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Abstrakt 
 
I detta arbete har vi undersökt på vilka sätt fyra olika musiklärare arbetar med ensemblespel 
inom ämnet musik på högstadiet. Syftet med undersökningen var att se hur en väl fungerande 
undervisning baserad på detta arbetssätt kan gå till. För att samla in data har vi använt en 
metod i form av kvalitativa intervjuer. Resultatet vi har kommit fram till visar att 
ensemblespel är en bra metod att bygga musikundervisningen kring och att 
undervisningsformen med lätthet kan styrkas i läroplan samt kursplan. Arbetet ska även kunna 
fungera som en källa till idéer för den som vill arbeta med ensembleverksamhet inom 
högstadiet med de ramfaktorer detta innebär, men inte vet hur detta skulle kunna gå till.  
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Inledning 
 
När vi ser tillbaka på den musikundervisning vi fick i högstadiet var de tillfällen då vi fick 
spela tillsammans i klassen sällsynta. Flertalet av lektionerna bestod istället av vanlig 
katederundervisning, musiklyssning och visning av filmer om till exempel musikhistoria. 
Ibland fick vi spela gitarr i stora grupper eller eventuellt sjunga någon sång, men dessa 
stunder var inte vanligt förekommande. Även om alla delar i kursplanen visserligen fanns 
med i undervisningen kan vi i efterhand säga att det säkert hade funnits andra sätt att 
genomföra den. Till exempel skulle det ha varit roligt att få pröva att spela fler instrument och 
att få sätta samman dessa i ett musikaliskt samanhang. Vi känner också att vi inte riktigt lärde 
oss att förstå vilka roller de olika instrumenten har i en ensemble. Hur ska till exempel en 
basist tänka när han eller hon spelar tillsammans med andra? Vilka instrument bör vara 
framträdande i ljudbilden? Vilka kan de olika instrumentalisterna lyssna på för att bli mer 
samspelta?  
 
Orsakerna till detta kan vara lika många som det finns undervisande lärare i ämnet. Några av 
dessa, som vi har kommit i kontakt med under vår utbildning, är bristande kunskap i ämnet 
och att lärarna har fastnat i sina rutiner. En annan orsak är otillräckliga resurser i skolan samt 
att lärarna har för stora grupper. Vissa av dessa problem är något som både nyutexaminerade 
och redan yrkesverksamma musiklärare kan stöta på. Eftersom musikläraryrket kräver 
utveckling i takt med samhället krävs det också fortskridande forskning med utgångspunkt i 
den pedagogiska situationen.  
 
Vi anser att just momentet att få spela ihop är en av de viktigaste delarna i 
musikundervisningen. Musik är kommunikation och om elever inte får praktisera det de har 
lärt sig tröttnar de ganska snart på undervisningen. Detta skulle kunna jämföras med att lära 
sig skriva ett språk men att aldrig få tala det med andra. Vad den här uppsatsen skall göra är 
att visa hur några lärare som arbetar med utgångspunkt i ensemble har löst sina problem. Den 
kan fungera som en tipsbok för de som vill arbeta med ensemble men inte riktigt vet hur de 
ska gå tillväga. Allt detta gör vi även för vår egen del eftersom vi snart själva kommer att vara 
nyexaminerade musiklärare och känner att just ensemblemetodik är något vi brinner för och 
vill arbeta med. 
 

Bakgrund 
 
Musikundervisning kan rent allmänt utformas på en mängd olika sätt. Till exempel kan 
undervisningen bestå av enskilda instrumentallektioner där man tydligt fokuserar på 
instrumenttekniska detaljer. En annan undervisningsform är gruppundervisning på ett 
specifikt instrument, till exempel med syfte att lära ut ackord på piano till en hel grupp. 
Vidare kan undervisningen utgöras av sång tillsammans i en större kör, eller undervisning om 
musikteoretiska begrepp enskilt eller i grupp. Även inom ämnet musik på högstadiet i den 
svenska skolan finns det en mängd olika undervisningssätt som lärare nyttjar. Vad vi vill 
fokusera på i denna uppsats är hur musikaliskt lärande kan genomföras i mindre grupper än 
normalt i en klass på högstadiet. 
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Musik i dagens skola 
 
År 2005 publicerades en ämnesrapport inom ramen för Skolverkets nationella utvärdering av 
grundskolan 2003 (Skolverket, 2005). I den presenteras material som behandlar 
måluppfyllelsen i grundskolans nionde år, elevernas kunskapsutveckling i musik, lärarnas 
förutsättningar att arbeta med musik i skolan, elevernas uppfattning om sina kunskaper i 
musik samt deras syn på skolans musikundervisning i jämförelse med musikaktiviteterna på 
fritiden. Resultatet visade både på en stor bredd i vilka musikkunskaper som utvecklas hos 
elever samt en stor variation i lärarnas arbetssituation och arbetsvillkor.  
 
Författarna kunde dock se vissa övergripande fenomen som tydligt genomsyrade många 
skolors undervisning. De skriver att den bild som tydliggörs visar på en allsidig 
musikundervisning men att musiklyssning dominerar och att musikskapande endast är 
sparsamt representerat. Slutsatsen kring detta var att målen för undervisningen var otydliga 
och bristfälliga samt att uppmärksamhet borde riktas mot hur de var formulerade. Även 
lärarkompetensen har sjunkit sedan 1992 och i årskurserna sju till nio saknar ungefär var 
fjärde lärare en musiklärarutbildning. Dessutom har förutsättningarna för 
musikundervisningen radikalt förändrats i och med en återgång till helklassundervisning. 
Detta medför att de kreativa och skapande delarna av undervisningen påverkas. Andra 
problemområden som uppmärksammas i rapporten är att musikämnet upplevs ha en låg status 
hos andra lärare och sällan berörs i lärarlagsarbetet, otillräcklig resurstilldelning samt 
problematik kring för korta lektionstillfällen vilket medför svårigheter när mer krävande 
övningar ska genomföras. 
 
Elevernas inställning till musikundervisningen på högstadiet visade sig vara positiv. De flesta 
uppskattar undervisningen och ser den som ett viktigt inslag i skolarbetet. Samtidigt finns det 
dock tecken som visar på att elever upplever ämnet som omodernt och att det brister i 
stilbredd.  
 

Utanför skolan tillhör musiklyssnande, musikspelande och samtalen om musik 
centrala aspekter av vad det innebär att vara ung. En övergripande ambition med 
skolan så som det formuleras i läroplanerna är att knyta an till ungdomars 
intressevärldar och att göra skolgången till en lustfylld läromiljö. Musikämnet har 
goda förutsättningar att svara upp mot dessa ambitioner (Skolverket: 2005, s. 10). 

 

Lärande i grupp 
 
I sin bok Communities of Practice (2004) skriver Etienne Wenger att våra institutioner på det 
stora hela är baserade på att inlärning är en individuell process, med en början och ett slut, och 
som resulterar från undervisning. Det är därför skolan är uppbyggd med klasser och klassrum 
där eleverna ska kunna fokusera på läraren eller diverse uppgifter utan att distraheras av 
resten av omvärlden. Han frågar sig hur det skulle se ut om man istället tänker sig att 
inlärning är en lika vital del av människan som att äta eller sova, och om man utgick ifrån att 
denna inlärnings fundament bygger på att vi är sociala varelser. Wengers teori för social 
inlärning baseras på att runt omkring oss skapas olika communities of practies i olika 
situationer. Det kan vara hemma, på jobbet, i skolan eller när vi sysslar med olika hobbies 
tillsammans. Han anser att inlärning ständigt sker i dessa communities och att det alltså inte är 
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något fristående fenomen som människor sysslar med när de inte gör något annat. Den sociala 
inverkan på inlärningsprocessen och kunskapsbegreppet poängteras. 
 

We are social beings. Far from being trivially true, this fact is a central aspect of 
learning (Wenger: 2004, s. 4). 

 
Andra forskare har också visat på sambandet mellan social verksamhet och inlärning. 
Vygotskij hävdade till exempel att all intellektuell utveckling och allt tänkande tar sin 
utgångspunkt i social aktivitet (Imsen, 2000). Han såg på inlärning som ett resultat av 
samspel, och då företrädelsevis ett socialt samspel.  
 
I Barns samlärande – En forskningöversikt (Williams, Sheridan och Pramling, 2001), vilken 
ingår i Skolverkets monografiserie, kan man läsa att samlärande är en av skolans viktigaste 
uppgifter. Författarna skriver att genom forskning vet vi idag att samarbete inte bara leder till 
att barn utvecklar demokratiska färdigheter utan att det också bidrar till det enskilda barnets 
lärande. De behandlar också företeelsen att skolan generellt sett har gått ifrån att mest bestå av 
klassundervisning till att handla mer och mer om eget arbete. Detta följer i linje med en ökad 
individualisering i vårt samhälle. Starka och självständiga individer är viktiga, men de måste 
också ha en förståelse för andra människors perspektiv. Barns samlärande blir alltså en av 
utbildningsväsendets mest centrala frågor med detta synsätt. 
 
Social inlärning i en grupp kan ses som ett naturligt sätt för människor att öka sin kunskap. 
Både att de lär av varandra och att de lär sig saker i en grupp som kan vara svårt att lära sig i 
en individuell lärandesituation. Musik utgörs till stor del av ett samspel mellan olika individer 
och därför blir en social infallsvinkel på inlärningen av ämnet ett naturligt förhållningssätt till 
undervisningen. 
 

Ensemble 
 
Hur kan då en grupp med elever se ut i praktiken om en lärare vill undervisa i musik och 
samtidigt basera det på ett mindre socialt samspel? Först tänkte vi definiera ordet ensemble 
som vi kommer att använda oss av genom hela uppsatsen. Med ordet ensemble menar vi en 
grupp människor som spelar tillsammans och som har olika roller i ett musikaliskt 
sammanhang. Hur många människor dessa ensembler innefattar skiljer sig lite ifrån vad 
forskare kan ha i sin allmänna definition av en typisk grupp. Rolf Granér (1994) skriver att en 
grupp består av minst tre (i vissa situationer även två) och upp till ungefär åtta till tio 
personer. Vidare skriver han att vid gruppantal över detta börjar gruppen tappa sin förmåga att 
på ett effektivt sätt genomföra en gemensam uppgift. Vår definition av ensemble sträcker sig 
lite högre upp i antal människor, till en övre gräns på ungefär fjorton till femton personer. 
Detta kommer sig av att ensembleundervisning på högstadiet kan ske i halvklass där 
gruppantalet kan röra sig vid den ovan nämnda övre gränsen. Leif Johansson menar i sin bok 
Ensembleledning (2005) att ensemblegrupper inom skolan har andra strukturer än i en vanlig 
grupp (han beskriver dock inte hur dessa strukturer skiljer sig åt), men att de ändå passar väl 
in under definitionen av en grupp. 
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Lärarens roll 
 

Ensemblespel med en medveten ledare lär inte bara ut musikaliska färdigheter utan 
fostrar även till kunskap i lagarbete med andra människor (Johansson: 2005, s. 
127). 

 
När en person befinner sig i rollen som ledare för en ensemble krävs inte bara en kompetens 
på det musikaliska planet skriver Johansson. För att vara en förberedd ensembleledare krävs 
även kunskaper om hur grupper fungerar och vilka psykologiska mekanismer i form av roller, 
grupprocesser och arbetsfaser som existerar. Rock- och jazzgenren präglas traditionsmässigt 
av ett stort dynamiskt musikaliskt utbyte mellan gruppmedlemmarna och detta innebär att 
ledaren måste ha flexibilitet och lyhördhet. Han menar också att en ensembleledare på ett 
professionellt sätt borde kunna skapa ett positivt och kreativt arbetsklimat. 
 
En annan viktig del av en lärares kompetens består i att kunna planera sin undervisning. I 
bästa fall uppstår en bra balans mellan planeringen och genomförandet. Schenk skriver att: 
”All planering är positiv, så länge läraren behåller förmågan att vara pedagogisk improvisatör 
– det vill säga att vid lämpliga tillfällen våga följa elevernas och sina egna initiativ och infall, 
och att, om så behövs, avvika från planläggningen” (2000, s. 215). Dock kanske det kan vara 
svårare av tradition att se hur en planering av en något friare ensembleverksamhet skulle se ut. 
Claes Ericsson nämner i en studie (2002) en högstadieskola som uteslutande fokuserar på 
ensemblespel samt musiklyssning i samband med det. Lärandet byggs upp kring 
musikstycken i populärmusiktraditionen som eleverna i stort sett själva väljer. Han beskriver 
undervisningen som snarlik repetitionsarbetet i en fritidsgrupp och att planeringen av 
verksamheten först kan fastställas när läsåret är slut.  
 
Att planering är något viktigt menar Schenk (2000) och säger dessutom att en fast struktur är 
speciellt viktigt att utgå ifrån om det inom gruppen finns ett behov av att förbättra arbetet. En 
noggrann planering brukar då öka initiativförmågan, idérikedomen, säkerheten och 
auktoriteten hos läraren, samt ge en ökad trygghet för alla inblandade. Detta gör att kraven på 
en ensemblelärare gällande planering är stora och viktiga. 
 
En lika viktig del av undervisningen är utvärderingen av densamma. Reflektionen efter en 
lektion är ovärderlig som utgångspunkt för det fortsatta arbetet, och bidrar till att göra varje 
undervisningstillfälle till en del av lärarens inlärningsprocess (Schenk, 2000).  
 

Tiden för eftertanke ger möjlighet att ställe de uttalade syftena med lektionen och 
övriga målsättningar i relation till vad som i praktiken har skett (Schenk: 2000, s. 
216). 

 
Läraren måste även ta hänsyn till de ramfaktorer som finns på den aktuella arbetsplatsen när 
verksamheten ska planeras (Hanken & Johansen, 1998). Dessa kan bestå av flera olika saker 
men de ger alla förutsättningar och möjligheter för hur undervisningen kan genomföras. 
Exempel på ramfaktorer är fysiska ramar (storlek på lokaler), tidsramar (disponibel 
undervisningstid), ekonomiska ramar (läromedel och utrustning), ramar för mål-, innehåll- 
och utvärdering (läroplaner och kursplaner) och organisatoriska ramar (bestämmelser om 
arbetstid och gruppstorlekar). Cecilia Ferm tar upp problematiken kring dessa i sin studie om 
musikdidaktisk interaktion (2004) och skriver där att de kan vara av såväl hämmande som 
främjande karaktär. Hon menar att om lärare reflekterade över sin undervisning i relation till 
ramfaktorerna skulle de få en utgångspunkt för att förändra förhållandena inom skolan och för 
att få grepp om sin och elevernas livsvärld. 
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Styrdokument 
 
1994 kom en ny läroplan för den svenska skolan, Lpo 94 (Lärarförbundet, 2004), och i den 
framträder en annan syn på vilka grunder undervisningen skulle vila på. Begrepp som 
elevinflytande, anpassad undervisning, stimulans, individ, ansvar och förståelse förekommer 
ofta och kraven på undervisningen och de vuxna i skolan skärptes. Allt detta går hand i hand 
med musikaliskt lärande i en ensemble eller social grupp. Även mer direkta kopplingar till 
detta undervisningssätt kan man tydligt göra, till exempel med dessa utdrag ur texten: 
 

Skolan ska sträva efter att varje elev känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa 
respekt i samspel med andra. 
 
Skolan ska sträva efter att varje elev lär sig utforska, lära och arbeta både 
självständigt och tillsammans med andra. 
 
Läraren skall organisera och genomföra arbetet så att eleven successivt får fler och 
större självständiga uppgifter och ökat ansvar. 

 
Williams, Sheridan och Pramling går i sin forskningsöversikt också in på vilka kunskaper 
elever förväntas lära sig i och med Lpo 94. De frågar: ”…om detta är möjligt utan ett 
klassrum som sjuder av interaktion och samverkan elever emellan och mellan elever och 
lärare” (2001, s.42). 
 
Även i kursplanen för ämnet musik på högstadiet finns många exempel på riktlinjer som lätt 
kan knytas till ensembleundervisning (www.skolverket.se): 
 

Skolan skall i sin undervisning i musik sträva efter att eleven använder sina 
musikkunskaper i gemensamt musicerande och därigenom utvecklar ansvar och 
samarbetsförmåga. 
 
Musicerande och musikskapande i grupp är ämnets centrala samarbetsform där 
organisation, ledning och bedömning övas. Där utvecklas även kreativitet och 
förmåga att se och förstå samband mellan detalj och helhet. Individuell kunskap 
utvecklas på detta sätt i interaktion med andra till nya ämnesspecifika kvaliteter 
och blir till fungerande delar av gemensamt musicerande. 

 
Att ensembleundervisning är viktigt enligt kursplanen framgår dessutom om avsnitten kring 
bedömning och betygsättning studeras. Där står det att eleverna ska bedömas både efter sina 
enskilda prestationer och efter sin förmåga till samspel och interaktion med andra i 
musicerandet. För att ännu tydligare betona vikten av ensemble i undervisningen går det i 
kriterierna för betyget väl godkänd bland annat att läsa följande: 
 

Eleven deltar i sång och spel på melodi-, rytm- och ackordinstrument i olika former 
av gruppmusicerande. 
 
Eleven tar ansvar i gruppmusicerande och skapande genom att i enkla former 
planera och genomföra musikaliska aktiviteter. 

 
Det står också i Lpo 94 att skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot 
uppställda mål. Vidare står det att detta kräver att undervisningsmålen ständigt prövas, att 
resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Därför vill vi 
undersöka om det är möjligt att bygga upp en undervisning kring ensemblespel och hur det då 
skulle kunna gå till. Vi vill fokusera på de tillfällen då verksamheten fungerar på ett bra sätt, 
och kommer inte fördjupa oss i de dåliga exempel som vi kan stöta på. Detta gör vi för att vi 
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är intresserade av att öka medvetandet för möjligheterna med detta undervisningssätt, inte 
utav fallgroparna med detsamma. 
 
 

Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur en väl fungerande 
ensembleundervisning inom ämnet musik på högstadiet kan genomföras. 
 
Vi är intresserade av att se hur musiklärare ser på sin undervisning när ensemblen utgör en 
grund för lärandet. Vi vill också studera vissa av oss utvalda ramfaktorer som de måste ta 
hänsyn till när de planerar och genomför sin undervisning. Vidare vill vi öka kunskapen för 
vilka metoder inom detta undervisningssätt som fungerar väl och hur de anpassas efter vilken 
typ av ensemble lärarna arbetar med. 
 
 

Metod 
 
Eftersom syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur ensembleundervisning i musik på 
högstadiet kan gå till, anser vi att en metod i form av kvalitativa intervjuer är bäst lämpad för 
ändamålet. Detta för att kunskapen vi eftersträvar till största del finns hos de som arbetar med 
ensembleundervisning på en kontinuerlig basis. 
 

Kvalitativ intervju 
 
Nyberg (2000) menar att det som avgör om en forskningsmetod är kvalitativ eller kvantitativ 
är dels de frågor som ställs och dels vilka svar som förväntas samt området som undersöks. I 
kvantitativ forskning omvandlas all data till variabler som går att kategorisera och göra 
statistik på. Den kvalitativa forskningen svarar däremot på frågor som inte går att kvantisera. 
Exempel är: Vem? Vad? Varför? ”Avsikten med kvalitativa ansatser är att uttyda och förstå 
fenomen. Undersökningens ansats kommer till uttryck i frågor variabler och svar” (Patel & 
Tebelius, 1987, s.43 enligt Nyberg, 2000, s100). 
 
Steinar Kvale beskriver sin syn på den kvalitativa forskningsintervjun i sin bok:  
  

Det finns inga gemensamma procedurer för intervjuforskning. Intervjuforskning är 
ett hantverk och kan, om den bedrivs väl, bli en konst. Forskningsintervjun som 
mänskligt samtal kan anta många former. Och det kan finnas lika många former av 
intervjuanalys som det finns sätt att läsa en text. Den kvalitativa intervjun kallas 
ibland ostrukturerad eller icke-standardiserad intervju. Eftersom det finns få 
förstrukturerade eller standardiserade procedurer för kvalitativa intervjuer, måste 
många analyser av demotodologiska avgörandena fattas på platsen, under 
intervjun. Detta kräver stor skicklighet hos intervjuaren, som måste ha kunskap om 
ämnet för intervjun, vara bekant med de metodologiska alternativ som står till bud 
och besitta insikt om de begreppsliga problem som är förenade med att frambringa 
kunskap genom samtal (1997, s. 19). 
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Den kvalitativa intervjun är ett kraftfullt redskap i forskningssammanhang och kräver 
förberedelse för att ge ett lyckat resultat (Nyberg, 2000). Det krävs en medvetenhet hos 
intervjuaren om vad som sker i intervjusituationen. I och med att intervjuaren även fungerar 
som samtalsledare erfordras att denne har förmågan att lyssna samtidigt som 
följdfrågeställningar formuleras. Om inte goda förkunskaper och en väl konstruerad planering 
finns när intervjun genomförs kan detta resultera i ett mindre tillförlitligt material i slutändan. 
 

Tillvägagångssätt 
 
När vi hade beslutat att kvalitativa intervjuer var den metod som var mest lämpad för vår 
datainsamling utformade vi de ämnesområden intervjun skulle omfatta. Vi hade alltså inga 
direkta frågor utan använde istället dessa områden som ett stöd under själva samtalen. Den 
första intervjun genomfördes i Härnösand i december 2005 hemma hos den intervjuade och 
den andra ägde rum i Luleå i januari 2006 på intervjupersonens arbetsplats. På grund av 
praktiska skäl kunde vi endast närvara och fungera samtalsledare vid varsin av dessa två 
intervjuer. De resterande två intervjuerna genomfördes i Piteå kommun under januari 2006 
och skedde på de intervjuades respektive arbetsplatser. Vid dessa två tillfällen var vi båda 
närvarande men ledde dock varsin intervju med möjligheten till stöd från den andre.   
 
Intervjuerna spelades in på minidisc och fördes sedan över till en dator där ljudkvalitén 
förbättrades för att lättare höra vad som sagts vid varje tillfälle. Intervjuerna varierade i längd 
från ungefär tjugo till trettiofem minuter. Dessa förbereddes sedan för analys genom 
transkribering och utskriften för varje intervju hamnade på cirka fyra till fem sidor. Vidare 
kontrollerades utskrifterna mot inspelningarna och fel rättades till. Efter det skapade vi en 
dokumentmall med rubriker och underrubriker vilka ungefär representerade de ämnesområden 
vi hade använt när intervjuerna genomfördes. Avsikten med dessa rubriker var att fungera 
som stöd för framställningen av resultatet. Genom att sedan läsa igenom utskrifterna med 
syfte att kategorisera materialet under dessa rubriker fick vi en tydligare bild av vad 
intervjupersonerna hade sagt. Kopplingen till frågeställningarna vi hade ställt upp blev 
tydligare och det som inte var relevant kunde sorteras bort. Vi valde att använda en metod 
som Kvale (1997) kallar meningskoncentrering för att sedan redovisa resultatet. Detta innebär 
en omskrivning från talspråk till löpande text av det insamlade materialet. Vidare har vi valt 
ut citat ur intervjuerna för att förstärka och understryka de intervjuades resonemang. 
 

Undantag 
 
Från början hade vi planerat att ha fyra intervjuer samt två ostrukturerade observationer i 
undersökningen. Men på grund av den enligt oss höga kvalitén på den insamlade datan ansåg 
vi att intervjuerna var tillräckliga och mot bakgrund av detta valde vi att begränsa arbetet till 
endast intervjuer. 
 

Val av intervjupersoner 
 
Våra första två intervjupersoner valdes ut genom att vi hade personer i vårt kontaktnät som vi 
visste var lämpliga för vår undersökning. Ingen av dem hade en vanlig klasslärartjänst utan 
arbetade med ensembleundervisning utöver den vanliga klassundervisningen i musik. På 
grund av att dessa två var män kände vi att vi ville bredda undersökningen och prioriterade 
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därför kvinnor, som dessutom var klasslärare, i detta skede av vårt urval. Efter att vi hade satt 
ut dessa mål för vilken typ av musiklärare vi ville ha för att komplettera undersökningen, 
skickade vi ut e-post till ett antal lärare på olika skolor. Där frågade vi om de arbetade med 
ensemble och om de i så fall var intresserade av att delta i vår undersökning. När vi hade fått 
några svar ringde vi upp dessa personer och fann tillslut två kvinnliga klasslärare som 
lämpade sig väl för vår undersökning. 
 
De som ingår i vår undersökning har garanterats anonymitet dels genom att de har tilldelats 
nya namn och dels genom att de aldrig sätts i sammanhang med platsen de arbetar på. De 
namn vi har valt nämns här endast för orientering: Berit, Anna, Sven och Linus. 
 

Intervjupersoner 
 
Här följer en kort redogörelse av de intervjuades bakgrund och nuvarande tjänst. 
 
Berit är en klassiskt skolad musiklärare som läste på musikhögskolan mellan 1985 och 1989. 
Där gick hon med klarinett som huvudinstrument men studerade även bland annat saxofon 
och ensemblespel. Efter sin examen har hon arbetat både som träblåslärare på kommunala 
musikskolan och som klasslärare i grundskolan från årskurs två upp till nio. Nu har hon ingen 
tjänst som instrumentallärare längre utan arbetar enbart som klasslärare och trivs väldigt bra 
med det. På sin nuvarande arbetsplats har hon jobbat i ungefär tio år och baserar där en stor 
del av sin undervisning på ensemblespel.  
 
Anna började sin pedagogiska karriär med att arbeta på fritids och att läsa på folkhögskola 
innan hon tillslut började på musiklärarutbildningen. Där studerade hon med klassisk sång 
som huvudinstrument och tog examen 1991. Efter att ha arbetat ett par år som musiklärare 
började hon läsa in tyska på fritiden och är numera tvåämneslärare i grundskolan. Idag har 
hon musik från förskoleklasser upp till årskurs nio. Hennes tjänst består av 50 % tyska och 50 
% musik och hennes musikundervisning är framförallt uppbyggd kring ensemblespel. Att hon 
är klassisk sångerska i grunden har inte direkt påverkat hennes nuvarande undervisning utan 
nu använder hon de flesta instrument och arbetar mest med rock- och popmusik 
 
Sven har fått sin utbildning på folkhögskola och musikinstruktörslinje från vilken han tog 
examen 1976. Han har arbetat inom kulturskolan sedan 1981. Innan det arbetade han som 
instrumentallärare och som musiklärare i de lägre åldrarna i grundskolan. Han är klassiskt 
skolad och har fagott och oboe som huvudinstrument, men har också erfarenhet som 
klaviaturlärare. Trots hans klassiska skolning ser han sig själv mer som en gehörsmusiker och 
i dagsläget använder han sig i första hand av gitarr och sång när han leder undervisningen. 
Under läsåret 2005/2006 har Sven varit en del av ett projekt i kulturskolans regi som går ut på 
att elever på en högstadieskola själva får bilda band samt spela den musik de vill med 
musiklärare som hjälper dem med detta. 
 
Linus är den yngste av de intervjuade. Hans utbildning består av treårigt musikgymnasium, 
en ettårig musikdata utbildning, två år på folkhögskola och fyra år på musikhögskola (dock 
utan att ha tagit en musiklärarexamen). Han har också arbetat ett år som musiklärare på 
högstadiet innan han påbörjade musiklärarutbildningen. Huvudinstrumentet är elbas men han 
känner att han även väl behärskar piano, sång och elgitarr inom afroamerikansk genre med 
tyngdpunkten i rock och blues. Nu arbetar han på en högstadieskola med musikprofilklasser, 
där han bland annat undervisar i ensemblespel. 
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Resultat 
 
I denna del kommer vi att redovisa det material som kommit fram genom analys av de 
genomförda intervjuerna. Vi har delat in informationen i olika underrubriker som i stort följer 
den mall vi hade till vår hjälp när vi gjorde intervjuerna. Under varje underrubrik kommer vi 
att berätta om vad alla fyra intervjupersoner hade att säga om ämnet. I slutet av varje del 
kommer en liten sammanfattning som bland annat tar upp vissa likheter och/eller skillnader vi 
stötte på.  
 
Vi kommer att börja med att berätta varför musiklärarna som intervjuades just har valt att 
arbeta på ett sådant sätt som innefattar en stor portion ensemblespel. Vidare kommer vi att gå 
in på de ramfaktorer och förutsättningar som lärarna är tvungna att ta hänsyn till när de lägger 
upp sin undervisning. Sedan kommer delarna som behandlar hur själva undervisningen, och 
planeringen av den samma, går till i praktiken. Vidare kommer vi att beskriva hur lärarna 
uppfattar att eleverna reagerar på undervisningsmetoden och vilket slags inflytande de kan ha 
över undervisningen. Slutligen kommer vi att ta upp vilka problem och nackdelar som lärarna 
uppfattar att det kan finnas i detta sammanhang samt hur de ser på framtiden. 
 

Ensemblespel – Varför då? 
 
Av de intervjuade lärarna är det bara Linus som haft ensemblespel med populärmusik som en 
stor del av sin utbildning. De andra tre har haft en klassisk inriktning när de har läst på 
musikhögskolan och har haft huvudinstrument som inte alls är typiska för detta arbetssätt. 
Trots detta har alla valt att i huvudsak ha ensemblen som utgångspunkt för sin undervisning.  
 

Alltså när jag studerade, då var jag klassisk sångerska, men det har jag ju 
verkligen lämnat bakom mig (Anna). 

 
En anledning att det har blivit på det sättet är att de alla själva tycker om den sorts musik som 
lätt passar att spela i ensemble - pop, rock, blues och schlager med mera. De har också märkt 
att även eleverna är väldigt intresserade av att spela just den sortens musik tillsammans. Alla 
upplever att de har roligt under lektionerna och att responsen från eleverna är mycket god.  
 

Jag skulle i princip bara vilja ha ensemble… Jag tycker det är roligt och dom 
tycker det är roligt och det ger jättemycket. Så halvera alla klasserna så är det 
lugnt (Berit). 

 
Linus resonerar så att han har plockat det han tyckte var bäst från sin egen studietid och 
blandat det med det han själv redan hade inom sig. Detta ledde fram till ett arbetssätt som han 
upplever som intresseskapande hos eleverna. 

 
Jag har elever som kommer 5 minuter innan och gärna stannar 20 minuter 
efter lektionen, och då har dom ändå en timmes lektion. Jag skulle vilja se 
dom ämnen där man ser ett sånt beteende (Linus). 

 
Sven tycker att detta är ett fantastiskt sätt att få möjlighet att undervisa på. Han upplever sig 
som lyckligt lottad som får undervisa på det sätt han gör och tycker hela arbetet känns väldigt 
meningsfullt. 
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Vidare har alla fyra intervjupersoner även en pedagogisk tanke med sitt val av 
undervisningsmetod. De ser väldigt många fördelar och positiva sidor av undervisningen. 
Berit sammanfattar många aspekter av det hela: 
 

Dom blir sedda, dom blir hörda, dom får visa upp sig. Dom har en chans att fråga 
utan att känna sig dumma, och alla andra lyssnar. Och dom lär sig ju så otroligt 
mycket! 

 
Linus har märkt att eleverna mycket snabbare lär sig lyssna på ett musikaliskt mognare sätt. 
Han säger att han tidigare har haft klasser där han aktivt har försökt få eleverna att kunna 
känna igen olika instruments klangfärg, men att han inte behöver det nu. Hans elever lär sig 
det utan att han behöver påtala det.  
 
Alla lärare i studien upplever också att eleverna får en helt annan känsla för sin roll i ett 
musikaliskt sammanhang när de får ensembleundervisning. Berit talar om att eleverna får 
känna musiken inifrån på ett annat sätt när de spelar i en ensemble än annars, att de får känna 
musiken genom den roll som instrumentet de spelar har. Hon brukar säga till sina elever att 
om de till exempel har spelat trummor på en lektion ska de sedan lyssna på just trummisens 
spel nästa gång de lyssnar på musik. Hon poängterar att det är viktigt att eleverna lär sig att 
lyssna på olika sätt, att fokusera sin lyssning på olika detaljer i musiken. Vidare pratar hon om 
att eleverna också får upp ögonen för varandra på lektioner och lyssnar och lär. Just det att 
eleverna lär sig utav varandra talar även Linus mycket om. Han tar också upp det ansvar som 
eleverna får när de alla har en viktig roll i ett musikaliskt sammanhang. Detta ansvar tycker 
han förhöjer elevernas prestation. 
 

Man får en mer personlig uppgift och klarar man inte av den så fallerar allting, och 
då känner man ju ansvar och försöker klara upp det (Linus). 

 
Sven berättar att ett av hans första mål med hans undervisning är att få eleverna att uppleva 
hur de fungerar i ett musikaliskt sammanhang. Också Anna pratar om detta att se sin del i en 
större helhet. Hon anser sig ha en skyldighet gentemot sina elever att låta dem prova på att 
inneha en roll i ett musikaliskt sammanhang. Även om de bara kan ett ackord kan de ändå 
vara med och spela tillsammans med andra och uppleva denna roll i en ensemble anser hon. 
 
En annan bidragande orsak till att ensemblen har blivit ett naturligt arbetssätt för dessa lärare 
är frågan om gruppstorlekar inom musikämnet på högstadiet. Alla fyra lärare upplever att 
musikundervisning i helklass på just detta stadium är problematiskt. Anna säger att på 
musiklektionerna måste eleverna få praktisera sitt musicerande och att det inte går när 
gruppen består av för många elever. Hon har gjort försök med att få helklasser att spela 
tillsammans och upplevde att inlärningen av låten fungerar någorlunda väl, men att det blir 
svårare när de väl ska sätta ihop allt på slutet. 
 

Man får slita så mycket ont innan man kommer dit man ska om man ska ha 24 
stycken, så är det (Anna). 

 
Berit upplever också att det är svårare att finna vettiga arbetsuppgifter för en helklass på 
högstadiet än till exempel mellanstadiet, men att hon även provar det ibland. Linus jobbar i 
stort sätt bara med ensembleundervisning men talar ändå om vikten av inte alltför stora 
grupper. Även Sven tycker att formatet med mindre grupper passar väldigt bra för 
undervisning på högstadiet. 
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För det där med klassundervisning, vi tror inte på det. Inte där uppe i alla fall. Det 
går an på lägre stadier… Men inte att spela med en hel klass. Det blir ingen bra 
upplevelse för den enskilda individen för det mesta. Det är vi ganska övertygade 
om (Sven). 

 
Våra intervjupersoner visade sig vara väldigt eniga kring dessa frågor. De hade alla valt att 
arbeta på ett sätt som innefattar ensemble för att de såg många positiva sidor med ett sådant 
arbetssätt, samt att de tyckte det var roligt. Fördelarna de såg var att eleverna fick en bra 
känsla för musiken och fick tillfälle att utveckla sin egen roll i ett musikaliskt sammanhang. 
Vidare såg de att eleverna växte med det ansvar de fick och dessutom kunde lära sig mycket 
av varandra. Alla tyckte att ensemble var en förträfflig metod att bygga sin undervisning på, 
då helklassundervisning hade visat sig ha sina svårigheter på högstadiet. 
 

Styrning från ovan 
 
Vid samtal kring gruppstorlekar i skolan, och undervisningsmetoder som kräver en hel del 
utrustning, väcks oundvikligen frågor kring ekonomi och om hur skolledningen ser på 
undervisningen. Av de lärare vi har intervjuat är det dock bara Linus som känner att 
ekonomin är ett problem som han måste handskas med. Han för en ständig kamp för att lyckas 
hålla den utrustning som finns tillgänglig i ett sådant skick att han kan undervisa obehindrat. 
Dock säger han att skolledningen visar positiva reaktioner på hans undervisning och att han 
har lyckats få ett speciellt bidrag till skolans musikprofil som motsvarar vad andra profiler på 
skolan får. Men trots det räcker det inte riktigt till. 
 

Det är ju bara att prioritera vissa saker, prioritera bort oftare än att prioritera 
(Linus). 

 
De andra lärarna vi har intervjuat känner att de har en fullgod ekonomi och kan köpa in den 
utrustning som behövs. De uppfattar även stödet från skolledningen som bra. 
 

Jag köper det jag behöver (Anna). 
 
Både Anna och Berit kan dock uppleva resursbrister i skolan, och då handlar det om att de 
tycker att elevgrupperna är för stora. De förstår situationen i dagens skola och resonerar 
vidare att det är ett problem som de flesta ämnen i skolan har. Även Linus upplevde för stora 
grupper som ett problem vid vissa tillfällen. Sven har ett annorlunda utgångsläge då hans 
projekt på högstadieskolan istället bekostas av kulturskolan.  
 

Det är som en bonus för dom. Det är ett projekt som bekostas härifrån och det är 
dom naturligtvis glada för (Sven). 

 
Angående styrdokumenten inom skolan hade ingen av de vi intervjuade några speciella 
funderingar kring detta. De undervisade som de gjorde och ansåg att deras undervisningssätt 
och styrdokumenten fungerade väl ihop. 
 

Ja, det sägs väl inte så jättemycket om just ensemble. Det är ju att dom ska kunna 
lyssna på varandra samtidigt som dom spelar och sjunger. Ja, bekanta sig med 
olika genrer och instrument (Berit). 

 
På det stora hela är våra intervjupersoner nöjda med hur styrningen från både skolledning och 
styrdokument ser ut. När det handlar om ekonomiska frågor var det bara Linus som hade 
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direkta problem, de andra funderade inte så mycket kring detta. Alla kände att de hade stöd 
för sitt val av undervisningsmetod hos rektorn och tyckte undervisningen fungerade bra. Dock 
önskade alla utom Sven möjligheten att oftare få undervisa i mindre grupper. 
 

Lokaler 
 
Att det finns ett samband mellan hur undervisning bedrivs och vilka lokaler som läraren har 
tillgång till är ett faktum. Av de intervjuade i den här undersökningen var det Linus som hade 
tillgång till flest utrymmen. Han har två fullt utrustade rum för ensemblespel samt ett som 
saknar lite för mycket utrustning för att kunna räknas som fullt fungerande. Han har även 
tillgång till två klassrum och två mindre grupprum. Linus berättar om situationen med 
lokalerna: 

 
Ja, vi har nästan tre fungerande ensemblerum för hela ensembler, och vi har 
dessutom ett klassrum som jag alltid har. Tyvärr så får det bara plats tjugofyra 
elever i det klassrummet och vi har ju en klass som det är tjugofem i, men det går 
ju att plocka in en extra stol. Sen har vi då tillgång till ett klassrum till med två små 
grupprum, där det ena grupprummet fungerar som kontrollrum till en blivande 
studio. 
 

För Anna och Berit är lokalsituationen liknande men det finns vissa skillnader. Båda har ett 
fullt utrustat rum och Anna har dessutom möjligheten att använda flera mindre grupprum och 
vanliga lektionssalar i sin undervisning. Hon har även ett antal mindre utrymmen där eleverna 
kan vistas för att öva. Berit är däremot inte nöjd med sin undervisningslokal. Hon upplever att 
den är för liten för hennes behov. 
 

Jag har en sal och den är inte så jättestor, för eleverna tar ju plats dessutom. Och 
ska dom då ha ett instrument på sig så tar dom ännu större plats. Jag har inte ett 
enda grupprum så det är jättebesvärligt. Jag försöker boka aulan som finns 
närliggande här… till varje lektion i princip. Och den är ju fin att ha, men dom får 
ju inte vara ensamma där så man får ju kunna lita på dom (Berit). 

 
Sven känner att den lokalsituation han befinner sig i är bra men att den hade kunnat vara 
bättre. Han får ofta bära med sig keyboards till rummet han ska undervisa i. Han berättar 
också att de är fem lärare som delar på lokalerna. Men när han undervisar i ensemble har han 
tillgång till ett fullt utrustat rum. 
 
Av de intervjuade var det bara Berit som upplevde att lokalerna var ett problem för henne. De 
övriga ansåg att deras lokaler fyllde sin funktion men att de hade kunnat vara bättre. 
 

Utrustning 
 
Tillgång till utrustning samt utrustningens kvalitet har stor inverkan på hur resultatet av 
musicerandet blir. Dessutom så påverkas elevernas upplevelse av musikmomentet av detta. 
Linus antyder att den utrustningen han har att tillgå inte har den kvaliteten han önskar. 
 

Dom medel vi får nu räcker inte ens till att underhålla dom saker vi har (Linus). 
 
I övrigt känner Sven, Berit och Anna att de är nöjda med tillgången till utrustning. Berit har 
till och med förfogande över två trumset, ett akustiskt och ett digitalt. Anna och Berit 
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använder sig även av hörlurar till keyboards när eleverna ska träna i samma rum. Sven, Anna 
och Berit är också nöjda med kvaliteten på utrustningen och upplever inte att den begränsar 
musicerandet i undervisningen. Den enda som utryckte missnöje med den utrustning som 
fanns att tillgå var Linus och det var främst kvaliteten på den som han ansåg inte var 
tillräcklig. 
 

Grupper 
 
Gruppens sammansättning och storlek påverkar vilket sätt läraren måste undervisa. De 
intervjuade upplever att det är svårt att bedriva ensemblespel i för stora grupper och löser 
detta på olika sätt.  
 
Linus största grupp är på tjugofem elever och den minsta är på sexton. Dessa delas sedan in i 
ensemblegrupper som består av som mest sex till sju elever. Linus upplever också själva 
momentet där grupperna delas in som en del i hans pedagogik. 
 

Från början i årskurs sju så är det väldigt viktigt att man visar att man lottar eller 
slumpar fram, så att dom upptäcker att man inte väljer ut nån specifik. (Linus). 

 
 
Han använder sig även av de duktiga eleverna för att få samspelet att fungera bättre genom att 
försöka få in en duktig elev i varje grupp. När det inte automatiskt blir så vid lottningen så 
anpassar han grupperna i efterhand. 
 

Men en sak som vi har märkt som gör det lättare att få det att fungera, det är att 
försöka hitta ett slags ”ankare” i varje grupp. Det vill säga någon elev som man 
märker har väldigt lätt för sig och nästan kan klara sig själv och kan hjälpa sina 
kamrater. Att man har nån sån i varje grupp gör det väldigt lätt att bygga upp 
musicerandet… (Linus). 

 
Annas största grupp består av tjugofyra elever. När hon har så stora klasser delar hon upp den 
i två delar och låter den ena gruppen musicera medan resten av eleverna får en uppgift att lösa 
på egen hand. 
 

När vi har tjugofyra elever, då gör jag för min egen och för elevernas skull så att 
halva gänget får spela uppe hos mig. Resten får sköta sig själva, titta på film, 
musikpyssel, spela spel (Anna). 

 
Berit delar upp sina klasser på ett liknande sätt som Anna men med undantaget att eleverna 
kan få en hemläxa istället. I övrigt gör Berit som Anna att hälften av eleverna får gå iväg och 
till exempel träna instrument eller se en musikrelaterad film. Berit menar att det är väldigt 
viktigt att dela upp klasserna i mindre grupper eftersom varken hon eller eleverna fungerar bra 
när grupperna är för stora. 
 

Jag delar väldigt mycket för jag står inte ut annars och inte dom heller (Berit). 
 

Sven behöver inte dela in i grupper alls eftersom eleverna kommer till honom som ett färdigt 
band. Han påpekar också att grupperna kan förändras över tid. 
 

Dom kan säga så här att: ”Vi två ska vara sångare och så ska vi bara ha bas, 
keyboard och trummor.” Så det får dom själva bestämma (Sven). 
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Samtliga lärare vi har intervjuat upplever att gruppernas storlek har stor betydelse. Störst 
grupper har Anna och Berit och de delar ofta upp sina klasser för att få mer hanterbara 
gruppstorlekar där de kan bedriva ensembleverksamhet. När Linus och Sven undervisar i 
ensemble har de redan grupper av passande storlek och därför är inte gruppstorlekar ett 
problem i samma utsträckning som för de andra två lärarna. 
 

Att komma igång 
 
De intervjuade skiljer sig i hur de har gått till väga när de har startat upp sin undervisning med 
en ny klass eller grupp. De har också haft olika förutsättningar för detta vilket har färgat deras 
sätt att undervisa. 
 
Anna börjar med att ha en grundkurs som hon kallar ”att ta körkort för musiksalen”. Då går 
hon igenom hur utrustningen i musiksalen fungerar. Till exempel hur en elgitarr och elbas 
kopplas in i en förstärkare och hur en sånganläggning används. Hon går även igenom enkla 
ackord på gitarr och keyboard. 
 

Ja det är mera det tekniska dom ska lära sig. Att hålla på med grejerna, och första 
lektionen är att linda kabel (Anna). 

 
Linus har ett liknande sätt när han startar upp en ny klass. Han delar in klassen i grupper och 
placerar ut dem på stationer som består av trummor, bas, gitarr och keyboard. När han sedan 
ser att eleverna har lärt sig grunderna får de börja spela enkla låtar som till exempel kan bestå 
av fyra ackord. 

 
Vi har inga antagningsprov utan den som vill får börja. Så då tar vi bruksspel 
en termin, och då får dom lära sig spela bas, gitarr, trummor och keyboard 
(Linus). 

 
Berit låter sina elever räkna ut hur ackord ska tas på keyboard själva. Förutom det har hon 
ingen specifik introduktion utan sätter helt enkelt igång med musicerandet och löser 
eventuella problem eftersom de dyker upp. 

 
Högstadieeleverna, då säger jag att dom själva ska räkna ut på pianot (Berit). 

 
Sven samarbetar med fyra andra instrumentallärare. Dessa utgörs av en sånglärare, en 
trumlärare, en elbaslärare och en gitarrlärare. De elever som kommer till dem och vill starta 
ett band får en introduktionskurs på det instrument de har valt att spela i respektive ensemble. 
Sven och hans kollegor väljer själva första låten som ska spelas och prioriterar då låtar som är 
enkla i strukturen, har en regelbunden harmonisk puls samt ett trumkomp med tydliga 
markeringar. Deras mål är att eleverna snabbt ska få en positiv upplevelse av musicerandet. 
 
Alla de intervjuade hade olika sätt att introducera nya elever till ämnet musik. Dock påminner 
Linus och Annas metod något om varandra. Att Sven samarbetar med andra 
instrumentallärare gör att hans sätt att introducera elever till ensembleämnet blir något 
annorlunda. 
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Planering 
 
Svens behov av planering skiljer sig från de övriga tre intervjuade på så sätt att hans 
undervisning bygger på att eleverna själva kommer till honom i färdiga konstellationer. Han 
planerar dock in konserter i takt med att grupperna han har känner sig redo. En del av 
planeringen utgörs av att eleverna själva kommer med förslag på låtar de vill spela. Han säger 
att han vill att eleverna själva tar med sig en inspelning och text till dessa. Detta ser han som 
en del i att låta eleverna ta ett större eget ansvar. 
 

Vi vill att dom tar den här aktiva handlingen, alltså tar en skiva till oss. Så att vi 
inte ska behöva leta på nätet sådär och fixa (Sven). 

 
Anna har en planering som löper över ett helt läsår där hon fokuserar på tidsepoker inom 
rock- och popgenren. 
 

Det här med rock- och pophistoria ligger lite till grund för det här. Nu har jag kört 
så att i sjuan är det sextiotal, i åttan är det sjuttiotal och i årskurs nio är det åttiotal 
(Anna). 

 
Hon varvar även spelandet med teori och musikhistoria som återknyts till den aktuella 
tidsepoken. Den klassiska musiken har också en plats i planeringen men hon betonar att det är 
en snabbkurs. Hon nämner också att om eleverna kommer med egna förslag på låtar att spela 
vill hon gärna att de har med sig en text, en inspelning och eventuellt en ackordanalys. 
 
Linus läsårsplanering innefattar tre konserter för varje årskull. Han berättar också att årskurs 
sju har en egen konsert där de åker ut till skolor och spelar med syfte att värva fler sökande till 
musikprofilen på hans skola. 
 

Ja så spelar sjuorna alltid för alla i årskurs sex här i stan, för att locka dom att söka 
musikprofil. Sen så spelar vi ibland på jazzklubben (Linus). 

 
Vidare berättar han att eleverna arbetar med sina ensembler med konserterna som mål. 
Eleverna bestämmer låtmaterialet i samråd med lärarna och Linus poängterar att de även ska 
vara inblandade i momentet att planka dessa. 
 
De intervjuade lärarnas sätt att planera skiljer sig delvis åt. Deras tjänster ser olika ut och 
därmed också de i förhand utsatta mål som de arbetar med att uppnå. Vissa likheter kan man 
dock se, till exempel att eleverna aktivt ska vara delaktiga i planeringen. Detta betonas 
speciellt av Linus och Sven. 
 

Material 
 
Det fysiska material som förekommer i lärarnas undervisning är i många fall av liknande 
karaktär. Alla de intervjuade använder sig av CD-skivor, formscheman, ackordanalyser och 
texter i större eller mindre utsträckning. Av de intervjuade är det bara Berit som nämner 
datorn som hjälpmedel och då påpekar hon att hon inte använder den alls. 
 

Däremot så är jag dålig på att använda datorn och ha den som ett komp och så. Det 
använder jag inte nåt (Berit). 

 

 17



En viktig del i undervisningen är att hitta låtmaterial som dels passar den aktuella 
instrumentsättningen och dels håller en lämplig svårighetsgrad. Detta kan innebära en tydlig 
form, enkla och få ackord, rundgångar samt en jämn harmonisk puls. Dessa faktorer är något 
som alla fyra lärare bland annat baserar sitt val av låtar på. 
 

Det är ofta sånna låtar jag letar. Så när man lyssnar på radion så hör man: ”Ah! 
Den ackordgången, ja den tar vi. Vad är det för låt?” (Berit) 
 
Så får dom börja spela enklare låtar… Fyraackordslåtar (Linus). 
 
Så då kör vi nån låt då, Hound Dog till exempel, och det blir ju mycket 50-tals 
rock´n roll för det är ju oftast tre ackord, samma form och sådär (Anna).  

 
Det var väldigt liten skillnad i harmonikens komplexitet och formuppbyggnad i det låtmaterial 
som de intervjuade lärarna föredrog att använda. Däremot fanns det skillnader i låtarnas stil 
och genre. 
 

Metod i klassrummet 
 
En stor del av arbetet bakom ensembleverksamhet har gjorts redan innan själva 
lektionstillfällena tar vid. Vi har berättat om hur olika ensemblegrupper har bildats på ett eller 
annat sätt, och hur låter och material av passande karaktär och svårighetsgrad har valts ut. När 
man sedan står där i klassrummet är val av instrumentsättning, och vem som ska spela vad, 
nästa naturliga steg.  
 
I Svens och Linus fall kommer mycket av sig själv eftersom de båda arbetar med fasta 
ensembler där samma elever återkommer varje vecka. Svens ensembler har dessutom bara 
fasta sättningar där samma elev alltid spelar samma instrument från gång till gång. Sång, 
gitarr, keyboard, bas och trummor är de instrument som förekommer. Han berättar även att 
instrumentsättningen i undantagsfall kan förändras under tiden. 
 

Och sen kan det naturligtvis ändras under resans gång. Vi kan ju säga att det borde 
behövas en bas här och så är det nån som: ”Ah, kan väl göra det.” Men det bygger 
på att dom ska komma och säga till oss vad dom vill alltså (Sven). 
 

Linus berättar att det oftast finns en i varje ensemble som vill sjunga men att i vissa fall är det 
inte någon som vill. När detta inträffar föreslår han att två elever ska sjunga samtidigt och då 
brukar det gå bra. Om inte det skulle fungera kan det hända att han ger tre elever i uppgift att 
sjunga eller så hjälper han till själv. Han säger att om det blir problem är det oftast med killar 
som har hamnat i målbrottet och upptäckt att rösten låter lite konstigt. Förutom sång 
innehåller oftast grunden i hans ensembler gitarr, keyboard, bas och trummor. Utöver det kan 
instrument som violin, trumpet, percussion samt körsång förekomma.  
 

Dom som läser på kulturskolan och som har andra instrument än 
ensembleinstrumenten… (Linus). 

 
Anna upplever inte alls att det är något problem med att få killarna i klassen att sjunga. Hon 
har till exempel alltid en hel del killar som vill vara med i luciatåget varje år. 
 

Jag tycker att det är ganska många killar som sjunger. Det var det inte när jag gick 
ut, då var det nästan svårt att få killar att sjunga. Men nu är det lika med killar 
(Anna). 
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Både Berit och Anna har ensembler som kan se helt olika ut från vecka till vecka. Anna låter 
oftast eleverna själv välja vad de ska spela för instrument vid varje tillfälle. Det händer dock 
att hon kan säga åt någon viss elev att till exempel spela bas på en låt. Detta gör hon för att 
hon av erfarenhet vet att just den eleven klarar av uppgiften och att den musikaliska helheten 
inte skulle bli bra annars. En typisk sättning på en av Annas lektioner kan bestå av en elev 
som spelar trummor, en eller två som spelar bas och ett par elever på respektive keyboard, 
sång och gitarr. 
 
Även Berit använder mest de vanliga ensembleinstrumenten och inte speciellt mycket 
rytminstrument eller slagverk. Två på trummor, två basister, ett par gitarrer och keyboards, 
och några som sjunger är vanligt förekommande. Oftast vill hennes elever i första hand spela 
olika instrument och vilka som ska sjunga är det sista som bestäms. Det händer även att Berit 
själv blir den som sjunger till någon låt tillslut. 
 

Ibland är det jag som får stå där och yla. Men det får man ta. Då blir man ju lite 
tokig ibland på dem. Jag vill ju också spela (Berit). 

 
Vidare berättar Berit att när hon har många elever samtidigt kan det hända att alla elever inte 
riktigt går fram i ljudbilden. Speciellt kan det bli på det sättet när hon använder småsyntar, 
men eleverna verkar inte bry sig om det utan är nöjda ändå. 
 
När lärarna sedan ska lära ut en låt till sina elever är undervisningen hos alla fyra till stor del 
gehörsbaserad. Till stöd har de ju ackordsföljder, textblad och eventuellt formscheman, allt 
beroende på vilken låt det är de spelar. Berit använder dessutom grepptabeller för gitarr och 
bas där eleverna själva får komma fram till vilka toner de ska spela. På piano låter hon dem ta 
ackorden genom att räkna halva tonsteg från grundtonen. På detta sätt kan eleverna själva 
komma fram till hur de ska spela alla dur- och mollackord. 
 

Fyra plus tre, och tre plus fyra (Berit). 
 
Linus undervisar även sina ensembleelever i musikteori vid andra lektionstillfällen och 
försöker där lära dem ämnet från grunden. När eleverna har lärt sig vad tangenterna på ett 
piano heter går han in på principen bakom hur ackord är uppbyggda och inte bara hur de ska 
tas. Detta gör att arbetet under själva ensemblelektionerna går mycket smidigare och att han 
kan fokusera på annat än att till exempel visa dem hur de ska ta ett specifikt ackord. 
 

Annars så får man bara upprepa allt varje lektion… istället för att visa det så kan 
man påminna dom om formen som vi använder: tre plus fyra och fyra plus tre, som 
vi brukar säga för dur och moll [moll och dur], dom halva tonstegen (Linus). 

 
Sven föredrar att eleverna lär sig vad de ska spela utantill och förevisar mycket på 
instrumenten. Hans metod bygger på att hitta speciella inpass på varje instrument att lära ut 
till sina elever. Detta för att de ska hitta var i musiken de är och för att inte tappa 
koncentrationen. 
 

Om vi tar som exempel någon som spelar keyboard… att hitta regelbundna 
figurer… och kanske inte spela  hela tiden… Det som det inte får bli, det är ju det 
här att dom blir  navelskådande på sitt instrument och sitter och räknar och hör 
ingenting av det andra (Sven). 
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Alla fyra intervjupersoner baserar ofta sina ensembler på instrumenten sång, gitarr, keyboard, 
bas och trummor. Dock skiljer sig det exakta antalet av varje instrument något, men detta 
beror till stor del på att Annas och Berits elevgrupper är större än Svens och Linus. Alla 
använder också en betydlig del gehör i sin undervisning. Eleverna får inte spela efter noter 
utan de lär sig låtarna utantill eller spelar med hjälp av stöd i till exempel ackordföljder och 
formscheman. Mängden förevisning från lärarnas sida på olika instrument varierar något men 
är dock närvarande i alla intervjuade lärares undervisningsmetoder. 
 

Sen är jag väl ingen häftig elgitarrist, men nog kan jag ta Smoke on the Water om 
det behövs också (Berit). 

 

Elevinflytande 
 
Att eleverna själva ska kunna påverka sin utbildning är idag en viktig faktor i den svenska 
skolmiljön. I Svens fall är ett betydande inflytande från elevernas sida en av 
grundförutsättningarna när ensembleundervisningen genomförs. Lärarna som är involverade i 
projektet har fått i uppdrag från sin rektor att det ska innehålla ett markant inslag av 
medinflytande från just eleverna. Detta tar sitt utryck i att eleverna själva får bestämma hur de 
ska gruppera sig, vilka instrument de ska spela samt vilka låtar de ska repetera vid 
lektionstillfällena. I stora drag kan man säga att det enda Sven och de andra lärarna i projektet 
bestämmer över är vilken låt varje ensemble ska börja med.  
 

Men från och med att de har fixat det så får de bestämma själva: önska låtar och vi 
fixar förutsättningarna och drar oss gradvis tillbaka. Och målet är att de ska bli 
självgående (Sven). 

 
Lektionstider till projektet tas från elevernas fri val och påverkar inte resten av deras 
skolgång, inklusive musikämnet. 
 

För just onsdagar… har dom nåt som kallas för favvodag, som är en sån där grej 
som håller på att spridas över landets högstadier. Det vill säga ett försök att få 
barnen mer delaktiga… De ska planera sin dag alltså, vilket innebär att de kan 
välja att spela. Och dom kan välja att spela två timmar om dom vill, om det bara 
finns lärare som tar hand om dom (Sven). 

 
Anna brukar säga till sina klasser att de gärna kan komma med egna förslag på låtar som ska 
spelas. Hon har färdiga låtar att ta fram när det behövs men upplever det både roligt och skönt 
att kunna variera låtmaterialet i och med att eleverna kommer med nya sånger som de vill 
prova. Elevinflytandet tar också sitt uttryck i att eleverna själva i stor utsträckning får välja 
vilka instrument de ska spela vid varje tillfälle. 
 

Då är det ofta så att dom väljer själv vad dom vill ha (Anna). 
 
Berit berättar att hennes elever ibland kommer med förslag på låtar, men att hon upplever att 
de har svårt att se vad som är genomförbart i verkligheten. Oftast får eleverna därför välja att 
spela ur en samling färdigställda låtar. Dock berättar hon med värme och humor en liten 
historia kring hur elevinflytandet kan se ut. Den utspelade sig inför julen 2005 då några av 
hennes elever kom med ett låtförslag som skulle visa sig bli väldigt populärt bland de andra:  
 

Det var Last Chrismas. Och jag var så less, alla ville köra Last Chrismas och lätt 
var den, och hemsk. 
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Även i Linus undervisning finns dessa element av elevinflytande, att de får välja låtar och 
instrument, till viss del. Men han berättar även om en annan typ av elevinflytande som de 
använder på hans skola. Det utgörs av att de låter eleverna bestämma mer och mer ju längre 
upp i årskurserna de kommer.  
 

Ganska strama regler i årskurs sju och sen släpper vi lite mer i åttan. Och i nian då 
så är det anarki (Linus). 

 
Han upplever att eleverna lär sig på vägen hur de får ihop en fungerande grupp och vilka låtar 
som är lämpliga att spela. Ett av målen med hans undervisning är att eleverna till slut ska 
kunna planera, genomföra och utvärdera en egen konsert. 
 

I årskurs nio ska dom kunna planera en konsert där det ingår att dom ska planka 
låtar, repetera in och framföra dom, för att sedan utvärdera konserten (Linus). 

 
Elevinflytande i undervisningens upplägg varierar något mellan lärarna. Där vi fann störst 
portion av det var hos Sven, och det är ju även en av tanken bakom det projekt han arbetar 
med. De andra tre hade också elevinflytande men på lite olika sätt. De flesta av eleverna får 
välja instrument själva, men i vilken utsträckning egna förslag på låtar från deras sida 
uppmuntras av lärarna skiftar. Linus var den enda av lärarna som hade en uttänkt plan för hur 
elevinflytandet skulle öka mer och mer för varje årskurs. 
 

Nackdelar 
 
Vi ställde även frågan till intervjupersonerna om de eventuellt upplevde att det fanns några 
nackdelar med ett undervisningssätt som baseras på ensemblespel. De blev alla ganska ställda 
av frågan, ingen hade direkt reflekterat över om det kunde finnas några nackdelar. Anna 
funderade en stund och berättade till slut att sången kanske blev lite drabbad. Men när hon 
tänkte efter lite noggrannare ändrade hon sig och resonerade att det ju faktiskt inte hade med 
själva ensembleämnet att göra. 
 
Berit kunde bara komma på något enstaka tillfälle då hon upplevt något negativt med 
arbetssättet. Det var när hennes grupp var för liten och eleverna för blyga. Detta hade 
resulterat i att de inte riktigt vågade spela och då hade hon känt att hon nog skulle ha haft lite 
fler elever. För övrigt såg hon bara fördelar. Sven och Linus såg båda bara fördelar med 
arbetssättet. 
 

Nackdelar? Det känns som att man inte vill prata om nackdelar… självklart så kan 
det stöta på patrull ibland… men det är mer problem som man löser än nackdelar. 
Nej, jag tycker att vi säger att det bara är fördelar, det känns så just nu (Sven). 

 
Alla de lärare vi har intervjuat har själva valt detta arbetssätt och har gjort detta för att de 
tycker att metoden har väldigt många fördelar och knappt några nackdelar. De tyckte alla att 
undervisningssättet fungerade väldigt tillfredställande och skulle inte vilja arbeta på något 
annat sätt. 
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Framtiden 
 
Slutligen bad vi intervjupersonerna berätta om sina funderingar kring framtiden för sin 
ensembleundervisning. Anna berättade att hon hade haft en lärarkandidat hos sig förra året 
och att hon då hade blivit inspirerad att utveckla sin undervisning i melodispel. Just nu består 
mycket av hennes undervisning av ackordspel. Dock hade hon klart för sig varför hon hade 
valt att arbeta med den inriktningen och kunde motivera detta: 
 

Det finns säkert andra sätt än att bara lära sig ackord. Men jag tänker så här att det 
man har nytta av när man kommer ut från skolvärlden, om man ska tänka sig att 
musicera vidare, det är ju ackordspel. 

 
Speciellt med gitarren är väl ofta att man liksom hamnar i nån kompsituation. 

 
På Linus högstadieskola höll man just nu på med att utveckla ett nytt teorimaterial då man 
upplevde att det saknades på denna nivå. De har en försöksverksamhet med årskurs åtta som 
Linus leder och det är lärarna på skolan som själva arbetar fram ett passande material. 
 

Det finns inget skrivet teorimaterial som vi tycker är bra för elever på 
högstadienivå. Gymnasiet finns det ju anpassat för, men just för dom lägre åldrarna 
så är det ju sämre. Böckerna är väldigt basic och passar inte riktigt in i det här 
ensembletänkandet, vi vill ha teorin kring bruksinstrument (Linus). 

 
Det projekt som Sven är en del av är tidsbegränsat och ska utvärderas våren 2006. Han vet 
inte hur framtiden för projektet kommer att bli men tror att detta sätt att undervisa på har 
kommit för att stanna på den högstadieskola där de arbetar. 
 

Och ja, det känns rätt alltså, som ett bra sätt att ha sin undervisning (Sven). 
 
När vi frågade Berit om hur hon såg på framtiden kom hon med ett förslag till 
musikhögskolan. Hon efterfrågade någon slags vidareutbildning i ensemblespel och 
ensemblemetodik för redan utbildade lärare. Även hon hade blivit inspirerad till utveckling i 
och med att musiklärarkandidater hade varit hos henne under perioder. 
 

Man behöver fler tips, och jag börjar känna mig gammal. Jag lyssnar kanske inte så 
jättemycket på all musik och känner till dom nya greppen och vad som finns. Det 
är ju därför det är kul när det kommer ut praktikanter och man får tips och sådant. 
Men att dom kunde göra nån liten vidareutbildning det tycker jag (Berit). 
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Diskussion 
 
I detta avsnitt kommer vi att behandla vårt val av undersökningsmetod samt valet av 
intervjupersoner. Vi kommer även att föra ett resonemang kring tillförlitligheten i den metod 
vi har valt att använda samt hur den har påverkat vårt resultat. Vidare kommer vi att diskutera 
resultatet av intervjuerna i relation till tidigare forskning. Sedan kommer en del där vi 
presenterar våra egna reflektioner kring ensembleämnet och en del där vi kommer att ge tips 
till lärare som är intresserade av att prova på ensemble som undervisningsmetod. Slutligen 
kommer en del som behandlar förslag på hur en fortsatt forskning inom området skulle kunna 
fortskrida. 
 

Validitet och Reliabilitet 
 
Innan intervjuerna genomfördes visste vi inte om samtliga fyra lärare var precis av den typ vi 
behövde till vår undersökning. Det visade sig emellertid, när intervjuerna ägde rum, att alla 
dessa var lämpade och hade en stor erfarenhet av det ämne vilket vi var intresserade av att 
studera, vilket är viktig för trovärdigheten i resultatet. Vi anser också att detta stärks av 
samstämmigheten intervjupersonerna emellan angående ensembleundervisningens fördelar, 
förutsättningar och genomförande. Att undersökningen endast innefattar fyra musiklärare gör 
att resultatet inte kan anses vara övergripande för situationen i landets skolor. Dock ger det en 
bild av hur det kan se ut i en undervisningsmiljö baserad på lärande i mindre grupper inom 
ämnet musik på högstadiet. 
 
Vidare kan man ställa frågan om företeelsen att vi hade två klasslärare och två mer renodlade 
ensemblelärare påverkade resultatet i någon större utsträckning. Eftersom syftet med denna 
undersökning inte var att undersöka skillnader mellan de olika undervisningssätten, utan 
snarare att se kopplingarna mellan dessa, känner vi att resultatet ändå svarade på de 
frågeställningar vi utgick ifrån. Något annat att fundera kring är huruvida det faktum att de 
båda klasslärarna var kvinnor, medan de andra två var män, har färgat innehållet på något sätt. 
Vi stötte på många kopplingar mellan de båda kvinnorna, men vi anser att detta beror på 
likheter i deras tjänsteförhållanden som klasslärare och inte på deras kön. Det fanns även 
kopplingar mellan de två männens arbetssätt och här drar vi samma slutsats om orsaken till 
detta. 
 
Ett komplement till den metod vi valde att arbeta efter hade varit att använda observationer av 
undervisningstillfällen i ensemble. Antingen för att se om andra lärare än de intervjuade 
använde sig av liknande sätt i sin ensembleundervisning eller för att styrka och komplettera de 
intervjuade lärarnas utsagor. Möjligtvis skulle vi då haft lättare att få en helhetsbild av denna 
för oss intressanta del av musikämnet. Dock gjorde vi bedömningen att denna information 
inte skulle påverka resultatet i undersökningen på ett avgörande sätt. Detta tillsammans med 
tidsbrist från vår sida samt att skollov, studiedagar och lärarnas planering gjorde det svårt för 
oss att utföra de observationer som i så fall hade varit av intresse, gjorde att vi valde bort 
alternativet. En annan orsak var att i ett av fallen försvårades en observation på grund av 
avståndet geografiskt sett till respondentens arbetsort. 
 
Att två av intervjuerna inte genomfördes med oss båda närvarande, utan endast med en 
intervjuare, är även det på grund av praktiska skäl. Vilken påverkan detta har haft på 
intervjuernas kvalitet är svårt att säga. Dels kan den intervjuade upplevt en större trygghet och 
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därför blivit mer kommunikativ och dels kan tillfällen till följdfrågor ha gått intervjuaren 
förbi. Vi har emellertid inte upplevt att de intervjuer som ägde rum med bara en intervjuare 
håller en lägre kvalitet än de övriga två. Dessutom tror vi inte att resultatet av de enskilda 
intervjuerna sinsemellan påverkades i någon större omfattning för att de leddes av olika 
samtalsledare. Detta antagande baserar vi på att alla intervjuer som genomfördes innehåller 
information kring de av oss förutbestämda ämnesområden vilka användes till mall för 
intervjun. 
 
Det ämne vi har valt att undersöka anser vi vara av intressant karaktär. Lpo 94 betonar vikten 
av att målen med undervisningen ständigt skall prövas och utvärderas samt att nya 
undervisningsmetoder bör utvecklas. Mot den bakgrunden anser vi att en undervisning 
baserad på ensembleverksamhet kan utgöra ett modernt och bra arbetssätt, vilket vi vill lyfta 
fram. Dessutom saknas en betydande aktuell forskning kring ensembleverksamhet inom 
musikämnet i grundskolans senare del. Således anser vi att detta arbete, i sin ringa omfattning, 
fyller en funktion i dagens samhälle. 
 

Resultatdiskussion 
 
I skolverkets rapport från 2005 angående musikämnet i högstadiet presenterades en bild av 
hur musikundervisningen i landets skolor till stor del saknade element av musikskapande. 
Detta stämmer inte alls överens med den bild vi fick av våra intervjupersoners verksamhet. De 
hade istället en stor portion musikskapande representerat i sitt arbetssätt och detta beror till 
stor del på att de fokuserar på ensemblespel i sin undervisning. Däremot stämmer rapportens 
slutsats angående andelen behöriga lärare i musikämnet väl överens med våra 
intervjupersoners kompetens. En av de fyra lärare som ingår i undersökningen saknar 
musiklärarexamen. Vidare kan man läsa i rapporten hur helklassundervisning påverkar de 
kreativa och skapande delarna av undervisningen. Intervjupersonerna delar denna åsikt och 
alla fyra föredrar att arbeta med ensemblespel i mindre grupper. Både rapportens och vårt 
resultat tyder på att helklassundervisning inte är en bra metod när man vill utveckla elevernas 
kreativa och skapande sidor inom musikämnet. 
 
Att bli undervisad i musik bör vara en lustfylld upplevelse för att resultatet av lektionerna ska 
vara positivt. Lärarna som vi intervjuade poängterade detta och ansåg att det undervisningssätt 
de använder ledde till en sådan upplevelse. De gav flera tydliga exempel på hur eleverna 
uppskattade situationen och hur de tyckte att undervisningen var rolig. Resultatet av 
skolverkets rapport angående musikämnet visade på samma inställning från elevernas sida. 
 
Vad vårt resultat framhäver är att fundamentet i lärarnas undervisning baseras på 
gruppstorleken på så sätt att gruppen inte får vara för stor. Vid grupper på femton elever eller 
mer känner lärarna att det blir svårare att tillämpa ensembleundervisning på ett 
tillfredställande sätt. Eftersom deras undervisning till största del bygger på just ensemblespel 
föredrar alla fyra intervjuade lärare mindre grupper än helklass när de ska undervisa i 
musikämnet. De ser även stora fördelar för eleverna när de får uttrycka sig musikaliskt 
tillsammans, både när det gäller musikaliska färdigheter och den sociala förmågan hos 
individen. Detta synsätt stärks också av den aktuella forskningen i ämnet och till exempel 
Williams, Sheridan och Pramling (2000) talar om att samlärande är en av 
utbildningsväsendets mest centrala frågor. 
 

 24



Resultatet angående gruppstorlekar skilde sig något mellan klasslärarna och de mer renodlade 
ensemblelärarna. De förstnämnda arbetade oftast med grupper bestående av tolv till femton 
elever och de ansåg att den gruppstorleken lämpade sig väl för en ensembleverksamhet. De 
andra två tyckte dock att elevgrupper med fler än sju till åtta personer var svårhanterliga och 
föredrog således att arbeta med ensembler bestående av cirka fem elever. Denna skillnad i 
synsätt beror förmodligen på vilka sorts gruppstorlekar de är vana att arbeta med. Vi drar 
alltså slutsatsen att det går att bedriva ensembleverksamhet i halvklass om man så önskar. 
 
I bakgrunden redogjorde vi för synen på planering vid en högstadieskola som Claes Ericsson 
nämner i sin studie från 2002. Den skolan arbetade utifrån ensemblespel men saknade en mer 
övergripande planering som sträckte sig över hela läsåret. Vi ser en fara med ett synsätt som 
inte tar hänsyn till vikten av en god planering bara för att man har ensemble som arbetsform. 
De lärare vi har intervjuat prioriterade olika moment när de planerade sin undervisning men 
samtliga insåg betydelsen av att se ett större perspektiv med den. De båda renodlade 
ensemblelärarna baserade sin läsårsplanering på en konsertverksamhet, dock med vissa 
smärre skillnader mellan dem. Att bygga sin undervisning på detta sätt, med för eleverna 
tydligt utsatta mål att sträva efter, tror vi är en bra metod för att fånga upp elevernas 
motivation och lust att lära. En konsertverksamhet utgör också en naturlig plattform för en 
utvärdering av undervisningsmetoden i slutet av varje termin. 
 
I skolverkets rapport kan man läsa att: ”En annan slutsats är att lärarna använder läroplanen, 
lokala arbetsplaner och andra måldokument i relativt liten utsträckning som utgångspunkt för 
undervisningen i musik” (2005, s. 9). Detta är en beskrivning som väl passar in på de personer 
vi har intervjuat. Ingen av dem hade några större funderingar kring styrdokumenten som 
beskriver hur musikverksamheten inom skolan skall bedrivas. Vi anser att detta är underligt 
då styrdokumenten, och framförallt kursplanen för musikämnet, i allra högsta grad 
understryker vikten av musikaliskt samspel eleverna emellan. En lärare som vill arbeta med 
utgångspunkt i ensemblespel kan alltså med lätthet styrka sitt val av undervisningsmetod i 
styrdokumenten. Att vara medveten om styrdokumenten, och att reflektera över de ramar som 
dessa ställer upp för undervisningen, är också något som Ferm (2004) anser kan förbättra och 
utveckla förhållandena inom skolan. 
 
En annan slutsats vi kommit fram till när vi har analyserat intervjupersonernas bakgrund och 
arbetssätt är att det inte tycks spela någon roll vilken genremässig inriktning de har haft under 
studietiden för deras undervisningsmetod i ensemblespel. Tre av de intervjuade lärarna har en 
klassisk bakgrund med få inslag av populärmusikstilarna men detta verkar helt sakna 
betydelse för deras nuvarande undervisning. Som nyutbildad lärare är det lätt att känna sig låst 
vid den inriktning studierna har haft samt att känna en osäkerhet inför andra arbetssätt. Dock 
kan vi i denna undersökning se exempel på musiklärare som har valt att arbeta med 
ensemblespel trots att de har haft en helt annan musikalisk bakgrund. Dessa lärare kommer 
från en tradition som bygger på spel efter noter men ingen av dem använder noter i någon 
större utsträckning idag. Istället använder samtliga fyra intervjuade lärare en gehörsbaserad 
undervisningsmetod som de alla känner fungerar väl i ensemblesammanhanget.    
 
Ensemblespel tycks vara en undervisningsmetod som inte på något sätt krockar med 
elevinflytandet inom skolan. Tvärtom ser vi att elevernas inflytande utgör en betydande roll i 
de intervjuade lärarnas planering av sin undervisning. Detta ser vi som något mycket positivt 
och som förhoppningsvis leder till att elevernas kunskap om demokratibegreppet förhöjs.  
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Egna reflektioner 
 
Vi delar de intervjuade lärarnas åsikter angående ensembleundervisningens fördelar för 
lärandet i musikämnet och för elevens sociala utveckling i övrigt. Dessutom ser vi fler 
fördelar som till exempel att arbetssättet är en bra metod för att öka elevernas kunskap på 
enskilda instrument samt för att öka deras generella förståelse för hur musik är uppbyggd och 
fungerar i olika sammanhang. Denna generella förståelse anser vi vara viktig för att bygga 
upp det musikaliska medvetandet hos varje elev vilket resulterar i en bredare förståelse för 
alla delar som tillsammans utgör det vi lägger in i betydelsen av begreppet musik, samt för 
vilken roll de olika instrumenten har i ensemblen. Vidare ser vi denna företeelse som ett 
redskap för att vidareutveckla elevernas sinne för kritiskt tänkande och analys av musikaliskt 
stoff. Vi tror också att ensembleämnet starkt bidrar till en hos eleverna höjd förmåga till 
kreativitet. Dessutom tror vi att allt detta kan resultera i ett liknande tankesätt hos eleverna 
gällande övriga ämnen i skolan. 
 
Ensemble känns för oss som en naturlig grund att bygga undervisning på då vi anser att musik 
i bästa fall är något som uppstår när individer kommunicerar sinsemellan på det musikaliska 
planet. En utmaning som läraren ställs inför är att hitta balansen mellan det kravfulla och det 
lustfyllda i lärandet eftersom det är viktigt att eleverna känner att det både är roligt och 
utmanande när de uttrycker sig musikaliskt i ett samlärande. Om utmaningen är för liten finns 
det en risk att eleverna tappar intresset och om kraven blir för stora kan de uppleva att målen 
för undervisningen är omöjliga att uppnå. Dock får läraren inte tappa bort lustfylldheten på 
vägen utan måste komma ihåg att ensemblespel i grunden alltid måste vara roligt. 
 

Ju bättre det går desto roligare blir det. Ju roligare det är desto bättre går det 
(Schenck: 2000, s. 18).    

 
Musik är en central del av ungdomars sociala och kulturella värld utanför skolan. 
Ensembleämnet kan då vara en bra metod för att knyta an till den sorts musik som de är 
intresserade av. Under lektionerna kan de få spela låtar de valt själva med de instrument som 
är vanligt förekommande i dagens populärmusikkultur. Därför tror vi att 
ensembleundervisning på ett förträffligt sätt kan ge ungdomarna inspiration, kunskap och vilja 
att utöva musik även efter skolgången. 
 

Tips 
 
Här vill vi poängtera vissa slutsatser vi har dragit i resultatdelen som kan underlätta för lärare 
som är oerfarna inom området. En av de viktigaste aspekterna med en undervisningsmetod 
som baseras på ensemblespel är frågan om gruppstorlek. Att kunna dela in eleverna i 
hanterbara grupper är av största vikt och klasslärarna i vår undersökning hade funnit flera sätt 
på vilket detta kunde uppnås. Den vanligaste metoden är att dela in klassen i två halvor varav 
den ena får arbeta med ensemblespel. Den andra halvan kan då till exempel individuellt få 
träna på olika instrument, få lösa en musikalisk uppgift av något annat slag eller få en 
hemuppgift. 
 
När gruppstorleken sedan består av ett lämpligt antal elever kan ensembleledaren använda sig 
av speciellt starka elever på de för den valda låten speciellt viktiga instrumentposter för att få 
själva musicerandet att fungera tillfredställande. Dessa elever kan kallas för ankare och blir 
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ett stadigt fundament mot vilket de andra eleverna kan luta sig. Detta i sin tur leder till att 
både den musikaliska helheten och spelet på de enskilda instrumenten förbättras. 
 
Lärarna i vår studie hade olika sätt att introducera ensemblespel för nybörjargrupper. En 
intressant metod var att låta eleverna genomgå en introduktionskurs för att på så sätt ge dem 
vissa instrumentaltekniska grunder att stå på samt för att ge dem kunskap om hur utrustningen 
i musiksalen fungerar och hur den ska hanteras. Denna kurs kan genomföras under ett par 
lektionstillfällen eller vara mer djupgående och sträcka sig över en större del av en termin. 
 
En annan avgörande faktor i en fungerande ensembleverksamhet är valet av låtar och då 
speciellt svårighetsgraden på dem. Detta är väldigt beroende på den aktuella ensemblens 
musikaliska förståelse och därför blir lärarens förmåga till ett flexibelt arbetssätt central. Vid 
ensembletyper av nybörjarkaraktär kan låtar som baseras på ett fåtal ackord i en jämn 
harmonisk puls vara att rekommendera. Om dessutom låten innehåller tydliga inpass eller 
markeringar som eleverna med lätthet kan uppfatta, minnas och sedan utföra ökar möjligheten 
till ett lyckat resultat. 
 
För att underlätta arbetet under själva lektionstillfällena kan läraren med fördel gå igenom mer 
teoretiskt musikaliska begrepp som sedan härleds till praktiken. Ett exempel på ett sådant 
förfarande kan vara att lära eleverna ett system för hur ackord är uppbyggda, genom att räkna 
och plussa på halvtoner från ackordets grundton, istället för att bara lära ut hur greppen skall 
tas på de olika instrumenten. Detta medför att läraren kan tjäna tid under lektionerna där hon 
kan fokusera på mer generella fenomen som uppstår, samt att eleverna kan klara av fler 
uppgifter på egen hand. 
 

Erfarenheter för framtiden 
 
Vi tror att arbetet med denna undersökning har gett oss flera nyttiga verktyg för vår framtida 
roll som musiklärare, både för undervisning inom grundskolan och för lärande inom andra 
former. Om vi i framtiden skulle hamna i en situation där tillfället finns att utöva undervisning 
baserad på ensemblespel, är vi övertygade om att vi kommer att ta chansen att prova på denna 
för oss intressanta undervisningsmetod. Vi känner en inspiration inför ämnet och en vilja att 
vidare utveckla kunskapen kring detta område. Samt att detta arbete kan vara ett mentalt 
startskott för den process som kommer att hjälpa oss att växa in i rollen som en undervisande 
lärare i musik.  
 

Fortsatt forskning 
 
Ett första steg i en fortsatt forskning kring ensemblespel på högstadiet skulle kunna vara att 
genomföra en undersökning liknande den vi har gjort men då i en större omfattning. Vi hade 
endast fyra intervjupersoner med i vår undersökning och därför skulle det vara intressant att 
se hur ett sådant resultat då skulle kunna se ut. 
 
En annan riktning en framtida forskning skulle kunna ta är att mer rikta in sig på att ta fram ett 
passande undervisningsmaterial för undervisningsmetoden. Detta material skulle kunna bestå 
av en teoretisk grund för eleverna att stå på, information om spelteknik på de vanliga 
ensembleinstrumenten, olika roller och funktioner inom ensemblen samt förslag på lämpliga 
låtar med varierande svårighetsgrad. Dessutom skulle forskningsområdet kring hur en 
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vidareutbildning inom ensemblemetodik för redan yrkesaktiva musiklärare vara intressant att 
undersöka.  
 
Ytterligare en intressant infallsvinkel på detta område kunde utgöras av en försöksverksamhet 
inom grundskolan. Denna skulle då innebära att en klass som uteslutande har undervisats 
inom ämnet musik som helklass skulle få undervisning med ensemble som metod under en 
längre tid. Det skulle vara intressant att studera dels den musikaliska utvecklingen hos 
eleverna och dels hur de själva upplever ett sådant skifte i undervisningssätt, samt att se om 
detta skulle påverka eleverna i deras övriga skolgång.  
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