den 
första aktiviteten är alltid, enligt Vygotskij, den sociala – ”Mitt inre tänkande har föregåtts av 
yttre tänkande tillsammans med andra” (Strandberg, 2006, s.11). Kreativa aktiviteter 
överskrider givna gränser och ger människor möjlighet att omskapa relationer, hjälpmedel 
och situationer. I just dessa situationer lär vi människor oss mycket (Strandberg, 2006). 
Eleven uppfostrar sig själv (Lindqvist, 1999) och lärarens roll blir istället att organisera den 
sociala miljön. Vygotskij menar att barnets närmaste utvecklingszon är den där barnet idag 
kan klara av något med hjälp av en vuxen för att imorgon kunna klara av det på egen hand. 
Undervisningen ska alltså enligt Vygotskij ”förhålla sig till barnets potentiella utveckling” 
(Lindqvist, G., 1999, s.278) och inte till barnets begränsningar. 
 
I artikeln Innovativt lärande skriver Kroksmark (2006) om det traditionella lärandet och 
problemen med den syn som finns gällande skola och utbildning i allmänhet. Det traditionella 
lärandet är ett lärande som styrs och diciplineras enligt en på förhand given systematik. 
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Problemet enligt Kroksmark är att denna syn på utbildningsvetenskaplig forskning inte 
ifrågasätts utan blir konserverande medan han menar att det hos en lärare alltid finns en del 
av undervisningen som sker intuitivt. Detta arbete är erfarenhetsrelaterat och blir ett uttryck 
för lärarens professionella erfarenhet. När den planerade lektionen ändrar rikting tar det 
intuitiva lärandet över, ett lärande som sker i ögonblicket och som är direkt och spontant. Det 
intuitiva lärandet ger även ett annat sätt att tänka på vad som traditionellt sett äger stor fokus i 
kunskapsutveckling – en rädsla att göra fel. Här kan det istället ske snabba idéer som 
tillsammans med reflektioner ger upphov till nya problemformuleringar: 
 

Dessa uppfattas som lika viktiga som de svar eller lösningar som man kommer fram till – oftast är den 
stora styrkan att intuitionen i det innovativa lärandet leder till att flera olika svar och förslag på lösningar 
presteras. De kreativa och fantasieggande momenten, nytänkandet, det intellektuella zappandet blir 
tydligt liksom den fria och fördomsfria spekulationen. På så vis undanröjs det som traditionellt uppfattas 
som kunskapsutvecklingens värsta misstag: att tänka eller att göra fel. (Kroksmark, 2006, s.6) 

 
 
 Kroksmark (2006) skriver i sin artikel om hur lärande i grupp ligger i den mänskliga 
kulturens natur, där blir vi sedda och bekräftade. Kroksmark menar att grupplärande är en 
förutsättning för det innovativa lärandet där de som deltar i lärandet på ett aktivt sätt byter 
och delar med sig av sina erfarenheter. I det innovativa lärandet antar man att alla människor 
är olika med olika erfarenheter samt att alla lär sig på olika sätt. I en innovativ 
lärandesituation skiftar dessutom lärar- eller handledarrollen mellan gruppmedlemmarna till 
den som just för tillfället har störst kompetens eller kunskap gällande området.  
 

Lärande i grupp är en fundamental kvalitet i den mänskliga kulturens natur – att se och att bli sedd, att 
bekräfta och att bli bekräftad. De kollektiva kulturella aktiviteterna har alltid som mål att skapa något 
som är av innehållslig eller formmässig karaktär. Detta något är sedan möjligt att värdera, kritisera, 
utveckla, förändra etc (Kroksmark, 2006, s.7). 

 
Enligt Kroksmark (2006) har vi idag ett helt annat sätt att lära tack vare den teknik som finns 
och det snabba informationsflödet som finns tillgängligt. Kunskap sprids okontrollerat och 
det vi tidigare tagit för givet inom pedagogiken om hur lärande ska se ut är inte längre lika 
självklart, vi behöver ”ett alternativt sätt att förstå lärande” (s.5). I dessa postmoderna tider 
menar Kroksmark att det finns krav på ett innovativt lärande som enligt honom förutsätter 
”intuitivt lärande i kombination med lärande i grupp” (s.5). Förutsättningarna ändras, den 
lärande har redan betydande erfarenheter av det den ska lära sig. I gruppundervisning får 
lärarna mindre tydliga roller som är mer av handledartyp.  
 

Innovativt lärande innebär bland annat att den traditionella lärarkompetensen raskt måste växlas mot en 
sådan som har förmågan att frigöra, utmana och utveckla de kunskapsresurser som redan finns i till 
exempel en studentgrupp. Den resursen kan överstiga den lärande organisationens kompetens på såväl 
kollektiv som individuell nivå. En sådan lärarskicklighet inom universitet och högskola ligger i en 
postmodern handledarkompetens (Kroksmark, 2006, s.10). 

 
Fri gruppering däremot, är enligt Stensaasen & Sletta (1997) inget alternativ eftersom det 
ökar risken för negativa resultat. Men med ett effektivt ledarskap som bidrar till att leda 
gruppen mot sina mål ger det en möjlighet till en god sammanhållning inom gruppen där 
tilliten är så stor att olika personer med hjälp av sin kompetens och inte utifrån sin status, tar 
ledningen över olika situationer. 
 



 

 8 

1.4.2 Gruppstruktur och grupprocesser 
Enligt Mathiasson (1994) finns det två sätt att organisera grupper på; pyramiden och den 
platta organisationen. Pyramidens organisation fungerar som en hierarki med ett regelverk 
som upprätthåller rollerna, makten och funktionerna i gruppen. Hon beskriver det som ett 
tryggt system där man vet vem man är och vad man får men att det även kan bromsa 
människans kreativitet. Den platta organisationen beskriver Mathiasson (1994) som 
pyramidens motsats, makten är fördelad mellan många individer som själva förväntas ha 
makt och ansvar för sitt arbete. Det är inte lika lätt att byta position i verksamheten eftersom 
det inte finns lika klart uttalade regler för detta som i den hierarkiska organisationen och här 
är även rollerna otydligare. ”Det finns därför en möjlighet och en risk att de personliga 
kriterierna blir viktigare än de formella” (s.62). 
 
I boken Gruppsykologi skriver Svedberg (2000) om att rollerna i en grupp antingen kan vara 
formella eller informella. Granér (1991) skriver om samma indelning utifrån ledarskap i 
boken Arbetsgruppen. Den professionella gruppens psykologi. De båda menar att de formella 
rollerna finns i en formell grupp och att de ofta är skriftligt beskrivna. I de flesta fall består 
gruppen av: ”en uppsättning speciella roller, t.ex. chef, sekreterare, ordförande, elev, lärare, 
fackföreningsrepresentant etc” (Svedberg, 2000, s.99). De informella rollerna byggs dels upp 
utifrån förväntningar och normer från gruppen, men även från individen själv. 
 

Ofta är det en kombination av gruppens gestalt och egen benägenhet som avgör hur fördelningen av 
informella roller sker. Enligt detta synsätt befinner sig rollen i områden mellan det enskilda och det 
kollektiva – mellan jag och vi. Den är ett resultat av en slags kompromiss och kan ses som den enskildes 
inträdesbiljett till gruppen (Svedberg, 2000, s.99).  
 

När Svedberg (2000) skriver om standardroller menar han att det i vissa sociala sammanhang 
alltid finns vissa roller representerade. Det finns sällan en grupp där alla är exempelvis 
tystlåtna eller samtliga är lustigkurrar. Även i en grupp med endast talföra personer skulle 
säkerligen några få ta en roll av att vara mer tystlåtna. Svedberg (2000) beskriver det som att 
vissa samspelsmönster ligger och väntar på att medlemmarna i gruppen ska ikläda sig de 
olika rollkostymerna.  
 
Mathiasson (1994) skriver också om roller i sin bok Praktisk gruppsykologi. Han menar att 
med tydliga roller blir det sociala samspelet lättare. Mathiasson hänvisar också till Lennéer-
Axelsson som skriver ”att trygga människor vågar ha en bredare rollrepertoar med flera 
nyanser och större flexibilitet än personer som är osäkra och har dålig självkänsla” (Lennéer-
Axelsson, 1991, s.27). En grupp som inte har trygga individer får svårare att uppmuntra 
individuell frihet eftersom en fri individ blir oförutsägbar. Detta kan i sin tur skapa frustration 
för människor runt omkring men en brist på frihet kan istället hota vårt behov av att växa. 
(Mathiasson, 1994)  
 

I en utvecklingsbar grupp finns plats och stöd för individuellt växande. Men i en grupp som stagnerat 
eller är otrygg finns en starkt tillbakahållande kraft som leder till frustration och besvikelse hos den 
enskilde individen och som gör att individuella utvecklingsinstatser kan vara rena resursslöseriet 
(Mathiasson, 1994, s.45) 

 
Stensaasen & Sletta (1997) menar att det samspel som pågår inom en grupp ger en mental 
hälsa inom grupprocessen. De skriver att det är i det harmoniska samspelet med andra som 
vår självbild och identitet utvecklas. Ett arbete som är öppet och ger tillit kan utveckla en 
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positiv självbild hos varje individ i en grupp. De säger även att sådana förväntningar ger en 
grund för att gruppen ska kunna få ett gott samspel som leder till att kommunikationen i 
gruppen också blir öppen och tillitsfull. 
 
Stensaasen & Sletta (1997) skriver även om grupprocesser i skolan. De menar att skolan 
under en lång tid har haft ett diffust förhållande till grupprocesser. Skolan har till skillnad 
från nästan överallt annars i samhället aldrig tagit fasta på att på allvar jobba med 
grupparbeten och de menar att en del av problemet ligger i läroplanerna. De anser att det där 
saknas en definition av vad grupprocesser innebär och hur man som lärare kan använda dem i 
undervisningen, samt en brist på få handfasta hållpunkter för hur man kan praktisera 
grupparbete. De menar att när många elever blir avvisade av sin klass kan det ofta bero på en 
bristande styrning av grupprocesserna.  

1.4.3 Samspel 
I folkskolorna runt förra sekelskiftet bedrevs musikundervisning med störst betoning på sång 
(Stålhammar 1995) och att lära ut sånger och psalmer som barnen skulle kunna använda i och 
utanför skolan. De första åren i skolan lärdes sångerna ut på gehör och efter årskurs tre blev 
det aktuellt med notläsning, Stålhammar citerar Eriksson (1897): 
 

Hvarje lärare får tyvärr erfara, att hans röstorgan under det dagliga skolarbetet ofta är utsatt för 
öfveransträngning. Särskildt äro sångtimmarna mången gång ödesdigra – om den s.k. gehörsången 
uteskutande användes. Skulle det därför icke vara ändamålsenligt, att så anordna sångervisningen, att 
barnens själfverksamhet äfven på detta område mer än hittills varit vanligt i våra folkskolor komme till 
sin rätt? /…/ Huru skall då sångundervisningen anordnas? Jo, genom att öfva barnen i tonträffning, att 
de själfva under lärarens ledning kunna sjunga en i notskrift på svarta taflan uppskrifven sång. 

 
Stålhammar (1995): ”Eftersom sången utgjorde den primära aktiviteten på 
’musiklektionerna’ blev också sångkunskap synonymt med musikkunskap. Att kunna sjunga, 
innebar att man var musikalisk, att vara ’brummare’, innebar att man fick stämpeln 
omusikalisk” (s.38).  Elever som uppvisade särskild musikalisk begåvning fick möjlighet till 
instrumentalundervisning och det var den enda övriga praktiska musikträningen som gavs, 
förutom sången.   
 
Strandberg (2006) beskriver hur samspel inte enbart handlar om musiksituationer som ovan 
utan även om kommunikation i grupp. Här menar Vygotskij enligt Strandberg att det är när vi 
interagerar med varandra som vi lär oss att effektivt samspela och i sin tur är det i samspelet 
som barnet lär sig språk som socialt verktyg. ”Till att börja med har språket en kommunikativ 
och social funktion för att sedan även ha en individuell och intellektuell funktion” (s.48). Det 
är alltså inte den vuxna som bestämmer vad barnet ska lära sig, barnet lär sig genom 
samspelet med den vuxne där tänkande blir en aktivitet och något socialt.  

1.4.4 Kommunikation(sformer) 
Redan från födseln kommunicerar människan fysiskt eller verbalt - det kommunikativa 
behovet är genetiskt. Utvecklingen av hur människan kommunicerar och samspelar med 
andra påverkas av vår omgivning, till exempel lär vi oss tala och skriva av vänner, föräldrar 
och skola (Dimleby, R., Burton, G. 1999) men den påverkas även av kultur och biologiska 
förutsättningar och det finns en tydlig skillnad mellan kommunikation i till exempel olika 
kulturer och tidsepoker (Säljö 2000). ”Det mänskliga språket är således en unik och oändligt 
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rik komponent för att skapa och kommunicera kunskap.” (Säljö, 2000, s.35). 
 
Kommunikation människor emellan är nödvändigt för att kunna utvecklas. Genom att 
överföra information mellan varandra, utvecklas och formas både våra sociala och våra 
kulturella erfarenheter. ”Det som håller samman ett samtal eller en konversation är just att vi 
ger och tar mening enligt vissa gemensamma spelregler, att vi tänker i grupp” (Säljö, 2000, 
s.108). Gullberg (2002) översätter de här konversationsreglerna till att gälla det musikaliska 
samspelet i en ensemble eller rockgrupp. 
 

Kommunikation kan leda till närhet eller avstånd mellan människor. Öppen och tillitsfull kommunikation 
skapar gemenskap med andra och bidrar till harmonisk självutveckling. Däremot leder dolda och oklara 
uttalanden till missuppfattningar och förvirring som blockerar vidare samspel. Kommunikationen i 
skolan kan vara präglad av båda dessa drag (Stensaasen & Sletta, 1997, s. 229). 

 
Vidare skriver Stensaasen & Sletta (1997) om hur den kulturella bakgrunden är ett 
faktorkomplex eftersom denna innebär att människor har olika uppfattningar och värderingar 
som de kommunicerar. Det handlar om normer, beteenden och värderingar som är 
accepterande i den kultur man tillhör. Kulturella förväntningar präglar därför elevernas och 
lärarnas kommunikation i klassrummet eftersom “kulturella former är förhållandevis stabila 
och förändras inte över en natt” (s.234). Vi förväntas veta vilka normer som gäller på vår 
arbetsplats utan att någon upplyser oss om dem (Mathiasson, 1994). Vi iakttar och läser 
mellan raderna efter budskap om normer, vad som uppmuntras och inte, så att vi ska slippa 
göra bort oss genom att bryta mot någon av normerna (Mathiasson, 1994).  
 
Dimleby, R., & Burton, G. (1999) definierar även vår kultur bland annat av hur vi 
kommunicerar. Kommunikation är mer än ord och bidrar även till en process av delaktighet, 
vi motiveras att lära oss kommunicera eftersom vi kan se nyttan i det, till exempel genom att 
kunna förklara vad vi vill. I kommunikationens olika former och medier ryms inte bara fakta 
utan även känslor, övertygelser och attityder i vårt dagliga umgänge med andra, något som är 
viktigt för oss. De menar även att mycket av kommunikation består av ickeverbala tecken 
såsom bildtecken, musiktecken (noter) eller verbala tecken. För att på ett tydligt sätt säga vad 
man menar är det viktigt att välja rätt tecken.  

1.4.5 Ledarskap 
Svedberg (2000) skriver om gruppers ledningsfunktion. Han säger att gruppens ledning har 
som främsta syfte att se gruppens inre liv och dess yttre villkor, samt att sammanfoga dessa 
till en helhet som känns meningsfull. När ledningen ger gruppen dess uppgifts- och 
samspelsfunktioner får den en tydligare identitet ”-en helhet som håller den samman och ger 
den innehåll, profil och riktning.”(s.174) Att leda en grupp handlar  inte bara om den 
personliga kompetensen. Aspekter som gruppens dynamik, dess sammansättning och mål 
samt kulturen inom organisationen spelar också in. (Svedberg, 2000) ”Ledarskapets konkreta 
utformning är följaktligen resultat av ett samspel mellan överordnades och gruppens 
förväntningar samt individens behov och resurser.” (Granér, 1991, s.108) 
 
Vidare skriver Svedberg (2000) om ledarskapets existensiella huvudfråga. Där menar han att 
man som ledare måste inse ”den grundläggande skillnaden mellan sig själv och de som skall 
ledas.” En ledare ska vara någon som arbetar för verksamheten och inte i den. Det handlar 
om att arbeta med frågor som rör mål, visioner, utveckling och planering för verksamheten. 
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Samt att erhålla en professionell distans till de som ska ledas, så inte besluten präglas av 
privata överväganden.  
 

1.5 Tidigare forskning 

1.5.1 Samspel 
I Samspel (1995) beskriver Stålhammar projektet GRUMUS som ägde rum under första 
delen av 90-talet. Där samarbetade en musiklärare från kulturskolan med en grundskolelärare 
under fyra terminer och eleverna fick öva sitt samspel när de skulle lära sig olika låtar: ”En 
förskjutning från sysselsättningspedagogik mot en produktionsinriktade pedagogik började 
inträda” (s.150).  
 

Jag fick den uppfattningen att lärarna inte medvetet planerat att ändra sin pedagogiska inriktning. Istället 
skedde detta efter hand beroende på uppkomna situationer. Km (läraren från kommunala musikskolan) 
ansåg, efter projektets slut, att man inte haft ”riktigt rätt linje från början”. Han kommenterade det så här: 
”Styrkan var ju att vi ändrade på oss då. Traditionellt hade man nog kört på” (s.150). 
 

I GRUMUS jobbade eleverna i en instrumentalgrupp och en sånggrupp, som sedan slogs 
samman (Stålhammar, 1995). Sånggruppen upplevde att det blev lite tjatigt efter ett tag och 
ville hellre gå samman med instrumentgruppen lite tidigare. De båda lärarna hade inte 
förutsatt att det skulle skilja sig så mycket i tid, instrumentgruppen behövde betydligt mer tid 
på sig att öva än sånggruppen och för att sysselsätta de senare så föll grundskoleläraren in i 
mer traditionella undervisningsformer. När instrumental- och sånggruppen var uppdelade 
jobbade lärarna generellt mer traditionellt men när grupperna slogs ihop blev elevinflytandet 
större och lärarnas roller mindre tydliga, de fungerade mer som handledare.  
 
Stålhammar (1995) lyfter fram ett citat av läraren från kommunala musikskolan: 
 

Om man ser på musiklärarrollen. Man har gått i musikhögskola för att bli musiklärare. Man blir hela 
tiden, lite grann, itutad systemet – hur det ska fungera, även om man har egna idéer om hur man tänkt sig 
det hela. Det kan hända att man blir musiklärare utan att ha en total bild över hur en lektion, eller en 
termin eller år skall gestalta sig. Har man inte det, utan att man går in på högskolan och formar den där. 
Då tror jag man stöper in sig lite grann. Det är ju en svaghet. Skulle jag vilja påstå. Det främjar ju inte 
initiativförmågan (s.228). 

1.5.2 Kommunikation(sformer) 
Möllås (2009) har forskat om kommunikation berörande elever inom gymnasieskolan. 
Följande citat beskriver syftet med hennes studie:  
 

Avhandlingsarbetets syfte är att beskriva, analysera och tolka kommunikation, samspel och handlingar 
inom olika kommunikativa kontexter där samtal sker med och om elever i gymnasieskolans dagliga 
praktik. Forskningsintresset är riktat mot elever som av olika själ har bedömts var i behov av särskilt 
stöd. Studien förväntas bli ett tillskott  i kunskapsbildningen om hur kommunikation och samspel 
konstituerar den dagliga skolverksamheten och hur detta i sin förlängning kan ta sig uttryck i 
inkluderings- respektive exkluderingsprocesser under ungdomarnas gymnasieutbildning. (s.6) 

 
I en sammanfattande del av avhandlingens resultat, på sidan 225, talar Möllås (2009) om att 
vissa sammanhang framstås som speciellt betydelsefulla för att eleven ska lyckas med sin 
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utbildning. Det är för gymnasieelever avgörande att ha en fungerande kamratgemenskap samt 
att vara delaktig i sin egen lärandeprocess. För att eleverna ska kunna vara delaktiga i 
lärandeprocessen krävs en fungerande kommunikation och ett fungerande samspel med de 
undervisande lärarna, samt med klassföreståndaren/mentorn. ”Att bli lyssnad till och att 
förstå är förutsättningen för en fungerande kommunikation, oavsett vilken kontext som 
elevern befinner sig i.” (Möllås, 2009, s.225) 
 

2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna undersökning är att beskriva och få en djupare förståelse för vilka metoder 
ensemblelärare på estetprogrammet, inriktning musik, använder för att skapa ett lärande som 
främjar samspelet inom pop/rockensembler.  
 
Vad säger styrdokumenten om samspel? 
Hur ordnar läraren ett lärande som främjar samspel? 
Vilka arbetsmetoder finns att hitta i ensemblesituationer? 
Hur ser kommunikationen ut mellan lärare, instrumentalister och sångare? 
 

3. Metod 
Här beskriver och motiverar vi vårt val av metod 
 
Eftersom syftet med vår undersökning är att se vilka metoder ensemblelärarna använder för 
att främja samspelet mellan elever så ville vi sprida vår studie till olika skolor. Därför valde 
vi att genomföra observationerna med efterföljande intervjuer på två olika estetgymnasium i 
Norrbottens län och ett estetgymnasium i Västerbottens län. På skolan i Västerbotten skulle 
vi observera en ensemble med en utvald lärare. På skolorna i Norrbotten skulle vi observera 
två ensembler där två lärare undervisade i var sin ensemble. 
 
Från början skulle vi observera och intervjua fyra lärare. På grund av att vi inte kände till så 
många kvinnliga ensemblelärare i den region vi valt för vår undersökning så var det från 
början tänkt att det skulle vara tre män och en kvinna. När vi sedan kom i kontakt med en till 
kvinnlig ensemblelärare så valde vi att lägga till en intervjuperson så det blev tre män och två 
kvinnor. Anledningen till att vi valde att behålla män som det större antalet intervjupersoner 
var medvetet och av hänsyn till att det är fler män i yrkesgruppen musiklärare enligt 
Skolverkets statistik för läsåret 2008/2009. Vi tog kontakt med lärarna på två olika sätt. Det 
ena sättet var att ringa direkt till personalrummet och fråga efter någon ensemblelärare som 
kunde vara lämplig för vår undersökning, Det andra sättet vara att skicka e-post till rektorn 
och be denne om hjälp att få kontakt med någon av ensemblelärarna. När vi väl fått kontakt 
med läraren kom vi överens om tid för observation och intervju.  
 
För att kunna samla in data som känns relevant för syftet med vår studie har vi valt att 
använda oss av två undersökningsmetoder, en förberedande och en huvudsaklig. Den 
förberedande metoden är observation av en av de ensembler intervjupersonen undervisar i, 
detta för att få en bild av lärarens verklighet (Holme & Solvang, 1997). Den andra, 
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huvudsakliga metoden vi valt är den kvalitativa intervjun. Detta eftersom vi inte vill jämföra 
lärare med varandra utan få en förståelse för den enskilda läraren utifrån de tankar och 
känslor denne upplever i sin vardag (Kvale, 1997). Vår ambition är att kombinera dessa två 
eftersom de skulle ge oss två synvinklar av våra frågeställningar. 
 
Vår tanke med att utföra observationer innan vi intervjuar lärarna är att vi vill få ytterligare 
ett perspektiv på miljön och undervisningssituationen och inte bara den som läraren i 
intervjun tar fram (Holme & Solvang, 1997). ”Fördelar med observation av beteende i 
förhållande till intervju är att det är oberoende av den undersöktes minnesbilder av händelser. 
Minnet kan bedra oss, och svaren saknar då giltighet” (Hartman, 1998, s.203). Vi hoppas 
även att de intryck vi fått efter observationen ska kunna leda till att berika intervjuerna med 
följdfrågor samt ge en mer avslappnad intervjusituation eftersom vi då bekantat oss med 
läraren. 
 

3.1 Urval, material och genomförande för observation 
Vi valde att göra öppna observationer ”där deltagarna vet om och har accepterat att vi 
fungerar som observatörer” (Holme & Solvang, 1997, s.111) men vi gjorde ett medvetet val 
att inte tala om undersökningens syfte och frågeställningar förrän vid intervjutillfället. Detta 
val gjordes med tanke på att vi ville få en uppfattning om lärarens verklighet utan yttre 
påverkningar. Eftersom vi bara träffade gruppen vid ett tillfälle valde vi att inta en passiv roll 
(Holme & Solvang, 1998). Vår grundtanke var att tillsammans genomföra observationer vid 
fem tillfällen. Vi ville observera den kommunikation som sker elever sinsemellan, samt 
mellan elever och lärare i ensemblesituationer på estetgymnasiet. För att få ett så relevant 
resultat som möjligt i vår observation ville vi observera ensembler med minst en sångare och 
med mer än två instrumentalister. Denna önskan glömdes bort i vår förfrågan och det ledde 
till att flertalet av de ensembler som kom att ingå i våra observationer inte hade någon given 
sångare och ett lektionsinnehåll som mer berörde instrumentkännedom än de musikaliska 
samspel som vi ville observera. 
 
Av olika skäl genomfördes endast två av observationerna tillsammans, en genomfördes av 
Lina och två uteblev. Vi använde oss av ett observationschema för att kunna göra snabba 
anteckningar vid våra observationer (bilaga 1). Alla observationer skedde inom en tidsperiod 
av sju dagar, både i vecka 47 samt i vecka 48 år 2009.  Observationstabellen gjordes i början 
av vecka 47 och utformades så att vi skulle kunna se och snabbt nedteckna det observerade 
sambandet mellan lärare – elev, elev – elev eller elev - lärare. Till de ensembler där 
deltagarna var under 18 år hade vi skrivit ett brev som riktade sig till deltagarna och deras 
vårdnadshavare. I brevet berättade vi om vårt syfte med vår observation och vad materialet 
skulle användas till. Ingen av de deltagande nämdes vid namn i observationstabellen och 
ingen form av ljudupptagning eller videoinspelning gjordes. De material som samlades in 
blev alltså redan vid nedskrivandets stund anonyma.   
 

3.2 Urval, material och genomförande för intervju 
Intervjuerna skedde alla i anslutning till de observationer som planerats och med samma 
lärare. Alla intervjuer skedde under en tidsperiod av sju dagar, både i vecka 47 samt i vecka 
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48, 2009. Tre av intervjuerna gjordes precis innan eller direkt efter de planerade 
observationerna. De två andra gjordes dagen efter de planerade observationerna. Lärarna 
intervjuades alla på sin arbetsplats och materialet från varje intervju spelades in med en 
minidisc eller via en dator. Intervjuguiden som användes vid intervjuerna skrev vi under 
vecka 47 (se bilaga 2). I utformningen av intervjuguiden beslöt vi oss för att ha ett mellanting 
mellan en hög och en låg grad av standardisering (Hartman, 1998), det betyder att frågorna är 
bestämda i förväg men kan ändras beroende på vilken form diskussionen tar. 
 
För att få en bra kvalitet på intervjun (Kvale, 1997) samt en öppen och trygg relation mellan 
intervjuaren och den intervjuade valde vi att dela upp intervjupersonerna mellan oss och 
intervjua dem en och en. Enligt Vetenskapsrådets rekommendationer för hur anonymitet 
används så behandlar vi de enskilda lärarnas identiteter anonymt. När det vi studerat och 
undersökt är variationer och skillnaderna mellan lärarnas syn på samspel och 
undervisningsmetoder ser vi ingen anledning att nämna deras riktiga namn utan använder 
istället fingerade namn. 
 

3.3 Databehandling 
 Databehandlingen ägde rum under en tidsperiod på 11 dagar mellan vecka 47-49. När 
intervjuerna genomförts transkriberade vi dem ord för ord från inspelningarna. Därefter 
följde meningskoncentreringen som innebär att texten kortas ner men ändå behåller den 
väsentliga innebörden (Kvale, 1997). Vi valde att behålla citat på en del ställen för att ge 
läsaren en bild av intervjupersonernas eget språk. Därefter utförde vi en 
meningskategorisering vilket innebär att vi samlade intervjusvaren under rubriker baserade 
på frågorna och letade efter gemensamma nämnare som vi utnämnde till kategorier. Dessa 
kategorier ligger sedan till grund för den sammanfattande analys som avslutar varje rubrik i 
resultatdelen. 
 

4. Resultat 
Här presenterar vi resultatet av våra undersökningar. 
 

4.1 Observation 
Sammanlagt skulle vi få fem observationer som insamlad data men resultatet blev att vi 
endast kunde genomföra en av observationerna på ett korrekt sätt där 
ensemblesammansättningen var den vi önskat. Inte heller den lyckade observationen hade 
den typ av sammansättning som vi önskat från början men visade istället att läraren, Karin, 
hade en väl utarbetad metod för att skapa en god kommunikation mellan olika 
instrumentgrupper inom ensemblen. Det speciella med ensemblens sammansättning var att 
den bestod av enbart sångerskor, en medveten metod från lärarna för att öka dessa elevers 
kompetens inom ensemblespel och ensemblesituationer.Alla elever i gruppen tog plats och 
kom med åsikter och frågor. Gruppen hade ett väl fungerande samspel. 
 
Eftersom materialet från de övriga observationerna innehöll bristande data eller uteblev så 
har vi valt att inte ta med resultaten från dessa.  
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4.2 Intervju  
Här presenterar vi de fem intervjupersonerna, därefter följer rubriker baserade på frågorna i 
intervjuguiden (se bilaga 2). Under varje rubrik presenterar vi intervjupersonernas enskilda 
svar. Varje rubrik har slutligen en sammanfattande analys med de kategorier vi funnit bland 
svaren. 

4.2.1 Intervjupersonerna 
De intervjuade personerna har fingerade namn.  
 
Sven 
Har jobbat som ensemblelärare på estetprogrammet i 12-13 år. Innan det jobbade han 20 år 
på Norrbottensmusiken men som musiker och dessutom har han jobbat på kommunala 
musikskolan där han höll i pianoundervisning. Han är utbildad på musikhögskolan med 
valthorn som huvudinstrument. De kurser han undervisar i nu är ensemble, piano, arrangering 
och komposition och gehörslära. 
 
Lena 
Har jobbat som ensemblelärare sedan 1994 men började jobba 1993, då  
som klasslärare. Hon gick ut GG-utbildningen (klasslärare musik) på musikhögskolan 1993 
och hade då piano som huvudinstrument men det var grundskola/gymnasium som var det 
centrala i utbildningen. Nu undervisar hon i ensemble, gehörs- och musiklära, estetisk 
orientering, arbetsmiljö, kör och arrangering och komposition.  
 
Björn 
Började jobba som ensemblelärare på gymnasiet för 18-19 år sen men har gjort annat 
emellanåt. Han gick ut musikhögskolan runt 1990 och hade oboe som huvudinstrument. Nu 
undervisar han i musikdata, vanlig data, kultur- och idéhistoria, musikteori, handledning i 
projektarbete, ensemble och är även klassföreståndare. 
 
Karin 
Har en utbildning som rytmik och ensemblelärare. Hon har jobbat mer eller mindre som 
ensemblelärare i 22 år, mest på gymnasienivå. I sin nuvarande tjänst är hon bland annat lärare 
i kurserna ensemble A och ensemble B. Karin hade förut gitarr som sitt huvudinstrument, 
men har under årens lopp övergått till att numera ha afrosång1.  
 
Kalle  
Har en utbildning som musiker, men har även gått en improvisationspedagogisk linje. Han 
har jobbat som ensemblelärare i 2 år. Han har även erfarenheter av att jobba med workshop2 
                                                
1 Inom musikutbildningar delar man ofta in sång i två inriktningar; klassisk sång och afrosång. Afrosång kallas 
även för jazz och rocksång på vissa skolor. Afrosång är ett samlingsnamn för de sångsätt som härstammar från 
den afroamerikanska musiktraditionen. Exempel på genrer som finns inom denna inriktning är: jazz, rock, pop, 
soul och blues. 
 
2 Workshop betyder på svenska verkstad, studiegrupp, arbetsgrupp eller studiecirkel. På musikutbildningar 
handlar workshops ofta om att en inbjuden lärare eller musiker kommer till skolan och håller i en grupplektion 
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och clinics3 på olika folkhögskolor och gymnasier. Kalle undervisar bland annat i ensemble 
A och ensemble B. Kalles huvudinstrument är kontrabas. 

4.2.2 Kursplanens mål (intervjufråga 1) 
Sven  
Kommunikation är det viktigaste. Han ser skillnad på de elever som läser ensemble A och de 
som läser ensemble B eftersom eleverna i B-kursen har mer inflytande på hela ensemblen 
medans de i A-kursen mest fokuserar på sig själva. ”Det är väl i och med att jag är kanske lite 
skadad just med kammarmusik och sådär. Och det har ju, det är ju kommunikation. Där är det 
ju viktigare än notbilden i stort sett.” 
 
Lena 
Målen med Ensemble A är att lära sig grunderna i instrumenten, att lära sig 
instrumentet rent praktiskt men även att lära sig lyssna eftersom eleverna kan vara väldigt 
fokuserade på det de själva gör så de glömmer allt runt omkring. 
 
Björn 
(inget svar eftersom frågan föll bort vid intervjun) 
 
Karin  
Karin svarar att det handlar om att samspela och att lyssna in varandra. Men även att man har 
god självinsikt om vad man behöver utveckla som individ, för att det ska bli bättre för hela 
gruppen. 
 
Kalle 
Kalle kan inte svara på vilka målen är, men nämner istället de mål som han personligen 
använder i sin undervisning: ”...det målet jag jobbar med dem är ju att lära sig lyssna på 
varann, och spela ihop helt enkelt. Det är på det sättet jag jobbar mycket med dem.” 
 
Sammanfattande analys: De kategorier vi kan utläsa av dessa svar är kommunikation, 
samspel kontra fokus på det enskilda instrumentet, lyssnande och individens utveckling. 
Lärarna definierar skillnaderna mellan målen i ensemble A och ensemble B genom att 
förklara att A-kursen innebär mer fokus på instrumentala grunder. När dessa börjar sitta kan 
eleverna börja lyssna mer och både Karin och Kalle tar i det här fallet upp lyssnande och 
samspel tillsammans. En av lärarna visste inte mål för kursplanerna. 
 

4.2.3 Lärarens arbetsmetoder (intervjufråga 2) 
Sven  
Sven tycker att det är viktigt att eleverna sitter så de kan kommunicera med varandra under 
ensemblelektionerna. En basist som går och sätter sig på ett ställe bara för att basförstärkaren 
råkar stå där blir tillsagd av Sven att sätta sig någon annanstans där han 
                                                                                                                                                  
eller ”verkstad” där eleverna är deltagande.  
 
3 Clinic betyder på svenska klinisk undervisning. Syftet med clinics är liknande som med workshops. Ofta 
handlar det om att en elev får undervisning från en inbjuden lärare eller musiker medan de andra eleverna tittar 
på. 
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kan ha en bättre kommunikation med trummisen. De två instrumenten måste hänga ihop 
för att få ett stadigt komp, enligt Sven. Då kan resten av ensemblen åka snålskjuts på dem 
och lyssna på rytmerna för att passa in sina grejer till det.  
 
Lena  
Dagen innan intervjun observerade vi en av Lenas klasser, ensemble A i årskurs 1. De har 
PRIK4 hela första tiden i ettan och tvåan för att ge dem en bred grund. Det är medvetet 
upplagt så eftersom de tycker att eleverna får en förståelse för andra instrument om man kan 
lite av det själv.  
 

Första perioden här då när vi liksom nosar på på alla instrument då är det, man kan säga tre veckor. Vi 
har en vecka när vi lär ut i grupper, då har de kanske valt piano och så sen i tre veckor får de spela piano, 
då hos olika lärare och tre olika låtar och sådär, och sen byter vi instrument och så kör man då, det blir ju 
som en fyraveckorsperiod då.  

 
Under den här perioden ligger fokus på kompinstrumentet, även sångarna får spela alla 
instrument.  
 
Det var i början svårt för Lena att svara på vilka arbetsformer och metoder hon använder i sin 
undervisning eftersom hon tyckte frågan var så stor. Frågan formulerades då om till att 
handla om hur hon kommunicerar med eleverna i undervisningen: 
 

För det första måste jag ju se varje elev. Och sen blir det ju i de här mindre grupperna, det är kanske sex 
eller sju elever, att man går fram enskilt och “så här kan du göra det här och så här kan du tänka där” och 
så här, att man petar så för att de ska lära sig instrumenten, men sen när det börjar sitta, när de börjar 
kunna en låt, då handlar det lite mer om det här att få upp öronen för, för att lyssna på varandra. 
 

Idag är det mer lyssnande än det var när hon började jobba då mycket går gehörsvägen 
istället för via noter, vill man spela en låt är det bara att gå ut på internet och hämta den. 
Lärarna måste snabbt kunna hitta en kompmall som fungerar att lära ut på kort tid istället för 
att bara utgå från noterna. 
 
Björn  
Det handlar om att hela tiden ha kontakt med eleverna. Speciellt i början blir det en del prat 
om låten, bakgrunden och kanske något om stilen och så. Vad är det som gör en reggaelåt, 
var kommer reggean ifrån och så vidare. Sen lyssnar de på låten och kollar lite på vad de ska 
spela på sina instrument, lite trumkomp och så se till så att alla kan ackorden. Han säger att 
man får gå runt lite och visa men ibland vill han inte säga för mycket utan låta eleverna själva 
ta ut det, det är lite blandat. Han tar gärna emot förslag från eleverna och tar upp en 
ensemblelektion med tvåorna som exempel där han hade en mer passiv roll och eleverna 
själva istället fick hjälpas åt att få fram låten. Strategin är ganska olika beroende på låt, säger 
Björn. 
 
Karin  
Inom kursen ensemble B finns en del som kallas för PRIK. Där får eleverna prova på att 
spela andra instrument än deras eget huvudinstrument. Följande uttrycker Karin motiveringen 
till varför detta moment finns med i kursens innehåll. I detta citat handlar det om elever med 

                                                
4 Praktisk instrumentkännedom 
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sång som huvudinstrument: 
 

I betygsmånen finns det ju inte skrivet att man ska kunna de andra instrumenten, men vi tycker att om 
man ska bli en bra sångensemblemedlem så blir man bättre om man också provar på de andra 
instrumentfunktionerna, för man fattar ensemblens funktion på ett annat sätt. 
 

Den ensemble som observerades innan intervjutillfället bestod av sex stycken tjejer som alla 
hade sång som huvudinstrument, men som för tillfället jobbade med just PRIK. 
 
Karin påpekar även att hon medvetet tränar alla i ensemblen att läsa arr5. Enligt henne finns 
det skillnader mellan instrumentalister och sångare: 
 

Här jobbar vi också mycket med att; som sångare så har man ofta blivit tilldelad en text. Det innebär att 
de här är många gånger ganska ovana att läsa arr. De läser inte arret ungefär som vi andra... om man är 
instrumentalist då läser man ju ett arr rätt upp och ner, man tänker på formdelar och så. En del i att de får 
spela PRIK nu är också att man ska lära sig att läsa arret och veta var man är. Så att när man sätts som  
solist kan man också säga att; i sticket vill jag att... Så man inte säger; när jag sjunger...dirattirattiar.. då 
ska jag göra det. Så det tycker jag är en av de där huvudsyftena som vi gör just i den här delen. 

 
Ett medvetet val som Karin gör i sin undervisning är att aldrig själv vara med och spela, 
förutom i undantagsfall. Detta gör hon för att kunna lyssna på ett aktivt sätt. Tidigare ledde 
hon lektioner genom att vara med och spela, men inte längre. Hennes egna ord motiverar 
valet av denna undervisningsmetod: 
 

Det har jag ändrat, från början så tror jag att jag var med och spelade ganska mycket för då kunde man ju 
styra när man spelade. Man kunde hålla ihop en ensemble genom att jag faktist höll ihop låten därför att 
jag var liksom ankaret. Det tycker jag att det är något aktivt som jag gör genom att jag inte är med. När 
jag har jobbat ihop med andra ensemblelärare så har vi haft olika åsikter om detta. För att å andra sidan 
kan det ju vara så att; om jag är en duktig musiker... och det vet man ju om man spelar med några 
stycken... är det någon som är duktig så kan ju den lyfta en ensemble till en högre musikalisk nivå. Så det 
kan man ju kanske vilja göra. Men jag satsar inte på det. 

 
Kalle  
De ensembler som intervjupersonen undervisar får ofta utskrivna arr att spela från, där 
melodi och ackord är utskrivet. Kalle anser att det framförallt är de som läser kursen 
ensemble A som behöver mest vägledning och han väljer i de sammanhangen medvetet låtar 
som är välkända för gruppen för att underlätta inlärningen. När en del låtar ändå kan upplevas 
som lite knepiga, förväntas eleverna själva ta med låtarna till sina instrumentallektioner för 
att där öva på enskilda partier. Alla i gruppen får samma leadsheet6, men texten är inte alltid 
med i arrangemanget. 
 

Inte alltid, det är olika det där, det beror på hur mycket tid man har att lägga... för det är ganska 
mycket jobb om man ska skriva i text också. Oftast handlar det om att man får melodi, ackord och 
sen jobbar man utifrån det. Sen försöker man sätta ett bra komp så att det funkar med bastrummor och 
piano och sånt där. Men ofta är det melodi och ackord som de får. 

                                                
5 Arr är ett förkortat uttryck för ordet arrangemang. Man arrangerar musiken t.ex. i en viss form och/eller med 
olika instruktioner om hur vissa delar ska spelas. 
6 Särskild notbild framtagen för ensembler i populärmusikgenren innehållande ackord, låtform, eventuella  
inprickningar (rytmer) och i vissa fall låttext.  
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På frågan om Kalle använder någon metod för att jobba med kommunikation i de olika 
grupper han undervisar, så svarar han att en del av det ligger i ensemble B när eleverna själva 
ska leda en ensemble. I det momentet handlar det mycket om hur eleverna kommunicerar 
med varandra, och hur de kan göra sig förstådda när de ska presentera och lära ut en låt. 
 
Sammanfattande analys: De kategorier vi utläser här är kontakt, inlärning, handledare, 
PRIK och låten. Kontakt kommer upp på två olika sätt, i ena fallet handlar det om den 
kontakt ensemblen får i rummet när man sitter på ett speciellt sätt; att medvetandegöra varför 
man sätter sig på ett speciellt ställe. I det andra fallet handlar det om lärarens kontakt med 
eleverna, att ta sig tid att prata om låten och gå runt och visa eleverna hur de ska spela. 
Inlärning är en kategori som kommer upp hos fyra av fem lärare men med fem olika vinklar: 
samarbete mellan enskilda instrumental- och ensembleundervisningen, teori, gehör, ackord 
och rytm. Kategorin handledare rör sig i alla tre fallen om att låta eleverna vara aktiva och 
att det är ett mål att ensemblen ska vara så pass säkra att läraren kan inta en mer passiv roll. 
PRIK är något som ingår i kursen ensemble A. Lärarna tar upp vikten av att ha förståelse för 
andra instrument, att PRIK ger en bred grund. En lärare tar även upp att sångeleverna blir 
bättre genom att de förstår ensemblens funktion. Med kategorin låten tar en lärare upp hur 
han vill ge eleverna en genrekännedom, historia och ett samhällsperspektiv på låten eller 
låtens genre. I samma kategori tar en annan lärare upp hur denne medvetet väljer kända låtar 
för att underlätta inlärningen.  

4.2.4 Lärarens musikaliska och sociala ledarskap (intervjufråga 3) 
Sven: (inget svar eftersom frågan föll bort vid intervjun) 
 
Lena  
A-kursen i ensemble är mestadels lärarledd eftersom låtarna ska ha något som alla kan lära 
sig av. Vissa perioder får eleverna välja egna låtar och så men fortfarande blir undervisningen 
mycket lärarledd. Lärarna instruerar mycket men tar tillvara på elevernas egna idéer som kan 
handla om att diskutera fram vad det ska vara för intro eller hur de ska göra på slutet av låten 
och så vidare. Däremot är eleverna inte än på den nivån att de kan styra upp det själva, dels 
har de kanske inte de instrumentala färdigheter som krävs och så kräver en ensemble lite 
erfarenhet i hur man bygger upp en låt och så. 
 
Björn  
 

alltså… ingen baktanke som jag tänkt ut i förväg rent socialt, men alltså däremot… ja vad ska jag säga, 
jag kan gärna berätta nån anekdot till, bjussa på nån minut. Känslan att det funkar, alltså även socialt 
men… Ne,j ingenting jag tänker ut i förväg. 

 
Karin   
Hon säger där att hon tycker att ledarskap handlar mycket om den inställning 
man har som lärare. I en självreflekterande stund kommer hon fram till att hon oftast inte 
medvetet tänker ut innan hur hon ska leda lektionen. Utan att det mesta går på någon slags 
rutin av erfarenheterna som hon bär med sig från sina år som lärare.  
 
I de ensembler som jobbar med PRIK är eleverna med till en liten del och styr arbetet i 
ensemblen. De får välja nån låt men Karin väljer resten. I kurserna på högre nivå får eleverna 
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välja fler låtar och är här även till en viss del med och arrar låtarna. Karin vill hela tiden 
involvera eleverna i processen som pågår i ensemblen, även de elever som läser PRIK. 
 

Men hela tiden vill ju jag att dom ska börja tänka. Hur låter det, vad behöver vi fixa till här? Du märkte 
ju själv... ”jag tycker nog att det ska vara mer gitarr hela vägen”, ”då testar vi det, ja det vart bra.” Eller... 
”hon spelar en till grej på cymbalen där”, ”ja fint, då kör vi det”. Så det tycker jag att man hela tiden ska 
ha öppet. Där är man ju olika, för en del ensemblelärare, de vill ju ha ”kadaver”-diciplin; det är jag som 
bestämmer allting. Men då tycker jag att de har tappat det här med att man faktist måste vara aktiv och 
lyssna efter; hur låter det, så jag inte bara tänker på min egen roll. 
 

Kalle  
(inget svar eftersom frågan föll bort vid intervjun) 
 
Sammanfattande analys: Här utläser vi kategorierna instruktion och rutin till det 
musikaliska ledarskapet och kategorierna personlighet och process till det sociala 
ledarskapet. Instruktion är viktigare i ensemble A där eleverna ännu inte är självgående. Det 
tas tillvara på elevernas idéer även under denna instruerande period. Lärarens rutin och 
tidigare erfarenheter påverkar även hur läraren leder lektionen. Vad gäller det sociala 
ledarskapet så kommer personlighet upp, att lägga in humor och våga bjuda på sig själv även 
i lektionssammanhang. Även personlig inställning påverkar ledarskapet. Det är viktigt att 
eleverna är involverade i processen i motsats till att läraren styr och bestämmer allting. Då 
får eleverna en chans att reflektera. 

4.2.5 Elevens ledarskap (intervjufråga 4 a, b) 
Sven  
Eleverna får prova att leda varandra under ensemblelektionerna vilket fungerat jättebra. Sven 
fick frågan om hur de tar med sig låtarna, om det är leadsheet, tabulatur7 från internet, 
kopierade noter eller något annat. 

 
Ja du, det var ju väldigt blandat faktiskt. Det var… En kille, en gitarrist, han hade gjort ett fullständigt 
arrangemang alltså med sångstämmor, han hade skrivit med piano… skitbra. Och sen finns det ju de då 
som kanske inte gjorde så bra ifrån sig. Alltså med material och så. Så att ensemblen fick ju jobba ihop 
detta och rätta till saker som… och det var inte lyckat.   
 

Alla elever var inte lika väl förberedda, taktarter och tonarter stämde inte och var hämtat från 
internet där materialet kunde vara riktigt dåligt. En del hade snappat upp hur en notbild skulle 
se ut, en del hade bara hämtat en text med ackord från nätet. Tyvärr, tycker Sven, blir det så 
med internet att eleverna kanske tar med en text och en tabulatur som inte är särskilt 
nödvändig att ha med. Men Sven tar även upp att det är lite nervöst för eleverna att leda 
ensemble när de ska slå in tempo och så, eleverna spänner sig och har inte förberett sig 
tillräckligt. Jag frågar om eleverna får någon hjälp med förberedelserna: 

 
Ja, det får de om de tycker att de vill ha det. Ja, det är ju inget man… men jag har märkt liksom att 
de kommer och vill ha hjälp med kopieringen väldigt tätt in på så att det är misstänkt att det här 
har ni nog inte gjort så mycket förberedelse på. Men förberedelser överhuvudtaget tycker jag de är 
väldigt bra på, det är de.  

 
Lena  
                                                
7 En form av notskrift som oftast används av stränginstrument med band, exempelvis instrumentet gitarr. 



 

 21 

I B-kursen som är i trean får eleverna nästan enbart leda, de kallar det för att vara 
kapellmästare och då börjar de redan på hösten välja ut låtar som de lär ut till sin 
ensemblegrupp. På våren tar de med egenskrivna låtar som de ska lära ut, något som är 
svårare eftersom de inte har något att lyssna efter utan de måste istället komma med egna 
förslag.  
 

Men i trean så har vi ju gjort kursen så att de turas ju om att leda. Så där ger vi de ju plats att leda, att ta 
plats, att bestämma, att komma med idéer och ett tänk över hur de ska liksom, vars vi är på väg med den 
här låten... Men de är också väldigt duktiga på att dels stötta varandra för alla är ju inte trygga i den 
rollen att vara ledare heller och då tycker jag det är fort att de hoppar in och liksom kommer med förslag, 
hjälper varandra, visar varandra hur man ska göra, och ganska jämställt skulle jag nog säga. Svårt att 
peka ut något instrument, det är nog den som är tryggast i sin roll som kliver fram tror jag.  

 
Björn  
Björn berättar att tvåorna just nu håller på med ett dansbandsprojekt där de ska spela 
dansbandsorkester för hela skolan. De har fått välja låtar helt själva och de har låtar de själva 
är ansvariga för att lära ut. De har fått vissa kriterier vad gäller låtval som att 
tempot ska vara så pass att det ska gå att dansa foxtrot eller bugg till. Då sitter lärarna 
passiva under ensemblelektionen och går bara in och stöttar lite där det behövs, som 
exempel berättar Björn att han fått gå in och säga till att de inte kan göra olika break utan 
borde göra samma break i en låt varje gång eftersom de ska lära sig åtta låtar på kort tid 
och då finns inte tiden att göra olika varje gång. I trean har de också i uppgift att leda 
ensemble. Där bestämmer de låt helt själva och lärarna går in ännu mindre och säger hur 
de ska göra, det är eleverna som ska få ihop det. 
 
Björn fick följdfrågan om eleverna tar med sig eget material. Han säger att det är meningen 
att de ska det men det blir lite si och så med det. Det blir material från nätet, vispopböcker 
och andra notsamlingar. All musik hämtas från Spotify8 eller Youtube9 och ibland lyssnar de 
på låten via mobiltelefonen, så det skiljer sig en hel del. 
 
Karin  
Eleverna är alltid delaktiga på ensemblelektionerna och mesta delen av låtarna som eleverna 
spelar på lektionerna är arrangerade av Karin själv. Arren ser oftast ut så att det finns både 
ackord, melodislingor och rytmer utskrivna. Varje instrument har sin stämma. 
 
Kalle  
Kalle nämner att eleverna i de högre årskurserna får prova på att leda en ensemble och att han 
då tar en roll mer som handledare.  
 

Vi hade en sån period tidigare i höst där de fick jobba då så att säga med att ta fram en låt och 
presentera den för gruppen och sen efter det gav jag dem feedback på vad de kunde göra bättre, och 
vad som inte var så bra, vad som var bra. Så då hade vi fyra olika bedömningsnivåer som vi 
bedömde deras ensembleledning på, så att säga. 

 
Sammanfattande analys: Här kan vi se att elevinflytande och handledare återkommer som 
underrubriker till kategorin lärarens roll. I ensemble B tar eleverna själva med sig material 

                                                
8 Lagligt musikbibliotek (gratis) på internet 
9 Webbplats (gratis) med videoklipp och möjlighet att själv ladda upp videoklipp 
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och leder ensemblen och då har läraren en handledande roll som till exempel rör mer 
praktiska frågor om kriterier eleverna bör uppfylla. Material är en kategori med tre 
underrubriker: arrangemang, egna låtar och genre. Även kategorin trygghet kommer med 
underrubriker: ledarskap och förberedelser. Är eleven förberedd så har de lättare att lyckas 
med ensembleledandet men många elever blir nervösa.  

4.2.6 Kommunikationen på lektionerna (intervju fråga 5) 
Sven 
Kommunikationen mellan sångare och instrumentalister tycker Sven fungerar bra men det 
skiftar beroende på hur långt eleverna kommit. I B-kursen har de kommit en bit och dessutom 
verkar sångarna lära sig det här med kommunikation inne hos sin sånglärare. Sångarna kan 
ha bra kommunikation med instrumentalisterna och t.ex. kunna säga till gitarristen hur den 
ska spela, vilket Sven tycker är bra. Han tror att det finns en slags samverkan mellan 
sångundervisningen och ensemblelektionerna, att sångeleverna har lärt sig om 
kommunikation under sina individuella lektioner i och med att läraren spelar mycket piano 
och så, vilket eleven sen tar med sig in i ensemblen. 
 
Lena  
Lena försöker ha en positiv atmosfär i gruppen så att alla vågar säga vad de känner och 
tänker. Hon tycker att en öppen atmosfär är grunden för kanske all kommunikation.  När hon 
ska förklara hur man ska spela på ett visst instrument så handlar det mer om att visa, säger 
Lena. Till pianisten kan man säga “tryck ner C, E och G” men till exempel trummor går 
bättre genom att visa. Målet är att ge eleverna verktyg så de själva kan utvecklas inom 
instrumenten och lär sig tänka själva. I Ensemble B när det är sångare med i ensemblen 
upplever hon en viss skillnad: 
 

Ja, då tycker jag att det kan va lite tydligare och är du tydlig med en grupp som är 
nybörjare med vad som går bra och dåligt, där tycker jag att man mer får trippa på tårna för om jag 
säger nej men du, det där var fel, då kan de tappa allt självförtroende, utan man måste mer” ja men 
jättebra, men prova gör så här”, medans ensemble B som de har i trean, då har de spelat så länge så där 
kan man säga nej, men, nä, det där vart…det där var inge snyggt eller man kan använda andra ord och de 
tar inte illa upp och de blir inte knäckta utan man kan säga rakt på hur det låter och hur det är och jobba 
kanske med text och uttryck med sångare också på ett annat sätt… de är vana att sjunga i gruppen, de är 
vana att både göra bort sig och göra bra saker och de är liksom… de har stötts och blötts i två års tid så 
att… lite rakare kommunikation kanske i B-kursen. Och det kan ju också ha att göra med att då känner 
du eleverna, då går de i trean, nu går de i ettan, det är fortfarande så att “hur hårt kan man driva dem”, 
alltså man känner sig för lite. 

 
Kommunikationen mellan instrumentalister och sångare förändras genom åren eftersom 
det i ettan ligger mycket fokus på instrumenten så hon känner att eleverna är mest 
fokuserade på att bara spela då. I tvåan och ännu mer i trean växer sångarna mer som 
personer och tar då för sig mer också. Ofta är det de som pratar om att göra dynamiska 
skillnader i musiken och de kliver fram och är mer ledarpersoner mot vad de är i ettan. 
Då är de andra också bra på att lyssna på varandra och många tar för sig mer i trean. Men 
just sångarna tar mer plats ju mer åren går, tycker Lena. Det tror hon beror på att de växer 
som personer och känner varann bättre, det leder till att de är trygga och törs mer. ”Det har ju 
mycket har att göra med vilken grupp du är i, att du känner dig trygg, allting bottnar ju där.” 
 
Björn  
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Kommunikationen är ganska öppen och så mellan instrumentgrupperna, säger Björn. 
 
Karin  
Den grupp som observerades har enligt Karin en god kommunikation. Medlemmarna av 
gruppen känner alla varandra väl och umgås även privat. I ensembler med elever som inte 
känner varandra upplever Karin en nästintill obefintlig kommunikation i gruppen till dess att 
gruppmedlemmarna lärt känna varandra. Inte förrän då kan samspelet börja inom gruppen. 
Karin tycker det är viktigt med kommunikation under ensemblelektionerna. 
 
Kalle 
Överlag så anser Kalle att kommunikationen fungerar bra i de flesta ensembler. 
Han menar att det bara i vissa undantag inte fungerar mellan eleverna i ensemblen. Han 
upplever inga problem varken instrumentalisterna emellan, mellan instrumentalister och 
sångare, eller mellan eleverna och sig själv. ”Det kan väl finnas undantag ibland, men som 
helhet tycker jag att det funkar på det sättet.” 
 
Sammanfattande analys: De kategorier vi kan hitta under denna rubrik är musikalisk nivå 
och trygghet i gruppen. En av de framträdande faktorerna som påverkar kommunikationen 
mellan eleverna är just vilken musikalisk nivå eleverna ligger på. Om de läser ensemble B 
och då också går i en av de senare årskurserna tar de enligt lärarna en säkrare roll i 
ensemblen. I ettan har de mer fokus på instrumenten, men när de blivit mer vana flyttas 
fokuset från dem själva istället över till gruppens samspel och det ger i sin tur en bättre 
kommunikation med de andra i gruppen. Sättet att kommunicera är annorlunda beroende på 
om elever läser ensemble B eller om de är nybörjare. En av lärarna nämner att det sker en 
rakare kommunikation med de elever som spelat mer. De kan ta lite mer konstruktiv kritik 
utan att bli nedtryckta av det. När eleverna känner sig trygga i gruppen vågar de ta för sig 
mer och kommunikationen fungerar då ännu bättre. Det handlar om att skapa en trygg 
atmosfär som grunden för en fungerande kommunikation. Intervjupersonerna talar även om 
sättet att förmedla och kommunicera kunskap.  

4.2.7 Kommunikation sker på olika sätt (intervjufråga 6) 
Sven 
På frågan om instrumentalister och sångare har olika sätt att kommunicera i en 
ensemblesituation svarar Sven att sångare är väldigt mycket i texten. Om de vill ändra på 
något kan de ta textraden som exempel för att beskriva var och då vet inte 
instrumentalisten var de är någonstans, kanske för att de inte lyssnar så mycket på texten. 
Instrumentalisterna har inga textblad, i alla fall inte på de låtar Sven gör i ordning åt dem. 
Däremot markerar han noga ut formen, vers, refräng osv. På samma sätt har inte heller 
sångaren några ackord, utan bara ett textblad. 
 

Men sen…frågan är väl om de egentligen är hjälpt av det. Det är klart en del av tjejerna till 
exempel de har ju piano som biinstrument, exempelvis och gitarr. Men det kan ju i och för 
sig vara idé att använda sig av ackord. Men oftast inte. Jag tycker nästan att sångarna har lite bättre koll 
på vad instrumentalisterna gör, av någon underlig anledning. Alltså de vet till exempel att det gitarriffet 
börjar si eller så, du var för tidig där, och så vidare. Eller den tonen skulle komma där och så kommer 
den inte. De verkar ha lite bättre koll. 
Vad tror du det beror på? 
Ja…instrumentalisterna är nog lite mer inåtvänd på nåt sätt skulle jag kunna tänka mig att det 
är…de sköter sin grej.. Men jag tror sångarna har bättre koll på vad musikerna gör än vice versa. 
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Sven nämner även att eleverna kan ha lite olika vokabulär och jargonger och att det är 
viktigt att få ihop en grupp som kan kommunicera så de inte sitter och är blyga, men att 
man även måste ha med folk som är lite mer tillbakadragna. En sångerska flyttade över 
från Svens grupp till en annan eftersom hon upplevde att någon annan av sångarna tog för 
stor plats så hon bytte till en mer neutral grupp. “Sen gäller det ju också att få grupperna 
ganska så jämn på något sätt då så att det inte sticker ut för mycket eller försvinner så 
att…och jag tror att vi har fått det ganska bra nu, bra fördelning”. 
 
Lena  
Lena tycker att det är svårt att beskriva men hon har en känsla av att sångare och 
instrumentalister har olika språk. Gitarrister och pianister pratar mycket skalor och ackord 
medan sångare pratar mer känslor och mer hur det upplevs och låter. Jag frågar Lena om 
sångarna och instrumentalisterna utgår från samma leadsheet, textblad eller om det kanske 
ser ut på något annat sätt. 
 

Det kan se olika ut och det där tycker jag har växlat med åren, förr så var det mer liksom ett 
notpapper och då hade alla samma liksom… nu drar de ju ut sina tabbar10 och så har basisterna en annan 
och så har sångarna bara texten och… det är inte alltid bra kan jag tycka därför att man vet inte alltid 
vad..sångarna kanske inte ens vet vilken tonart går det här i, utan man hör det bara och man vet inte alltid 
vad… liksom de sjunger på gehör och ska de då förklara nånting om nåt ackord så utgår de ju mycket 
från texten /…/ Lite synd att sångarna också inte, kanske jag ska börja vara hårdare med (skratt), att de 
åtminstone har ackorden för jag tror det är bra att lära sig se det, förhållningarna mellan ackord och sånt 
där, hur det ser ut. Men det är fort att de har med sig sitt textblad och så är de nöjda där liksom. 

 
Björn 
Björn tycker egentligen inte att det är någon skillnad. Ofta vill sångarna själva gå ut och 
lyssna igenom låten i lugn och ro om de inte kan den. Då brukar han gå ut och kolla läget, 
kanske hjälpa till med tonart eller så. Det beror på grupperna och låten om man hinner byta 
tonart samma lektion. När sångaren sen kommer in igen så får kanske nån gitarrist lägga 
någon stämma eller så på refrängen. Ofta kommer sångaren med förslag på förbättringar i 
gruppen och Björn har försökt uppmuntra dem till att tänka mer på att arra låtarna och inte 
bara spela.  
 
Björn säger att sångare kan använda rösten mer för att visa till exempel hur de vill att 
trumkompet ska vara. Sångarna är mer verbala men det är inget fel med det, säger han. 
Det är effektivt eftersom trummisen ofta fattar hur det ska låta och då också hur den ska 
spela. Ofta räcker det att förebilda11 och det är ändå inte elevens uppgift utan lärarens att 
visa på instrumentet hur man tar ett visst ackord, till exempel. Björn tycker att personlighet  
påverkar om sångare och instrumentalister har olika lätt att ta initiativ till kommunikation: 
 

Det är olika. Det är ju upp till hur personen är egentligen, helt och hållet. Är det en sångare som är framåt 
då visar hon…då står hon inte i tummen och sjunger. Så är det ju. Så att det är ju helt och hållet hur du är 
som person, tycker jag. Hur de beter sig. 

 
Karin  

                                                
10 Förkortning av tabulatur, se fotnot nr.6. 
11 vanligt förekommande inom t.ex. musik- och instrumentalundervisning, där läraren visar före genom att     
sjunga eller spela. 
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Karins erfarenhet är att det ofta är kompmusikerna som är de drivande i uppbyggnaden av 
låten. Sen när det ska ske ett framträdande av något slag så överlämnas ansvaret till 
instrumentsolisten eller sångerskan att göra uttydandet. Hon påpekar att det är viktigt att få 
alla att vara med och kommunicera om båda sakerna. 

 
Om man inte skaffar sig ett gemensamt ”tänk”, om man inte kommunicerar på lektionen... och man 
kanske har just det här att sångaren får ett textblad. Då har man ju helt plötsligt två olika språk som 
man kommunicerar med. Kompet säger; vi tar det från B, sångaren har ingen aning. Redan där har 
det ju blivit ett glapp emellan, att man inte vet vad som händer. Det får man tänka på... till alla 
blivande ensemblelärare: skriv in texten i arrangeringen. 
 

Kalle 
På frågan om Kalle tror att instrumentalister och sångare har olika lätt för att kommunicera 
svarar han följande: 
 

Jag tror inte att de har hunnit bli så.... jag vet inte... Jag ser det inte som något problem att det 
skulle vara nån sånhär konflikt med det där eller att... Jag tycker nog att det funkar. I de här 
sammanhangen på skolan tror jag iallafall, jag kan ju tänka mig att det kan vara annat i andra 
sammanhang. 

 
Sammanfattande analys: De kategorier som vi hittar under denna rubrik är material, 
gruppdynamik och medvetenhet. Den kategori som nästan alla lärare berör handlar om 
materialet som används på ensemblelektionerna. Sättena att ordna med material har dock för 
vissa lärare förändrats under åren på grund av internet. Problem kan dock uppstå när sångare 
och instrumentalister kommunicerar på olika sätt eftersom de har olika typer av material och 
använder sig av olika språk. Pianister och gitarrister pratar mer om det teoretiska medan 
sångarna pratar mer om känslor och upplevelsen av hur det låter. Med en god 
gruppdynamik underlättas kommunikationen. Även elevernas personligheter påverkar deras 
sätt att ta initiativ till att kommunicera i gruppen. Den sista kategorin handlar om 
medvetenheten hos eleverna, om deras sätt att vara med och arra låtarna och deras 
medvetenhet och val vid framträdande.  

4.2.8 Elevernas skilda bakgrunder och musikaliska erfarenheter  (intervjufråga 
7) 
Sven  
Sven tyckte sig se på en och annan pianist att de kunde ha svårare för den mer 
gehörsbaserade kommunikationen och istället var mer fixerade vid sin notbild. 
 

Alltså de är fixerade alltså vid sin notbild va. Och det är, det är väl bra att de kan noter i 
och för sig men det… det hade nästan varit bättre om de hade lyssnat litegrann runtomkring. Nu ska jag 
väl inte säga att alla är så som är klassiskt utbildade, det finns ju både och där också. Men det är litegrann 
åt det hållet. Att de har lite svårare med den kommunikationen. 
 

Sven ser också skillnad på eleverna utifrån deras tidigare instrumentala erfarenheter. Han 
tar upp ett undantagsfall, en elev som har valt musik som individuellt val men går ett helt 
annat gymnasieprogram, som är en av de bättre ensemblemusiker Sven sett bland sina 
elever. Han spelar elbas och har lärt sig själv och han spelar inte heller med någon på 
fritiden. Annars tror Sven att de elever som spelat i rockband helt frivilligt, alltså inte ens 
via kommunala musik- eller kulturskolan, har ett stort försprång när de kommer till 
musikestetiska programmets ensemblelektioner. Däremot är det inte säkert att de 
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utvecklas nåt mer än de andra under gymnasietiden, lägger han till. 
 
Lena 
De bakgrunder och tidigare musikaliska erfarenheter eleverna har innan de kommer till 
estetprogrammet påverkar hur de sen samspelar och kommunicerar i och med att de som har 
spelat ett instrument är tryggare och kan lyssna och våga mer. Vissa har spelat mycket i 
orkester och är vana vid det och dessa vågar även ta mer plats. Vissa har inte gjort någonting 
och för de tar det nästan hela ettan innan de vågar ta plats eftersom de tycker alla andra är 
jätteduktiga. Speciellt många tjejer är så, säger Lena. Men när de börjar komma ikapp och 
växa in i det blir de tryggare och tar mer plats. Erfarenhet och kunskap går hand i hand, säger 
hon. 
 
Björn 
Det är stor skillnad, säger Björn. Om de har spelat och stått mycket framför folk så är det 
mycket lättare än en som suttit själv och spelat i garaget. Det är även stor skillnad på de som 
spelat i orkester, till exempel i blåsorkester, eftersom de är vana vid hela situationen att ha 
någon som leder och kommer med instruktioner. Och är man van vid situationen så känner 
man sig inte obekväm i den. 
 

Och det är ju ganska mycket en själv också, är du tystlåten…det är ju ändå lite från sig själv man bjussar 
på när man håller på med ensemble, så det är ju litegrann situationspelar säkert också in men bakgrund 
tror jag är ganska stor, just det här hur nervös är jag inför spelningen vid fiket till exempel. Är du då van 
vid att spela i…nja, vars som helst. Spelar du i Pingstkyrkan varje vecka så är det ju stor skillnad, så är 
det ju. Eller med kör eller nånting. 
 

Med tiden blir eleverna säkrare på sig själva att stå framför folk och spela upp. De har fått 
träning i alla möjliga olika ämnen och har blivit säkrare helt enkelt. Det blir mer naturligt 
för dem att vara på scen. 
 
Karin 
Karin talar om att det kan bli problem med kommunikationen när eleverna kommer från olika 
musikaliska bakgrunder. De elever som har spelat mycket på fritiden lär sig ofta mer på 
gehör och kan då ha problem att lära sig låtar med hjälp av arr. De läser inte noten utan lär 
sig genom att lyssna. Hon menar inte att något av sätten är mer rätt, utan menar att båda 
sätten måste användas. Men hon kan ibland uppleva att det kan vara svårt för eleverna att 
kommunicera när de befinner sig i ”två olika världar” som de gör när de använder olika sätt. 
 
Kalle 
Kalle ser en skillnad i de elever som spelar i band vid sidan av skolan och de 
elever som endast spelar inom skolans väggar. Han anser att de elever som spelar i band 
har en större förståelse för vad det handlar om att spela i ensemble: ”...de har ju lättare att 
förstå det här med takter och perioder när de håller på spelar med band på sidan av”. 
 
Sammanfattande analys: De kategorier som vi valt att lyfta fram under denna rubrik är 
inlärning och ensemblevana. Alla lärarna ser att elevernas musikaliska erfarenheterna och 
bakgrunderna påverkar deras sätt att kommunicera och samspela i ensemblerna. De talas om 
att inlärningen kan variera beroende på om eleverna har spelat i band eller orkester vid sidan 
av skolan eller inte. Ensemblevanan visar sig i skillnaderna mellan om de föredrar en notbild 
på pappret eller om de är vana att använda sig av en mer gehörsbaserad inlärning. De som har 
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spelat i orkester har större erfarenheter av att ta emot instruktioner från en ledare och att 
fungera i en ensemblesituation och de som har spelat i band har redan en förståelse för hur 
det är att spela i ensemble. Under ensemblevana hittar vi underkategorin trygghet eftersom 
elever som har tidigare instrumentala vanor eller ensemblevana är tryggare och vågar mer på 
lektionerna. Där spelar tidigare scenvana också in. 

4.2.9 Lärarnas syn på samspel (intervjufråga 8) 
Sven 
Enligt Sven så innebär den tekniska biten av samspel att man spelar samtidigt och tight. 
Trummor och bas är grunden som de andra instrumenten bygger på. Om det är flera sångare i 
samma ensemble tror Sven att de ska tonbilda på något likartat sätt. Sven själv säger att han 
har dålig koll på just tonbildning när det gäller sång men när det gäller blåsinstrument är det 
så att de ska försöka härma varandra. Det är den klangen man ska närma sig, då är det 
samspel för Sven. Han nämner även intonation12, han kan påpeka om det är surt13 på något 
ställe men säger också att det ändå kan vara samspelt även om det är lite surt.  
 
Lena 
För Lena handlar samspel om lyssnande, det musikaliska lyssnandet/samspelet men även det 
mänskliga samspelet i gruppen. Det handlar om att både kunna ge och kunna ta, komma med 
förslag men även vara ödmjuk för andras idéer elever och lärare emellan, men även elever 
emellan. Ödmjukheten inför varann gör att det musikaliska lyssnandet blir bättre, tror hon.  

 
 
Björn 
Samspel handlar om att man på något sätt har tänkt igenom vad man gör, säger Björn. Man 
kanske har tänkt igenom slutet eller början av låten, eller arrat upp vad man ska göra: 
 

Att vi kanske inte spelar alla första versen, vi gör gemensamt break, vi gör alltså så man ändå har tänkt 
igenom låten litegrann på ett par ställen så man inte spelar rakt av. Om man då inte klarar av det, det är ju 
en helt annan sak men då har man ju i alla fall försökt att… samspel är ändå att försöka få ihop det på nåt 
sätt. Och jag tycker man hör ganska fort om de inte har försökt. 

 
Karin  
Karin svarar följande: 
 

Egentligen så tycker jag att kommunicera inom musik överhuvudtaget och musikbegrepp är jätte, 
jätteviktigt. Tycker jag i rytmiken också, de som har haft mig i rytmik vet att jag pratar mycket om 
det. Det är otroligt viktigt att man kommunicerar tillsammans om vad det är man gör. För att på nåt 
sätt både få det tydligt för en, att man ser; okej är det det här begreppet jag håller på med nu, är det 
den här låten vi ska göra tillsammans. Att man på något sätt gör en bild tillsammans hur vi ska 
genomföra låten. Så jag tycker samspel betyder kommunikation. 
 

Kalle 
”Nä det är ju det här med att kommunicera. Att spela ihop och... det här med ensemble, att 
lyssna på varran.” 
 
Sammanfattande analys: De kategorier vi utläser här är helhet, tonbildning och lyssnande. 
                                                
12 Att träffa en ton så den är “ren” 
13 Ointonerat, “falskt” 
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Tre av lärarna pratar om samspel som någon form av helhet. Att det låter tight, att man 
tänker igenom vad man ska göra innan man spelar, att det finns en tanke av hur låten ska 
arrangeras och att eleverna kommunicerar tillsammans om vad det är de gör. Det talas även 
om vikten av att det finns en liknande tonbildning mellan de som spelar i ensemblen. 
Lyssnande delas upp i två kategorier, det musikaliska lyssnandet i en ensemble och det 
sociala och mänskliga samspelet som finns i alla grupper.  

4.2.10 Lärarnas tankar om den optimala lärandemiljön för en ensemble 
(intervjufråga 9) 
Sven  
Kontakten är viktig. Det är skillnad mellan att stå på en scen eller i en repetitionsmiljö men 
man ska sitta bekvämt och sitta så att man hör allting. Framför allt ska man inte höra 
någonting för mycket. Man ska också sitta så att man har kontakt med de andra. Sven 
avslutar med att säga att det kan vara svårt att få en optimal miljö på en scen. 
 
Lena 
Eleverna ska kunna vara trygga med läraren, de ska våga bli arga och ifrågasätta låtval eller 
metod om man tycker något är mindre bra. Läraren ska också vara trygg i sig själv och veta 
att det här ger någonting och vara ödmjuk inför att eleverna ibland kan veta mer än läraren 
vilket hon känner att hon måste kunna bjuda på: 

 
Nu är det på gymnasiet eller på en folkhögskola eller vad det kan va, att vara ödmjuk inför att eleverna 
ibland faktiskt vet mer än mig och det måste jag också kunna bjuda på så att jag inte tror att jag alltid 
liksom ska vara nån besserwisser utan vi ger och tar. Och det får du i en trygg miljö, det vågar du i 
en trygg miljö. Och då kan vad som helst hända. 

 
Björn 
Den optimala lärandemiljön är när eleverna är förberedda och själva kommer med idéer, när 
läraren kan vara lite mer passiv. Då kan de jobba mer med att få ihop det med uttryck och 
själva samspelet, hur det ska låta och hur de ska arra upp det. Men speciellt med ettorna blir 
det rent tekniskt på lektionerna. För att skapa en sådan miljö förbereder Björn eleverna så att 
de vet vad de ska spela och kanske lyssnar igenom låten före så alla har lite koll på läget. Det 
är viktigt att respektera varandra och inte sitta och spela hela tiden utan fokusera på vad man 
ska göra istället. 
 
Karin 
(Inget svar, eftersom frågan föll bort vid intervjun) 
 
Kalle 
”...det är ju bra med en fin, bra replokal med bra utrustning och luftigt och bra. Det är ju 
idealet, istället för en trång källare...” 
 
Sammanfattande analys: Kategorierna under denna rubrik är kontakt, trygghet och 
elevinflytande. Det talas om vikten av att ha god kontakt i ensemblen. Att man sitter så man 
hör varandra, att man känner sig om en enhet. Ordet trygghet kommer upp som en kategori, 
det handlar om vikten av att eleverna ska känna sig så pass trygg med läraren att de vågar 
ifrågasätta. Någon talar om att den optimala lärandemiljön är när eleverna själva får 
inflytande på innehållet, att de kommer med egna idéer.  
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5. Diskussion 

5.1 Reliabilitet och validitet – observationerna 
Endast en observation fungerade på det vis vi beskrivit i metoddelen och i det fallet ledde det 
under intervjutillfället till en naturlig återkoppling till just den lektionen. Vi upplevde att den 
läraren tack vare detta fick en större frihet att ta upp exempel utan att samtidigt behöva 
förklara hela situationen runt omkring. De resterande fyra observationerna genomfördes med 
varierade brister som till exempel sjukdom eller andra bortfall av deltagare, eller att lärarrna 
missförstått vårt önskemål av ensemblesammansättning till observationen. Observationerna 
kunde ha planerats bättre och vi skulle ha specificerat vår önskan om en lämplig ensemble 
mer exakt när vi pratade med de berörda lärarna. Tidsbrist gjorde att 
ensemblesammansättningen inte kom i fokus och den insamlade datan blev inte relevant för 
vår studie. Eftersom vi hade ett väldigt begränsat antal observationstillfällen skulle vi ha varit 
säkra på observationstabellens reliabilitet, enligt Bell (2000) måste man vara säker på att man 
har en fungerande metod om man bara får vara med på enstaka möten eller lektioner. Vi hade 
inte haft någon möjlighet att testa vår tabell och vi hade inte heller bestämt med vilket 
tidsintervall vi skulle observera och registrera. Vi hade bestämt oss för att observera hela 
gruppen vilket var väldigt svårt att hinna med. Observationen var inte tillräckligt planerad 
och vi hade inte tillräcklig erfarenhet av observationsteknik (Bell, 2000). Om vi skulle göra 
om observationen med dessa erfarenheter skulle vi ta mer tid till att planera, utforma och 
testa tabellen. Vi hade även observerat grupperna vid ett flertal tillfällen istället för det enda 
tillfälle vi hade nu. Vi tror fortfarande på vår ursprungliga tanke, att det skulle vara till fördel 
att ha fungerande observationer före de kvalitativa intervjuerna men i vårt fall blev utfallet 
inte särskilt revolutionerande. 
 

5.2 Reliabilitet och validitet – intervjuerna 
Den huvudsakliga undersökningsmetoden vi använde oss av var kvalitativa intervjuer. Varje 
intervju tog mellan 20-45 minuter. Vi använde oss av intervjuguiden (se Bilaga 1) och 
försökte hålla intervjun på en samtalsmässig nivå för att skapa en avslappnad intervjumiljö: 
”forskningsintervjun fortskrider ungefär som en normal konversation men har ett specifikt 
syfte och en specifik struktur” (Kvale, 1997, s.123). När vi utformade frågorna försökte vi 
hålla de korta och enkla efter Kvales rekommendationer men i efterhand kan vi se att vi inte 
alltid lyckades med detta. Några frågor innehöll för många faktorer och behövde 
omformuleras för att intervjupersonen skulle förstå och för att vi båda två som intervjuare 
skulle vara helt säkra på frågans innebörd utan att kunna tolka frågan på olika sätt. Vi borde 
ha utfört ett par försöktsintervjuer innan för att lokalisera dessa problem. Några svar föll bort 
i intervjusituationen eftersom vi missade att ställa frågorna, eller helt enkelt beroende på 
intervjuns vändning. Detta upplevde dock inte vi som något stort problem, tvärtom vann vi 
istället oftast många svar på frågor vi inte ställt medvetet genom att vi höll en öppen 
intervjumiljö. Vi upplevde att intervjupersonerna var positivt inställda till sin medverkan i 
intervjun vilket kan ha varit en effekt av deras frivilliga deltagande. Vi tycker att kvalitativa 
intervjuer var en bra metod för vårt syfte. Med tanke på att vi genomförde intervjuerna en 
och en för att sedan sammanställa dem tillsammans visade det sig vara en bra idé att ha en 
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bestämd form på frågornas ordning och form, men att sedan ha en låg standardisering 
(Hartman, 1998) under själva intervjun. 
 

5.3 Resultatdiskussion 
Här följer resultatdiskussionen baserad på våra frågeställningar: 
Vad säger styrdokumenten om samspel? 
Hur ordnar läraren ett lärande som främjar samspel? 
Vilka arbetsmetoder finns att hitta i ensemblesituationer? 
Hur ser kommunikationen ut mellan lärare, instrumentalister och sångare? 
 
Elevens tidigare musikaliska erfarenheter och bakgrunder påverkar deras skilda 
förutsättningar till samspel när de kommer till estetgymnasiet. När elevens musikaliska och 
instrumentala nivå blir högre förbättras elevens förmåga till lyssnande och samspel, då 
förändras även lärarens kommunikationssätt från att ha varit ”snäll” till att komma med mer 
konstruktiv kritik eftersom eleverna då blivit mer trygga och mogna med tiden. Teori- gehör- 
ackord- instrumental- och rytminlärningen ligger alla till grund för elevernas framtida 
förmåga att samspela. Samspelet främjas även av en god gruppdynamik där eleven känner sig 
trygg. Eleven måste vara delaktig i processen, inte bara i resultatet och därmed fyller även 
elevinflytande en funktion när eleverna ska utveckla sitt samspel. Med detta ökande 
elevinflytande tar läraren en mer handledande roll och eleverna får själva prova på att leda 
ensemblen och reflektera över sin insats. Genom att eleverna har PRIK (praktisk 
instrumentkännedom) i början av sin studietid på estetgymnasiet utvecklar de förståelsen för 
ensemblens alla instrument och dess funktioner. Den förståelsen är också av vikt för ett 
fungerande samspel och alla tre skolor vi besökte hade PRIK som en metod för att nå målen i 
kursplanen. Läraren har en mer instruerande roll under PRIK:en och väljer gärna kända låtar i 
all ensembleundervisning för att underlätta inlärningen. Lärarens rutin och tidigare 
erfarenheter påverkar också hur dennes undervisning utformas. För att hjälpa till att skapa 
förutsättningar till ett gott lärande kan läraren skapa en god lärandemiljö genom att bidra med 
humor och anektoder, samt våga ta tid från själva undervisningen för att bjuda på sig själv 
efter elevernas önskemål. Detta skapar även en trygghet, ett begrepp som intervjupersonerna 
ofta återkommer till. Trygghet är en förutsättning för en god kommunikation. Metoderna för 
hur låtmaterialet presenteras skiljer sig stort i form av noter/ackord, texter, leadsheet och 
arrangemang. I en ensemble kunde fem deltagare ha fem olika noter/ackord och det var 
vanligt att utesluta låttexten från instrumentalisternas noter/ackord och vice versa, att 
sångaren inte hade några noter/ackord utan bara en låttext. 
 
Kursplanen för Ensemble A (Skolverket) nämner samspels- och samarbetsförmåga i 
kursmålet. Däremot ger inte kursmålet någon förklaring till vad begreppet samspel innebär. 
Intervjupersonerna däremot har goda föreställningar om vad samspel innebär. En av dessa 
föreställningar är att eleven ska skaffa sig insikt i hur den behöver utvecklas som individ för 
att ens förmåga till samspel ska öka. Stensaasen & Sletta (1997) talar också om detta men sett 
från andra hållet; genom ett gott samspel med andra utvecklas vår identitet och självbild. 
Kursmålet för Ensemble B (Skolverket) talar inte längre om samspel men däremot nämner 
kursmålen elevernas förmåga till reflektion och musikalisk helhet. Detta finner vi intressant 
eftersom lärarna vi intervjuat pratar om samspel som något som har större vikt i Ensemble B 
än i Ensemble A, eftersom elevernas instrumentala och musikaliska färdigheter förväntas ha 
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förbättrats i B-kursen. Begreppen om reflektion och musikalisk helhet nämner 
intervjupersonerna som faktorer i samspelet. 
 
I intervjuerna med lärarna nämndes gruppdynamik som en betydelse för kommunikation men 
ingen av de intervjuade nämnde roller i gruppen eller en teori angående dessa. Däremot tar de 
upp vikten av att som lärare ha en handledande roll. Detta går hand i hand med Lindqvist 
(1999) som menar att lärarens roll istället blir att organisera den sociala miljön. Den typ av 
organisation som då uppstår blir en mer platt organisation där makten är fördelad mellan 
många individer som förväntas ha makt och ansvar över sitt arbete (Mathiasson, 1994). Den 
platta organisationen kan främja kreativiteten men risken är enligt oss att gruppdynamiken i 
ensemblen blir ojämn och att den förblir ojämn även utanför den lärarledda lektionen. Ordet 
trygghet dyker upp ofta i resultatdelen av intervjuerna. Lärarna pratar om att trygghet är en 
förutsättning för att kommunikation och samspel ska fungera och Lennéer-Axelsson (1991) 
styrker detta med att säga att trygga människors rollrepertoar är bredare och dessa människor 
har större flexibilitet. 
 
Intervjupersonerna anser också att elevernas tidigare musikaliska erfarenheter har en 
betydande inverkan på hur de kommunicerar och samspelar i ensemblen när de kommer till 
estetgymnasiet. Enligt våra egna erfarenheter har sångaren ofta inte hunnit anamma det 
musikaliska språk som råder i ensemblen och kan därför få en lågstatusroll. Enligt Stensaasen 
& Sletta (1997) är ett gott ledarskap av betydelse för en god sammanhållning inom gruppen, 
samt att alla i gruppen med hjälp av sin kompetens och inte sin status ska kunna ta ledningen 
över olika situationer. Svedberg (2000) talar också om ledarskapets betydelse för att ge 
gruppen en tydlig identitet genom att gruppens ledning ger den dess uppgifts- och 
samspelsfunktioner. Svedberg menar att det inte bara är den personliga kompetensen som 
spelar in utan även gruppens dynamik, sammansättning och mål. Några av intervjupersonerna 
nämnde elevernas personlighet som en tillgång till deras förmåga till samspel, om eleven är 
”öppen” som person har de lättare att kommunicera och ta initiativ i gruppen. Vi anser att 
våra referenser ovan till Stensaasen & Sletta (1997) samt Svedberg (2000) talar emot detta 
när de förtydligar ledarens och ledarskapets vikt. Kanske är det så att lärarens förmåga att ge 
alla elever i gruppen samma möjlighet och status är av större vikt än om eleven har en öppen 
personlighet. Granér (1991) menar att informella roller i en grupp byggs upp utifrån 
förväntningar och normer från gruppen men även från individen själv. När Svedberg (2000) 
pratar om standardroller menar han att det alltid finns vissa roller representerade i sociala 
sammanhang. Kan det vara så att det inte alltid behöver vara elevens personlighet som 
läraren ser, utan en rollkostym (Svedberg, 2000) som skapats av samspelsmönstret i gruppen?  
 
Alla intervjupersoner kunde mer eller mindre formulera skillnader mellan sångare och 
instrumentalister när det handlar om hur de förhåller sig till låtmaterialet, förmågan att läsa 
arr, leadsheet och text. Instrumentalister fokuserar ofta på uppbyggnad av låten och 
överlämnar sedan ansvaret att interpretera låten till sångaren eller soloinstrumentalisten. En 
hel del av de ensemblelärare och instrumentalister vi själva har kommit i kontakt med som 
sångerskor har delat den uppfattningen; sångaren ska prata mellan låtarna, sångaren är den 
enda som kan texten och vet vad låten handlar om medans instrumentalisterna håller koll på 
tonart och formdelar. Vi frågar oss om detta är en medveten idé om sångarens roll och 
funktion i ensemblen, eller om läraren bara underblåser den av gammal vana? Enligt Möllås 
(2009) är det avgörande för gymnasieelever att vara delaktig i sin egen lärandeprocess. Detta 
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kräver i sin tur en fungerande kommunikation och ett fungerande samspel med de 
undervisande lärarna. Intervjupersonerna menar att samspel handlar om att förstå helheten 
och detta borde underlättas om ensemblemedlemmarna spelar efter samma material. Endast 
en av de intervjuade hade en bestämd metod som gick ut på att ge alla instrumentalister och 
sångaren samma leadsheet där texten alltid står med. De övriga lärarna verkade inte ha någon 
rutin, utan alla i ensemblen kunde ha olika leadsheets och sångaren endast ett textblad. 
Gullberg (2002) refererar Säljös (2000) konversationsregler om att vi i en konversation 
använder vissa gemensamma spelregler, till att gälla det musikaliska samspelet i en ensemble 
eller en rockgrupp. Vi känner igen detta, om sångarna och instrumentalisterna har olika 
material får de inte heller samma tänk och då blir det svårt att kommunicera eftersom 
termerna inte överensstämmer. Detta skapar förstås problem då språket är en viktig 
komponent för kommunikation (Säljö, 2000). De intervjupersoner som även undervisat under 
90-talet pratade om hur materialet förändrats genom åren från att alla elever fått samma 
uppkopierade notbild, till att övergå till en mer gehörsbaserad undervisning där eleverna 
själva hämtar mycket av materialet från internet. Kroksmark (2006) menar att den teknik som 
finns idag har skapat ett helt annat sätt att lära och att den gruppundervisning som idag är 
nödvändig ger lärarna roller som är mer av handledartyp. Som en parantes kan denna 
utveckling mot gehörsbaserad undervisning kanske ses som ett steg i motsatt riktning från 
den som pågick under sent 1800-tal då lärarna önskade att den gehörsbaserade 
undervisningen skulle bytas ut mot notläsning (Stålhammar, 1995).  
 
När vi sammanställde intervjuerna märkte vi tydligt att det fanns skillnader mellan huruvida 
lärarna hade reflekterat över det ämne vårt syfte inbegriper tidigare. En av lärarna hade ingen 
musiklärarutbildning och det var tydligt då han inte kunde redogöra för kursmålen. Endast en 
av lärarna och därmed endast en av skolorna hade utvecklat en tydlig metod för att stärka 
sångarens roll i ensemblesituationer. Metoden bestod av en PRIK-ensemble bestående av 
endast sångerskor.  Sammansättningen gjorde att de kände sig trygga med varandra men 
samtidigt utvecklade sin förmåga att spela i ensemble samt att förstå instrumentens funktion. 
PRIK finns på alla de utvalda estetgymnasierna men ser lite olika ut. På en av skolorna 
fokuserade PRIK-ensemblerna endast på kompinstrumenten så ingen av dessa elever fick 
prova på sång under PRIK:en. Däremot deltog även sångare fast då endast som 
instrumentalister. Vi ställer oss kritiska till den sistnämnda metoden eftersom vi anser att 
sång borde integreras så tidigt som möjligt för att utveckla samspelet mellan 
ensemblemedlemmarna från början. När eleverna kommer till estetgymnasiet med så skilda 
musikaliska bakgrunder och erfarenheter kan man inte acceptera att eleverna ska förväntas 
veta vilka normer som gäller. I en så ny situation är det viktigare än någonsin att bidra till att 
kommunikationen redan från början får utvecklas anser vi och eleverna måste få lära sig 
kommunicera med rätt tecken, verbala som ickeverbala (Dimleby, R., & Burton, G., 1999). 
 

5.4 Slutord 
Vi upplevde att lärarna ibland hade svårt att svara på eller förstå våra frågor och det verkade 
bero på att de inte reflekterat över det våra frågor berörde. Ofta  hade de inte heller gjort ett 
medvetet val att främja samspelet mellan de olika instrumentgrupperna eller sångarna. 
Intervjupersonerna gav dock fler svar på metoder som främjar lärande för ensembler än vi 
hade förväntat oss när vi skrev vårt syfte. Men vi blev inte överraskade att resultatet visade 
att endast en lärare använde medvetna och utarbetade metoder för att skapa ett sådant 
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lärande. Denna metod var så väl utarbetad att läraren, i våra ögon, arbetade förebyggande 
mot de klyftor som kan uppstå mellan olika instrumentgrupper eller sångare. 
  

5.5 Pedagogiska implikationer  
Som framtida sångpedagoger, musiklärare samt sångerskor i ensemble kommer vi ha stor 
nytta av de erfarenheter vi har fått med oss av att skriva denna uppsats. Vi anser att det finns 
för få metoder som är utvecklade för vårt syfte, metoder som vi känner oss redo att ta oss an. 
Som sångpedagoger kan vi under de enskilda sånglektionerna förbereda våra elever bättre 
inför ensemblesituationen genom att lära dem använda det musikaliska språk som används i 
ensemblesituationer. Några exempel kan vara att lära dem räkna in och avsluta en låt, lära 
dem skriva leadsheets med låttext, lära dem termer och begrepp som formdelar, takt, 
underdelning, och så vidare. Vi tror att sångeleven med dessa verktyg kan bli säkrare och 
tryggare när de väl står i en ensemblesituation. Instrumentalisterna måste även få prova på att 
vara i sångarens situation och förstå sångarens funktion i ensemblen. I undersökningen har vi 
sett att lärarens typ av ledarskap är viktigt för hur ensemblen kommunicerar och samspelar, 
samt för hur god gruppdynamiken blir. Vår framtida vision är att ensemblelärarna och de 
olika instrumental- och sånglärarna på estetgymnasiet ska jobba tillsammans för att medvetet 
främja samspelet mellan instrumentalister och sångare från Dag Ett. Denna vision bygger på 
att vi vill att alla elever ska ha samma möjligheter att utveckla samma musikaliska kunskaper 
och att de i ensemblekurserna ska få göra det tillsammans. Vår metod att jobba kommer inte 
innebära att sångaren kommer få sitta i ett grupprum och lyssna på låten medans 
instrumentalisterna övar i ensemblerummet, processen är viktigast och då måste alla vara 
deltagande.  
 

5.6 Fortsatt forskning 
Vi hade väldigt svårt att hitta tidigare forskning inom vårt ämne så det finns helt klart mycket 
fortsatt forskning kvar att göra. En intressant del skulle vara att undersöka hur 
musikesteteleverna själva upplever kommunikation och lärandesituation i ensemblen. 
Vad tycker eleverna är lärarens roll och får de tillräckligt med stöd i sina förberedelser till 
ensemblelektionerna? Undersökningen skulle även kunna utvidgas till ett ännu större urval av 
lärare och skolor där man även kan jämföra geografiska regioner, genus eller lärarnas 
tidigare utbildning. Det skulle även vara av vikt att undersöka musikhögskolornas 
ensemblelärarutbildningar, hur/om de utvecklats sen starten och skillnader mellan 
utbildningen på de olika musikhögskolorna. Vi skulle gärna se forskning inom området 
”optimal lärandemiljö för ensemblespel på estetgymnasiet”. 
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Bilaga 1 
Observationstabell 

 Sång Gitarr Keybo
ard 

Trumm
or Elbas 

Lärare 

 
   

Sång 

 

 
 

 
 

       

Gitarr 

 
  

 
 

      

Keyboar
d 

 
 

 
 
 

      

Trummo
r 

 
 

 
 
 

      

Elbas 

 
 

 
        

Lärare 

 
 

 
        

          

          

          

 
Vår tanke med denna tabell är att observera och anteckna hur många gånger och mellan vilka 
personer i ensemblen som kommunikation förekommer. Varje gång någon tar ett initiativ till 
kommunikation utgår vi från den personen i den vänstra kolumnen - sändaren. Markerar 
sedan i passande ruta från den lodräta kolumnen vem/vilka som kommunikationen riktar sig 
mot - mottagaren.  



 

  

 
Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Vilken utbildning har du? Huvudinstrument? 
 
Hur länge har du varit ensemblelärare? Med vilka åldrar? 
 
Vilken kurs är du lärare för? 
 
1. Vilka mål finns i kursplanen? 
 
2. Vilka arbetsmetoder använder du i din undervisning?  
 
3. På vilket/vilka sätt leder du gruppen? -Musikaliskt -Socialt 
 
4 a) Får eleverna ta eget ansvar av att leda?  
   b) På vilket sätt? 
 
5. Hur upplever du kommunikationen på lektionerna? Mellan eleverna; sångare-
instrumentalister, instrumentalister-instrumentalister, mellan dig och sångarna, dig och 
instrumentalisterna.  
 
6. Upplever du att sångare och instrumentalister har olika sätt för att kommunicera på 
lektionen?  
 
7. Är elevernas skilda bakgrunder och musikaliska erfarenheter något som påverkar 
gruppens samspel och kommunikation? På vilket sätt? 
 
8. Vad betyder ordet samspel för dig? 
 
9. Vilken är den optimala lärandemiljön för en ensemble? 


