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Sammanfattning 

Denna uppsats beskriver tre olika lärares uppfattning om hur ensemblespel som 

undervisningsform ökar elevers kunskaper i musik, vilka roller de tar som lärare och hur 

skillnaderna mellan dessa roller påverkar elevernas lärande. En intervju har gjorts med varje 

lärare och ett antal observationer har gjorts på deras lektioner. Intervjuerna visar att samtliga 

lärare ser ensemblespel som ett grundläggande och omfattande moment som inkluderar 

viktiga beståndsdelar i musik som finns i kursplanen såsom instrumentkunskap, rytm och 

samspel och att praktiskt spelande är det bästa sättet att lära sig detta. De visar också att 

samtliga lärare strävar efter att ha en roll där eleverna klarar sig själv så mycket som möjligt. 

Observationerna visade två huvudsakliga lärarroller; en hjälpande roll där läraren coachar 

eleverna genom spelandet men låter dem mest spela själva i en liten grupp, och en styrande 

roll där läraren styr hela processen med en större grupp. Lärandet hos eleverna skilde sig 

mellan de olika lärarrollerna på så sätt att det förekom en betydande del kommunikation, 

informellt lärande och samarbete mellan eleverna i de mindre grupper där läraren hade en 

hjälpande roll, men inte alls lika mycket i de större grupperna där läraren hade en styrande 

roll. 
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Inledning 

Instrumentspelande i grupp är något som till stor del präglar musikundervisning i grundskolan 

idag. Om man frågar folk som gick i skolan på 90- och 00-talet vad de gjorde på 

musiklektionerna ger de ofta svaret ”spelade låtar tillsammans”. Det är också de minnen jag 

själv har av musikundervisningen. Även under musiklärarutbildningen och på de skolor jag 

har haft praktik har det varit mycket fokus på att spela i grupp. Ensemblespel är enligt min 

erfarenhet något som ofta är uppskattat hos eleverna och något som de förväntar ska 

förekomma ofta i musikämnet. Det är en grundpelare som musikämnet står på. I kursplanens 

centrala innehåll och betygskriterier, årskurs 7-9 finns det inslag som stöder detta: 

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck. 

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer. 

Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst 

och instrument. (Skolverket, 2011, sid. 4) 

Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt 

bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord. Dessutom sjunger 

eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming. (Skolverket, 2011, sid. 5) 

Av dessa anledningar har jag alltid sett det som en självklarhet att använda det som ett 

frekvent inslag i undervisningen. Man kan dock fundera på om denna undervisningsmetod 

överanvänds av musiklärare och om det i vissa fall spelas för spelandets skull. Det finns 

många sätt att få förståelse för och färdighet i musik och ensemblespel är bara ett av dem. 

Ensemblespelandets didaktiska funktion är därför något som behöver undersökas.  

Ensemblespel kan göras på flera olika sätt och därmed få olika resultat. Jag har själv på mina 

VFU-platser sett det göras och gjort det själv på olika sätt, där skillnaden till stor del sitter i 

vilken roll läraren har och hur mycket självständighet eleverna har. Det märktes då en tydlig 

skillnad i metoder beroende på vilken lärare det var. Jag har provat att vara både den lärare 

som släpper elever fria att spela i mindre grupper och hjälper till när det behövs, och den som 

leder hela gruppen genom en låt samtidigt utan att släppa dem ur sikte. Jag har då sett vissa 

skillnader i elevernas fokus, engagemang och resultat beroende på vilken metod som använts 

men aldrig reflekterat så noga över vilka för- och nackdelar det har. Därför vill jag ta reda på 

hur ensemblespelandet kan varieras. 
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Resultatet och slutsatserna i denna studie kan vara till nytta och glädje för musiklärare som 

behöver bredda och utveckla sin ensembleundervisning eller är osäkra på vilken roll de själva 

ska ha i elevernas gruppspelande. Det kan också vara till nytta inom forskningen inom 

ensemblespel och musikundervisning. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om lärares uppfattningar av 

ensemblemusicerandet på högstadiet och vad de menar att sådana aktiviteter ger eleverna vad 

gäller deras färdigheter i och förståelse för musik. Ytterligare ett syfte är att belysa eventuella 

skillnader mellan lärarens olika roller i detta avseende och hur de påverkar elevernas lärande. 

Detta också för att själv få en bättre uppfattning om och förståelse för ensemblespelandets 

funktioner och använda de kunskaperna i min framtida undervisning. Jag kommer att utgå 

från följande frågeställningar: 

 

På vilka sätt ökar ensemblespel elevers förståelse och färdighet i musik enligt lärarna? 

Vilka olika roller intar läraren när elever spelar tillsammans? 

På vilka sätt skiljer sig elevernas lärande åt beroende på lärarens roll? 

 

Med ensemblespel menas här undervisning som går ut på att elever under lektionerna spelar 

låtar i grupp, antingen i helgrupp eller uppdelat. 

Med förståelse menas här att förstå grundläggande musikaliska element som ackord, toner, 

takt och puls. Med färdighet menas förmåga att praktiskt spela musik utifrån dessa. 
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Teori 

Didaktik 

Enligt Michael Uljens (1997) bok Didaktik kan didaktik definieras som undervisningens och 

inlärningens teori och praktik. Den svarar på ett antal frågor om inlärningen. Dessa frågor är 

följande: 

 Vem som skall lära sig 

 Vad man skall lära sig 

 När man skall lära sig 

 Med vem man skall lära sig 

 Var man skall lära sig 

 Hur man skall lära sig 

 Genom vad man skall lära sig 

 Varför man skall lära sig 

 För vad man skall lära sig (Uljens, 1997, sid. 17-18) 

 Didaktik handlar då inte bara om undervisningen i skolan utan även hur inlärningen sker i 

alla andra sammanhang där lärande äger rum. Det är inte bara ett kunskapsområde som 

teoretiskt förklarar processer i undervisning och inlärning, det kan också vara elever och 

lärares praktiska pedagogiska handlingar. Didaktiken har två övergripande uppgifter: att 

beskriva undervisningen som det är, och att föreslå hur en bättre undervisning ska se ut 

(Uljens, 1997). 

Lindström och Pennlert (2009) skriver om läroplansdidaktik som ett begrepp, där centrala 

frågor är vilka avsikter som är tänkta för en speciell pedagogisk verksamhet, vilka kunskaper 

det är tänkt att den lärande ska utveckla, vilka mål som ska nås, hur undervisningsinnehållet 

organiseras och vem det är som gör det.  

Undervisning består av olika dimensioner. Den innebär alltid att ett visst ämnesinnehåll väljs 

för att studeras, vilket belyser den didaktiska frågan ”vad”. Underfrågorna blir då vad 

undervisningen ska handla om och vad eleverna ska fokusera på. Detta innehåll studeras och 

behandlas av elever och lärare med olika slags metoder. Detta sätter fokus på frågan ”hur” 

och frågar om hur undervisningen genomförs och hur innehållet presenteras. Dessa två 

dimensioner är de som praktiskt syns vid undervisning, men bakom dessa ligger syfte och 
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mål, som ställer frågan ”varför”. Dessa är utgångspunkten för val av innehåll och metod. Vad 

är syftet med innehållet och undervisningsmetoderna läraren väljer? Vad vill man att 

undervisningen ska ge för resultat i form av kunskaper och personlig utveckling? När man 

som lärare planerar undervisning bör man alltid tänka på hur syfte, mål, innehåll och metod är 

sammankopplade (Lindström & Pennlert, 2009). 

 

Musikdidaktik 

I boken Musikdidaktik delar Frede V. Nielsen upp musikdidaktik i sex olika områden, som 

även de är indelade i underkategorier, vilka formar musikundervisningen. Dessa kategorier är 

ämnesdidaktiska paradigmer, bildningssyn, ämnessyn, musiksyn, innehållsuppfattningar och 

musikämnets aktivitetsformer. Dessa är perspektiv som spelar stor roll när musikundervisning 

utformas. Dels kan det handla om att få inblick i sin egen och andras undervisning eller texter 

och uttalande som behandlar musikpedagogik, och dels i planläggande i undervisning, som 

när man utarbetar en kursplan eller planerar sin egen undervisning både på kort och på lång 

sikt. Många faktorer beroende av varandra spelar alltså in när musikundervisningens syfte, 

mål och innehåll bestäms (Nielsen, 1998). 

I Musikkundervisningens Didaktikk (Hanken & Johansen, 1998) skriver författarna om 

allmändidaktiken i jämförelse med musikdidaktiken. Allmändidaktiken behandlar det 

generella inom pedagogisk verksamhet oavsett vilket ämne det handlar om. Ämnesdidaktiken 

omfattar däremot frågor som är knutna till undervisning och lärande i ett specifikt ämne, i 

detta fall talar vi om musikdidaktik. Man kan tala om ett ämne som ett undervisningsämne, 

vilket betyder att man talar om ämnet som det undervisas i skolan eller andra lärosituationer. I 

musikämnets fall kan det vara lektionerna i skolan, instrumentkurser, rockskolor med mera. I 

grundskolan kallas ämnet helt enkelt musik medan det i musikskolor delas in i mer specifika 

underämnen såsom huvudinstrument, hörlära, musikorientering med mera. Samtidigt pågår 

det mycket lärande av musik utanför de institutionaliserade sammanhangen. Denna 

verksamhet faller också in under musikdidaktiken så länge det finns avsikter att lära sig något. 

För att belysa bredden i musikdidaktiken kan det därför i många sammanhang vara lämpligt 

att använda begreppet ”musikpedagogisk verksamhet” i stället för undervisningsämnet musik. 

Med musikpedagogisk verksamhet menas då alla former av avsiktligt lärande, undervisning, 

vägledning och utbildning inom musik. Musikdidaktiken är till för att utifrån detta utveckla en 
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förståelse för musikpedagogisk verksamhet i hela dess omfattning (Hanken & Johansen, 

1998). 

 

Sociokulturell teori 

Roger Säljö skriver i sin bok Lärande & Kulturella Redskap (2005) om problematiken med 

att likställa lärande och undervisning. Även om utbildning och skola är viktigt för lärande 

förutsätter inte lärande undervisning. Skolan har inte varit en del av människors liv så länge 

historiskt sett, och det kan också ifrågasättas om det är den mest betydande organet för 

lärande även idag. Säljö tar upp den primära socialisationen, som sker inom familj och socialt 

umgänge och sekundära socialisationen som sker inom skolan. Den primära socialisationen är 

där vi lär oss tala, uttrycka oss och samspela socialt och den har haft allt större betydelse för 

lärandet under de senaste decennierna på grund av olika medier som internet, TV och musik. 

Dessa medier används av unga i många länder lika mycket som de går i skolan. Säljö menar 

att även om skolan är viktig för människors utveckling och lärande, ska inte undervisning ses 

som en primär orsak till att man lär sig.  

Det finns två olika forskningstraditioner som inriktar sig på individers lärande, som har haft 

stor betydelse för synen på och sätt att organisera undervisning. Dessa kallas rationalism och 

empirism. Rationalismen menar att utveckling kommer inifrån individerna, och dessa har 

medfödda färdigheter och förmågor. Att lära sig är att utveckla dessa egenskaper. 

Företrädarna för rationalismen menar att mycket av det vi är bra på och har lätt att lära oss 

bestäms av våra gener. Enligt empirismen är lärande att något kommer utifrån och påverkar 

individens sätt att tänka och bete sig. Den grundar sig på John Lockes teori om ”tabula rasa”, 

att människor är oskrivna blad och att lära sig och utvecklas är att fylla dessa blad. Säljö 

skriver att båda dessa forskningstraditioner har brister. Enligt honom bortser båda från 

människans särskilda interaktion med världen runt omkring, det som finns i den tid och det 

samhälle man lever i. Detta är en viktig faktor att ta hänsyn till för att förstå hur människor lär 

sig och utvecklas (Säljö, 2005). 
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Tidigare forskning 

Elevanpassning 

Marie-Helene Zimmerman Nilsson skriver i sin avhandling Musiklärares val av 

undervisningsinnehåll (2009) om olika strategier som lärare har för olika moment i 

musikundervisningen, bland annat ensemblespel. Hon beskriver ett lektionstillfälle med 

ensemblespel där fokus ligger på instrumental harmonik. Under en sekvens av lektionen 

instruerar läraren för två elever hur de ska spela tre ackord, båda spelar samma ackordföljd 

men på olika sätt. Den ena eleven spelar på ett enklare sätt och tar bara två grepp medan den 

andra tar tre grepp på ett mer komplicerat sätt. Läraren har här anpassat sätten att spela 

ackorden efter elevernas färdighetsnivåer. Läraren visar eleverna var för sig hur de ska spela 

och spelar sedan stycket tillsammans med dem båda. Zimmerman beskriver lärarens 

anpassning till färdighetsnivåer som ett uttryck för att aktiviteten styr innehållet. Eleverna är 

här utgångspunkten för hur undervisningsinnehållet ska förmedlas. Det blir då inte låten som 

ska spelas som står i fokus utan eleven. Läraren strävar efter att båda dessa elever ska kunna 

spela tillsammans trots deras olika färdighetsnivåer. Det gör att ensemblespelandet blir en 

jämlik process där eleverna trivs och känner tillhörighet och båda eleverna i detta fall lär sig 

tekniken för att spela ackorden. Elevernas aktivitet består här av att imitera det läraren gör.  

Läraren instruerar tydligt och vill att eleverna ska spela exakt som han gör, därmed har inte 

eleverna möjlighet att komma med något eget. Lärarens syfte med denna ensemblelektion är 

att lära ut en ny låt till eleverna medan det övergripande syftet är att utveckla elevernas 

förmåga att spela i grupp. Syftet med att lära ut två olika ackordläggningar till två olika elever 

är dels som tidigare nämnt att anpassa till deras individuella färdighetsnivåer, men också för 

att skapa en intressantare och mer differentierad ljudbild än om de skulle spela samma sak. 

Detta berättar läraren för författaren efter lektionen, men det är inget som framgår för eleverna 

under själva lektionssekvensen. Eleverna får inte veta något om att ackordläggningarna är 

anpassade efter deras olika nivåer, och läraren uppmärksammar inte heller för dem hur 

ackorden klingar tillsammans när han instruerar dem. Enligt Zimmerman visar detta att fokus 

ligger på de speltekniska och motoriska aspekterna av låten och att innehållet används för att 

fokusera på elevernas instrumentala teknik (Zimmerman, 2009). 

Denna lektionssekvens är ett exempel på hur läraren anpassar innehållet efter elevernas 

förmåga vilket är något som lärare ständigt måste göra. När undervisningen går ut på att 
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eleverna ska imitera läraren intar han/hon en tydligt ledande roll, vilket jag kommer att ta upp 

i undersökningen. 

 

Resultatinriktad musikundervisning 

Claes Ericsson och Monica Lindgren behandlar i forskningsrapporten Musikklassrummet i 

blickfånget (2010) olika aspekter av musikundervisning. De beskriver olika studerade 

klassrumsscenarier och diskuterar i samband med dessa olika aspekter av musikundervisning. 

Här beskrivs två lektionssekvenser som tar upp problematiken med att sätta de elever som 

trakterar instrumenten bäst på de mest betydande positionerna i gruppen. I den ena sekvensen 

väljer eleverna själva vilket instrument de ska spela, vilket gör att de skickligaste eleverna får 

betydande positioner. De som inte är lika duktiga tar positioner där de ljudmässigt hamnar i 

bakgrunden, till exempel akustisk gitarr. Författarna diskuterar sambandet mellan 

framförandets resultat och strävan efter lika villkor för alla elever. Ett argument för att sätta 

de bäst presterande eleverna på de viktigaste instrumenten kan vara att om de som presterar 

bäst får viktiga positioner gynnar det resultatet vilket ökar motivationen, och de som är i 

bakgrunden är en del av den gemensamma prestationen och känner sig därför ändå delaktiga. 

Vidare jämför de detta sätt att placera elever vid instrument med det som sker ibland i 

lagsporter där de bäst presterande får vara mest delaktiga. Ericsson och Lindgren menar att 

man kan argumentera både för och emot detta då det kan vara ännu värre att låta elever som 

presterar lågt ha en ledande position i något de inte är bra på mot bakgrunden av risken att 

”skämma ut sig” (Ericsson & Lindgren, 2010). 

I en annan lektionssekvens som beskrivs med samma lärare ska eleverna dela in sig i grupper, 

men denna gång uttrycker han öppet vilka tre som är de duktigaste eleverna och uppmanar 

dessa att vara i var sin grupp och ta ledarroller i gruppen som de är i. En av eleverna reagerar 

på detta med förvåning, speciellt på att en av de tre eleverna nämns vid namn. Författarna 

menar att läraren här låter resultatet ge vika då det påverkas negativt av att de skickligaste 

eleverna inte är i samma grupp utan får agera som assisterande lärare åt de andra eleverna. 

Det handlar här om en ambition att höja de svaga eleverna till en minsta gemensam nivå även 

om det innebär att de starka inte utvecklas. Musicerande i klassrummet är en kollektiv 

aktivitet där det är svårt att undvika uppdelning utifrån förmåga och hur den påverkar en 

grupp. Under 1970- och 1980-talet ignorerades denna problematik men nu menar man att det 
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inte går att förneka det uppenbara och att en realistisk självbild kan få elever att vara nöjda 

med sina prestationer (Ericsson & Lindgren, 2010). 

Detta visar på problematiken med att välja mellan att prioritera kvaliteten på resultatet, det vill 

säga den färdiga spelade låten, eller läroprocessen. Vilken av dessa läraren väljer att fokusera 

på är något som påverkar elevernas lärande och detta kommer att tas upp i undersökningen. 

 

Formellt och informellt lärande 

Åsa Bergmans avhandling Växa upp med musik (2009) är en studie om hur ungdomar 

använder musik i och utanför skolan. Den behandlar i ett kapitel observationer som gjorts 

under ensemblelektioner på en högstadieskola. Där tar hon upp det formella och informella 

lärande hon ser i klassrummet. I de lektioner Bergman observerat pågår formellt och 

informellt lärande parallellt med varandra. Det formella innebär att eleverna instrueras av 

läraren, exempelvis hur ensemblelåten ska spelas eller vilka delar ur låten som eleverna ska 

öva på. Hon anpassar då genomgången efter deras nivå och kan gå tillbaka till en tidigare del 

om inte alla hänger med. Det informella lärandet sker genom elevernas utbyte av kunskap 

mellan varandra, till exempel att de diskuterar sätt att byta mellan ackord. Denna interaktion 

elever emellan var väldigt vanlig i Bergmans studie.  

Vidare skriver Bergman om betydelsen av tidigare musikaliska erfarenheter. De elever i 

undersökningen som har erfarenhet av gruppmusicerande och är aktiva i band på fritidsgården 

eller har gått på kulturskolans instrumentallektioner, har bäst förutsättningar att klara 

ensemblespelandet och är de mest aktiva eleverna under lektionerna. När läraren ber om 

frivilliga till att ta basen eller trummorna är det dessa elever som gör det medan de utan 

erfarenhet bara gör det när läraren ber dem. De elever som har erfarenhet är de som ägnar sig 

åt informellt lärande sinsemellan, vilket gör att kunskapsklyftan mellan de erfarna och 

oerfarna ökar. Under de intervjuer och informella samtal Bergman gjort med dessa elever 

framkommer det dock att de inte tycker att de lär sig så mycket på musiklektionerna. Dock 

menar Bergman att det kan vara så att de i själva verket lär sig en hel del men inte uppfattar 

det. Det informella lärandet som när de hjälper varandra att byta ackord sker omedvetet och 

uppfattas inte alltid av eleverna som en lärosituation. Bergman anser att en anledning till att 

elever som har mer erfarenheter från gruppmusicerande är de dominerande är att läraren inte 

organiserar lektionerna tillräckligt. De som vill spela bas och trummor får göra det i stället för 
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att läraren bestämmer en turordning så att alla kan prova på att spela instrumenten. Fördelen 

med detta är att resultatet blir bra vilket kan öka motivationen, men risken blir att de som inte 

har förkunskaperna hamnar efter (Bergman, 2009). 

Det formella och informella lärandet är en viktig del av min undersökning eftersom jag har 

studerat både hur läraren formellt undervisar, och hur eleverna lär sig informellt av varandra 

utan lärarens inblandning. Jag har också i intervjustudien tagit upp elevers tidigare 

erfarenheter och hur lärarna tycker att det påverkar lärandet. 

 

Musikundervisning som praktik 

I artikeln Garage rock bands: a future model for developing musical expertise skriver Heidi 

Westerlund (2006) om hur informellt lärande via gruppspelande kan utveckla musikalisk 

kunskap. Westerlund tar upp lärlingstraditionen, som bygger på att praktisk kunskap uppnås 

genom demonstration, imitation och tillämpning. Enligt denna tradition vet läraren vad som 

ska uppnås och hur det ska uppnås. Eleven förstår lärarens mål och metoder, och är motiverad 

att följa dem. Det är en effektiv modell för att överföra kompetens där lärlingen först lär sig 

de enklaste delarna av området och sedan går vidare till de mer avancerade aspekterna. 

Läraren är initiativtagaren vars uppgift är att visa rätt sätt att göra något. Denna tradition är 

allmänt accepterad inom utbildningsväsendet, men det finns forskare som menar att lärandet i 

skolan är organiserat så att det är läraren som mest sannolikt får ut kunskap av processen. 

Lärlingstraditionen leder inte nödvändigtvis till att elever löser riktiga problem. Den är dock 

enligt Westerlund rotad i all undervisning inklusive musikundervisningen. 

I Carl Bereiter och Marlene Scardamalias bok Surpassing Ourselves (1993) föreslår 

författarna att vi istället för att anta en individualistisk syn på lärande bör se närmare på 

miljöerna där lärandet sker och lära sig av dessa förhållanden. Om lärande är något som sker 

som resultat av effektiv utlärning glömmer vi bort egenskaperna som en bra läromiljö besitter. 

Om de lärande stöttar och hjälper varandra i kunskapsbildandet utvecklar de en kollektiv 

kunskap som kan urskiljas från den kunskap som individuella elever har. I en sådan 

kunskapsbyggande gemenskap är läraren en deltagare som innehar expertisen. Lucy Greens 

(2002) forskning i How popular musicians learn: A way ahead for music education visar att 

inbördes samspel som de inblandade lär sig mycket från är vanligt i band som spelar 

populärmusik. Där kan grupplärande förekomma både genom flyktiga möten och 
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organiserade sessioner. Det kan ske utanför musikskapande aktiviteter och vid repetitioner. 

Populärmusiker beskriver undervisningen på sina instrumentallektioner som kontrollerade, 

och det tog enligt dem för lång tid att få fram något konstruktivt. Musiken bröts ner i smådelar 

som skulle förenkla lärandet, men som blev menlösa. I Etienne Wengers bok Communities of 

practice: Learning, meaning and identity (1998) menar Wenger att man bör se på 

musikundervisning som en praktik där lärande sker och är en integrerad beståndsdel. Bereiter 

och Scardamailia (1993) anser att eleverna ska vara deltagare i en musikalisk praktik istället 

för att ges exakta instruktioner. En önskan efter respekt och erkännande från sina 

medmänniskor och att medverka i betydelsefulla aktiviteter blir motivationen till att lära.  

Denna artikel är intressant för min undersökning eftersom ensemblespel är en praktiserad 

form av musikundervisning. Denna lärlingstradition som nämns tillämpas till viss del av mina 

informanter, samtidigt som informellt lärande sker på sättet som beskrivs.  
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Metod 

Metodval 

En metod jag har valt är kvalitativa intervjuer. En anledning till att välja detta är att 

informanterna kan ge svar utifrån hur de själva ser på det område som ska utforskas. Jag har 

intervjuat lärare som har flera års erfarenhet av ensemblespel med elever och därmed 

uppfattningar om vad undervisningsformen ger och hur den kan skilja sig. Om den 

intervjuade berättar utifrån egna erfarenheter är svaren antagligen mer trovärdiga, då de inte 

bara är åsikter utan grundar sig på sådant som han eller hon har varit med om (Dimenäs, 

2007). I en kvalitativ intervju är, till skillnad från en strukturerad intervju, frågorna fritt 

formulerade och kan varieras på olika sätt. Frågeområdena är bestämda, men de specifika 

frågorna kan variera mellan olika intervjuer beroende på vilka svar informanten ger och vilka 

perspektiv den belyser. En fördel med en sådan intervju är att det blir mer fokus på den 

intervjuades personliga synpunkter och erfarenheter om man ställer följdfrågor som bygger på 

ett tidigare svar.  

Man kan få utförliga svar om man anpassar frågorna så att den intervjuade får ta upp allt den 

har att säga. Man bör tänka sig för så man inte är för inställd på att ställa frågorna som det i 

förväg är planerat och inte lyssnar på vad informanten säger. Då kan intervjun förvandlas till 

en strukturerad intervju. Det kan också gå åt andra hållet, att intervjun blir ett 

osammanhängande samtal (Johansson & Svedner, 2010). Intervjuerna jag ska göra har ett 

explorativt syfte, vilket innebär att jag som intervjuar följer upp det informanten svarar och 

letar efter mer information och fler sätt att se på problemet (Kvale, 1997).  

Jag har också använt observation som metod. Genom att observera ensemblelektioner har jag 

kunnat studera elevernas agerade, interagerande och lärande, lärarens roll och agerande och 

hur situationen fungerar. Jag kan också jämföra de svar läraren ger vid intervjuerna med det 

jag har sett vid observationerna. Genom att observera olika typer av ensemblelektioner med 

olika lärare har jag också kunnat jämföra deras roll och inblandning i elevernas spelande med 

varandra, och även jämföra elevernas agerande. Enligt Dimenäs (2007) är observation en del 

av lärarens vardag och därför bör man som lärare ha kunskap om det. Man kan genom att 

koppla observationerna till aktuell forskning få mer förståelse om elevers lärande och 

utveckling.  
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Urval 

Som jag nämnde tidigare har jag sett tydliga skillnader i lärares roller och sätt att arbeta på två 

av mina VFU-perioder där jag haft musik. Därför var mitt förstahandsval att göra 

observationer och intervjuer med dessa lärare samt en till. Jag började med att skicka ut mail 

till dem, men fick inget svar från den ena och den andra meddelade att han inte höll på med 

ensemblespel just denna period. Under tiden jag väntade på svar hade jag kollat upp olika 

alternativ så jag gick över till dessa, och kontaktade dem via telefon. Jag valde medvetet att en 

av informanterna skulle vara på en skola med särskild musikinriktning eftersom jag trodde att 

det skulle ge mig möjligheter att göra intressanta jämförelser med de andra informanterna som 

inte har musikklasser. Jag valde det också för att jag antog att musikklasser huvudsakligen 

sysslar med ensemblespel vilket var korrekt. De andra informanterna valdes inte med 

någonting särskilt i åtanke. Det visade sig att samtliga hade möjlighet att delta i studien. 

Följaktligen fick jag tre informanter som arbetar på tre olika högstadieskolor med olika 

erfarenhet, men har arbetat minst sju år som lärare.  

 

Genomförande 

För varje informant gjorde jag alltid observationerna före intervjun, detta för att kunna ställa 

frågor vid intervjun med anknytning till observationerna, och även för att informanterna 

skulle kunna kommentera dessa lektioner i sina svar om de ville. Inför observationerna hade 

jag förberett ett observationsschema (se bil. 1). När jag skrev detta utgick jag från den 

beskrivning som Johansson och Svedner (2010) ger av ett observationsschema. De skriver att 

vissa bestämda detaljer bör inkluderas i ett sådant schema, såsom namn på den som 

observerar, tidpunkt, antal personer närvarande, placering i klassrummet och årskurs på 

klassen som observeras. Alla dessa punkter noterades längst upp på blanketten. Resten av 

observationsschemat bestod av ett antal frågor om vad som sker under lektionen, och under 

varje fråga, plats för anteckningar. Jag valde frågorna utifrån vad jag trodde skulle ge mig 

relevant information till mitt syfte och frågeställningar, och även vad som kunde ge en 

helhetsbild av lektionen. Jag valde att observera 4-5 lektionstillfällen á 40-45 minuter för 

varje informant med motiveringen att det skulle ge mig en generell uppfattning av lektionerna 

och möjlighet att se mönster och upprepningar. Se resultat sid. 13-18 för vidare beskrivning 

av grupperna. Under början av varje lektion satt jag framför eleverna i närheten av läraren, 
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men under de flesta lektioner gick eleverna iväg gruppvis till olika rum, och då fick jag röra 

mig mellan de olika rummen och notera i observationsschemat vilket rum jag var i när jag 

skrev upp en händelse. Jag antecknade också citat från eleverna och läraren som jag trodde 

kunde vara relevanta och markerade dessa med citationstecken. När dessa anteckningar skulle 

bearbetas och skrivas in i rapporten gick jag igenom dem och sökte efter generella mönster 

som återkom under de olika lärarnas lektioner och även undantag från dessa, och sökte i 

minnet vad jag kom ihåg av de händelser jag hade skrivit upp. Jag valde bort viss information 

som inte verkade relevant.  

Inför intervjuerna förberedde jag ett antal frågor som var kopplade till mina frågeställningar 

till undersökningen (se bil. 2). Vissa av dem var direkt kopplade till frågeställningarna, vissa 

var mer allmänna men bidrog med information till frågeställningarna. Plats för intervjuerna 

valdes av informanterna. Två av dem skedde i kontor som låg i anslutning till musiksalen, den 

tredje i ett konferensrum. Jag ställde de bestämda frågorna, men lade ibland till mindre 

följdfrågor om jag fick ett svar som väckte en sådan. Ibland kopplade jag också frågor till de 

observationer jag hade gjort innan intervjun. Jag använde mig ibland av en teknik som 

Johansson och Svedner (2010) tipsar om, att pausa och inte ha så bråttom att ställa nästa 

fråga. Under denna korta paus kan informanten komma på mer att säga och utveckla sitt svar 

ytterligare. Detta fungerade flera gånger och gjorde att jag fick mer information. Varje 

intervju tog cirka en timme att genomföra. Intervjuerna spelades in med en mobiltelefon och 

ljudfilerna fördes över till en dator. Efter det har jag transkriberat intervjuerna ordagrant och 

fått fram resultatet med hjälp transkriberingarna. Viss information som inte verkade relevant 

eller kom ifrån ämnet valdes bort. 

 

Forskningsetik 

Jag har tillämpat Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vid mina intervjuer och 

observationer. Detta innebär att jag har förklarat syftet med intervjun och informerat den 

intervjuade att dennes riktiga namn eller arbetsplats inte kommer att synas i rapporten. Jag 

förklarade också att intervjun kunde avbrytas på den intervjuades begäran och att jag är den 

enda som kommer att ta del av det inspelade materialet, samt att det kommer att raderas när 

det är färdigbehandlat. Vid observationerna presenterade jag mig i början av varje lektion och 

förklarade varför jag var där och vad jag skulle göra. Jag förklarade också att observationerna 

var helt anonyma och att jag inte kommer att inkludera namnet på skolan i den färdiga 
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rapporten. Eleverna var därmed fullt införstådda med vad jag var ute efter och vad resultatet 

skulle användas till. Detta hade jag också förklarat innan för lärarna, så samtycke till 

observationerna fanns från både lärare och elever. Informationen jag fick från observationerna 

skulle inte komma till lärarnas kännedom och därmed inte i efterhand påverka deras 

bedömningar eller värderingar. Fokus på observationerna var inte eleverna i sig utan lärarens 

roll i ensemblespelandet och hur den påverkade eleverna (Vetenskapsrådet, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Resultat 

I resultatdelen presenteras först observationerna, där främst lärarens roll i ensemblespel och 

dess påverkan på elevernas lärande studeras. Sedan presenteras intervjuerna, där fokus ligger 

på lärarnas uppfattning om hur ensemblespel utvecklar elevernas musikalitet och även tar upp 

lärarnas egna uppfattningar om de roller de har och vill ha. Resultatet avslutas med en analys. 

Namnen på informanterna är fingerade. 

 

Resultat av observationer 

Jag observerade ett antal ensemblelektioner på tre olika skolor. Vid mina observationer har 

jag fokuserat på lärarens roll i spelandet, lärarens interagerande med eleverna och elevernas 

agerande på lektionerna. Jag beskriver observationerna av varje informant för sig. 

 

Torbjörn 

Torbjörn är musiklärare på en skola med en särskild musikprofil. Varje årskurs har en 

musikklass, och det var lektioner med dessa klasser, årskurs 8 och 9 som jag observerade. De 

observerade ensemblelektionerna bestod av självständigt övande i fyra mindre grupper med 5-

6 elever i varje. Musikdelen av skolan består av en huvudmusiksal, tre mindre övningsrum 

samt ett kontor för lärarna. Eleverna var mitt i ett pågående ensembleprojekt där varje grupp 

repade in var sin låt som sedan avslutades med en konsert. Grupperna spelade pop- och 

rocklåtar av olika slag. I årskurs 8 har läraren valt låtar och delat in grupper. I årskurs 9 har 

eleverna lämnat in förslag, röstning har avgjort vilka som ska spelas och sedan har grupperna 

bildats så att eleverna i möjligaste mån får spela den låt de vill. 

Lektionerna startar med att Torbjörn frågar hur det går med spelandet och om det är någon 

grupp behöver hjälp med något särskilt. Sedan släpper han iväg grupperna till de olika 

rummen där de börjar öva självständigt. Eleverna kopplar in sina instrument, spelar på var sitt 

håll en stund tills någon tar initiativet att börja repa låten.  
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Lärarens roll 

Efter att Torbjörn har släppt iväg eleverna går han från rum till rum, lyssnar på elevernas 

spelande och hjälper till med det som behövs. Vissa gånger stannar han länge med en grupp, 

räknar in dem och lyssnar, stoppar dem när han har något att säga om hur de spelar eller om 

något är fel inställt eller ostämt. Ibland dirigerar han någon enskild elev medan de spelar låten 

tillsammans. Mellan genomföranden av låtarna instruerar han vissa elever individuellt, spelar 

själv hur eleven ska spela och låter sedan honom eller henne testa själv. Han föreslår för vissa 

grupper hur låten ska arrangeras och frågar eleverna vad de tycker om förslaget. Vid ett 

tillfälle ändrar han på papperet med tabulatur som basisten i gruppen har. Ibland ber han dem 

spela endast två i taget, t.ex. bas och keyboard tillsammans och låter dem spela ett stycke ur 

låten några gånger. En av niornas grupper har en låt med mycket stämmor i, och den övar han 

tillsammans med de som sjunger. När elever påpekar att det saknas mikrofoner och sladdar 

går han och hämtar det.  

Torbjörn har här en övervakande och hjälpande roll. Han rör sig ständigt från rum till rum och 

vid några få tillfällen går han till kontoret för att hämta något eller prata med en kollega. Efter 

att ha hjälpt en grupp med det som för tillfället har behövts låter han dem fortsätta själva. Han 

avslutar inte lektionerna på något sätt utan eleverna går självmant när de ser på klockan att 

lektionen är slut. 

 

Elevernas agerande 

Eleverna i dessa ensemblegrupper är i ständig kommunikation med varandra, framförallt när 

Torbjörn inte är med. I början av lektionen, efter att grupperna har samlats, kommer de oftast 

igång själva efter att någon av eleverna uppmanar de andra till att gruppen ska börja spela. 

Innan de kommit igång eller mellan genomspelningar av låten sker ofta att en elev instruerar 

en annan hur den ska spela, till exempel två gitarrister där den ena spelar medan den andra 

tittar noga på hur han lägger fingrarna. Ibland övar två elever med olika instrument någon del 

av låten medan de andra är tysta eller spelar något annat för sig själva. Vid några tillfällen 

kommunicerar elever med varandra med hjälp av blickar och nickningar under genomspelning 

av låten, som för att markera att en ny del kommer eller för att hålla sig synkroniserade med 

varandra. Alla grupper är självstyrande när inte Torbjörn är med. Genomspelning av låten 

sker oftast på en persons initiativ och inräkning görs av trummisen. Mellan genomföranden 



17 
 

sker ofta diskussioner om låtens form, sätt att spela en viss del av låten och frågor om 

osäkerheter. Elevernas kommunikation med varandra för spelandet vidare och löser de 

problem grupperna stöter på. 

 

Leif 

Leif jobbar på en skola som har två olika musiksalar, en större och en mindre, båda fullt 

utrustade med instrument. Leif har de flesta av sina lektioner i den större salen och ett fåtal i 

den mindre. Den större salen har tre mindre rum och den mindre har två, alla utan någon 

större utrustning. Alla observerade grupper är halvklasser på 10-13 elever, årskurs 7 och 8. 

Målet med dessa lektioner är att hela gruppen ska spela en låt tillsammans efter 2-3 lektioner. 

Innan dess övar de enskilt eller i mindre konstellationer. På några av lektionerna är låten 

påbörjad sedan tidigare och på några introduceras den för eleverna. Instrumentfördelningen 

har i stor utsträckning valts av eleverna själva. 

 

Lärarens roll 

Alla lektioner startar med en genomgång av ackorden i låten som skrivs upp på tavlan, oavsett 

om den är ny eller påbörjad tidigare. Är den ny spelas den också upp via dator eller CD. Leif 

pekar på ackorden i takt med att de byts medan inspelningen spelas upp. Efter det tar eleverna 

sina respektive instrument och börjar öva enskilt. Leif finns på plats hela tiden eftersom det är 

ett stort rum och de mindre rummen ligger i anslutning till det större. Han går runt och hjälper 

eleverna enskilt med det instrument de övar på, tar en gitarr och spelar låten med den han för 

tillfället hjälper, och kollar även med de som inte behöver hjälp hur det går och om de har 

förstått, både i huvudsalen och i de mindre rummen. Till vissa av instrumenten presenterar 

han olika sätt att spela som har olika svårighetsgrader och låter eleven välja vilken 

svårighetsgrad han eller hon föredrar. Om eleven klarar det lättare tidigt uppmuntrar Leif till 

att gå vidare till det svårare. Ibland ber han några av eleverna spela tillsammans, till exempel 

bas, keyboard och trummor och han spelar med och ropar ut ackorden. På de lektioner där 

eleverna spelat låten tidigare samlar han hela gruppen när det är ca 15 minuter kvar och de får 

spela tillsammans allihop. De första gångerna ropar han ut ackord och när det är byte mellan 

vers och refräng, och sjunger även för att ge sångarna stöd, men slutar gradvis med detta och 
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låter dem till slut spela tillsammans helt själva. Mellan gångerna uppmanar han till vissa 

förändringar i spelandet för att det ska låta bättre. Leif har här en väldigt ledande roll, 

åtminstone då eleverna spelar tillsammans och inte övar själva.  

 

Elevernas agerande 

När eleverna övar på sina instrument sker det oftast individuellt. När Leif släpper dem fria 

delar gruppen på sig så att de som spelar keyboard och trummor stannar i den stora salen och 

gitarrister, basister och sångare delar på sig och går till olika rum. De som spelar keyboard har 

hörlurar på sig och kan på så sätt öva helt för sig själva. Trummorna är digitala så 

trummisarna övar också delvis utan att någon hör. Ibland övar de som har samma instrument 

med varandra, diskuterar hur det ska spelas och visar varandra. Det görs ibland på uppdrag av 

läraren, ibland på eget initiativ. Under en lektion då det finns tre trummisar som turas om att 

spela visar först läraren en elev som sedan övar en stund, visar nästa person, och den visar i 

sin tur den tredje. Någon ordentlig genomspelning av låten görs inte förrän Leif är med i slutet 

av lektionen.  

Även om kommunikation mellan eleverna och internt lärande förekommer under dessa 

lektioner är det sporadiskt jämfört med Torbjörns lektioner där det skedde i stort sett hela 

tiden. Elevernas kommunikation med varandra i den mån den sker hjälper dem framåt, men 

det är lärarens styrande som för dem framåt mot ett resultat. 

 

Lasse 

Lasse jobbar på en skola med en fullt utrustad musiksal med två anslutande övningsrum, ett 

som är utrustat med instrument och ett utan. Observationerna gjordes hos två 

halvklassgrupper i årskurs 8 och en helklass i årskurs 6. Halvklasserna bestod av 11 elever 

och helklassen av 20. Under halvklasslektionerna är eleverna uppdelade i två 

ensemblegrupper som spelar en låt var. Målet är att öva in låtarna och spela upp för den andra 

ensemblegruppen. Under helklasslektionerna är målet att klassen ska spela en låt tillsammans. 
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Lärarens roll 

Lärarens roll under dessa lektioner skiljer sig mycket åt beroende på gruppen. 

Halvklasslektionerna i årskurs 8 startas med att Lasse tar reda på om någon grupp behöver 

hjälp med något särskilt, sedan får grupperna öva i sina respektive rum. Lasse finns på plats 

hela tiden, går mellan rummen och är alltid med någon av grupperna, antingen för att hjälpa 

eller lyssna. Han låter dem spela självständigt tills någon ber om hjälp. Då instruerar han 

arrangemang, tempo och ackord och förklarar vad som behöver förbättras. Ibland räknar han 

in dem, låter dem spela och stoppar när han har något att säga. Oftast har han själv en gitarr 

och spelar med dem. En av lektionerna i årskurs 8 är den sista då de ska spela dessa låtar, 

vilket innebär att lektionen avslutas med att grupperna spelar upp för varandra. Lasse samlar 

då ihop alla och förklarar lite om vad som gäller när man spelar upp, till exempel att man inte 

ska sluta spela om det blir fel utan bara fortsätta. Under uppspelningarna spelar grupperna upp 

låtarna själva medan läraren justerar ljudet. 

Helklassen i årskurs 6 har två lektioner där de ska spela en blueslåt tillsammans. Det startar 

med att Lasse förklarar vad blues är och historien bakom musiken. Sedan spelar han upp låten 

de ska spela på YouTube och delar ut papper med text och ackord. Efter det visar han hur 

gitarr och bas ska spelas. Eleverna får välja vilket instrument de vill spela och sedan sprider 

de på sig och börjar öva. De som spelar keyboard, bas och trummor stannar i huvudsalen och 

de som har gitarr och sång går till de andra rummen. Lasse bevakar elevernas spelande genom 

att gå till eleverna enskilt och kontrollera att de har förstått. Han förklarar ytterligare för de 

som inte har förstått och lämnar dem sedan för att fortsätta öva själva. Efter en stund styr han 

upp de som är i huvudsalen och spelar igenom en del av låten med dem, han själv spelar gitarr 

och sjunger. Låten repeteras med de som är i huvudsalen tills lektionen är slut. Nästa lektion 

med samma klass börjar med att läraren spelar upp låten på YouTube igen, sedan får eleverna 

gå till de instrument de hade förra gången och repetera. Efter en stund samlar han hela klassen 

och de spelar låten alla tillsammans. Lasse räknar in, stoppar och startar om, och de repeterar 

låten tills han säger att det räcker. 

I halvklasserna i årskurs 8 liknar lärarens roll på många sätt den som Torbjörn hade, det vill 

säga övervakande och hjälpande. Eleverna har ganska mycket självständighet och Lasse 

kommer och tar en ledande roll när eleverna ber om det. Skillnaden från Torbjörn är dock att 

eleverna är mycket mer beroende av lärarens hjälp. I årskurs 6 liknar det mer Leifs lektioner, 

en ledande roll där läraren helt och hållet styr elevernas spelande i grupp. 
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Elevernas agerande 

I halvklasserna i årskurs 8 sker intern kommunikation och lärande med jämna mellanrum. 

Grupperna fungerar självständigt utan läraren och det diskuteras vilka ackord som är i vilken 

del och vid några tillfällen instruerar elever vad de spelar till de som spelar samma 

instrument. Ibland övar två personer tillsammans utan de andra. Vid några tillfällen tappar 

gruppen fokus och börjar spela något annat eller leka med instrumenten, så att det krävs att 

Lasse kommer och styr upp dem för att de ska fortsätta med låten. Eleverna är trots 

gruppernas självständighet beroende av att läraren styr dem för att de ska komma framåt. 

I helklassen i årskurs 6 sker ytterst lite interaktion eleverna emellan. Vissa elever parar ihop 

sig och spelar på samma keyboard, där de samarbetar med att ta ackorden. Utöver det är det 

enda tillfälle där internt lärande förekommer när en elev tittar på hur en annan spelar och 

försöker spela likadant. Det sker som mest interaktion när Lasse är i det andra rummet och 

eleverna roar sig själva och varandra med att göra ljudeffekter på en keyboard. När låten 

spelas tillsammans och, mellan gångerna den spelas har eleverna fokus på Lasse.  

 

Resultat av Intervjuer 

Här följer ett sammandrag av de intervjuer som gjorts. Informanterna presenteras var för sig.  

 

Torbjörn – prioriterar timing och sväng 

Elevernas lärande 

Musikundervisningen på skolan där Torbjörn arbetar består av cirka 70 % ensemblespel. Han 

ser momentet som grundstommen som hela undervisningen bygger på. Även när eleverna 

jobbar individuellt mynnar det alltid ut i att de spelar tillsammans. Huvudsyftet är att få dem 

att lyssna på varandra och att hitta timing och sväng tillsammans. För honom handlar det 

mycket om kicken man får när några stycken spelar ihop och det svänger och timingen är bra. 

Då anser han att alla delarna blir till en mycket större upplevelse. Han följer sina elevgrupper 

från att de börjar på en låt tills att de sätter den, och när det hela sitter ihop så tycker han att 
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han kan se att de verkligen har lärt sig någonting och deras musikaliska förmåga har 

utvecklats. När han ska bedöma deras utveckling tittar han först på om de har lärt sig det som 

krävs för den låt som spelas, till exempel ackord och rytmisering. Det viktigaste är dock att de 

kan utföra det i grupp. Där brukar han börja på en enkel nivå och bygga på eftersom. Att 

hjälpa eleverna vidare i utvecklingen brukar bli ganska självgående. Efter ett tag brukar de 

vilja uppnå nästa utmaning, och ibland får han bromsa dem för att de har för höga ambitioner 

och värderar sin egen förmåga lite för högt.  

Det kommer ibland lägen i ensemblespel då varken lärare eller elever tycker att det låter bra 

och de ställer sig frågan ”vad är det som gör att det inte låter bra?” Då kan de ta en diskussion 

om vad det är som gör att ett band låter bra eller inte och prata om hur man kan applicera det 

på den gruppen, och vad som händer med låtens uttryck om man förändrar vissa detaljer. 

Sådant tänkande menar han ökar elevernas kvalitetsinsikter och allmänna kunskaper om 

musik. Musikklasserna har ibland rena teorilektioner där de tar upp bland annat notvärden, 

ackordsförståelse och transponering. Sedan försöker de alltid koppla det till det praktiska 

gruppspelandet och bygga vidare på det där så att de kan få vidare förståelse för det de lärt sig 

genom att spela i grupp. 

Torbjörn menar att eleverna lär varandra väldigt mycket när de väl har fått in det driv och 

kvalitetstänk som nämndes tidigare. De hjälper varandra, plockar ut delar av låtar till varandra 

och någon som har bättre gehör lär ut till någon som inte har, till exempel. Förkunskaperna i 

musik kan skilja sig väldigt mycket eftersom vissa är totala nybörjare när de börjar sjuan. Där 

är gruppspelandet också viktigt eftersom man då kan anpassa individuellt och bygga en helhet 

där varje elev deltar efter sin förmåga. Då får de någonting att relatera till och se hur viktig 

varje del av en grupp är. Det tar bort tänkandet om att vara ”bättre än” och ”sämre än” de 

andra. 

 

Lärarens roll 

Den roll som Torbjörn föredrar, och tycker är roligast att ha, är den han får när eleverna har 

spelat tillsammans ett tag och fått ett driv att vilja utvecklas. Då blir läraren ett slags 

handledare eller coach som efterfrågas för att de har kunskaper i det som eleverna vill 

utveckla. Det är ett mål som musiklärarna har med ensembleundervisningen, att de ska få det 

där drivet själva, och det brukar komma fram i årskurs 8. Då börjar eleverna få egna idéer och 
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kreativitet i det egna spelandet. Torbjörn pratar mycket om ett ”driv” hos eleverna. Det 

innebär engagemang för uppgiften, en känsla för låten och en vilja att få ett så bra resultat 

som möjligt. När en ensemblegrupp som har detta driv har lärt sig en låt, blir lärarens roll att 

vägleda dem igenom mindre detaljer som gör att helheten låter bättre, samt att hjälpa dem att 

jobba på uttrycket och attityden när de spelar. Eleverna har mycket valfrihet vad gäller låtval 

och vilket instrument de ska spela och det tror Torbjörn påverkar motivationen och därmed 

det egna driv som är så viktigt. 

När eleverna börjar i musikklasserna i sjuan brukar lärarna ha ensembleundervisning i 

helklass för att introducera momentet och få ihop musik tillsammans så snabbt som möjligt. 

Då har läraren rollen som ledare och styr allting. De håller från början ensemblespelet på en 

enkel nivå men tar upp begrepp som sväng, timing och sådant från första dagen. Målet med 

det är samma som när de spelar i mindre grupper; kicken när det börjar låta bra och eleverna 

blir stolta över resultatet. En annan roll som läraren kan ta är att vara förebild. Torbjörn och 

hans kollega har hållit på med ensemblespel väldigt länge och spelar aktivt, och det märker 

eleverna. När eleverna början sjuan brukar de spela upp för dem och visa vad de kan, vilket 

bygger upp ett förtroende från eleverna. När eleverna vet att lärarna har god erfarenhet väger 

deras ord tyngre. 

 

Leif – drar sig stegvis tillbaka 

Elevernas lärande 

Leif har ensemblespel ungefär hälften av undervisningstiden. Huvudsyftet med momentet är 

för honom kopplat till kursplanen, han menar att det viktiga som står i den kretsar kring 

ensemblespel, att de ska få möjlighet att lyssna på musik, spela och vara med i en musikalisk 

process. Då gör man det lättast genom att göra det själv, alltså spela tillsammans. Hans 

tolkning av kursplanen är att ensemble är det viktigaste momentet i musikundervisning, 

mycket är baserat kring det. Han anser att man lär sig på absolut bästa sätt när man får göra 

någonting och träna praktiskt. Han kan inte lära dem allt på den tid de har, men ser 

ensemblespelandet som en introduktion i de olika instrumenten. Han går igenom dem och alla 

ska få möjlighet att prova trummor, bas, piano, gitarr och sång och lära sig grunderna. 

Förutom själva instrumenten tycker han att de lär sig rytm, samarbete, lyhördhet och 

finmotorik. När han ska bedöma dem i deras spelande för han anteckningar om vem som har 
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spelat vad och om det har skett någon utveckling. Mycket av det går på rutin också, han följer 

dem från årskurs 7 till 9 och ser hur deras musikaliska kunskap och färdighet utvecklas. I de 

flesta fall syns en klar skillnad mellan sjuan och nian när det gäller att spela i grupp. Han har 

inga praktiska prov i musik men ser det också som att han testar dem varje lektion, dock inte 

individuellt utan i form av spelande tillsammans med andra.  

Leifs elever tycker att ensemblespel är roligt och det är alltid det som de helst vill göra. De 

brukar också skriva i utvärderingar att de känner att de utvecklas i att spela instrument. Han 

har nyligen börjat låta eleverna i större utsträckning välja vilket instrument de vill spela men 

samtidigt uppmanat dem till att prova alla, vilket innebär att de själva får hålla reda på vad de 

har spelat. I och med detta har han märkt att vissa elever fastnat för vissa instrument för att de 

fortsätter välja det och då ser han hur det går bättre och bättre för varje gång. Han brukar 

förespråka att de ska hjälpa och visa varandra och ser att det sker ibland om det är enkla 

problem, men oftast kommer de till honom. Han ser inte elevers olika förkunskaper som ett 

problem i ensemblesituationer, eftersom han jobbar med olika svårighetsgrader, alltså att på 

varje instrument ett enkelt och ett svårt komp, så att de kan välja det som passar en bäst. Om 

eleverna i ett tidigt skede klarar av det enkla kompet utan problem uppmanar han att prova det 

svåra. Det brukar gå att hitta någonting på alla instrument för att de ska få en utmaning. 

 

Lärarens roll 

Leif brukar försöka ge eleverna så mycket information som möjligt i början när en låt ska 

spelas. Han ser till att ha en ordentlig genomgång, spela upp låten och gå igenom alla 

instrument. Sedan får han gå runt och hjälpa där det behövs mer information. I början av 

ensembleperioder kan det behövas mycket hjälp, men ju mer det har spelat desto mindre 

behövs det. När de har övat på sina instrument och ska spela upp tillsammans börjar han med 

att hjälpa gruppen medan de spelar genom att peka på ackorden på tavlan, sjunga med 

sångaren och dirigera trummisen. När han märker att det börjar gå bra drar han sig tillbaka 

gradvis och till exempel slutar sjunga och visar bara på tavlan. Nästa steg kan vara att sluta 

visa på tavlan och bara ropa ut när låten övergår i en ny del. Slutligen får de spela helt själva.  

Eleverna har ganska stor valfrihet både vad gäller instrumentval och låtar. De får välja 

instrument samtidigt som han uppmanar dem till att prova allt, vilket han tycker fungerar bra. 

Han är alltid öppen för låtförslag vilket han är tydlig med. Får han inga förslag från någon 
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klass väljer han själv och påminner klassen om att de får ge förslag. Han ser att det gör 

eleverna betydligt mer intresserade om de får välja själva.  

Ensemblelektioner läggs upp så att eleverna får öva enskilt eller i mindre grupper på sina 

instrument, sedan samlas de alla och spelar den tillsammans. Det brukar ta två lektioner. Han 

tycker att denna metod fungerar bra utifrån de förutsättningar som finns på skolan i form av 

instrument och utrymmen. Att dela in i mindre ensemblegrupper skulle inte fungera eftersom 

det bara finns ett trumset och ett fullt utrustat rum, så att spela tillsammans i halvklass är det 

som fungerar bäst för honom. Den metod han använder nu har han provat sig fram till genom 

åren. Han trivs med att ha en ledande roll i ensemblespelet och tycker att det ger bäst resultat. 

 

Lasse – ett stöd i grupprocessen 

Elevernas lärande 

Lasses musikundervisning består till ungefär 75 % av praktiskt spelande och cirka hälften rent 

ensemblespel. En stor anledning till att ha mycket spelande tycker Lasse är att mycket av dess 

innehåll finns i kursplanen för musik. Han tycker att kursplanen är det viktigaste redskapet att 

använda sig av för att inkludera så mycket som möjligt av det eleverna ska kunna. Alla bitar 

kommer med, såsom ackord och rytm. Han brukar också kombinera ensemble med pop- och 

rockhistoria och då låta eleverna spela låtar från historien. Det anser han ökar deras kännedom 

om musikhistoria och olika musikgenrer jämfört med om de bara går igenom det teoretiskt. 

Man får också med musiklyssning i ensemble eftersom eleverna alltid lyssnar på låtarna innan 

de spelar. Ensemblegrupperna i årskurs 8 och 9 får ofta lista ut själva hur låten ska spelas och 

behöver då lyssna in sig på låten noga hur instrumenten ska spelas, takt, tempo och sådant. Då 

får de också skriva ut det de behöver och ha allting klart innan de börjar spela. Om de sedan 

stöter på problem under processens gång kanske de måste lyssna på låten ytterligare och 

organisera det i gruppen så att det fungerar. Där kan också han komma in som stöd och hjälp 

och diskutera med dem vad problemet är och vad som går att göra åt det. Då blir det en 

process där de får ta mycket eget ansvar, och det ser Lasse att de lär sig mycket av. 

Lasse bedömer ensemblespelet genom att titta på dem individuellt och uppmanar till att prova 

olika instrument med hänvisning till betygskriterierna, som sitter uppsatta på väggen i 

musiksalen. Det brukar eleverna ta till sig, speciellt de som strävar efter de högre betygen. 
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Han brukar ha en grundkurs i musikteori i årskurs 6 eller 7 som innehåller den teori som har 

koppling till det de gör praktiskt. När det sedan används i ensemblespelet blir det dels lättare 

att förstå, och det hamnar i en konkret situation och fastnar därför hos många av eleverna. 

Utvärderingar som eleverna gör visar att de flesta tycker att de lär sig musik och blir bättre på 

de olika instrumenten av att spela tillsammans. Elevernas olika förkunskaper och 

förutsättningar brukar inte vara något större problem men märks av ibland. Lasse menar att 

man får individualisera undervisningens gång och anpassa efter förmåga. Skolan som Lasse 

arbetar på är en mångkulturell skola där vissa elever har bristfälliga språkkunskaper. De 

eleverna behöver ofta mer hjälp och det uppmärksammar han. En grundregel för honom är att 

lägga mest tid för de som det går trögt för. Musiksalen på skolan är alltid öppen under skoltid 

mellan lektioner, och även när ungdomsgården är öppen. Det gör att de som behöver öva 

extra, men inte har instrument hemma, får möjlighet till det. Det har också lett till att elever 

bildar band och spelar tillsammans på fritiden. 

 

Lärarens roll 

Den roll som Lasse helst vill ha i elevernas ensemblespel är ett slags rådgivande coach, att de 

sköter det mesta själva och frågar efter honom när de helt har kört fast. Då kan han gå till dem 

och i lugn och ro diskutera hur de ska gå vidare. Han tycker också att det till ganska stor del är 

den rollen han har, men att det kan bli stressigt ibland, om det till exempel är tre grupper i var 

sitt rum och alla behöver hjälp samtidigt, vilket händer ibland. Men i stort sett trivs han med 

rollen att gå mellan grupper och ledsaga dem genom ensemblespelet och hjälpa dem när det 

blir problem. 

När de spelar i mindre grupper brukar han vanligtvis dela upp grupperna utifrån hur han 

känner eleverna. Han brukar variera mellan att låta eleverna välja låtar och att han gör det. 

Han tycker att det är bra att han väljer ibland eftersom han då kan ta låtar som innehåller de 

saker han vill att de ska lära sig. Det går också snabbare att komma igång om han har en låt 

förberedd. Nackdelen kan dock vara att många inte vill spela just den låten. Om det till 

exempel är ensemblespel i helklass så kanske tio elever blir väldigt omotiverade på grund av 

låtvalet. Detta har hänt Lasse många gånger, och då är han mottaglig för förslag och kollar om 

de kan ta någon annan. 
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Att dela in i mindre grupper och låta dem öva självständigt är något han tycker fungerar för 

elever i årskurs 8 och 9, men i årskurs 6 och 7 brukar hela gruppen spela tillsammans, och han 

fungerar som orkesterledare. Då börjar han med att gå igenom varje instrument i låten och 

sedan får de öva själva på det de ska spela. Då går han runt och hjälper dem enskilt med det 

som behövs. De håller på med samma låt i två eller tre lektioner, och det avslutas med att alla 

spelar den tillsammans tills han tycker att de sätter den. 

 

Resultatanalys 

Samtliga informanter ser ensemblespel som en essentiell del av musikundervisningen. Leif 

och Lasse hänvisar båda till kursplanen och betygskriterierna för att betona vikten av att spela 

tillsammans och motivera ensemblespelet. Torbjörn nämner varken kursplan eller 

betygskriterier, men tar upp element därifrån som viktiga delar av ensemblespelet, såsom 

timing, ackord och rytm. Torbjörn skiljer sig från de andra två i och med att han undervisar i 

klasser som har musik som vald inriktning. Hans fokus ligger mycket på att hitta svänget 

tillsammans och finslipa helheten på ett mer djupgående sätt än Leif och Lasse. Han nämner 

ingenting om att lära sig instrumenten genom ensemblespel utan fokus ligger på att eleverna 

lär sig samspel i grupp, sväng och kvalitetstänk. Leif och Lasse använder ensemblemomentet 

som ett sätt att lära eleverna grunderna i instrumenten. Grundtanken är dock densamma; 

ensemblespelet ger eleverna mer kunskaper och färdigheter i musik än någon annan form av 

undervisning.  

Detta med kvalitetstänk och samspel i gruppen är något som också Lasse pratar om och han 

ser det som en lärorik grupprocess för de elever i årskurs 8 och 9 som delas in i mindre 

grupper, där de tillsammans kan komma fram till hur de ska göra för att resultatet ska bli 

bättre. Torbjörn pratar dock om denna process som en grundläggande och väldigt viktig del i 

ensemblespelandet medan Lasse lägger vikten på att de lär sig grunderna i musik. Leif nämner 

samarbete som någonting de lär sig av ensemblespelet men tar inte upp det som en del i 

processen som Torbjörn och Lasse gör. Om man med detta i åtanke ser på Leifs roll som 

lärare, det vill säga en ledande, styrande lärare som leder hela gruppen, kommer samarbete 

och kommunikation elever emellan i skymundan när den lärarrollen praktiseras. Det blev 

också uppenbart av mina observationer att på Leifs lektioner, och även Lasses lektioner där 

han hade en ledande roll i helklass, förekom betydligt mindre samarbete, kommunikation och 

internt lärande bland eleverna.  
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Jag har under mina observationer lagt märke till två olika typer av roller som läraren har i 

ensemblespel. Samma roll kan ta sig i uttryck på olika sätt, men generellt kan man kalla dem 

hjälpande och styrande. Den hjälpande innebär att eleverna får arbeta tillsammans i en mindre 

grupp och tillsammans styra processen framåt. Läraren finns där som stöd när det blir problem 

och hjälper dem lösa problemet. Om eleverna inte kommer någonstans för att de inte är 

motiverade eller inte tar uppgiften på allvar, styr läraren upp så att de kommer på rätt väg, 

men det är ändå gruppen som tillsammans ska nå resultatet och får fortsätta jobba själva efter 

att läraren har hjälpt eller styrt upp dem. Grupperna har i dessa fall bestått av 5-6 elever. Den 

styrande rollen innebär att läraren är ledaren hela tiden och processen består av två faser: 

övningsfas och uppspelningsfas. I övningsfasen får de självständigt eller i mindre grupper öva 

på sina respektive instrument så att de känner sig säkra på låten för sig själva. Läraren hjälper 

varje elev individuellt när det behövs. Här kan man säga att läraren tar en hjälpande roll i 

övningsfasen, men han är ändå den som bestämmer när det är dags att gå vidare. I 

uppspelningsfasen, när hela gruppen spelar låten tillsammans, är det läraren som bestämmer 

när de ska börja, när de behöver upprepa någon viss del, hur snabbt de ska spela, hur det ska 

arrangeras och sådant. Han bestämmer också när de sätter låten tillräckligt bra för att avsluta 

den. Leif, som är den enda av informanterna som enbart håller sig till den styrande rollen, 

nämner dock i intervjun att han sakta drar sig tillbaka allt eftersom, så målet är ändå att de ska 

klara sig själva så mycket så mycket som möjligt vid själva uppspelningen.  

Lärarrollerna skilde sig mellan informanterna både hur de agerade under observationerna och 

hur de uttryckte sina egna roller i intervjuerna. Torbjörn hade uteslutande en hjälpande roll 

där eleverna fick väldigt mycket självständighet. Han har som framgår av intervjun stort fokus 

på kvalitetstänk, samspel och sväng. Med tanke på det verkar denna typ av lärarroll och 

elevuppdelning helt rimlig då de tillsammans i en mindre grupp själva, men med viss hjälp av 

läraren, lättare kan komma fram till dessa saker än om de är en större grupp som är styrda av 

en lärare. Torbjörn nämnde att han brukar ha diskussioner med eleverna om vad det är som 

gör att ett band låter bra och inte, det vill säga kvalitetstänk. Om de får en förståelse för detta 

kan de sedan tillsammans öva upp samspelet utifrån det. Eftersom han jobbar på en skola med 

särskild musikinriktning dit eleverna har sökt och valt att specialisera sig på musik är också 

förutsättningarna annorlunda jämfört med andra skolor. Fokus på att få fram ett resultat med 

kvalitet är mycket större. I de klasser Leif och Lasse undervisar kan det räcka med att 

eleverna är någorlunda samspelta och förstår låtens struktur medan Torbjörn har betydligt 

högre krav än så. I observationerna jag gjorde i hans klasser hördes låtar som var mitt i 
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övningsstadiet, men med en kvalitet som skulle ha ansetts vara färdigt i Leif och Lasses 

klasser. På en sådan nivå är den hjälpande lärarrollen den mest lämpliga. Leifs och Torbjörns 

undervisningsmetoder och lärarroller är alltså väldigt olika, medan Lasse hamnar någonstans 

mittemellan då han varierar och använder sig av olika metoder beroende på elevgruppen. I en 

av Lasses klasser som observerades, som var i årskurs 6, hade han en tydligt styrande roll i 

likhet med Leif. I intervjun antydde han att det hade med mognad och ansvarstagande att 

göra, att de inte är redo att vara självstyrande förrän i sjuan eller åttan. Torbjörn nämnde 

också att han brukar ha den styrande rollen under ensemblelektioner i årskurs 7 när eleverna 

är nya för att introducera dem till ensemblespelandet. De byter alltså roll när de tycker att 

eleverna är redo för det. Leif håller sig till en styrande roll hela tiden och menar att det mest 

har med tillgång till instrument och lokaler att göra. Alla observationer har stämt väl överens 

med intervjuerna vad gäller lärarnas roller och undervisningsmetoder. 

Alla tre informanter var överens i intervjuerna om att individanpassning är nyckeln till att 

hantera elevers olika förutsättningar och förkunskaper. I observationerna var detta något som 

bara märktes tydligt på Leifs lektioner, där han hade förberett två olika sätt att spela med olika 

svårighetsgrader på varje instrument. 
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Diskussion 

Innan jag startade denna undersökning hade jag samlat på mig viss erfarenhet av att både 

observera ensemblespel och att själv undervisa i det. Det gav mig två olika sätt att se på hur 

man kan göra när elever ska spela tillsammans men inget brett perspektiv. Mina första 

erfarenheter var av mindre självständiga grupper som spelade med ganska sporadisk 

inblandning från läraren. När jag sedan bytte skola fick jag erfara motsatsen, en helklass eller 

halvklass styrd utan att jobba själva, ständigt bevakade av läraren som bestämmer allt. Jag 

reflekterade inte så mycket över alternativ till det jag hade sett men däremot lite över för- och 

nackdelar och vilken metod jag eventuellt ville använda i min undervisning. Jag har alltid 

tyckt, både före och efter undersökningen, att en eftersträvansvärd roll att ha i detta är en 

hjälpande roll där eleverna till ganska stor del klarar sig själva. Det visade sig bero mycket på 

elevgruppen hur lätt det var att uppnå, vilket också visade sig i undersökningen.  

 

Kollektiv kunskap 

Bereiter och Scardamalia skriver om egenskaperna hos en bra läromiljö och en kollektiv 

kunskap som bildas när de lärande stöttar och hjälper varandra (Bereiter m. fl. 1993) Detta 

tänk är något som Torbjörn använder sig av i sin undervisning enligt det han beskriver. Målet 

att det ska sitta ihop, att de ska hitta svänget tillsammans, uppnås genom detta spelande 

tillsammans och inte genom att en lärare bestämmer allt de ska göra. Etienne Wengers 

beskrivning av musikundervisningen som en praktik där lärande är en integrerad beståndsdel 

stämmer överens med Torbjörns beskrivning av sin undervisning (Wenger, 1998). Eleverna i 

dessa grupper lär på samma sätt som populärmusiker gör i Lucy Greens forskning. Enligt 

denna forskning verkar populärmusikerna lära sig mer i sina nuvarande musikaliska 

konstellationer än vad de gjorde under sina instrumentallektioner i skolan, som de beskriver 

som icke-konstruktiva (Green, 2002). Lärandet som sker i ensembleundervisning likt den som 

Torbjörn bedriver är alltså enligt denna forskning betydligt mer meningsfull vad gäller 

elevernas förståelse och färdighet. Leif och Lasse delar också tydligt denna syn på lärande och 

kopplar den till kursplanen när de menar att kursplanens mål bäst nås av att träna praktiskt 

och spela tillsammans. Under mina observationer tyckte jag mig se att en kollektiv kunskap 

höll på att utvecklas i grupperna, det vill säga den kollektiva kunskap som Bereiter och 

Scardamalia menar att eleverna utvecklar när de hjälper och stöttar varandra (Bereiter m.fl. 
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1993). Från att de pratade med varandra om hur de skulle spela till att de spelade som de sagt 

syntes att de tillsammans som en helhet förstod låten de spelade. Detta var dock bara tydligt i 

de mindre grupper där läraren hade en hjälpande roll eftersom de där fick mer utrymme att 

kommunicera med varandra och hjälpa varandra när de var fördelade så.  

 

Resultatinriktad musikundervisning 

Eftersom Torbjörn är lärare för klasser som har musikinriktning skiljer han sig från de andra 

på flera sätt. En tydlig skillnad är inriktning på resultatet. I resultatanalysen nämnde jag hur 

Torbjörn har betydligt högre krav på resultatet än de andra. Det man kan fråga sig är om en 

strävan efter ett resultat där en låt framförs klockrent utvecklar eleverna mer. Ericsson och 

Lindgren (2010) jämför den resultatinriktade ensembleundervisningen med ”toppande” i 

lagsporter, en jämförelse som jag till viss del kan förstå men inte hålla med om fullt ut. Jag 

har tidigare både sett och hållit i lektioner där till exempel elever som är bra på gitarr får spela 

elgitarr vilket gör att de hörs mer, och därmed blir resultatet bra. Min erfarenhet av detta är att 

eleverna tycker att ett bra resultat, det vill säga en bra uppspelning av en låt, är mycket 

viktigare än vad de har lärt sig under lektionen. Det ger dem ökad motivation till musikämnet 

om gruppen presterar bra tillsammans. En resultatinriktad ensembleundervisning behöver 

därför inte vara fel, snarare bör man alltid sträva mot ett tillfredsställande resultat oavsett 

vilket fokus man har. Däremot är det nog inte bra att alltid se resultatet som det viktigaste och 

sätta i system att premiera de bäst presterande eleverna då det kan leda till att de andra 

eleverna inte lär sig någonting alls. Dock kan både resultatet och elevernas självförtroende 

drabbas om man sätter elever som är nybörjare på betydande positioner. Det tror jag dock 

man som lärare kan lösa genom att förenkla så att ett instrument som framträder och är 

betydelsefullt för ljudbilden kan spelas av även nybörjarelever, som Leif gjorde med sina 

olika svårighetsgrader på instrumenten. Som musiklärare tror jag det är viktigt att man kan 

anpassa uppgifterna till elevernas kunskapsnivå så att alla kan bli delaktiga i en grupp.  

Både Lasse och Leif underströk att de är noga med att eleverna ska prova på olika instrument 

och inte bara de instrument de kan spela, men också att de får ta ansvar över detta själva och 

till stor del välja vad de ska spela. Torbjörns fokus på att hitta timing och sväng tillsammans 

och ”kicken” som uppstår när det uppnås, tyder på att han är betydligt mer resultatinriktad än 

de andra. Han hade inte heller fokus på att eleverna ska prova olika instrument, vilket kan 

göra att eleverna spelar det de kan, och därmed blir resultatet bättre. I sådana musikklasser 
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finns det nog en poäng med att vara resultatinriktad eftersom eleverna är så pass drivna och 

intresserade att deras lärande gynnas av höga krav. Elevernas lärande kan alltså skilja sig 

beroende på hur mycket fokus läraren har på resultatet. 

 

Lärarrollen och elevernas lärande 

Informellt lärande mellan elever är något som jag alltid har tänkt på som en grundläggande 

faktor i ensemblespel. För mig verkar det naturligt i en kreativ estetisk grupprocess att 

deltagarna lär sig av varandra under processens gång. Det visade sig under observationerna att 

det beror väldigt mycket på hur aktiviteten är utformad hur mycket informellt lärande som 

förekommer. Under de lektioner där eleverna var uppdelade i små grupper av 5-6 personer 

(alla Torbjörns lektioner och Lasses lektioner med årskurs 8) var internt lärande, samarbete 

och hjälpande en del av övandet som förekom ofta och förde processen framåt. Grupperna 

verkade sammansvetsade och det verkade tydligt för dem att det var en grupprocess de höll på 

med. De som spelade i helgrupp (alla Leifs lektioner och Lasses lektioner med årskurs 6) satt 

vid sina enskilda instrument och övade på det de skulle göra. De enstaka tillfällen då de 

hjälpte och lärde varandra kan jämföras med elever som hjälper varandra till exempel med 

uppgifter på matematiklektioner, att den som hjälper gör den andra en tjänst och sedan kan 

denne komma vidare med sitt. Vissa av gångerna var det dessutom läraren som bett dem 

hjälpa varandra. I de mindre grupperna blev det informella interna lärandet ett naturligt sätt att 

komma framåt i processen. Åsa Bergman (2009) beskriver från sina observationer hur 

eleverna intar roller som liknar gesäll och lärling när eleverna hjälper varandra. Det beskrivs 

som en medveten strategi att öva på svåra delar eller testa ackord när läraren pausar för att ge 

instruktioner. Dessa ensemblegrupper var i helgrupp. Det skiljer sig tydligt från mina 

observationer från helgrupperna där det inte alls var någon strategi utan bara något som 

skedde sporadiskt. Snarare var det i de mindre grupperna det var en medveten strategi 

eftersom det var det som förde dem framåt. Informellt lärande och samarbete mellan elever 

var alltså en betydande faktor endast i de små ensemblegrupperna. Det var alltså denna faktor, 

det informella lärandet, som var det enda i observationerna som skilde sig markant hos 

eleverna beroende på vilken roll läraren hade. 

Varför är det då så tydlig skillnad i kommunikationen mellan eleverna på dessa lektioner? Ett 

svar kan vara att det beror på gruppens storlek. Gruppens sammanhållning blir större i en liten 

grupp och man är inte lika mycket individ som en del av ett sammanhang, och man kan lättare 
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föra samtal med hela sin grupp om den är liten. En annan anledning kan vara lärarens roll i 

processen. Om läraren tar ett steg tillbaka och inte gör så tydligt att det är han eller hon som 

leder processen kan eleverna på ett starkare sätt känna att det är deras uppgift som grupp att 

driva arbetet framåt och att de får klara sig själva. På så sätt liknade de mindre grupperna där 

läraren hade en hjälpande roll ett band i replokalen, medan det i de större grupperna där 

läraren styrde kändes mer som att de gjorde en skoluppgift på en lektion. Trots att uppgiften 

görs i grupp i de lärarstyrda lektionerna syntes tydliga drag av den lärlingstradition som 

Westerlund (2006) beskriver. I alla dessa fall var det läraren som hade valt låten och sätten 

den skulle spelas på. När de hjälpte varandra i de större grupperna handlade det uteslutande 

om att visa varandra det som läraren redan hade visat dem, alltså var det lärarens instruktioner 

som räknades. I de mindre grupperna handlade det oftare om att diskutera fram sätt att komma 

vidare, vilket inte nödvändigtvis behövde ha något att göra med vad läraren hade instruerat 

tidigare. De mindre grupperna innehöll alltså en hel del egen kreativitet, vilket de andra inte 

gjorde alls. Här visade sig tydligt den kollektiva kunskap som Bereiter och Scardamalia 

(1993) beskriver och även läraren som en expertisinnehavande deltagare. Jag tror att 

skillnaderna har att göra med både storleken på gruppen och lärarens roll, men framför allt det 

sistnämnda. Rent hypotetiskt kan en lärare styra en mindre grupp till hundra procent på 

samma sätt som Leif och Lasse styrde de större grupperna och då skulle det förmodligen bli 

samma fokus på läraren och mindre på gruppen. Därför tror jag det har mycket att göra med 

vilket utrymme läraren lämnar till eleverna att tänka själva och ta initiativ till samarbete. Det 

skiljer sig dock hur mycket utrymme som läraren kan ge och hur mycket det gynnar 

processen. Lasse nämnde att han låter dem jobba mer självständigt i mindre grupper först i 

årskurs 8 och 9 eftersom de generellt är mer mogna för det då. Antagligen är de också mer 

benägna att samarbete på egna initiativ då. Även individer inom de åldrarna kan ju skilja sig 

väldigt mycket, så där blir det upp till läraren att bedöma vilka som behöver mer styrning och 

vilka som snarare lär sig mer av att styras mindre.  

 

Personliga reflektioner 

Denna undersökning har breddat min syn på ensemblemusicerandet och musikläraryrket 

överhuvudtaget. Jag skrev i min inledning att det är värt att fråga om detta 

undervisningsmoment överanvänds, och om det ibland spelas för spelandets skull. Resultatet i 

min undersökning tyder på att så inte är fallet. Lärarna är mycket tydliga med att de baserar 
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lektionerna på kursplan och mål som ska uppnås. Jag påpekade också att ensemblespel bara är 

ett av de sätt som finns för att få förståelse för och färdighet i musik. Jag vill rätta mig själv 

även där. Det finns förstås andra sidor av musikundervisning och andra undervisningsmetoder 

att använda för att få med alla delar av kursplanen, men jag tycker att både intervjuerna och 

observationerna visar att ensemblespel är den allra viktigaste delen eftersom den innefattar så 

många aspekter av musiken i stort. När jag själv ska arbeta som musiklärare tror jag att jag 

kommer att ha ensemblespel som grund och bygga mycket av undervisningen på det. Detta 

har fått mig att fundera mer på hur jag själv vill lägga upp ensembleundervisning och vilken 

roll jag vill ha i den. Jag tror att den ”rådgivande coachen” som Torbjörn och Lasse visade 

tydliga exempel på är något att sträva efter eftersom det där finns mer möjlighet för kreativitet 

och informellt lärande bland eleverna. Detta så länge man är vaksam på i vilka fall det är 

konstruktivt, eller ens möjligt. Att bara ha en hjälpande roll är nog ingenting man börjar med 

utan något som kommer när tiden är mogen. Att styra hela gruppen är nog ett bra sätt att 

introducera hur det går till att spela tillsammans. Det beror även på gruppens storlek och 

skolans tillgång till instrument och lokaler.  

 

Reliabilitet och validitet  

Jag har använt mig av kvalitativa metoder och besökt tre olika skolor vilket begränsar 

generaliserbarheten då det blir svårt att säga om resultatet kan appliceras på musiklärare i 

stort. Att alla intervjuer och observationer är gjorda i samma kommun kan också ha påverkat 

resultatet då Sveriges skolor vid tillfället undersökningen gjordes var kommunalt styrda. En 

lärares val av undervisningsmetoder kan påverkas ganska mycket av de ramfaktorer och 

förutsättningar som råder, och därför vet man aldrig hur det kan skilja sig mellan olika 

kommuner. Dock har undersökningen omfattat det område jag ämnade undersöka. 

När jag skulle bearbeta det som skrivits under observationerna upptäckte jag en viss 

begränsning i reliabiliteten hos anteckningarna. Vissa av dessa beskriver händelser som sker 

mycket snabbt vilket gör att de också blev nedskrivna snabbt så att jag skulle kunna observera 

så mycket som möjligt. Det kunde ibland ge en otydlig bild av vad som skett. Jag kunde alltid 

koppla anteckningen till någon slags minnesbild och kombinera dessa, men jag vet också av 

erfarenhet att minnet inte alltid är pålitligt. Jämfört med intervjuerna där jag fick allt ord för 

ord var detta en betydligt mindre säker metod. Det säkraste för att behålla allt jag observerade 
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hade varit att filma allt med videokamera, men då hade det inte varit lika stor chans att alla 

hade gett sitt samtycke och inte heller att de hade agerat naturligt och som de brukar. 

 

Förslag till vidare forskning 

Denna studie har stort fokus på lärarens perspektiv. Det skulle vara intressant att forska kring 

samma område, men ur elevernas synvinkel. Man skulle genom enkäter och/eller intervjuer 

kunna ta reda på vad de själva anser att de lär sig av att spela tillsammans, vad lärarens roll i 

ensemblespelandet ska vara, vilka gruppindelningar som fungerar bäst osv. Vad är roligast, 

vad lär de sig mest av, vad ger bäst resultat? Detta skulle kunna kombineras med 

observationer som i denna undersökning för att jämföras med elevernas svar. 
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Bilaga 1 

Observationsschema 

      Datum 

Observatör: 

 

Tidpunkt: 

 

Plats: 

 

Placering i klassrummet: 

 

Årskurs: 

 

Antal närvarande: 

 

Hur startas lektionen? 

 

Vilken/vilka låt/låtar spelas och vem har valt dem? 

 

Hur delas eleverna upp? 

 

Hur tilldelas eleverna instrument? 

 

Hur bevakar läraren elevernas spelande? 

 

Hur mycket/på vilket sätt styr läraren elevernas spelande? 

 

Hur interagerar eleverna med varandra? 

 

Hur avslutas lektionen? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

Hur mycket av undervisningen består av ensemblespel på ett läsår? 

 

Hur brukar du lägga upp ensemblespel med elever? (Varför lägger du upp det så?) 

 

Vad är huvudsyftet med ensemblespel för dig? 

 

Hur viktigt är momentet ensemble i din undervisning? 

 

Vad ser du att spelandet i grupp ger eleverna för kunskaper och färdigheter? På vilket sätt 

utvecklar det deras musikaliska förmåga?  

 

Vilka problem upplever du att det finns med ensemblespel som undervisningsform? 

 

Hur bedömer du deras kunskapsutveckling och färdighetsutveckling? Hur hjälper du dem att 

gå vidare i detta? 

 

Hur arbetar du med noter, gehör och ackord och teori i ensembleundervisningen? Hur mycket 

av dessa saker lär de sig av att spela tillsammans? 

 

Vad är elevernas upplevelse av ensemblespel? Är det något de vill hålla på med? Vad 

upplever de själva att de lär sig av det? 

 

Vilken roll föredrar du att ha i ensemblespelet och varför? 
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Hur mycket brukar eleverna få bestämma själva? Instrumentval, låtar och dylikt. Vilken 

betydelse har det för deras lärande? 

 

Hur mycket självständighet har eleverna när de spelar tillsammans? Vilken betydelse har det 

för deras lärande? 

 

Hur mycket lär eleverna sig själva och av varandra utan någon större påverkan av läraren i en 

sådan här undervisningsform? Finns det nackdelar med det? 

 

I vilken utsträckning får de välja vilken musik de ska spela? Varför? 

 

Vilken betydelse upplever du att det har hur stor gruppen är? Hur påverkar det elevernas 

lärande? 

 

Brukar du dela upp i mindre grupper eller låta dem spela i helgrupp? Varför? Vad blir 

skillnaden? 

 

Vilka olika varianter av ensemblespel har du provat genom åren? Vilken fungerar bäst och 

varför? 

 

Hur hanterar du elevers olika förkunskaper och färdigheter när de ska spela i grupp? 

 


