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Abstrakt 
 
 
Erika Karolin (2007) Ensemblespel på högstadiet. Examensarbete. Luleå, Sverige: 
Institutionen för pedagogik och lärande, Luleå tekniska universitet. 
 
I detta arbete har jag undersökt vilka erfarenheter fyra verksamma musiklärare på 
grundskolans högstadium har av att jobba med ensemblespel i undervisningen. Syftet var att 
ta reda på vilka erfarenheter de har av ensembleundervisning i allmänhet, samt vilka 
förutsättningar de anser att arbetsmetoden kräver. Jag ville även veta hur informanterna såg på 
skillnader i kunskapsnivåer hos elever, hur detta påverkade undervisningen samt vilka 
metoder de använde för att anpassa undervisningen till alla elever. 
 
Resultatet jag har kommit fram till visar att de intervjuade lärarna har en positiv syn på 
ensembleundervisning. Faktorer som styr undervisningen är styrdokument, gruppstorlekar, 
tidsramar, lokaler och utrustning. Lärarna var eniga om att eleverna börjar på högstadiet med 
väldigt skilda kunskaper i musikämnet och att det i sin tur påverkar undervisningen. 
Resultatet visar på flera metoder som musiklärare kan använda för att göra 
ensembleundervisningen anpassad till alla elever, oavsett kunskapsnivå. 
 
 
Sökord; ensemble, ensembleundervisning, grundskola, samspel, nivåskillnader 
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Inledning 
 
När jag funderade över ämne till mitt examensarbete så bestämde jag mig för att skriva om 
något som jag verkligen brinner för, något roligt. Eftersom jag utbildar mig till musiklärare så 
är musiken självklart ett av mina största intressen. Men varför är det så roligt med musik då? 
Jag tror att man genom att konsumera skön musik kan förgylla livet på åtskilliga sätt. Men att 
själv skapa musik som kan beröra andra människor liv är det som är den viktigaste aspekten 
för mig.  
 
Att jag väljer att intressera mig för just ensemblespel har att göra med att musicerandet i olika 
grupper har haft stor betydelse för mig både under min uppväxttid men även under min 
musikutbildning. Att spela tillsammans med andra är ett sätt att utveckla sina egna kunskaper 
och idéer inom musikens värld och samtidigt uppleva känslan av tillhörighet och gemenskap. 
 
När jag pratat med elever så upplever jag att de flesta tycker att det roligaste de gör under 
musiklektionerna är att spela tillsammans. På grund av denna entusiasm hos eleverna, mitt 
eget intresse men också för att kursplanerna för ämnet musik i grundskolan slår fast att 
undervisningen ska utgå ifrån musicerande i grupp så kommer ensemblespel utgöra en stor del 
av min framtida undervisning.  
 
I mötet med elever på högstadiet så märker jag att deras kunskaper i instrumentspel är väldigt 
varierande. En del elever har musik som största intresse och har spelat ett eller kanske flera 
instrument under lång period samt tagit enskilda lektioner för någon av kulturskolans 
instrumentalpedagoger. De har ett stort försprång gentemot de elever som aldrig någonsin 
spelat något instrument.  
 
Som blivande musiklärare ser jag det som min största utmaning att bedriva en undervisning 
som passar och tilltalar alla elever. Oavsett om de har spelat gitarr i fem år eller aldrig hållit i 
en gitarr så har de rätt till undervisning på en nivå som gör att de utvecklas och har roligt. 
Men hur går man tillväga som lärare för att ensembleundervisningen ska passa alla elever? 
Vilka erfarenheter har verksamma musiklärare på högstadiet av detta? 
  
Dessa frågeställningar utgör fokus för mitt examensarbete och jag hoppas och tror att de 
erfarenheter jag får under resans gång ska bidra med viktiga kunskaper som jag kan använda i 
mitt blivande yrke.  
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Bakgrund 
 
 
För att introducera läsaren i ämnet så inleder jag bakgrunden med att skriva om något om 
dagens musikundervisning och de ramar som styr densamma. Läsaren får även en kort inblick 
i skolverkets utvärdering av ämnet musik år 2003 och vad den säger om ensemblespel i 
undervisningen.  
 
Nästa del handlar om ensemblespel. Begreppet ensemble kan man tolka på olika sätt och 
därför definierar jag begreppet så att läsaren kan ta del av resultatdelen med samma 
utgångspunkt som jag har haft när jag jobbat med examensarbetet. För att knyta an till 
intervjupersonerna så kommer sedan en underrubrik som handlar om lärarens roll som 
ensembleledare. I den näst sista delen i bakgrunden skriver jag om skillnader bland elevers 
kunskapsnivåer med utgångspunkt i tidigare forskning och litteratur. 
 
Jag avslutar bakgrunden med att förankra mitt syfte i de nationella styrdokumenten för att visa 
att ämnet för min uppsats utgör en viktig del av mitt dagliga arbete som musiklärare. 
 
 

Dagens musikundervisning 

Ramfaktorer 

 
Musiklärare i den obligatoriska skolan är styrda av den nationella kursplanen i ämnet musik 
där det finns riktlinjer för hur undervisningen ska se ut (Skolverket, 2002). Meningen är att 
kursplanen på lokal nivå ska brytas ned till mer konkreta dokument som är anpassade till varje 
skolas unika kultur och lärandemiljö. På så vis anpassas undervisningen till de förutsättningar 
som finns på den enskilda skolan.  
 
Musikundervisningen på högstadiet, liksom all annan undervisning, styrs och påverkas av ett 
antal faktorer. Dessa omständigheter skiljer sig åt från skola till skola och från lärare till lärare 
och påverkar i sin tur elevernas resultat. Exempel på faktorer som kan påverka 
undervisningen kan vara miljön i klassrummet, gruppstorlekar, lärarens utbildning. 
 
1962 fick Sverige sin första moderna läroplan, Lgr 62, samtidigt som skolan genomgick en 
reformering till vad vi även idag benämner grundskola. En av huvudtankarna var att skapa en 
sammanhållen skola för alla barn runt om i landet. Alla barn skulle få chansen till lika 
utbildningsmöjligheter oavsett förutsättningar. Under den här perioden började forskare 
intressera sig allt mer för vad som påverkar undervisningen. Man kom fram till att 
undervisningsresultat i stor grad påverkas av de ramar och omständigheter som skolan bedrivs 
under. Dahlöf (1967) utformade en teori, ramfaktorteorin, som enkelt beskrivet går ut på att 
elevernas resultat påverkas av hur inlärningsprocessen genomförs. Processens kvalitet avgörs 
i sin tur av de ramar under vilka undervisningen bedrivs. Dessa yttre ramar till exempel tid till 
förfogande och gruppsammansättning, går ej att påverka.  
 
Lindblad, Linde och Näslund (1999) diskuterar ramfaktorteorins begränsningar och menar att 
den tenderar att fokusera allt för mycket på grundläggande strukturer och handlingsmönster 
som inte går att styra över. Det leder till en nedgraderad syn på lärare som snarare ses som 
marionettdockar istället för reflekterande praktiker. 
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Skolverkets utvärdering år 2003 

 
 År 2003 gjorde Skolverket en nationell utvärdering av grundskolan, NU-03. (Skolverket, 
2005) I den efterföljande rapporten om musikämnet drog författarna slutsatsen att målen för 
undervisningen var otydliga, bristfälliga och bör ses över. Det fanns stora variationer med 
vilka musikkunskaper eleverna lämnade grundskolan beroende på vilken skola, grupp eller 
klass som granskades. Även musiklärares arbetssituationer och arbetsvillkor såg olika ut runt 
om i landet. En betydande del av lärarna utgår enligt rapporten i allt för liten utsträckning från 
den nationella kursplanen i undervisningen. Detta såg man som en bidragande orsak till att 
eleverna gick ut nionde klass med så varierande kunskaper i musik. Andra faktorer som 
nämns ha bidragit till att musikundervisningen såg så olika ut över landet var ekonomiska 
resurser och lokaliteter, brist på kompetens bland lärarna samt skolans och andra lärares syn 
på ämnet musik. (Jfr. Lindgren, 2006) 
 
Ett av de vanligaste inslagen i musikundervisningen på högstadiet var spel på instrument och 
sång. Många av de lärare som deltog i undersökningen ansåg dock att tidsbrist var en 
omständighet som avgjorde i vilken utsträckning eleverna fick spela tillsammans med andra i 
grupp. Vid ensembleundervisning krävs mycket handgriplig hjälp av läraren och det räcker 
tiden inte alltid till. (Skolverket, 2005)  
 
 

Ensemblespel 

Begreppet ensemble 

 

I den nationella kursplanen i ämnet musik används begreppet samspel för musicerande i 
ensemble. Samspel kan ske på många olika sätt. Körsång, spel i orkester eller duettspel på 
flöjt är alla exempel på musikaliskt samspel. Kursplanen gör ingen avgränsning avseende 
gruppstorlek. Med begreppet ensemble avser jag en grupp med som mest 15 personer som 
musicerar tillsammans och strävar mot samma mål. Jag har valt att göra den avgränsningen 
eftersom undervisningen på högstadiet ofta sker i halvklass där antalet ligger på omkring 15 
elever. 
 
I befintlig litteratur har man vanligen gjort en något snävare avgränsning vid studier av hur en 
väl fungerande grupp kan se ut. Granér (1994) menar exempelvis att en grupp bör bestå av 
mellan tre och tio personer. Vid ett högre antal personer får gruppen svårt att jobba mot ett 
gemensamt mål. 
 

Fördelar med arbetssättet  

 
Swanwick (1996) framhäver ensemblespelets fördelar och menar att en människa inte kan 
förstå musikens kärna på egen hand utan behöver hjälp av en social kontext. Han menar att 
man behöver sätta sina kunskaper i jämförelse med andra för att själv kunna förändra och 
utveckla sitt spel. 
 

”Music and music learning involves building up plans, images, schemata, trough 
ways of thinking, practising, playing and responding; learning by imitation of and 
comparison with other people.” (s.241) 
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Williams, Sheridan, Pramling (2000) lyfter i en forskningsöversikt fram olika teorier kring 
socialt samspel i skolan. Det sammanfattade budskapet i boken är att samspel har en stor 
inverkan på elevers utveckling. De menar att samlärande borde användas i mycket större 
utsträckning i dagens skola än vad som görs idag och det är ett viktigt argument för att arbeta 
med ensemblespel i musikundervisningen. 
 

”I studierna av olika teorier om barns samarbete och om att barn lär av varandra blev 
det allt tydligare för oss hur samstämmiga dessa är vad gäller samarbetets betydelse 
för barns möjligheter att lära. Samtliga teorier fokuserar, om än på skilda sätt, att det 
är främst i samspelet med andra som vi lär.” (s. 97) 

Lärarens roll som ensembleledare 

 
Johansson (2005) menar att läraren spelar en viktig roll i ensembleundervisningen. Han anser 
att läraren bör ha god kunskap om gruppens dynamik eftersom ett bra psykiskt klimat är en 
förutsättning för att ensemblen ska nå sina gemensamma mål. Vidare hävdar han att gruppen 
kan befinna sig i ett försvarsinriktat eller stödjande klimat. I det sistnämnda ses 
gruppmedlemmarnas olikheter som en tillgång istället för ett hinder.  

 
”Gruppens musikaliska olikheter har den medvetna ensembleläraren lyckats vända 
till en fördel för gruppen och alla kan bidra och lära av varandra” (s.17) 

 
Swanwick (1996) markerar vikten av att tänka på skillnaden mellan att undervisa en grupp 
elever som är schemalagda samtidigt och att undervisa en ensemble. I en ensemble är det 
viktigt att lyssna och reflektera över den musikaliska processen och tillsammans diskutera 
fram lösningar för att sedan prova dem. Det krävs att läraren ständigt är uppmärksam och 
hjälper eleverna att ställa relevanta frågor för att kunna föra arbetet framåt. Han menar även 
att en grupp inte får vara större än att individen ges en betydande funktion i det musikaliska 
skeendet. 

 
”A group should be large enough to be a potential musicmaking ensemble but small 
enough for any individual to play a distinctive part.” (s.244) 

 
 

Kunskapsskillnader 

Enligt NU-03 

 
När eleverna lämnar musikundervisningen på högstadiet finns det vissa mål som de ska ha 
uppfyllt (Lärarförbundet, 2000) Enligt utvärderingen av ämnet musik som gjordes år 2003 
anser en del lärare att det är svårt att nå upp till målen eftersom många av eleverna som börjar 
på högstadiet inte har fått en tillfredställande undervisning i musik under låg- och 
mellanstadiet. (Skolverket, 2005) Att bedriva undervisning med betoning på ensemblespel när 
elever har bristande kunskaper i musik innebär att man måste börja på en väldigt enkel nivå 
och då kan det vara svårt att tillfredsställa de elever som kommit längre. 

Lärares kategorisering 

 
Man talar i Lpo94, läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, om att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning utifrån sina 
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förutsättningar. Ericsson (2002) diskuterar i sin avhandling begreppet likvärdighet och menar 
att begreppen individualisering och valfrihet är begrepp som får allt större utrymme i skolans 
värld. Han menar att trenden pekar åt att skolan tenderar att allt mer fästa intresse vid 
individernas intresse och särprägel.  
 

”För att en likvärdig utbildning skall vara för handen måste hänsyn tas till varje 
individs behov och förutsättningar. Individualisering och valfrihet är begrepp som får 
större tyngd och tendensen blir en strävan att lyfta fram elevernas komparativa 
fördelar.” (s.57) 

 
Lindgren (2006) skriver i sin avhandling om de estetiska ämnenas roll i dagens skola. Hon 
menar med utgångspunkt i Lpo94 att målet med undervisningen i skolan är att skapa bra och 
samarbetsvilliga samhällsmedborgare. Det intressanta är att då förutsätts det att unga inte är 
tillräckligt ”bra” människor som de är. Lindgren menar också att diskursen kring barns 
olikheter och förutsättningar i dagens skola inbjuder till ett differentierat kunskapssökande, 
vilket leder till att lärares syn på elever blir mer kategoriserande. Hon talar om indelningen i 
kategorierna ”normala” och ”problembarn”. 
 

”Å andra sidan skulle man också kunna säga att kategoriseringen av lärare och elever 
i skolan existerar på grund av skrivningar om allas lika rättigheter. Om alla elever 
ska ha samma rätt till kunskapande måste kunskapandet differienteras utifrån varje 
elevs specifika förutsättningar. I annat fall grundas lika rättigheter till kunskap 
utifrån en fastlagd syn på vad kunskap är och den kunskapssynen ses idag som 
förlegad.” (s.176) 

 
 
Hewitt (2005) gjorde en undersökning bland musiklärare i Skottland och fann att lärarna 
värderar kvaliteter hos eleverna olika högt och att det påverkar hur de bemöter eleverna. Flera 
av lärarna i Hewitts undersökning ansåg att en elevs drivkraft var av stor vikt för dennes 
möjligheter till ett gott resultat. Hewitt menar alltså att läraren själv skapar mönster över hur 
hon ser på elevers olika förutsättningar och att detta i sin tur påverkar undervisningen. 
 

Peer tutoring och Vygotsky 

 
Williams, Sheridan och Pramling (2000) tar upp begreppet peer tutoring. Begreppet kan 
förklaras genom att ett barn kan utvecklas snabbare tillsammans med en mer kunnig kamrat. 
Vygotsky (Imsen, 2000) uttrycker att undervisningen ska läggas på en sådan nivå att det 
föreligger en utmaning för eleven. Eleven ska få jobba för att tillägna sig kunskap och detta i 
samspel med andra i ett socialt lärande. Ett barn som får utöva problemlösning tillsammans 
med mer kunniga kamrater kan gå in i ett nytt utvecklingsområde. Vygotsky kallar detta nya 
område som barnet erövrar för zonen för möjlig utveckling. Enligt dessa teorier så är det en 
fördel för de elever som inte har så stora erfarenheter av att spela instrument eller sjunga att få 
musicera tillsammans med elever som har kommit flera steg längre. 

 

Ensemblespel i styrdokumenten 
 
I kursplanen i ämnet musik i grundskolan ges många incitament för att jobba med 
ensemblespel på högstadiet.  Musicerande i grupp ska vara den centrala samarbetsformen och 
det är i samspelet som den individuella kunskapen byggs upp.  Eleven utvecklar sin förmåga 
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att se samband mellan detalj och helhet, utvecklar kreativiteten samt övar organisations-, 
lednings- och bedömningsförmåga. (Skolverket, 2000)  
 
Man kan även hitta andra kopplingar till ensemblespel, till exempel i dessa stycken som är 
tagna ur målbeskrivningarna för ämnet musik: 

 
”Skolan skall i sin undervisning i musik sträva efter att eleven använder sina 
musikkunskaper i gemensamt musicerande och därigenom utvecklar ansvar och 
samarbetsförmåga.” (s.43) 
 
”Eleven skall kunna delta i gruppmusicerande med melodi-, rytm- och ackordspel 
samt kunna reflektera över och bedöma utförandet.” (s.44) 

 
I stycket som tar upp bedömning i ämnet musik så kan man även se att läraren ska bedöma 
vilken förmåga eleven har att interagera med andra i den musikaliska processen. 
 
I Lpo94 betonas att skolan ska sträva efter att eleverna lär sig att ta hänsyn till och visa 
respekt för andra människor. Det finns även riktlinjer som säger att eleven har rätt till 
undervisning som utgår ifrån dennes bakgrund och erfarenheter: 
 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall 
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 
främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.” (s.20) 

 
Sammanfattningsvis finns många kopplingar till ensemblespel i de nationella styrdokument 
som finns nedskrivna för den obligatoriska grundskolan. Musicerande i grupp kan främja både 
den enskilda kunskapsutvecklingen i ämnet musik och samtidigt ge eleven chans att utveckla 
förmågor som till exempel samarbete, hänsynstagande och delaktighet. Genom att spela i 
ensemble, som kräver en hög nivå av samarbete, så får eleverna möjlighet att utveckla dessa 
förmågor. 
 
Det jag vill fokusera på i detta arbete är hur man som lärare kan bedriva musikundervisning 
på högstadiet med ensemblespel som utgångspunkt. I utvärderingen av ämnet musik i 
grundskolan som gjordes år 2003 (Skolverket, 2005) kunde man utläsa att de kunskaper som 
eleverna har när de lämnar grundskolan skiljer sig mycket åt. Eftersom jag själv upplevt vilka 
stora kunskapsskillnader det kan finnas bland elever på högstadiet så är jag intresserad av hur 
lärare ser på detta och hur de bedriver ensembleundervisningen med vetskapen att alla elever 
har rätt till en likvärdig undervisning utifrån sina förutsättningar och tidigare erfarenheter. 
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Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att nå en djupare förståelse av ensembleundervisningen på 
grundskolans högstadium genom att beskriva och tolka musiklärares erfarenheter. Mer 
preciserat syftar arbetet till att undersöka vilka faktorer lärare anser påverka 
ensembleundervisningen samt deras erfarenheter av skillnader i elevers kunskapsnivåer på 
instrumentspel och i sång. 
 
För att lättare kunna besvara syftet ställer jag upp en huvudfråga och ett antal delfrågor: 
 
Vilka erfarenheter har verksamma musiklärare av ensemblespel i undervisningen på 
grundskolans högstadium? 

 
- Vilken roll har styrdokumenten i musikundervisningen? 
- Vilka förutsättningar krävs för att kunna arbeta med ensemble? 
- Vilka erfarenheter har lärarna av skillnader bland elevers kunskapsnivåer?  
- Hur påverkar eventuella skillnader ensembleundervisningen och hur kan man gå till 

väga för att den ska passa alla elever oavsett tidigare erfarenheter? 
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Metod 
 
 
Med referens till mitt syfte anser jag att den bäst lämpade metoden för datainsamling är den 
kvalitativa forskningsintervjun. Jag är intresserad av lärarnas personliga erfarenheter av ämnet 
och har därför valt att utgå ifrån deras egna berättelser. Forskningsintervjun bygger på 
vardagliga samtal där syftet är att erhålla skildringar av informantens livsvärld för att senare 
kunna tolka de beskrivna fenomenens innebörd (Kvale, 1997) Därför passar det ypperligt att 
intervjua musiklärare i grundskolans högstadium eftersom de torde innesitta stor erfarenhet av 
ämnet. 
 

Kvalitativ intervju 
 
Det som kännetecknar kvalitativ forskning är strävan efter att tolka och förstå fenomen. Om 
man jämför med kvantitativ forskning, där fokus ligger på att få fram data som går att föra 
statistik över, så är den kvalitativa intervjun ett samtal där svaren inte är möjliga att mäta eller 
rangordna. Backman (1998) skriver att frågorna som ställs i kvalitativ forskning ofta kopplas 
till en verklighetsanknuten eller applicerad situation: 
 

I den kvalitativa ansatsen härrör, som redan påpekats, frågan ofta från en praktisk 
eller tillämpad situation. Det rör sig då vanligen om ”hur- och ”varför-” frågor. (s.51) 
 

Kvale (1997) talar om den kvalitativa intervjun som ett samtal vilket är en grundläggande 
form av mänskligt samspel. Människor talar ständigt med varandra genom att ställa och 
besvara frågor och genom det så får vi veta om varandras erfarenheter, känslor och 
förhoppningar. Vid en kvalitativ studie så handlar det om att försöka förstå och tolka andra 
människors åsikter eller situationer. Hur vi tolkar en situation beror helt på vilka tidigare 
kunskaper och erfarenheter vi har med oss i bagaget. I en ”normal” situation så är vi ofta inte 
medvetna om att de beslut vi fattar styrs av vår erfarenhet. Vid vetenskapliga studier så är 
tolkningar av fenomen ett viktigt verktyg i forskningsprocessen och därför bör personen som 
utför studien vara väl medveten om vilka val hon gör under processen och ständigt reflektera 
över sina egna förkunskaper och sätta dem i relation till den aktuella tolkningen. 
 
 Wallén (1996) menar att det är viktigt att medvetandegöra och lyfta fram vilka 
ställningstaganden som tolkningen vilar på: 
 

Den som tolkar har en förförståelse i form av språklig och kulturell gemenskap. 
Denna förförståelse behöver också artikuleras och göras medveten. (s.33) 
 
 

Tillvägagångssätt 
 
När jag bestämt mig för att använda mig av den kvalitativa forskningsintervjun så utformade 
jag ett intervjuschema(se bilaga). Schemat delades in i tre huvudteman och under varje tema 
noterades nyckelord och meningar som fick tjäna som utgångspunkt för frågorna till lärarna. 
Jag valde att inte utforma färdiga frågor eftersom jag ville ha möjlighet att anpassa mina 
frågor till varje enskild intervjusituation. Intervjuerna ägde rum på de fyra lärarnas 
arbetsplatser under slutet av november och början på december 2006.  
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Innan varje intervju presenterade jag syftet och frågade om lärarna godkände inspelning av 
samtalen, vilket samtliga gjorde. Intervjuerna spelades in på minidisc. Därefter lyssnade jag 
omedelbart igenom inspelningarna för att med intervjusituationen färskt i minnet underlätta 
den senare utskriften. Intervjuerna tog mellan 30 och 40 minuter vardera. Transkribering 
skedde därefter för att underlätta analys av materialet och utskrifterna blev mellan sex och åtta 
sidor långa. När utskrifterna var färdiga lyssnades inspelningarna igenom ännu en gång och 
felskrivningar rättades till. 
 
När analysen av det inhämtade materialet skulle inledas började jag att skapa ett dokument 
med rubriker för att lättare kunna kategorisera materialet. Rubrikerna representerade ungefär 
de teman jag valt att ta upp i mitt intervjuschema samt även syftet och forskningsfrågorna jag 
formulerat. Intervjuerna lästes igenom med varje rubrik i åtanke och på så sätt, genom 
upprepade genomläsningar, kunde sådant som inte var relevant för mitt syfte uteslutas. När 
jag analyserat varje intervju med rubrikerna som stöd så fogade jag samman det 
intervjupersonerna sagt under varje rubrik för att tydligare kunna se eventuella skillnader eller 
likheter i svaren. Resultatet redovisas med hjälp av en metod som Kvale (1997) kallar 
meningskoncentrering. Det innebär att längre avsnitt ur det analyserade materialet skrivs ihop 
till mer koncisa meningar för att reducera textmängden och underlätta för läsaren. Intill den 
löpande texten finns citat redovisade för att ytterligare tydliggöra de intervjuades tankegångar. 
 

Urval 
 
I ett tidigt skede av arbetet, under oktober 2006, kontaktade jag en kvinnlig och en manlig 
lärare som jag redan innan hade i mitt kontaktnät. Jag visste att de var utbildade musiklärare 
som jobbat på högstadiet och att de hade erfarenhet av ensembleundervisning. Eftersom jag 
ville intervjua fler lärare så skickade jag sen ut e-post till ett antal verksamma musiklärare på 
olika högstadieskolor. Där redogjorde jag mitt syfte och frågade om de arbetade med 
ensemble i undervisningen och om de således hade möjlighet att delta i en intervju. 
Kriterierna var att de skulle vara examinerade musiklärare, ha erfarenhet av undervisning på 
högstadiet där ensemblespel utgör en viktig del i undervisningen samt representera bägge 
könen. 
 
De två lärarna som kontaktades i det första skedet, de som jag redan kände till, tackade jag ja 
till att delta i undersökningen. Ytterligare en kvinnlig och en manlig lärare som fått mitt e-
postmeddelande hörde av sig och ville delta. I undersökningen deltar alltså två kvinnliga 
respektive två manliga musiklärare.   
 

Intervjupersoner  
 
Här följer en kort redogörelse av de intervjuade lärarnas bakgrunder samt i vilken mån de har 
jobbat eller jobbar med ensemblespel i undervisningen. Intervjupersonerna har tilldelats nya 
namn för att garanteras anonymitet. För att ytterligare säkerställa att deras identiteter inte 
avslöjas så sätts de aldrig i samband med deras arbetsplatser. 
 
Anna är utbildad tvåämneslärare i musik och annat ämne. Hon tog examen från en 
musikhögskola i början på 90- talet och har sedan dess jobbat på en och samma 
högstadieskola där hon undervisar i båda sina ämnen. Övervägande delen av hennes 
musikundervisning består av ensemblespel i någon form. 
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Bengt är utbildad klasslärare i musik men har även instrumentalpedagogisk kompetens. 
Bengts nuvarande tjänst består till största delen av ett projekt i vilket han jobbar med 
ensembleundervisning  på mellanstadiet.  Tidigare arbetade han på en högstadieskola och där 
jobbade han mycket med ensemblespel. 
 
Cecilia är utbildad klasslärare i musik. Hon har en heltidstjänst på en högstadieskola där hon 
jobbat sedan hon blev klar med utbildningen. Eleverna på hennes skola har musik enbart i 
årskurs sju och nio men de kan även välja att ha musik en gång i veckan på elevens val. 
Cecilia säger att ungefär 70% av hennes undervisning bygger på ensemblespel. 
 
David blev färdig musiklärare i början på 90-talet. Därefter har han arbetat på en och samma 
högstadieskola. Han undervisar alla årskurser i musik och använder sig mycket av 
ensemblespel i undervisningen. 
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Resultat 
 
 
Under denna rubrik kommer jag att redogöra för det analyserade materialet hämtat från 
intervjutillfällena. Materialet är uppdelat i underrubriker som representerar de rubriker som 
återfinns i intervjuschemat (se bilaga) jag hade som stöd vid samtalen med informanterna. 
Rubrikerna i intervjuschemat bygger i sin tur på syftet och de frågeställningar studien har sin 
utgångspunkt ifrån.  
 
Jag inleder med en del som handlar om lärarnas syn på ensembleundervisning i stort för att 
sedan komma in på vad de anser om styrdokumentens roll i musikundervisningen. Vidare 
kommer jag in på vilka faktorer som intervjupersonerna anser påverkar undervisningen samt 
vilka förutsättningar som krävs för att kunna jobba med ensemblespel på grundskolans 
högstadium. I nästa del tar jag upp vad lärarna ansåg om elevers olika kunskapsnivåer och hur 
det påverkar ensembleundervisningen. Slutligen kommer en del som tar upp lärarnas 
erfarenheter och tips på  hur man kan möta alla elever oavsett kunskapsnivåer. 
 

Varför ensembleundervisning? 
 
De fyra lärarna har en mycket positiv syn på ensemblespel. De menar att vinsterna är många 
både för eleverna och för läraren i undervisningen. Bengt tror att ensemblespel passar 
speciellt bra på högstadiet eftersom eleverna ofta har pop och rockband som förebilder. Han 
påpekar vikten av att eleverna ska kunna relatera undervisningen till något som de känner till. 
David säger att en fördel med pop- och rockensemble är att man jobbar med den musikstilen 
eleverna har för vana att lyssna på och att de får prova på att spela den på riktigt. 
 

Och då upptäcker dom att ”jaha, det här kan dom faktiskt fixa själv, det är inte så 
jättesvårt”. (David) 
 

Gemensamt för lärarna är att de tycker att en stor vinst med ensemblespel är att eleverna får 
träna samarbete. Förmågan att arbeta tillsammans med andra är betydelsefull eftersom det är 
en egenskap som behövs under hela livet och under skoltiden. Bengt anser att man i 
ensemblespel utövar en hög nivå av samarbete och att det erfordras mycket av eleverna för att 
det ska fungera. Han jämför med andra skolämnen där eleverna lätt kan låta någon annan göra 
jobbet vilket inte är möjligt i en ensemble där alla spelar en viktig roll i det musikaliska 
skeendet. Anna jämför ensemblespel med ett grupparbete i sitt andra undervisningsämne och 
menar att eleverna måste vara mycket mer koncentrerade när de spelar ensemble. Det krävs 
att eleverna är aktiva under hela processen och lyssnar på varandra för att det ska fungera. I 
ett annat ämne märks det inte lika tydligt om en elev inte är aktiv. 
 

Men har man en trummis, en basist, en gitarrist, en keyboardist ja då kan ingen sitta 
och lata sig för då blir det ju ingenting. (Bengt) 
 

David säger att en viktig aspekt av ensembleundervisningen är att eleverna får en större 
inblick i vad musiken handlar om. Han berättar att eleverna lyssnar väldigt mycket på musik 
men att de i många fall inte förstår vad som ligger bakom den. Genom att själva spela får de 
känna hur det känns på riktigt och de får även en förståelse för vad som egentligen erfordras 
när man musicerar live eftersom det ofta läggs på många studiotekniska effekter vid 
inspelningen av en skiva. Dessa effekter reflekterar eleverna sällan över när de lyssnar på 
musik. David säger vidare att det är nyttigt för eleverna att komma till insikt om att musiken 
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upplevs olika beroende på vilket instrument man spelar. Att lära sig att man har olika roller i 
musiken beroende på vilket instrument man spelar är också viktigt. 
 

Men då börjar dom förstå att ”jaha, det kanske inte riktigt är som Idol bara” och att 
det tar ganska lång tid att lära sig också och få det att låta bra. (David) 

 
Bengt säger att man kan vinna många instrumenttekniska fördelar man jobbar med ensemble. 
Han berättar att när man ska lära sig grunderna på ett instrument så kan man öva hur mycket 
som helst men det är först när man sätter ihop det i ett sammanhang med andra som det 
fungerar. Man kan alltså lära sig spela instrument snabbare i en ensemblesituation än vad 
man skulle ha gjort på egen hand.  
 
 

Styrdokumenten 
 

Samtliga intervjuade lärare ser kopplingar till ensemblespel i styrdokumenten. I den nationella 
kursplanen för musikämnet lyfts det praktiska musicerandet med betoning på samspel fram. 
Det är något som alla fyra lärarna har tagit fasta på eftersom de i stor grad använder sig av 
ensemblespel i undervisningen. 

 
Det står att kärnan i ämnet är att musicera och det fungerar ju inte att musicera och 
ha en elev åt gången utan det blir ju ensemblespel. Så ser jag det. (Cecilia) 
 

Anna tycker att den nationella kursplanen är bra. Med kursplanen i ryggen så kan hon ställa 
större krav på skolledningen i fråga om materiella resurser och elevantal. I kursplanen finns 
det mål uppställda som eleverna ska ha uppnått när de slutar niondeklass. För att kunna 
genomföra musikundervisningen på ett sätt som möjliggör måluppfyllelsen så erfordras det 
vissa resurser. Bengt ser även kopplingar till ensemblespel i de betygskriterier som finns i 
kursplanen. För att få ett högre betyg, ska eleven kunna musicera tillsammans med andra.  

  

Förutsättningar för ensembleundervisning på högstadiet 
 

Fysiska förutsättningar 

 

Alla fyra lärarna pratar om behovet av anpassade lokaler när man jobbar med 
ensembleundervisning. Eftersom Bengt tjänstgör på flertalet skolor när han har 
ensembleundervisning så skiljer sig förutsättningarna åt. När han jobbade på högstadiet hade 
han tillgång till två fullt utrustade ensemblerum samt ett grupprum och det upplevde han 
positivt eftersom han då kunde dela på grupperna. David säger att man måste ha fler än ett 
rum för att undvika skadliga ljudnivåer och han är glad att han har två ensemblerum på sin 
skola. Han har även ett antal mindre rum att tillgå där eleverna kan sitta och öva enskilt. 
 

Det är så svårt när alla är i samma rum och trummisen övar på sitt, basisten på sitt 
och ingen hör något egentligen. Ljudnivån blir ju väldigt hög och det är ju en sån här 
arbetsmiljögrej. (David) 

 
Cecilia är också nöjd med hur hennes lokaler ser ut. Hon har två fullt utrustade rum samt ett 
mindre grupprum. Betydelsefullt är även att lokalerna är inbjudande och trevliga så att 
eleverna känner att det är skönt att komma till musiken. I musiken, menar hon, så behöver 
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eleverna känna sig trygga så de vågar släppa lös sin kreativitet. Det ska inte vara stelt och 
sterilt som hon upplever att det ofta är i övriga skolan. 

 
Så lite kaos behöver dom, inbjudande kaos. Att dom känner sig trygga när dom 
kommer hit så att dom vågar släppa lös. (Cecilia) 

 
På Annas skola finns det två fullt utrustade undervisningssalar på musiken. Eftersom de är 
flera undervisande musiklärare så kan det hända att rummen är upptagna av varsin klass. 
Men är det ingen klass i den andra salen kan hon utnyttja den också. Det finns även ett 
gemensamt grupprum av mindre storlek. Lärarna är överens om att det även ställs krav på 
utrustning när man jobbar med ensemble. Att det ska finnas instrument till alla elever är en 
grundförutsättning. Jobbar man med rock och pop-ensemble vilket de fyra intervjuade lärarna 
till stor del gör så krävs det att man har trumset, elbas, elgitarr, förstärkare, någon sorts 
klaviatur och en sånganläggning. Eftersom undervisningen som regel sker i halvklass med 
upp till 15 elever så behövs det flera uppsättningar av instrumenten så att alla får spela och då 
är det vanligast att man har flera gitarrer eller syntar. När man har fler än en undervisningssal 
att tillgå är det en fördel om man har en uppsättning trumset, elbas, förstärkare och 
sånganläggning i varje rum så man kan utnyttja alla lokaler till ensemblespel.  
 

Det är inte sådär jätteroligt att ha 15 som sjunger och en som spelar trummor och en 
som spelar gitarr. Det fungerar inte i längden. (Cecilia) 

 
Bengt säger att han av erfarenhet vet att det kan vara svårt för skolorna att få ihop tillräckligt 
med utrustning med tanke på den ofta otillräckliga budgeten musikundervisningen har till 
förfogande.  
 

Tidsramar  

 

De tre lärarna som i dagsläget arbetar på högstadiet har musikundervisning 40 minuter varje 
vecka med sina elever. Det skiljer sig något åt då Cecilia endast har eleverna i årskurs sju och 
årskurs nio. Hon önskar att hon kunde få ha alla årskurser eftersom hon upplever att eleverna 
hinner glömma mycket under året de inte har musikundervisning. Längre lektionstid är också 
något hon drömmer om eftersom hon i dagsläget känner att hon inte hinner göra allt hon 
skulle med eleverna.  
 
Eleverna på David och Annas skolor har musik under alla årskurser på högstadiet. Anna är 
ganska nöjd med 40 minuter och menar att man utnyttjar tiden mer effektivt när man vet att 
man har kort tid på sig. David är också tillfreds med 40 minuter men skulle gärna se att 
eleverna hade längre lektioner i årskurs nio eftersom de jobbar mycket med att skriva egna 
låtar och det kräver mer tid. Bengt tycker att 40 minuter är för kort tid när man jobbar med 
ensemblespel. Önskvärt vore att använda 60 minuter vid varje tillfälle. Han säger också att en 
vecka mellan gångerna egentligen är för lång tid när man lär sig grunderna på ett instrument 
eftersom det bygger på kontinuitet. Eleverna behöver öva regelbundet för att inte glömma 
bort vad de lärt sig mellan gångerna. Bengt har ensemblespel med mellanstadieelever i sin 
nuvarande tjänst och där får eleverna jobba intensivt under en kortare projektperiod. Han ser 
fördelarna med det arbetssättet och skulle gärna arbeta på liknande sätt i 
musikundervisningen på högstadiet. 
 

Jag tänker att det inte behöver vara ett helt läsår utan man kan komprimera ihop det 
till sex månader och få jobba intensivare under den tiden. (Bengt) 



 19 

 

Gruppstorlekar 

 

De tre lärarna som har tjänster på högstadiet undervisar eleverna i halvklass med upp till 15 
elever. Samtliga intervjuade lärare har tidigare undervisat i helklass och de är helt eniga om 
att musikundervisningen på högstadiet inte går att bedriva i större grupper än halvklass om 
man vill upprätthålla den kvalité som förväntas. De menar att målen som finns uppställda för 
undervisningen kräver grupper med max 15- 16 elever åt gången.  
Det är framförallt när man jobbar med praktiskt musicerande i ensemble som svårigheterna 
blir tydliga. När eleverna jobbar praktiskt så krävs det att man som lärare ständigt är aktiv 
och går omkring och hjälper till och det går inte när man har alltför många elever samtidigt. 
David säger att det inte går att göra någonting meningsfullt när man har helklass och risken 
är då att eleverna känner att musikämnet är något tråkigt. Han säger även att det är svårt för 
honom som lärare att hantera stora grupper eftersom det lätt blir kaos i klassrummet när han 
ska visa någon elev någon speciell sak på ett instrument. Lite skämtsamt berättar han om 
vilken reaktion det skulle bli på musikhögskolan om musikstudenterna skulle tvingas ha 
ensemblespel i helklass: 
 

Sätt 30 högskolestudenter i samma rum och säg att nu ska vi spela pop och rock, jag 
tror inte att så många skulle vilja det. (David) 

 
 

Vad krävs av eleverna? 

 

Alla lärare säger att det spelar stor roll hur eleverna fungerar tillsammans i gruppen. De 
menar att det psykiska klimat gruppen befinner sig i är avgörande för hur väl de lyckas med 
sin uppgift. Anna menar att eleverna bör ha en positiv attityd när de jobbar med ensemblespel 
eftersom det annars inverkar på hela gruppen. Om en elev kommer till lektionen och har en 
negativ inställning så går det ut över hela gruppen. 

 
Jag har en del grupper där det verkligen är nära slagsmål, då är det inte så bra att 
utsätta dom alla gånger för att försöka jobba tillsammans även om dom vill det och 
att målet är att komma dit.(Cecilia) 

 

Kunskapsskillnader 
 
Gemensamt för lärarna är att de upplever att det finns stora kunskapsskillnader bland eleverna 
när de börjar högstadiet. David tror att en anledning är att musikundervisningen i de lägre 
stadierna ser väldigt olika ut från skola till skola. På högstadiet samlas elever från flertalet låg 
och mellanstadieskolor och därför varierar musikkunskaperna, säger han. Anna berättar att 
det märks tydligt vilken lärare eleverna har haft tidigare. 

 
”Kul att få den klassen, dom har haft den musikläraren, ja men då kan dom”… ja då 
vet man. (Anna) 

 
Bengt pratar också om skillnaderna i den tidigare musikundervisningen. Han berättar att en 
del skolor inte har någon musikundervisning alls under låg- och mellanstadiet. Ibland så hyr 
de in någon punktinsats från kulturskolan och försöker tillgodogöra sig hela låg- och 
mellanstadiets musikundervisning på några få veckor. 
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Och i bästa fall så får barnen sjunga, lära sig sång och den svenska sångskatten. 
Vilket är bra i sig men skulle behöva kompletteras. Sen finns det skolor som har 
ingenting. Kanske har den lärare på skolan som är minst ointresserad av musik få 
straffet att hålla i musiklektionerna. (Bengt) 
 

Cecilia nämner att många elever inte har uppnått de nationella målen som finns uppställda för 
ämnet musik i årskurs fem när de börjar högstadiet. Hon säger att det är problematiskt 
eftersom hon måste ge eleverna grunderna under årskurs sju och därför kan det bli svårt att 
hinna uppnå de mål som eleverna ska ha klarat av i slutet av årskurs nio. Cecilia har påtalat 
för sin rektor att många elever inte har tillräckliga kunskaper i musik när de börjar årskurs sju 
och rektorn har i sin tur börjat undersöka hur musikundervisningen egentligen ser ut på de 
låg- och mellanstadieskolor där eleverna gått tidigare. 
 

För dom ska ju uppnå en hel del och mycket av det får ju jag ta upp i sjuan istället 
och så får man jobba som en tok för att nå upp till nians mål istället. Särskilt när man 
bara har musik i sjuan och nian som vi har här. (Cecilia) 

 
Samtliga lärare berättar att elever som spelar i kulturskolan har ett försprång gentemot de 
elever som inte gör det. Cecilia säger att kulturskolans elever har en bättre grund att stå på och 
att de har en större förståelse för musik. Hon ser att många av kulturskolans elever är vana att 
spela tillsammans med andra och att de förstår att ensemblespel innebär att man måste hjälpas 
åt.  
David har sett skillnader mellan de olika skolområdena i kommunen där Kulturskolan har sin 
verksamhet. Han menar att undervisningen från Kulturskolan inte fungerar lika bra i hans 
område som i andra. Det upplever han som tråkigt eftersom han vill att eleverna på hans skola 
ska ha samma möjligheter som elever på andra skolor.  
Cecilia tror även att elevernas hemförhållanden bidrar till att eleverna har olika 
kunskapsnivåer. Hon säger att det märks vilken inställning familjen har till musik. Har eleven 
föräldrar som tycker det är viktigt med musik och kanske själva musicerar så har eleven en 
annan inställning till musikundervisningen. Hon säger också att elever ibland kan vara 
tvingade att delta i Kulturskolans undervisning och att det göra att eleverna känner sig 
pressade. Det gör att eleverna får en negativ inställning till att spela eller sjunga.  
 
I samtalet om skillnader mellan elever så kom vi även in på hur elevernas psykiska mognad 
påverkar ensembleundervisningen. Anna och Cecilia berättar att eleverna i årskurs sju överlag 
har ganska svårt att koncentrera sig och har inverkan på undervisningen. Ju äldre eleverna är 
desto lättare blir det att få dem att fokusera på uppgiften och samspela med varandra. 
 

Sjuorna dom är ju ett gäng virrhönor, det är ju bara så. Och ser dom ett trumset så 
springer dom dit…(Anna) 
 

Svårigheter 

 

Lärarna är överens om att det ofta är stora skillnader mellan elevernas musikkunskaper på 
högstadiet. Därför kom samtalen in på svårigheterna i att möta och ge varje elev möjlighet att 
utvecklas utifrån sina förutsättningar. De fyra lärarna menar alla att det är svårt att nå ut till 
alla elever. David berättar att han ofta får sänka ambitionsnivån i undervisningen och på 
grund av det så tycker han att det kan vara svårt att ge de duktiga eleverna en utmaning. Vid 
intervjusituationerna resonerade vi om hur man som lärare uppmärksammar skillnader hos 
eleverna och vilka man tenderar att se tydligast. Lärarna sade sig ha lättare att se de duktiga 
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eleverna och de som har svårt för sig. De elever som är kunskapsmässigt mitt emellan och 
inte gör så mycket väsen av sig är svårare att uppmärksamma. Tidsbrist gör att lärarna 
tvingas prioritera vilka de ska lägga sin energi på och då blir det ofta de elever man märker 
tydligast som blir vinnarna. 

 
Ofta glömmer vi bort det som är i mitten, som inte märks så mycket. Jag tror att man 
bara överhuvudtaget tänker på att det faktiskt är så att man ser dom två motsatserna 
och jag tror att det är en bra början att tänka på det överhuvudtaget. (Bengt) 
 

Bengt säger också att det inte går att vara rättvis på så sätt att alla elever ska få lika mycket tid 
med honom som lärare. En del elever har behov av mycket hjälp av läraren och andra kanske 
är mer självgående och kan lösa problem själva. Han säger dock att det ska vara rättvist på så 
vis att alla elever ska känna sig sedda och få chans att utvecklas. 
 

Hur kan man möta alla elever? 

Gruppindelning  

 
Under intervjuerna diskuterade vi hur lärarna tänker kring gruppindelning i 
undervisningsgrupper där det finns varierade kunskapsnivåer bland eleverna. De tre lärare 
som i nuläget tjänstgör på högstadiet har alla tillgång till flera rum vilket gör att de kan dela 
halvklasserna i mindre grupper. Jag ville veta hur de går till väga när eleverna ska jobba i 
mindre ensembler. Bengt säger att han gärna blandar duktiga elever med elever som inte 
kommit lika långt eftersom han tror att de kan lära mycket av varandra. En annan anledning är 
att han inte vill få en elitgrupp eftersom de elever som inte hamnar i den avancerade gruppen 
kommer i underläge och det påverkar i sin tur självförtroendet. Musik är ett ämne som kan 
vara känsligt för många elever och det gäller att som lärare vara ödmjuk inför det.  
 

….. för dom som inte hör till elitgruppen kommer att förstå att här är det en indelning 
som var på nivå och jag hörde inte till dom bra. Och då får dom ett underläge och 
någonting som påverkar självkänslan. (Bengt) 

 
Cecilia säger att hennes elever nästan alltid själva får välja vilka de vill spela med när de 
jobbar med ensemblespel i mindre grupper. Hon menar att det är viktigt att eleverna känner 
sig trygga och det gör de tillsammans med sina kompisar. Det blir ofta stora 
kunskapsskillnader i grupperna när de får välja själva men de jobbar bättre tillsammans och 
kan hjälpas åt mer när de känner sig trygga. När Cecilia går igenom grunderna i 
instrumentspel brukar de duktiga eleverna få gå iväg och jobba med överkursmaterial så att 
de slipper gå igenom det de redan kan. På så sätt kan hon lägga mer energi på de elever som 
behöver mer hjälp. 
 
Anna låter också eleverna själva välja vilka de vill jobba med när de ska spela ensemble i 
mindre grupper än halvklass eftersom det är viktigt att personkemin i gruppen blir rätt. Om 
det inte fungerar att de delar in själva så hjälper hon dem och då försöker hon dela så att 
grupperna blir blandade kunskapsmässigt. David säger att han brukar låta duktiga elever som 
har spelat mycket tidigare sitta i ett ensemblerum och spela sina egna låtar så att de får ut 
något vettigt av musikundervisningen. 

 
För då får dom ut något av tiden och inte bara sitta och spela ”Tänk om jag hade en 
liten apa” det kanske inte är så roligt. (David) 
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Instrumentbesättning 
 
När man ska börja med själva musicerande så kommer man in på vilken elev som ska spela 
vilket instrument. Jag frågade lärarna hur de brukar göra med instrumentbesättningen. Ska 
man låta en duktig elev spela ett visst instrument eller ska eleverna få välja? Kan man vara 
med och styra så att eleverna får de bästa utvecklingsmöjligheterna?  Samtliga lärare säger att 
eleverna oftast får välja vad de vill spela. Bengt berättar att även om eleverna själva får välja 
så kanske man som lärare har påverkat dem att välja det instrument som är mest lämpligt utan 
att de själva märker det. 
 

Till exempel att dom får välja instrument, och det vet ju alla som har jobbat i skolan 
att när man har fått välja själv så kanske det var läraren som valde i alla fall. (Bengt) 
 

Anna säger att hon brukar försöka uppmuntra de elever som är drivna på ett visst instrument 
att spela något annat så att de också får en utmaning. På skolan där Anna jobbar har eleverna 
möjlighet att välja fördjupningskurser i musik som ligger utanför den obligatoriska 
undervisningen. Hon ser att det är en chans för de avancerade eleverna att fördjupa sig på sitt 
instrument eftersom det inte alltid finns tid för det i den obligatoriska undervisningen. David 
säger att de elever som inte kommit lika långt i sitt instrumentspel drar fördel av att spela 
tillsammans med de elever som är duktiga. Genom att vara delaktiga i något som låter bra få 
eleverna en positiv känsla för musiken.  
 

Man kanske har en jättebra gitarrist som sitter och spelar snyggt intro och så spelar 
man ”Nothing else matters” och så spelar dom sina Em, D och C och det låter bra 
men skulle man sätta mikrofonen mot deras gitarr så skulle det kanske inte låta så 
oerhört fantastiskt. (David) 

 
Bengt säger att han gärna låter en elev som har lätt för sig i musik spela bas eller trummor i 
ensemblen. Eleven blir gruppens stabilitet och då blir det lättare för dem som är ovana. Han 
säger också att det är bra om den duktiga eleven har ett annat huvudinstrument så att även den 
kan få chans att utveckla sig på något nytt instrument. 
 
Gemensamt för alla lärare är att de vill att eleverna ska prova alla instrument och inte bara 
spela ett och samma varje lektion. Bengt menar att en del elever på detta sätt kan upptäcka ett 
instrument som de har lätt för och tycker om att spela men aldrig tidigare tänkt på. Han 
tycker det är extra kul när tjejer upptäcker att de kan spela trummor eftersom han upplever att 
de ofta är lite osäkra och kommer lite i skymundan jämfört med killarna som är bättre på att 
ta för sig. 
 

Grundkunskaper 

 

Alla lärare framhäver att de vill att eleverna ska få en bra grund på instrumenten under 
högstadietiden för att kunna fortsätta musicera senare i livet. Eleverna på Cecilias skola går 
igenom en grundkurs i instrumentspel under första terminen i årskurs sju. Målet är att 
eleverna ska lära sig att själva räkna ut hur man tar ackord på piano, spelar ett enkelt 
trumkomp, hittar tonerna på basen och hur man sätter fingrarna på gitarren. Det gör att 
eleverna blir mer självgående och hon behöver inte gå igenom samma saker flera gånger och 
det ger mer tid till själva musicerandet. 
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Anna brukar samla alla elever innan de ska börja spela för att gå igenom hur man spelar på 
varje instrument. På så sätt kommer de igång snabbare eftersom hon inte behöver gå igenom 
enskilt med varje elev och det underlättar när eleverna ska byta instrument med varandra. 
 

Och sen så gör jag så här att jag går igenom med alla; bas spelar vi på, akustisk gitarr, 
vi går igenom gitarrackorden och spelar låten på akustisk gitarr, vi går igenom 
trummorna och spelar på knäna allihop, vi går igenom klaviatur. Sen när vi gått 
igenom det då ska vem som helst kunna spela vilket instrument som helst.(Anna) 

 
På Davids skola får eleverna en grundkurs i både piano och gitarr. Han berättar om när han 
var ute på praktik under utbildningen och såg exempel på lärare som satte färgglad tejp på de 
pianotangenter eleverna skulle trycka ned. Han anser att det är ett dåligt system eftersom 
eleverna inte lär sig något de kan utnyttja senare i livet. Han vill att eleverna ska få en bra 
grund på instrumenten för att kunna fortsätta spela på egen hand och det innebär att eleverna 
själva måste lära sig att ta reda på hur man spelar. De grundkurser han jobbar med på skolan 
tar upp mycket tid i början av högstadiet men han menar att man tjänar på det i längden 
eftersom han slipper ha så många genomgångar när de sedan ska spela. 
 

”Tryck på blåa tejpen och tryck på röda tejpen” och det tycker jag är helt förkastligt, 
då har man inte lärt dom ett smack. Då kan man lika gärna lyssna på CD. (David) 
 

 

Låtmaterial 

 

David talar om betydelsen av att bygga upp ett lager med ensemblelåtar som är anpassade till 
elevernas kunskapsnivåer. Han säger också att det är viktigt att förbereda lite extra material 
som man kan ge de duktiga eleverna. Till exempel så kan man förbereda ett gitarrsolo om 
man vet att man har en duktig gitarrelev.  
 

… man behöver ett lager med musik även om man inte gillar den själv. Man behöver 
några hårdrockslick, och har man några såna grejor då kan man komma rätt långt med 
eleverna. (David) 

 
Något som David saknade i sin utbildning var möjligheten att bygga upp en bank med 
material och speltekniker som fungerar ute i skolan. Han säger att det är svårt att hinna öva in 
nytt material när man jobbar heltid. Det är även svårt att hålla sig ajour med vad dagens 
elever lyssnar på eftersom musikbranschen ständigt förändras. En vidareutbildning inom 
ämnet ensemblespel i skolan är något som han efterlyser.  
 
Gemensamt för de tre lärare som i nuläget jobbar på högstadieskolor är att de jobbar mycket 
med äldre standardlåtar eftersom det inte finns tid att förbereda nya låtar. Anna menar att 
eleverna inte har något starkt förhållande till de äldre låtarna och att de då inte reagerar lika 
mycket när man förenklar. På hennes skola har de en pärm med ensemblelåtar där eleverna 
väljer vad de vill spela och den består mest av äldre låtar. Cecilia har en hylla i musiksalen 
med ensemblelåtar i varierande svårighetsgrad och hon har också svårt att hinna med att 
förnya sig men hon försöker att plocka in någon ny låt då och då. 
 
Bengt tycker att han har lärt sig mycket om musik när han har tagit fram material till 
eleverna. Han säger att det är en konst att förenkla musiken så att eleverna kan spela utan att 
ta bort kärnan i musiken. 
 



 24 

 Och du har tagit bort 80 %. Men eleverna ska fortfarande uppleva att det är Proud 
Mary vi spelar, utan att fundera på vad som fattas.(Bengt) 

 
Alla fyra lärarna pratar om att man alltid kan förenkla eller öka svårighetsgraden i låten man 
jobbar med. Anna poängterar dock att man ska försöka undvika jämförelse mellan de olika 
prestationerna som eleverna gör eftersom det viktiga är att eleverna uppskattar hur roligt det 
är att spela tillsammans. 
 

På pianot, ja man kan använda två händer när man ska spela ett ackord, och fungerar 
inte det heller så kan man spela bara grundtonen. Och sen handlar det ju om att dom 
ska förstå att det inte är något prestationsämne utan nu kommer vi också spelar vi 
tillsammans.(Anna) 
 

 

Läraren 

 

I samtalet kring vilken roll musikläraren har i ensembleundervisningen så menar Bengt att 
man genom att jobba med ensemble underlättar för sig själv som lärare. Han menar att om 
eleverna blir vana vid att jobba med ensemble så blir de mindre beroende av läraren och kan 
lära av varandra istället. Alla fyra lärarna talar om att en bra lärare i ensemblespel bör kunna 
vara flexibel i stunden. Cecilia säger att planering endast kan hjälpa i viss mån eftersom man 
aldrig vet vilken dagsform eleverna är i. Hon menar att man måste möta eleverna där de är i 
nuläget och då hjälper det inte om man planerar för flera olika scenarion eftersom ingen 
situation är den andra lik.  

 
Ja, så att man kan liksom möta eleverna där dom är och se vad dom behöver. Så att 
man inte låser sig till att ” idag ska Pelle få göra det här och Klas ska få göra det här 
medan Isa ska få göra det här” för det beror så mycket på dagsform, hur dom mår, har 
det hänt något tidigare på skolan eller….(Cecilia) 
 

David säger att hans roll som lärare varierar mycket beroende på vilken grupp han 
undervisar. Ibland behöver han leda mer och ibland mindre men överlag behöver han vara 
ganska styrande. Han säger att det krävs mycket av en musiklärare eftersom eleverna jobbar 
så pass mycket praktiskt och då behöver de handledning. 

 
Men problemet är när man inte slutar gå in i 80% av klasserna då avstannar 
verksamheten. Om man inte står där och ropar ackord och lite sånt där. Målet är ju 
dock att dom ska klara det själv, och det fungerar ju ibland och då blir man jätteglad. 
När man hör att dom är i andra rummet och dom spelar faktiskt rätt låt…(David) 

 
Bengt säger att han vill styra mycket i början när han jobbar med en grupp så att de kommer 
in på rätt spår. Han vill gärna vara den som sjunger också eftersom han har lättare att anpassa 
melodin om eleverna hamnar ur fas och han vill inte utsätta en elev för det. 

 
För att jag kan förskjuta en åttondel här och där så att vi hamnar rätt i slutändan och 
det vill jag inte utsätta någon elev för att det blir pannkaka för att man försökte 
sjunga som på skivan. (Bengt) 

 

Anna säger att hon måste vara mer styrande med de yngre eleverna. Ju äldre de blir desto mer 
självgående blir de och då har de inte samma behov av någon som styr hela tiden. Hon ser sig 
dock alltid som kapellmästare och är den som styr upp ensemblespelet. 
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Sammanfattning 
 

Resultaten visar att ensemblespel utgör en stor del av lärarnas undervisning. De talar 
samstämmigt om de vinster man kan göra genom att jobba med ensemble på högstadiet. 
Eleverna lär sig spela instrument och får musicera i ett sammanhang med utgångspunkt i de 
musikstilar de lyssnar på. De får också träna sig på att samarbeta med andra vilket de har 
nytta av på många sätt. Lärarna konstaterar att styrdokumenten talar klart för ensemblespel 
som undervisningsform. Under intervjuerna pratade lärarna om vad som krävs för att utöva en 
väl fungerade ensembleundervisning. De lyfte fram betydelsen av lagom stora grupper, 
tillgång till lokaler och utrustning.  

I samtalen kring elevers olika kunskapsnivåer så var lärarna eniga om att det finns stora 
skillnader i kunskapsnivå när eleverna börjar på högstadiet. Orsak till detta sades vara stora 
variationer i den tidigare musikundervisningen. Även hemförhållanden, elevers 
mognadsgrader samt kulturskolans undervisning sades påverka vilka kunskaper elever besitter 
när de börjar på högstadiet. Eftersom samtliga lärare upplevde stora kunskapsskillnader bland 
eleverna såg de även svårigheter med att bedriva en undervisning som tillgodoser alla elevers 
behov. De upplever att de varken hinner ge de duktiga eleverna tillräckligt svåra utmaningar 
eller hjälpa de svagare eleverna så mycket som de skulle behöva. Emellertid så nämner några 
av lärarna att det svåraste ändå är att uppmärksamma eleverna i mellanskiktet, de som varken 
är starka eller svaga.  

Lärarna hade tankar på hur man kan göra för att nå så många elever som möjligt i 
ensembleundervisningen. När eleverna ska delas in i mindre grupper för att spela ensemble så 
gör lärarna lite olika. Anna och Cecilia låter eleverna välja grupper själva eftersom de tycker 
att eleverna jobbar bättre om de får jobba med sina kamrater då de känner sig trygga. Bengt 
vill helst styra gruppindelningen eftersom han inte vill skapa en grupp med bara duktiga 
medlemmar eftersom det påverkar självkänslan hos dem som inte kommit lika långt. David 
brukar låta de duktigaste eleverna gå iväg och jobba själva och styr på så sätt 
gruppindelningen. 

Instrumentbesättningen brukar lärarna i de flesta fall låta eleverna styra själva. Samtliga säger 
dock att de kan försöka styra så att eleverna provar att spela alla instrument. Bengt säger 
också att han brukar försöka få en elev som är duktig på musik att välja elbas eller trummor 
eftersom det underlättar för de mer ovana gruppmedlemmarna. Samtliga lärare tycker att det 
är viktig att ge eleverna bra grundkunskaper för att de ska kunna utvecklas på egen hand. 
Grundkunskaper som gör att eleverna själva kan ta reda på hur man ska spela till exempel 
gitarrackord. Eleverna blir mer självgående vilket sparar tid och arbetsinsats ifrån läraren. 

När vi pratade om hur man kan anpassa låtmaterial så att det ska vara tillfredställande för alla 
elever så pratade samtliga lärare om att de jobbar mycket med standardlåtar. Dels för att det 
inte finns tid att arrangera nya men också eftersom man ofta måste förenkla relativt mycket 
för att det ska vara spelbart och tar man en ny låt som eleverna har en stark relation och 
förenklar den så blir eleverna besvikna när den inte låter som på skivan. Man bör även ha 
förberett låten så att man kan förändra stämmorna efter vilken elev som ska spela.  

När vi pratade om lärarens roll i ensembleundervisningen sade samtliga lärare att en viktig 
egenskap är förmågan att vara flexibel i stunden. Ibland måste man förenkla, gå in och styra, 
ge större utmaningar eller vara förebild. Och ibland så fungerar det bara.  
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Diskussion 
 
Under denna rubrik kommer jag att behandla mitt val av metod, mitt urval av intervjupersoner 
samt undersökningens tillförlitlighet. Senare jämför jag resultatet med den tidigare 
forskningen som tagits upp i bakgrunden. Längre fram kommer en del då jag presenterar mina 
egna reflektioner om ensembleundervisning på grundskolans högstadium för att sedan avsluta 
med förslag på fortsatt forskning i ämnet. 

 

Metoddiskussion 
 
Jag valde att genomföra intervjuer med fyra lärare. Metoden kändes självklar i förhållande till 
syftet. Jag ville undersöka lärarnas erfarenheter med utgångspunkt i deras egna berättelser. 
Möjligtvis hade jag genom att observera lärarna när de jobbade med ensemble i 
undervisningen kunnat få en bredare bild av ämnet. Jag hade då kunnat styrka de påståenden 
som lärare framförde under intervjuerna och även se hur deras arbetssätt påverkade eleverna i 
det praktiska arbetet. Att inkludera elever i undersökningen och granska 
ensembleundervisningen utifrån elevperspektivet hade kunnat ge ytterligare djup.  
 
Man kan diskutera huruvida antalet intervjupersoner påverkat trovärdigheten i resultatet. Med 
endast fyra deltagande lärare så kan undersökningen inte ses som generell för landets 
musiklärare. Det är däremot mycket som talar för att resultatet är överförbart till andra 
jämförbara kontext. 
 
I min undersökningsgrupp deltog två lärare som fanns i mitt kontaktnät. I det ena fallet kände 
jag personen även privat vilket kan ha påverkat resultatet. Fördelen var att läraren kände sig 
trygg med mig som intervjuare och kanske vågade säga sådant som inte skulle ha kommit upp 
under samtal med en utomstående person. Å andra sidan så kan vår privata relation ha gjort att 
intervjusituationen blev informell och djupet i intervjufrågorna inte bearbetades på ett 
tillfredställande sätt.  
 
Intervjuerna genomfördes på lärarnas arbetsplatser. En fördel kan ha varit att de kände sig 
hemma och därmed mer avslappnade i den miljö de vistas i dagligen. Eftersom en arbetsplats 
även kan vara knuten till negativa känslor såsom stress på grund av för stor arbetsbörda så kan 
det påverka intervjupersonernas möjlighet att sätta sig in i frågorna.  Mitt intryck av de fyra 
intervjuerna var dock att valet av plats för genomförandet inte påverkade resultatet eftersom 
alla fyra lärarna var positivt inställda till ämnet. 
 
Min insats som intervjuare kan man sätta i kritisk granskning. Kvale (1997) berättar att 
intervjuarens kvalifikationer har stor inverkan på resultatet. Genom att lyssna på intervjuer, 
iaktta mer erfarna intervjuare men framförallt genom att själv genomföra många intervjuer så 
blir man en god intervjuare. En viktig egenskap är även att vara kunnig inom det område man 
intresserar sig för i intervjun. Min kunskap om musikundervisning på högstadiet är relativt 
stor med tanke på mina tidigare studier i ämnet. Däremot är min erfarenhet av att intervjua 
inte speciellt omfattande och det är en faktor som kan ha påverkar resultatet. 
 
Jag valde att använda ett intervjuschema med övergripande teman som innehöll stödord 
utifrån vilka jag skulle formulera frågor i stunden. På detta sätt skulle jag kunna anpassa 
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frågorna till varje intervjusituation och inte låsa mig fast vid formuleringar. Svårigheten var 
att när jag sedan skulle sammanställa resultatet så fanns det vissa problem att jämföra och 
analysera lärarnas svar. De hade pratat om samma ämnen men inte svarat på exakt samma 
frågor och detta kan ses som en brist i undersökningens tillförlitlighet. 

 

Resultatdiskussion 
 
Under intervjuerna framgick det att lärarna hade en väldigt positiv syn på ensemblespel på 
högstadiet. Lärarna såg många fördelar med att arbeta med ensembleundervisning. 
Framförallt så utvecklar eleverna samspelsförmågan men de utvecklas även 
instrumenttekniskt genom att spela tillsammans med andra.  I skolverkets utvärdering av 
ämnet musik i grundskolan år 2003 (Skolverket, 2005) så angav en majoritet av de utfrågade 
musiklärarna att de prioriterar att eleverna utvecklar kunskaper på instrument och i sång samt 
utvecklar förmågan att musicera tillsammans med andra. När man tittade på en genomsnittlig 
musiklektion och dess innehåll så kunde man se att de dominerande aktiviteterna var att 
sjunga och spela tillsammans. De fyra lärare jag intervjuade angav att de använder sig 
övervägande av ensemblespel i sin undervisning.  
 
Intervjupersonerna ansåg att eleverna utvecklas snabbare när de spelar tillsammans med andra 
än vad de hade gjort på egen hand. Detta påstående kan man finna stöd för i tidigare 
forskning. Williams, Sheridan och Pramling (2001) pratar om begreppet peer tutoring vilket 
innebär att barn lär sig snabbare av en med kunnig jämnårig kamrat. 
 
Att ramfaktorer påverkar undervisningens kvalitet är samtliga informanter eniga om. 
Gruppstorlekar, styrdokument, tidsåtgång, utrustning är alla faktorer som lärare inte kan styra 
över men som ändå har en stor inverkan på undervisningens utfall. Dahllöf (1967) beskriver 
samma sak i sin teori. 
 
Informanterna berättade att de upplevde stora olikheter bland elever när de börjar på 
högstadiet och att det också är ett faktum som påverkar ensembleundervisningen. De såg dels 
en social dimension där skilda hemförhållanden, mognadsgrader, och nivåer av 
självförtroende hos eleverna inverkar på undervisningen men de såg även en 
kunskapsdimension. Det som påverkat kunskapsskillnaderna var enligt lärarna främst brister i 
tidigare musikundervisning och detta styrks av den bild som målas upp i rapporten NU-03 
(Skolverket, 2005). 
 
En central aspekt av undersökningen är den som handlar om hur lärarna tänker om 
gruppindelning efter kunskapsnivåer. Två av intervjupersonerna låter eleverna välja 
ensemblekonstellationer själva eftersom de ser fördelar med att eleverna får arbeta 
tillsammans med dem som de känner sig trygga med. Det innebär att 
gruppsammansättningarna kan se väldigt olika ut. Det kan bli blandade ensembler rent 
kunskapsmässigt men det kan också bli grupper med bara duktiga elever eller tvärtom.  
 
Forskning har gjorts för att avgöra vilken sorts gruppkonstellation som är mest fördelaktig för 
olika elevgrupper. Linchevskij och Kutscher (1998) gjorde en undersökning bland elever i 
matematik där man kom fram till att vilken grupp en elev tillhör har stor inverkan på dennes 
möjlighet till kunskapsutveckling. Om två elever med tillsynes samma förutsättningar hamnar 
i varsin grupp, en i gruppen med svaga elever och den andra tillsammans med starka elever, 
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så presterar den eleven som hamnade i den starka gruppen bättre än den andra. Detta finner 
man även belägg för i Vygotskys (Imsen, 2000) teori om att det behöver föreligga en 
utmaning för eleven om inlärnings ska kunna ske. Det är alltså en stor fördel för svagare 
elever att få jobba i blandade grupper där svårighetsgraden är något högre än vad de 
egentligen klarar av. Men de duktiga eleverna då? I samma undersökning har man sett att de 
duktiga elevernas resultat inte påverkas i någon riktning beroende på vilken 
gruppkonstellation hon hamnar i. 
 
Att även läraren påverkas av vilken gruppkonstellation hon undervisar i kunde Linchevskij 
och Kutscher (1998) konstatera i en annan del av samma studie som handlade om lärares 
attityder. En lärare som undervisar i grupper med enbart svaga elever tenderar att sänka 
ambitionsnivån och fokusera mer på elevernas beteende än på att utmana eleverna. Arbetet i 
svaga grupper anses ibland vara låg statusbetonat bland kollegor vilket innebär att läraren ser 
ner på sitt arbete. Arbetet med eleverna blir mer rutinartat och man har även sett att 
kommunikationen mellan elev och lärare är mindre än i grupper med högpresterande elever. 
 
Man kan således dela in elevers olikheter i en social dimension och en kunskapsdimension. 
Lärarna i undersökningen är i likhet med Dahllöf (1967) ense om att yttre faktorer som inte 
går att påverka har stort inflytande på undervisningen. 
Samtliga intervjupersoner talade om svaga respektive starka elever och även de som är mitt 
emellan i musikundervisningen. Lindgren (2006) menar att man genom att kategorisera elever 
som bättre eller sämre kunskapsmässigt förutsätter att det finns någon sorts normal 
kunskapsnivå.  Hon menar att alla inte kan lära samma saker på samma sätt utan både vägen 
till kunskapen och kunskapen i sig ska anpassas efter individen. 
  

Egna reflektioner och erfarenheter för mitt kommande yrke 
 
Jag delar många av de intervjuade lärarnas åsikter när det gäller ensemblespel. Det är ett 
positivt och roligt arbetssätt och det finns oerhört många vinster man kan göra genom att 
anamma det i undervisningen. Eleverna kan lära sig snabbare tillsammans med andra och de 
skapar redan tidigt i inlärningsprocessen ett positivt sammanhang där fokus ligger på 
gruppens insats och inte på den enskilda individens. I skolan i övrigt så ligger ofta 
tyngdpunkten på elevernas individuella insats och utveckling i ett visst ämne, till exempel i 
matematik där man ofta jobbar ensam med att lösa problem i boken. Jobbar man med 
ensemble är alla medlemmars insatser viktiga för helheten.  
 
Som lärare kan man även göra förtjänster genom att låta eleverna jobba med ensemble. När en 
grupp blir sammansvetsad och fungerar bra tillsammans så blir de mer självgående och kan 
hjälpa varandra mer, vilket ger läraren mer tid att lägga energin där det verkligen behövs.  
 
Att arbeta med ensemble i undervisningen kan även vara ett sätt att jobba med elevinflytande 
och demokrati. Har man en väl fungerande grupp så kan man i princip låta 
ensemblemedlemmarna själva fatta alla beslut och det tror jag är något som elever i 
grundskolan i allt för liten utsträckning får möjlighet att göra. 
 
Under arbetet med detta examensarbete har jag fått många konkreta tips på hur man kan 
inkludera alla elever i ensembleundervisningen. Ett bra knep är att låta en elev som är duktig 
på musik spela bas eller trummor för att få en stabil stomme i gruppen. Eleven blir en sorts 
ankare och det kan underlätta för den mer ovana ensemblemedlemmen. Men då gäller det att 
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man ser till den duktiga elevens behov av att utvecklas och ge den lite extra utmaning som att  
till exempel en svårare spelstämma. 
 
Ett annat bra råd är att vara väl förberedd och bygga upp en bank med material som är 
anpassat till olika svårighetsgrader. Att i förhand ha tänkt ut kompmallar, spelstämmor och 
förenklade och mer avancerade fingerisättningar innebär att man kan vara flexibel i stunden 
när man undervisar. Detta är viktigt med tanke på att eleverna har så olika erfarenheter när de 
börjar på högstadiet. 
 
Något som jag insett under arbetet med den här uppsatsen är att jag som musiklärare inte alls 
ska fokusera på olikheter mellan elever som något negativt utan istället lyfta fram det positiva 
med det. För vad är det egentligen som är viktigt? Upplevelsen av musik som något roligt och 
avspänt eller som ett prestationsinriktat och kategoriserande ämne där det viktigaste är att du 
blir duktig? Musik är ju tack och lov inget som går att mäta. Det jag anser vara god musik 
kanske är rena skräpmusiken i dina öron!  
 
När jag i framtiden undervisar elever i ensemblespel så hoppas jag att musiken kan få vara ett 
frirum där eleverna bara får vara, oavsett hur duktiga de är. Tonvikten, när man jobbar med 
ensemble, ska ligga på musikglädje och samspel. 
  

Fortsatt forskning 
 
Under litteraturgenomgången tydliggjordes bristen på forskning kring musikundervisningen 
på grundskolans högstadium. Alla aspekter av detta forskningsområde skulle därför vara 
intressanta att belysa med ytterligare studier. När det gäller ensemblespel i synnerhet så vore 
det intressant att jämföra elevgrupper som spelar mycket ensemblespel i musikundervisningen 
med grupper som inte får chansen att göra det och se om det föreligger några skillnader bland 
elevernas kunskaper i musik. Ensemblespel bland ungdomar på högstadiet är även ett 
intressant forum för studier av gruppsykologi. 
 
Skolverkets rapport från år 2003 (Skolverket, 2005) visade att många musiklärare på 
högstadiet anser att det finns brister i den tidigare musikundervisningen. Musikkunskaperna 
bland eleverna skiljer sig mycket åt. Intervjupersonerna i min studie är också eniga om att 
många elever kommer till högstadiet med ej tillfredsställande kunskaper i ämnet musik.  Det 
skulle vara intressant att undersöka hur musikundervisningen ser ut på ett antal låg- och 
mellanstadieskolor och sedan följa elevernas kunskapsutveckling upp på högstadiet. 
 
Ferm (2004) gjorde en undersökning som handlade om musikalisk interaktion mellan 
musiklärare och elever på mellanstadiet i grundskolan. Det vore spännande att göra en 
liknande undersökning på grundskolans högstadium. 
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Bilaga 

 

Intervjuschema 
 

Bakgrund 
 

Ålder 
Kön 
Utbildning 
Yrke 
-Tidigare tjänster 
-Nuvarande tjänst 

Personliga erfarenheter av ensemblespel 
Yrkesmässiga erfarenheter av ensembleundervisning 
 
Ensemblespel  
 
Ensemblespel som undervisningsform  
-Allmän syn 
-Vinster 
-Svårigheter 

Förutsättningar för ensembleundervisning 
-Styrdokument 
-Gruppstorlekar 
-Lokaler 
-Utrustning 
 

Kunskapsskillnader 
 
Kunskapsskillnader mellan elever 
Rätt till undervisning utifrån förutsättningar 
-styrdokument 
-svårigheter 
-Möjligheter 

Anpassa ensembleundervisningen 
-Metoder 
-materialval 
-gruppindelning 
-lärarens roll 

 


