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Sammanfattning 
 
Syftet med mitt arbete är att undersöka elevers inställning till sitt lärande under 
ensemblespelet i musikundervisningen relaterat till deras erfarenheter av fritidsmusicerande. 
Skiljer sig synen på ensemblespelet beroende på arten av elevens fritidsmusicerande? Får alla 
elever en chans att utvecklas i sitt musicerande? Spelar valet av låtar in i elevernas syn på 
momentet? Jag har i första hand använt mig av en kvalitativ studie, där jag intervjuat elever 
om deras uppfattningar av ämnet. De resultat jag fick fram visar på att de elever jag intervjuat 
som på fritiden musicerar i grupp inte ges samma förutsättningar att utvecklas under skolans 
ensemblespel, som de elever som endast musicerar på egen hand eller de elever som inte alls 
musicerar. Angående låtrepertoaren så anser eleverna att låtarna fungerar, men de elever som 
på fritiden spelar i grupper efterlyser större genrebredd och svårare material. I diskussionen 
har jag analyserat resultatet utifrån vad tidigare forskning visat, och även diskuterat utifrån 
mina egna erfarenheter och min kommande roll som lärare. Jag diskuterar även om den stora 
skillnaden i hur olika elever får möjlighet att utvecklas under ensemblespelet ligger i om de är 
vana vid en formell- eller informell lärandesituation, eller om de har vana av att spela i grupp 
eller enskilt. 
 
Sökord: musikdidaktik, elevers utveckling, genrepreferenser 
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Inledning 

 

 

Det var under högstadiet som mitt intresse för musik verkligen började växa fram. Jag hade 

några år tidigare fått upp ögonen för The Beatles och på den vägen upptäckt, och börjat plinka 

på, mina föräldrars gamla akustiska gitarr som stod i ett hörn och samlade damm. Det var 

dock inte förrän under högstadiet som jag verkligen blev fångad av att inte bara lyssna på, 

utan att även spela musik tillsammans med andra. Det som fick mig att verkligen gå igång var 

ensemblespelet i vår musikundervisning. Även fast jag då just börjat lyssna på hårdrock, och 

det var det som gällde för mig, så tyckte jag att hela processen med att repa in en låt i samspel 

med andra var otroligt häftig, och då spelade det inte riktigt någon roll vad det var vi spelade. 

Detta kom dock att ändras lite smått, ju mer jag satt hemma efter skoltid och lärde mig nya 

hårdrocksriff på min nyinköpta elgitarr. Till sist gav inte ensembleundervisningen mig så 

mycket, eftersom jag inte ville lära mig spela veckans senaste ”radio-hit”, utan istället spela 

någon låt av till exempel Metallica. 

 

Enligt mig så handlar musikutövande till största delen om samspel mellan människor. Man 

kan spela musik på egen hand, men av egen erfarenhet så tycker jag inte att det är lika kul i 

längden och man lär sig inte lika mycket utan den interaktion, och kunskapsutbyte, man har i 

en grupp. Efter mina VFU1-erfarenheter har jag dock insett att många elever inte delar min 

åsikt, utan oftast ser på ensemblespelet endast som ett nödvändigt moment i 

musikundervisningen. Jag har fått för mig att de elever som minst av allt uppskattar 

ensemblespelet är de som utanför skolan, på egen hand, spelar i något slags informellt band. 

De är vana att själva få välja vad de ska spela, utan att någon annan säger åt dem vad som 

gäller. De är även vana att få spela med vilka personer de vill spela med, vilket de inte alltid 

får i en formell klassrumssituation. 

 

Dessa funderingar var vad som fick mig att vilja skriva mitt arbete om elevers syn på 

ensemblespel beroende på art av fritidsmusicerande. Kan man hitta samband mellan elevers 

syn på momentet och deras val av fritidsmusicerande, eller är det bara något som jag fått för 

mig? Om jag upptäcker ett sådant samband under arbetets gång så tror jag att det kommer ha 

stor betydelse för mitt framtida pedagogiska handlande i klassrummet. Genom att kunna 

                                                 
1 VFU = Verksamhetsförlagd utbildning – det vill säga lärarstuderandens praktik 
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härleda elevers olika inställningar till ämnet beroende på deras fritidsmusicerande, så blir det 

förmodligen enklare att till viss del anpassa delar av upplägget på undervisningen från individ 

till individ.  

 

I den nationella kursplanen för musik står det att ”skolan skall i sin undervisning i musik 

sträva efter att eleven utvecklar kunskaper på instrument och i sång som en grund för 

musicerande enskilt och i grupp och för fortsatt självständig vidareutveckling i musik” 

(Skolverket, 2000:42). Det som slog mig är om alla elever verkligen uppnår detta mål, samt 

andra som är satta för detta moment i ämnet musik? Vissa elever är redan verkligen skickliga 

inom musik, och var ligger i så fall utmaningen? Hur kan en elev som är väldigt duktig på 

instrumentspelande utvecklas i sitt lärande? Får alla elever samma chanser att utvecklas eller 

känner sig vissa som de kommer i skymundan och inte får samma uppmärksamhet från 

läraren för att de är ”för bra”? 
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Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka ett antal elevers inställning till sitt lärande under 

ensemblespelet i musikundervisningen relaterat till deras erfarenheter av fritidsmusicerande. 

Jag ska sedan diskutera resultaten i förhållande till musikundervisningens nationella mål. 

 

 

Frågeställningar 

 

- Hur skiljer sig synen på ensemblespelet beroende på arten av elevens 

fritidsmusicerande? 

- Hur resonerar eleverna om sina chanser att utvecklas i sitt musicerande? 

- Hur spelar valet av låtar in i elevernas syn på momentet? 
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Litteraturgenomgång 

 

 

Det har skrivits mycket inom många av de områden som rör ensemblespel, eller musicerande i 

grupp. Den litteratur och forskning jag tagit del av har dock inte riktigt behandlat de punkter 

som jag valt att undersöka, utan snarare behandlat skillnaden mellan formellt- och informellt 

gruppmusicerande. Formellt musicerande innebär att man har en lärare på plats även om det 

gäller en aktivitet utanför skoltid, som om man t ex genom den kommunala musikskolan 

spelar i en orkester- eller i ett storband. Informellt musicerande är om man spelar på egen 

hand utan lärarhjälp i t ex ett garageband. Jag har även hittat forskning som behandlar 

skillnaden mellan att musicera enskilt eller i grupp. Jag kommer här att ta upp några resultat 

som tidigare forskning redovisat. 

 

Formellt- respektive informellt lärande 

 

Studier har tidigare gjorts som undersöker skillnaderna mellan ett formellt och informellt 

lärande i musik. Till sitt examensarbete vid Musikhögskolan i Piteå, intervjuade Raju Ek och 

Ola Karlsson (2003) elever vid estetiska programmet på ett gymnasium, och även elever vid 

en musiklinje på en folkhögskola. De kom fram till att fördelarna med lärarlett arbete är att 

eleverna får chans att spela fler genrer än de skulle ha fått göra om de endast spelade på egen 

hand, och förhoppningsvis kan ensemblespelet i skolan på så sätt se till att eleverna får en 

djupare musikalisk förståelse. Läraren har i de flesta fall ett större musikaliskt kunnande och 

därmed fler verktyg gällande hur man arbetar med musik. Skillnaden med ett informellt 

lärande är att eleverna inte känner samma press att ha ett resultat färdigt inom en bestämd tid. 

Elevernas egna idéer ges även större möjlighet att få leva fritt och de får musicera utifrån egna 

genrepreferenser. Sammanhållningen inom gruppen upplevs oftast också som bättre eftersom 

man själv valt sina medmusikanter, och det blir mindre risk för konflikter. Dialogen mellan 

musikerna blir bättre och det är lättare att lära av andra som ligger på ens egen nivå, än att lära 

sig av en lärare. 

 

Anna-Karin Gullberg (2002) tar också upp dessa skillnader i sin doktorsavhandling. Hon 

menar att man i formella ensemblesituationer mycket lättare uppmärksammas för sina misstag 

vilket i sin tur leder till att man inte kan slappna av på samma sätt som i det informella 
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musicerandet. I en informell ensemblesituation löser man tillsammans de problem som 

uppstår, istället för att förlita sig på att en person ska reda upp det hela. 

 

Repertoarens påverkan 

 

Raju Ek och Ola Karlsson (2003) har i sitt arbete även intervjuat elever samt lärare om hur de 

ställer sig till ensemblerepertoaren. Båda parter anser här att repertoaren har stor inverkan på 

hur inställningen till ensemblespelandet ter sig. Eleverna menar att det är roligt att få prova 

genrer som de i vanligt fall inte skulle ha försökt sig på att spela, och det är viktigt att läraren 

tillhandahåller varierande låtmaterial. Lärarna tycker även att det enbart är positivt när 

eleverna kommer med egna förslag. 

 

Lars Lilliestam, som är lärare och forskare inom musikvetenskap ger i sin bok Gehörsmusik 

en historisk återblick på den svenska traditionen när det kommer till ensemblespelande i 

skolan, och visar att det inte alltid sett likadant ut som nu. Traditionellt har skolan varit 

motståndare till rockmusik och ungdomskultur, och ofta vänt sig mot musiken och dess 

uttryck (Lilliestam, 1995: 230). På senare år har dock detta förändrats, och idag är de flesta 

typer av musik accepterade. Trots det så är det inte ovanligt att många elever som har musik 

som största fritidsintresse ändå inte uppskattar det ensemblespelande som skolan erbjuder 

(Lilliestam, 1995:230f). Detta kan nog till stor del bero på den repertoar som eleverna 

”tvingas” spela. Ensemblespelandet i skolan är oftast också kontextoberoende, vilket innebär 

att inlärningen inte sker i samband med den praktiska verksamhet och miljö där den sedan ska 

tillämpas (Lilliestam, 1995:233). Detta kan få vissa elever att inte se helheten i vad de 

egentligen sysslar med. Det blir ungefär samma sak som att få en elev att kunna omsätta en 

andragradsekvation i en matematikbok till någonting praktiskt i det vardagliga livet. 

 

Enskild undervisning gentemot gruppundervisning 

 

Inom detta ämne har jag inte hittat någon studie som belyser synen på lärandet från en elevs 

perspektiv. Däremot har Jimmie Hällström och Kristoffer Jonsson (1999) i sitt examensarbete 

intervjuat musiklärare vid den kommunala musikskolan om vad de upplever att skillnaderna 

är. Samtliga lärare anser att den stora fördelen med enskild undervisning är att man kan 

anpassa undervisningen efter den enskilde elevens behov och utveckling. Läraren slipper även 
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situationer som kan uppstå i gruppundervisning där eleverna befinner sig på olika nivåer, 

vilket kan resultera i att medan läraren koncentrerar sig på en elevs problem riskerar de andra 

i gruppen att bli sysslolösa. Författarna, samt några av lärarna, hävdar dock att bristen på 

gruppsamhörighet och ensemblespel är en stor nackdel med den enskilda undervisningen. 

Under ensemblespel så ”tvingas” eleverna lyssna, intonera och anpassa sig dynamiskt vilket 

utvecklar deras känsla för puls och rytmik. Under enskilda lektioner blir det snarare att läraren 

inrättar sig efter elevens ofta skiftande tempo (Hällström, J & Jonsson, K, 1999:10). 

 

Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 

 

Våren 2003 gjorde Skolverket en nationell utvärdering av grundskolan. Musik var ett av de 

ämnen som utvärderades, och genom elevenkäter fick man information om elevers inställning 

till de olika undervisningsmoment som finns inom ämnet. I enkäten fanns även frågor ”om 

elevernas musikaktiviteter på fritiden, deras lyssnarvanor och konsumtionsvanor vad gäller 

musik samt om de får undervisning inom någon form av frivillig musikundervisning” 

(Skolverket, 2004:95). 

 

Något man kunde utläsa av resultatet, och som känns relevant för mitt arbete, var att det tycks 

”som om musikämnet, åtminstone som det ser ut i årskurs 9, privilegierar flickor och elever 

med musikkulturella vanor” (Skolverket, 2004:107). Eleverna framhåller även att de tycker att 

det är roligt att få spela i grupp, men många anser dock att det är ett för stort glapp mellan 

skolans musik och den rådande ungdomskulturen. Många anser att ämnet inte är modernt, och 

att genreutbudet är för smalt. Vissa elever får inte chans att visa vad de kan, eftersom deras 

typ av musik aldrig får utrymme i musikundervisningen. 

 

Undersökningen visade även att elever som på sin fritid spelar i något form av band, eller 

enskilt spelar något instrument, privilegieras mer än elever som på fritiden t ex komponerar 

musik på sin dator eller mixar låtar.  
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Teori och metod 
 
 

Teori 

 

Mitt arbete bygger till största del på de svar jag fått genom de intervjuer jag genomfört. För 

att kunna analysera dessa svar har jag använt mig av hermeneutisk tolkning, vilket förenklat 

innebär att man noggrant granskar texten för att komma fram till en mer komplett helhet. När 

det gäller forskningsintervjuer så skriver Steinar Kvale att ”forskningsintervjun är ett samtal 

om den mänskliga livsvärlden, där den muntliga diskursen förvandlas till texter som ska 

tolkas” (Kvale, 1997:49). Det är alltså en tolkning av de transkriberade texterna jag gjort, och 

jag har sökt en förståelse för vad texterna egentligen betyder. Om tolkningen och 

bearbetningen av dessa transkriberade texter, säger Kvale följande: 

 
     Tre delar kan urskiljas i denna analys. Först struktureras det ofta stora och komplexa   

     intervjumaterialet inför analysen. /---/ Nästa del består av en klarläggning av materialet så  

     att det blir tillgängligt för analys; till exempel genom att eliminera överflödigt material  

     som avvikelse och upprepningar, skilja mellan väsentligt och oväsentligt. /---/ Under själva  

     analysarbetet utvecklas innebörder i intervjun, klarläggs den intervjuades egna  

     uppfattningar och ger forskaren nya perspektiv på fenomen (Kvale, 1997:171). 

 

Jag har strukturerat mitt material redan i mina frågeställningar, och sedan gjort ytterligare 

struktureringar av resultaten. Här har jag kartlagt svaren i olika kategorier för att bättre förstå 

själv, och även för att få en överblick av vad som egentligen sägs. När jag sedan bearbetat 

materialet så väcktes vissa frågor angående vad jag egentligen såg i texterna, och det är detta 

som jag sedan redovisat. 

 

Jag är medveten om att min egen förförståelse av området påverkar mina tolkningar av 

informanternas svar. Jag ser det dock snarare som en tillgång för min egen förståelse av det 

material jag analyserar eller försöker förstå. 
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Metod 

 

Val av skola 

 

Jag har genomfört mina intervjuer på en mellanstor kommunal grundskola i Västernorrland. 

De elever som jag intervjuat går alla i årskurs nio, och även i samma klass vilket medför att 

alla haft samma möjligheter till likvärdiga musiklektioner. Anledningen till valet av skola 

berodde mycket på att jag genomfört större delen av min VFU där, och lärt känna både elever 

som lärare, vilket underlättade mycket för mig gällande tillträde till skolan samt val av 

informanter. En annan fördel var också att eleverna antagligen skulle få lättare att öppna sig 

för mig under intervjuerna, eftersom de kände mig på förhand. Om så verkligen var fallet kan 

självklart diskuteras, men som intervjuare blev det i alla fall för mig lättare att förstå vad de 

olika eleverna menade med sina svar. Jan Trost skriver att ”intervjuaren skall försöka förstå 

den intervjuades bevekelsegrunder, känslor, sätt att tänka och sätt att handla eller bete sig” 

(Trost, 1997:33), vilket jag menar känns rimligt. Efter all den tid jag tidigare spenderat med 

eleverna så anser jag mig kunna förstå dessa saker bättre än om jag varit någon utomstående 

som genomfört dessa intervjuer. 

  

Val av informanter 

 

Jag valde elever som passade in på några av de kriterier jag i förhand tagit fram, vilket var 

elev som: 

- spelar i ett eget pop-/rockband 

- spelar i någon form av blås-/stråkorkester eller storband 

- spelar folkmusik i grupp 

- tar enskilda lektioner i något instrument 

- spelar något instrument på egen hand, men inte i grupp 

- inte alls är aktivt musicerande på något sätt 

 

När jag har valt ut dessa olika kriterier så har jag försökt få med några formella, samt 

informella, musicerandesituationer. Det var viktigt för mig att titta på skillnaden mellan till 

exempel en trumslagare i ett informellt pop-/rockband och en trumslagare i ett formellt 
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storband. De specifika musikstilarna jag tagit med spelar mindre roll, utan det viktigaste 

ligger snarare i att se skillnaden mellan att spela i en formell grupp kontra en informell grupp, 

eller skillnaden mellan att ta formella instrumentlektioner kontra att på egen hand lära sig ett 

instrument. 

 

Jag valde en elev som stämde in på varsin punkt, med undantag för en elev som spelar 

folkmusik vilket tyvärr inte fanns. Jag tog ingen hänsyn till kön när jag valde informanterna, 

utan gick endast på deras art av fritidsmusicerande, då detta var det centrala i mitt syfte. 

  

Jag valde en elev som endast spelar gitarr på egen hand och en elev som tar enskilda lektioner 

i gitarr genom den kommunala musikskolan. Två av eleverna spelar i grupp, varav en i 

formella storband och orkestrar medan den andra ingår i ett informellt rock/funkband. 

Slutligen valde jag även en elev som inte musicerar någonting på sin fritid. 

  

Genom dessa fem informanters spridda fritidsmusicerande borde jag kunna se tendenser om 

deras inställning till sitt lärande under ensemblespelandet i skolan skiljer sig åt. Gynnas vissa 

elever mer än andra av sättet som ensembleundervisningen genomförs på? Med deras skilda 

preferenser av musikaktiviteter utanför skolan så borde även skillnader i hur de ser på valet av 

låtar kunna urskönjas.  

 

Forskningsetik 

 

Jag har utgått ifrån de fyra huvudkrav som den humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningen satt upp, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Jag har grundligt informerat de elever jag 

intervjuat, och även målsmännen till dessa elever, om vad syftet med mitt arbete är och låtit 

dem veta att de när som helst kan ta kontakt med mig rörande frågor om mitt arbete. Vidare 

har jag fått elevers och målsmäns samtycke till intervjun genom underskrifter, på det brev (se 

bilaga 1) som jag delade ut, vilket krävdes eftersom eleverna var under 18 år. 

 

Jag har på förhand belyst alla de aspekter jag kan tänkas ställa frågor om, så att eleverna inte 

ska känna sig osäkra under själva intervjusituationen. Jag har även förklarat för eleverna att 

intervjun är helt frivillig och att de när som helst kan välja att dra sig ur. Eleverna har även 



 

10 
 

garanterats fullständig anonymitet, vilket jag ger dem genom att använda mig av fingerade 

namn i enlighet med konfidentialitetskravet som beskrivs i Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Eleverna informerades 

även om att intervjuerna skulle komma att spelas in med hjälp av någon form av 

ljudupptagningsapparat, och att ljudupptagningarna skulle förstöras efter jag nyttjat dem i mitt 

arbete. 

 

När jag skrivit ner frågor inför intervjuerna har jag utgått ifrån att intervjuaren bör ställa så 

öppna frågor som möjligt (Stensmo, 2002:121). Det är lätt hänt att vissa frågor kan bli 

ledande sådana, och det har jag försökt tänka på att undvika. Jag tror dock att jag gagnats av 

att eleverna på förhand känt mig, vilket borde ha fått dem att känna sig tryggare och våga 

öppna sig mer för mig än för någon okänd person. 
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Datainsamlingsmetoder 

 

Jag har i första hand valt att använda mig av kvalitativa intervjuer eftersom de frågeställningar 

jag vill ha besvarade kräver mer uttömmande svar än en enkät kan väntas ge. Till viss del vill 

jag få beskrivningar av den intervjuades livsvärld (Johansson & Svedner, 2001:41) vilket gör 

denna form av intervjuer till den mest lämpade metoden att använda sig av. På förhand hade 

jag satt upp ett antal frågor att ställa, men beroende på de svar jag fick så tog intervjuerna lite 

olika vägar med sidospår i form av diverse frågor. Alla frågor jag på förhand ställt upp 

ställdes i samtliga intervjuer, men i några fall tillkom alltså även en del andra. 

 

Jag har även valt att studera viss litteratur som behandlar olika typer av musicerande. Främst 

tar litteraturen upp musicerande i grupp och musikämnet i skolan. Jag har inte hittat litteratur 

som behandlar det som jag själv valt att arbeta om, men den tidigare forskning jag använt 

bedömer jag som relevant för mig i mitt arbete. 

 

 

Procedur 

 

Jag fick ta fem minuter av en musiklektion där jag informerade klassen om syftet med mitt 

arbete, och förklarade sedan vad jag letade efter för elever. De elever som kände att de stämde 

in på mina kriterier fick sedan anmäla sitt intresse genom handuppräckning varpå de fick ett 

brev (se Bilaga 1) av mig, där jag utförligare beskrivit vad mitt arbete går ut på. I brevet 

förklarar jag även att intervjuerna skulle komma att spelas in på någon form av 

ljudupptagningsapparat, men att dessa ljudupptagningar skulle komma att förstöras så fort jag 

nyttjat dem. Dessa brev fick eleverna sedan i uppgift att ta hem för deras målsmän att läsa och 

underteckna. Eftersom jag på förhand kände eleverna så gick processen relativt enkelt. Jag 

hade ungefärlig koll på vilka elever som spelade vad, och jag hittade snabbt elever som var 

villiga att ställa upp som även passade in på de profiler jag på förhand tagit fram. 

 

Alla fem intervjuer genomfördes på samma dag och alla var individuella. Jag hittade en 

avskild lokal där intervjuerna kunde hållas ostörda, utan distraheringsmoment utifrån. I början 

av intervjun berättade jag åter igen för eleverna hur intervjun skulle gå till och att deras 
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anonymitet skulle garanteras, allt för att få dem att känna sig trygga och avslappnade, vilket 

jag fick känslan av att de var. De var i alla fall engagerade i intervjuerna, och skulle nog gärna 

ha pratat längre om vad som helst, om endast för att missa längre delar av sin ordinarie 

lektionstid. Intervjuerna tog cirka femton-tjugo minuter och jag var noga med att inte pressa 

eleverna att svara mer utförligt än vad de själva kände att de ville, även om jag i vissa fall bad 

dem utveckla sina svar ytterligare och ställde följdfrågor.  
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Resultat 

 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa några av de svar jag fått ut genom intervjuerna. I de 

intervjucitat som jag har valt att ta med så kommer jag själv att benämnas som (K), medan 

eleverna i sin tur även benämns med sina givna initialer. Från intervjuerna med dessa fem 

elever kunde jag utläsa olika uppfattningar av ensemblespelet i musikundervisningen. Dessa 

uppfattningar har jag delat in i tre olika kategorier, som jag nedan redovisar var för sig i den 

ordning de berör mina frågeområden. Redovisningen bygger på de skillnader och likheter jag 

fann i deras svar. Först kommer jag dock att presentera hur ensemblespelet är upplagt på 

skolan där intervjuerna är utförda, samt kortfattat presentera eleverna som jag intervjuat. 

 

Ensemblespelets upplägg 

 

På skolan, där intervjuerna är utförda, har eleverna musiklektioner i halvklass om ca 14-16 

personer, 60 minuter per vecka. Om till exempel den ena halvan av klassen har musik på 

tisdag, så har den andra halva musik på torsdag, vilket gör att alla elever alltså har 

musiklektion en gång per vecka, och inte varannan. Ensemblespelandet är en integrerad del i 

musikundervisningen, och står inte som ett enskilt ämne, vilket medför att ensemblespelet inte 

tar upp en speciellt stor del av läsårets musiktimmar, eftersom både teori och musikhistoria 

också ska tas med. Ensemblespelet blir ofta en del av undervisningen i musikhistoria, där 

eleverna får spela en 60-talslåt om det är perioden som för tillfället behandlas, eller en 

klassisk låt om klassisk musikhistoria är det som behandlas. Eleverna delas sällan in i mindre 

ensemblegrupper när det kommer till spelandet, utan oftast spelar man tillsammans i 

halvklassen. En sättning kan med andra ord bestå av en trumslagare, två el-basister, tre till 

fyra pianister, fem till sex gitarrister och någon/några sångare. Undantag finns dock, där 

eleverna får forma grupper om fem till sju personer och välja en låt att spela. 

  

De intervjuade eleverna 

 

För att läsaren lättare ska kunna identifiera de olika informanterna ges här en kortare 

presentation av dem. 
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- Anders lyssnar mest på olika former av metal. På fritiden spelar han elgitarr, men 

ibland även akustisk. Han spelar inte i något band på sin fritid, och tar inte formella 

lektioner i något instrument utan är helt självlärd. Oftast spelar han med till 

förinspelad musik, och spelar utifrån tabulatur.2 

- Niklas lyssnar främst på jazz. På fritiden spelar han olika former av saxofoner i diverse 

storband och blåsorkestrar. Han har även ingått i skolans egen blåsorkester sedan 

femte klass, vilket lagt grunden till hans intresse för musicerande. 

- Jens tycker bäst om att lyssna på den typ av R'n'B3 som ofta spelas på MTV. Han 

gillar även viss hip-hop, men säger att han egentligen kan lyssna på det mesta, från 

pop- till rockmusik. På fritiden musicerar han inte på något sätt alls. 

- Maria kallar sig själv en allätare när det kommer till den musik hon lyssnar på, även 

om hon inte gillar ”radiomusik”, utan mer drar lite åt rockhållet. På fritiden tar hon 

lektioner i akustisk gitarr genom den kommunala musikskolan. Hemma brukar hon på 

egen hand spela lite gitarr och piano. 

- Peter lyssnar på många genrer musik, men för tillfället är det hårdrock och hip-hop 

som gäller, även om jazz till viss del också ligger honom varmt om hjärtat. På fritiden 

spelar Peter trummor i ett rock/funkband som för det mesta spelar covers, och han 

spelar ofta gitarr hemma. 

 

 

Hur varierar elevernas syn på ensemblespelet? 

 

Jag ställde frågor till eleverna angående deras allmänna uppfattning av ensemblespelet. Jag 

upptäckte rätt snabbt att deras uppfattningar grundade sig på deras olika former av 

fritidsmusicerande. Från de fem intervjuerna jag utförde så identifierade jag tre olika 

uppfattningar. 

 

”Det är för låg nivå, men det är bra för dom som kan mindre än mig.” 

 

                                                 
2 Tabulatur är en sorts notskrift för stränginstrument, där tonerna betecknas som siffror på en grafisk illustration 
av gitarrens strängar och band. 
3 Rhythm & Bass: musik med grunden i soul, med inslag av rap och hip-hop.  Inte att förväxla med Rhythm & 
Blues, som är en äldre musikstil som bl a. ligger till grunden för country och rock and roll. 
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Två av de intervjuade eleverna ansåg att ensemblespelet nog är bra för de elever som inte 

sysslar så mycket med musik utanför skolan. Dessa två elever var Niklas och Peter, som båda 

två musicerar i grupp på sin fritid. Här följer ett utdrag ut intervjun med Niklas, som utanför 

skolan spelar saxofon i en blåsorkester och i ett storband: 

 

     (K) Vad tycker du om ensemblespelet i musikundervisningen? 

     (N) Jo, det är ju ganska bra tycker jag, även om nivån är låg. Men det är så många i vår    

     grupp här på skolan som inte riktigt är intresserade, och då är det lite svårt. Jag lär mig inte    

     så speciellt mycket om man säger så. För jag lär mig ju mycket mer på mina privata  

     timmar. Då är alla som är där, där för att dom vill spela, men det inte är så på  

     musiklektionerna. Många som är där satsar inte på att lära sig spela, och det drabbar ju oss  

     som verkligen vill det. 

 

Den andra eleven jag intervjuade som visade en liknande inställning var Peter, som utanför 

skolan spelar trummor i ett rock/funkband. 

 

     (P) Ja… det är väl okej, men inte sådär jättebra eftersom det är många som inte alls har        

     musicerat något förut. Men det är ju ändå bra att vi får spela, även om jag mest brukar gå    

     runt och hjälpa andra eftersom jag lär mig låtarna så fort. 

 

Det som är gemensamt för dessa två elever i deras uppfattning av ensemblespelet är att de 

anser att övriga elevers okunnighet gällande musik gör att nivån måste sänkas. På fritiden är 

båda eleverna vana att spela i konstellationer där de som är med och musicerar verkligen är 

där för att de tycker det är kul, och för att de vill lära sig nya saker. Peter berättar även om att 

han oftast går runt och hjälper andra, eftersom han lär sig låtarna så pass fort. 

 

”Det är roligt, men synd att många inte kan någonting.” 

 

Anders, som på sin fritid spelar gitarr på egen hand och inte ingår i någon form av grupp, 

ansåg att ensemblespelet är roligt men att det är synd att många elever inte är så duktiga på att 

spela instrument. 

     (K) Vad tycker du om ensemblespelet i musikundervisningen? 

     (A) Ja, det är bra och roligt men alltså, eftersom dom flesta dom är ju ganska totalt       
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     värdelösa på att spela musik så får han [musikläraren] lägga mycket tid på att säga åt dom,       

     istället för att hjälpa dom som verkligen försöker. Men det är ändå den roligaste delen av  

     musiken. 

 

Denna syn skiljer sig lite från Niklas och Peters syn på ämnet, på så sätt att de i större 

utsträckning verkar bekymra sig över den relativt lågt satta nivån på undervisningen. I Anders 

fall handlar det mindre om att nivån är låg, utan mer om att hans klasskompisar är för dåliga. 

Anders är alltså rätt nöjd med svårighetsgraden på de låtar de får spela, men skulle helst vilja 

att hans medmusikanter var duktigare på att sina instrument. 

 

”Det är bra och man lär sig spela ganska lätt.” 

 

Den tredje synen på ensemblespelet var att det är en bra och rolig del av musikundervisningen 

som man lär sig mycket av. Dessa åsikter stod Jens och Maria för. Här följer utdrag ur 

intervjun med Jens, som inte alls är musicerar aktivt utanför skolan: 

 

     (K) Vad tycker du om ensemblespelet i musikundervisningen? 

     (J) Jag tycker att det är ganska bra och roligt ändå. Man lär sig att spela ganska lätt och det    

     är kul när man får allting rätt, när det blir någonting bra av det hela. 

 

Maria, som tar lektioner i akustisk gitarr samt sjunger i kör på sin fritid, delade en liknande 

åsikt: 

 

     (M) Det är ju bra att vi har det. Vissa tycker nog att det inte är så kul, men jag tycker det är  

     kul och sen lär man sig ju saker. 

 

Dessa två elever tillhör den grupp elever som jag anser representera den största delen av 

klassen jag utfört min studie i. Det är elever som tycker att det är förhållandevis roligt med 

ensemblespel, och som klarar av det, dock ibland med rätt stor ansträngning. För dessa elever 

ligger svårighetsgraden på en lagom nivå. Jens menar att det är kul när det blir någonting bra 

av det hela i slutändan, med andra ord så är han väldigt fokuserad på resultatet. 
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Hur ser eleverna på utvecklingen av sitt musicerande? 

 

För en elev som går i nionde klass kan det nog vara rätt svårt att verkligen titta på och bedöma 

sin egen utveckling och sitt eget lärande. Av intervjuerna lyckades jag dock även här skönja 

tre olika uppfattningar om detta. 

 

”Det är för lite utmaning för att jag ska lära mig något nytt.” 

 

Denna syn står Niklas och Peter för. De anser att nivån måste höjas för att deras kunskaper 

inom musik ska kunna utvecklas vidare. Här följer ett utdrag från intervjun med Niklas: 

 

     (K) Känner du att du utvecklas rent musikaliskt under ensembleundervisningen? 

     (N) Det ska väl vara då att, ja… att jag lär mig mer på gitarr och… ja, gitarr. Än så länge  

     har vi inte haft så mycket som jag känner att jag har någon nytta av, om jag säger så, när     

     jag spelar annars. Det blir svårt att verkligen lära sig något eftersom vi inte arbetar i  

     mindre grupper, utan oftast är vi fjorton-femton personer som ska spela tillsammans. Typ  

     sex gitarrer och sådär… man repar in låten för sig själv och sen spelar alla den  

     tillsammans. Det ger liksom inget. 

     (K) Tycker du att ensemblespelet känns som en utmaning för dig? 

     (N) Det beror ju på… som sagt så tar ju vissa elever upp ganska mycket tid och det är ju    

     liksom för att alla där ska lära sig, så det blir ju ofta att det är lättare än vad jag skulle vilja  

     då. Det kunde ha varit lite svårare tycker jag. Det vore roligt om vi fick dela in oss i  

     smågrupper och välja en låt själv, för då kan ju vi som känner att vi vill jobba mer  

     verkligen göra det och så dom som är mindre intresserade får spela för sig själva och jobba  

     bäst dom vill. 

 

Här följer ett utdrag ur intervjun med Peter: 

 

     (K) Känner du att du utvecklas rent musikaliskt under ensembleundervisningen? 

     (P) Alltså, det är väl mest bara ackord på olika instrument och sådär, men inte tekniskt så        

     mycket alls. Det är som sagt så pass enkelt så. Eftersom jag spelat musik så länge så är det    

     rätt enkelt att hitta ackord på piano och gitarr och så. Teori och teknik och så. Och just att    

     man kan höra på musiken vad som ska in var och sånt där. 
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     (K) Känns ensemblespelet som en utmaning för dig? 

     (P) Jag tycker att det är jättelätt! Det är typ ingen utmaning, förutom på piano då men det    

     är jag inte så intresserad av att lära mig heller. Man skulle kunna ha två grupper baserat på  

     hur bra man är till exempel, det skulle vara roligt. Så att vi som kan lite mer kan få mer  

     avancerade låtar. Det vore jättebra, för min egen skull liksom… för att lära sig mer.  

 

Niklas och Peter känner alltså att ensemblespelet inte erbjuder dem någon särskild utmaning. 

De skulle helt enkelt behöva mer avancerade låtar för att kunna utvecklas rent musikaliskt, 

vilket ingen av dem anser fungera under rådande förhållanden. Båda två anser att det bästa 

vore om man inför någon form av nivågruppering, där de elever som verkligen vill, och kan, 

ta sig an svårare låtar, ska få göra det tillsammans medan övriga elever får lite enklare låtar. 

Som de ser på det hela så är det den enklaste lösningen för att få möjlighet att utvecklas under 

ensemblespelet. 

 

”Jag lär mig saker som jag har nytta av.” 

 

Anders och Maria ansåg å andra sidan att de under ensemblespelet utvecklas musikaliskt och 

lär sig vissa saker som de har nytta av i sitt musicerande utanför skolan. Här följer ett utdrag 

ur intervjun med Anders: 

 

     (K) Känner du att du utvecklas rent musikaliskt under ensembleundervisningen? 

     (A) Ja, jag lär mig ju att spela lite nya låtar, och jag lär mig ackord på piano och sånt som     

     jag inte visste förut. Innan [vi började med ensembleundervisningen] så hade jag inte  

     spelat ackord och sånt där utan mest melodier eller riff. Så jag har lärt mig saker som är  

     bra att kunna. 

     (K) Känns ensemblespelet som en utmaning för dig? 

     (A) Ja, det gör det ibland. Men sakerna vi lär oss är ändå hyfsat lätta om jag spelar dom på  

     gitarr, men på andra instrument är det svårare. Ibland vore det roligt om låtarna skulle vara  

     lite svårare för om jag spelar gitarr nu så blir det så att man lär sig låten fort och sen sitter  

     man och väntar på att alla andra ska lära sig den. Men jag lär mig ändå att spela i grupp  

     och så. 

 

Utdrag ur intervjun med Maria: 
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     (K) Känner du att du utvecklas rent musikaliskt under ensembleundervisningen? 

     (M) Ja, jag lär mig ju ändå en del saker, eftersom jag inte håller på så jättemycket med     

     musik i grupp när jag inte är på skolan. Man får en chans att öva in tillsammans och sådär  

     vilket nog är bra. 

     (K) Känns ensemblespelet som en utmaning för dig? 

     (M) Jo, det gör det väl. Det behöver kanske inte vara så mycket svårare saker än det är nu.    

     Det är ganska bra. Jag lär mig ändå saker som är bra att kunna när jag spelar själv och så. 

 

Båda eleverna är alltså rätt så nöjda med ensemblespelets nuvarande utformning, även om de 

båda två halvt om halvt skulle tycka det ibland var roligare med svårare låtar. De poängterar 

vikten av att få spela i grupp och deras fritidsmusicerande påverkar troligen deras uppfattning 

om det. 

 

”Jag lär mig saker, men jag har ingen nytta av dem.” 

 

Den femte eleven, Jens, anser att han utvecklas musikaliskt under ensemblespelet, men att det 

inte är något som han har nytta av utanför skolan. 

 

     (K) Känner du att du utvecklas rent musikaliskt under ensembleundervisningen? 

     (J) Det är väl att man får någorlunda taktkänsla (skrattar), det är väl det främsta som jag   

     utvecklas på. Och sen har jag väl lärt mig lite ackord… jag kan ju dom här A och D och E7    

     och dom här… 

     (K) Känns ensemblespelet som en utmaning för dig? 

     (J) Jo, visst är allting man håller på med där en utmaning, men jag brukar klara det rätt bra.     

     Alltså, jag har inte så svårt på gitarren och så, men när det kommer till trummor och sådär    

     då är jag helt borta. 

     (K) Känner du att har nytta av ensembleundervisningen utanför skolan? 

     (J) Nej, inte direkt. Eller, det ska väl vara om man hör ”Smoke On The Water” eller nåt  

     sånt där, då vet man ungefär hur dom spelar det. 

     (K) Känner du att du blir sporrad att börja spela på fritiden när du lär dig saker i    

     ensembleundervisningen? 

     (J) Jag har väl bara gjort det nån gång sådär på en akustisk gitarr, men då är det ju bara    
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     dom enklaste grejerna som finns. Det är inget som jag tycker är sådär jättekul. 

 

Jens anser alltså att han lär sig saker av ensemblespelet, men det är inga kunskaper som han 

kan omsätta utanför skolan, eftersom intresset helt enkelt inte finns där. Jens tillägger även att 

om de under ensemblespelet skulle få fler möjligheter att spela musik som han verkligen 

gillar, som t ex R'n'B, så skulle han tycka att det var mycket roligare. Jens menar att det till 

och med kanske skulle kunna sporra honom till att musicera mer på sin fritid. 

 

 

Vad har eleverna för tankar angående låtrepertoaren? 

 

I svaren på frågorna om vad eleverna gillade för typ av musik, och sedan vad de tyckte om 

låtrepertoaren som brukas under ensemblespelet, kunde jag urskilja tre olika kategorier. Den 

första kategorin gav uttryck för en mer varierad repertoar. 

 

”Det vore roligare med andra typer av låtar och lite svårare.” 

 

Peter, trumslagaren i rock/funkbandet, tyckte att låtrepertoaren rent genremässigt är lite tråkig 

och att låtarna även är för enkla. På sin fritid lyssnar Peter helst på olika former av hårdrock 

och lugn hip-hop, men han har även börjat intressera sig för jazz på sista tiden. Här följer ett 

utdrag ur intervjun: 

 

     (K) Vad tycker du om valet av låtar i ensemblespelet? 

     (P) Hittills har vi inte fått hålla på med så många sorters musik. Det är oftast någon poplåt    

     och sådär… Det vore kul att spela mer hårdrockslåtar, för det finns många såna som inte är  

     så svåra heller, typ Metallica och sådär. Det kan alla vara med och spela vilket vore kul.    

     Sen vore det ju också kul att testa fler musikstilar, och kanske lite svårare låtar om man    

     fick spela dom i mindre grupper. 

 

Peter lägger här stor tyngd på att de borde få spela mer hårdrockslåtar, eftersom det finns 

många sådana som är rätt enkla. Han lägger även stor tyngd på att alla ska kunna vara med 
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och spela, även om han för egen skull skulle vilja testa fler och svårare musikstilar i mindre 

grupper. 

 

”Bra låtar, men för enkla.” 

 

Den andra kategorin gällande låtrepertoaren stod Anders och Niklas för. Båda tyckte att 

låtmaterialet fungerar bra, eftersom det är bra låtar som de flesta har hört. De tycker dock att 

låtarna är för enkla att spela, och de vill helst ha en större utmaning. Här följer ett utdrag ur 

intervjun med Anders, som på sin fritid mest lyssnar på olika former av metal: 

 

     (A) Det är väl inga problem med dom låtarna, jag tycker dom fungerar bra ändå, men det    

     hade varit roligt att försöka få till nån mer komplicerad låt. Men inte alltför komplicerad så  

     dom andra också kan klara av att spela. 

 

Och här följer ett utdrag ur intervjun med Niklas, som på fritiden mest lyssnar på jazz: 

 

     (N) Ja, det har ju inte varit några dåliga låtar om man säger så. Det brukar vara ganska   

     kända låtar, så att det ska inte vara så svårt att lära sig vilket jag kan förstå, för det är ändå    

     ganska kul att lära sig dom och kunna dom på gitarr eller piano eller sådär. Men visst  

     skulle det vara lite roligare med nån svårare då och då även om jazz kanske inte precis är  

     att tänka på. Men det hade varit kul! 

 

Ingen av dessa elever har något problem med låtarna de får spela, rent genremässigt. Däremot 

så efterlyser båda en lite högre svårighetsgrad på låtarna även om de vill att alla ska kunna 

vara med och spela. 

 

”Bra låtar på en bra nivå.” 

 

Jens och Maria ansåg att låtarna de får spela är bra och roliga låtar, samt att dom ligger på en 

lagom svårighetsgrad. Här följer ett utdrag ur intervjun med Jens, som lyssnar på allt möjligt, 

men helst den R'n'B som spelas på MTV:  

 

     (K) Vad tycker du om valet av låtar i ensemblespelet? 
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     (J) Ja, det är bra och enkla låtar för dom som inte spelat förut. Det är en bra nivå för mig  

     för jag klarar av att spela dom, om jag får spela gitarr alltså. Sedan är det låtar som låter  

     rätt bra när vi spelar dom i grupp också. 

 

Maria, är en så kallad ”allätare” när det gäller musikpreferenser, även om hon inte gillar 

radiomusik utan snarare dras mot rock: 

  

     (M) Det är ganska blandat men oftast bra låtar, vilket är kul. Och nivån är bra för att det  

     passar hela klassen. 

 

Båda eleverna anser att låtarna både är bra och att de ligger på en bra svårighetsgrad. För 

dessa fungerar alltså ensembleundervisningen bra på det sätt den för närvarande är utformad 
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Diskussion 

 

 

Jag ska här analysera och diskutera det jag kommit fram till i var och en av de tre 

underkategorier som jag delat upp resultatkapitlet av arbetet i. I varje underkapitel kommer 

jag först kort sammanställa hur de olika eleverna ställer sig till frågorna och sedan 

sammanfatta det jag kommit fram till. I slutet av diskussionen så analyserar jag resultatet i 

förhållande till tidigare forskning, läroplan och min framtida yrkesroll som lärare. Först ska 

jag dock presentera tillförlitligheten i min rapport.  

 
 

Tillförlitlighet 

 
För att kunna bedöma hur tillförlitligt mitt arbete är som kommer jag att använda mig av 

Johansson och Svedners (2001) mall. Till att börja med är det generaliserbarheten som bör tas 

upp. Mitt arbete bygger till största del på kvalitativa intervjuer, där jag intervjuat fem elever 

som alla går i samma klass vid samma skola. Detta gör att resultatet av min studie inte på 

något sätt kan tillämpas på hur det ser ut i hela landet. Avsikten har dock inte heller varit 

sådan. Denna rapport blir mer en studie i hur det ser ut på den bestämda skolan där 

intervjuerna gjorts och värdet ligger i att läsaren ges möjlighet till reflektion eller 

igenkänning. De resultat jag kommit fram till finns inte heller i andra undersökningar, och kan 

därför klassas som ny information. För mig personligen har arbetet lett till ökad förståelse av 

förutsättningar för ensembleundervisningen. Reliabiliteten i mitt arbete anser jag vara god, då 

jag varit noggrann med förberedelserna och genomförandet av mina intervjuer. Jag pressade 

inte fram svaren ur eleverna, och de öppnade sig nog mer eftersom de på förhand kände mig. 

Man kan här diskutera om eleverna kanske höll tillbaka lite av sin kritik mot 

ensemblelektionerna, då jag vid många tillfällen agerat som lärare under just dessa pass. Jag 

vill dock tro att de intervjuade var så sanningsenliga som möjligt. Finns det då någon validitet 

i mitt arbete? Jag tycker att jag till stor del lyckats besvara mitt syfte, även om det är svårt att 

ställa sig utanför och titta på sitt eget arbete med neutrala ögon. Om resultatet ger en sann bild 

av det som undersökts är jag inte helt övertygad om, och då menar jag inte att någonting är 

fabricerat. Jag menar mer att det nog kan ge en bra bild om hur det förhåller sig på den skola 

där undersökningen är gjord, men inte så mycket mer. 
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Sammanställning av resultatet 

 

Hur skiljer sig synen på ensemblespelet? 

 

Informell grupp (Peter): För låg nivå, men roligt. 

Formell grupp (Niklas): För låg nivå, men roligt. 

Informell enskilt (Anders): Lite för låg nivå, dock roligt att spela i grupp. 

Formell enskilt (Maria): Bra nivå, roligt att spela i grupp. 

Inte musicerande (Jens): Bra nivå, roligt att spela i grupp. 

 

Jag kunde i mitt material urskilja tre olika uppfattningar som jag kort ska återkoppla till innan 

jag analyserar dem. 

 

Den första uppfattningen stod Peter och Niklas för. Båda spelar i ensemblegrupper utanför 

skolan, varav Peters grupp är informell och Niklas grupp formell. Deras syn på skolans 

ensemblespel var att det är roligt att spela i grupp, men att nivån är alldeles för låg. Många av 

de andra eleverna är inte lika engagerade att lära sig, vilket gör att nivån måste dras ner och 

detta drabbar de elever som redan kan spela. Den största skillnaden jag kunde se mellan de 

båda var att Peter ofta valde att gå runt och hjälpa andra elever, medan Niklas inte nämnde 

någonting om att han brukade göra det. Elever ska i viss mån uppmuntras till att hjälpa 

varandra, men det som händer här är att Peter mer blir lärare än lärande. Större delen av 

ensembleundervisningen går för honom åt till att lära andra, istället för att själv få möjlighet 

att lära sig nya saker. Detta kan mycket väl komma av Peters engagemang i en informell 

ensemblesituation, där man inte har någon lärare utan hela tiden får hjälpa och lära av 

varandra. En slutsats som går att dra av deras svar är att om man utanför skolan har erfarenhet 

av att musicera tillsammans i grupp, oavsett om det är i en formell eller informell 

lärandesituation, så blir ofta nivån på skolans ensemblespel för låg. 

 

Nästa uppfattning står Anders för. Anders som spelar gitarr på egen hand tycker inte att nivån 

är lika låg som de föregående, även om han inte skulle ha något emot att få lite svårare låtar. 

Anders blir ofta även lite störd av att många andra elever är oengagerade. Min tolkning är att 

om man som ung person lägger ner stor del av sin fritid till att själv sitta hemma och lära sig 

spela ett instrument, så blir man nog irriterad när man sedan kommer till en musiklektion där 
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ingen engagerar sig. I Anders fall är ensemblelektionerna även de enda tillfällena som han får 

möjlighet att musicera tillsammans med andra, vilket bidrar till att han tycker det är roligt, 

även om de flesta andra eleverna ligger ”under” honom. 

 

Jens och Maria är de två elever som får ut mest av ensemblelektionerna. Jens musicerar inte 

alls utöver dessa lektioner, och Maria tar endast gitarrlektioner tjugo minuter per vecka. Båda 

tycker att ensemblespelet ligger på en bra nivå, och att det är roligt när man som grupp får till 

det och det låter bra. Som jag tidigare skrivit så tror jag att denna syn är den vanligaste om 

man skulle slå ut det i en niondeklass. Eventuellt så tycker fler elever även att nivån är lite för 

hög, men i Jens och Marias fall så ligger svårighetsgraden på en bra nivå vilket gör att 

intresset hålls uppe för båda två. Jens menar att det är kul när det blir någonting bra av det 

hela i slutändan, med andra ord så är han väldigt fokuserad på resultatet. Niklas och Peter, 

som vi sett i deras svar, verkar å andra sidan vara mer inriktade på att processen, vägen till 

resultatet, ska vara givande. 

 

Får alla elever samma chanser att utvecklas? 

 

Informell grupp (Peter): Utvecklas inte. Svagare elever tar upp tid och sänker ribban. 

Formell grupp (Niklas): Utvecklas inte. Svagare elever tar upp tid och sänker ribban. 

Informell enskilt (Anders): Utvecklas inte mycket av materialet, men av att spela i grupp. 

Formell enskilt (Maria): Utvecklas inte mycket av materialet, men av att spela i grupp. 

Inte musicerande (Jens): Utvecklas bra. 

 

Peter och Niklas, som båda spelar i olika typer av ensembler utanför skolan, känner att de inte 

utvecklas någonting under ensemblelektionerna. Här ligger enligt mig en stor del av 

problematiken när det kommer till ensemblespel i skolan. Elever som på förhand har vana av 

att spela i ensembler och är duktiga på att spela, kommer ofta i skymundan då läraren lägger 

mest tid på de elever som har det kämpigt. Under ensemblelektioner är det svårt att lägga 

ribban på en nivå som passar alla, och ofta sänker man ribban snarare än att höja den. I både 

Peters och Niklas fall så anser de att de till viss del lär sig spela på andra instrument än de är 

vana vid, men låtarna är ändå så pass enkla att det trots allt inte blir någon speciellt stor 

utmaning. Peter säger även att han skulle vilja att klassen delades upp i grupper efter hur 
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duktiga eller engagerade eleverna är, vilket skulle ge större möjligheter att få spela svårare 

och mer varierat material och på så sätt kunna utvecklas ytterligare. 

 

Anders och Maria som båda i vanligt fall musicerar själva, tycker att den största fördelen med 

ensemblespelet är att man får spela i grupp och därmed utvecklas på ett annat sätt än de är 

vana vid. I bådas fall så ligger utmaningen inte så mycket i nivån på låtmaterialet som det gör 

i själva ensemblesituationen. Eftersom både Anders och Maria är vana att spela och tänka 

musik, så lär de sig rätt snabbt sin egen del i låtarna. Det som de båda utvecklas av är att spela 

tillsammans med andra, eftersom situationen då är helt annorlunda än att spela på egen hand. 

Man måste hela tiden vara uppmärksam på vad de andra i gruppen gör, och vara beredd på 

dynamiska förändringar. Detta är någonting som de så gott som aldrig får göra annars och det 

kan öppna upp dörrar för ett fördjupat framtida intresse. 

 

Jens som inte alls musicerar på sin fritid anser sig lära sig mycket av ensemblelektionerna, 

vilket faller sig naturligt eftersom det är de enda tillfällena han någonsin spelar musik. 

Någonting som kan vara värt att diskutera här är det faktum att Jens inte anser sig ha nytta av 

det han lär sig under ensemblespelandet. Här kan man koppla tillbaka till det Lilliestam 

(1995) skrev om att skolans ensemblespelande ofta inte är beroende av någon kontext. I Jens 

fall blir det väldigt tydligt, när han inte kan se hur hans kunskaper ska kunna omvandlas till 

någonting utanför skolan.  

 

Hur påverkar låtrepertoaren elevernas inställning till ensemblespelet? 

 

Informell grupp (Peter): För lite variation och för enkelt. 

Formell grupp (Niklas): Bra repertoar, men lite för enkelt. 

Informell enskilt (Anders): Bra repertoar, men lite för enkelt. 

Formell enskilt (Maria): Bra låtar med bra svårighetsgrad. 

Inte musicerande (Jens): Bra låtar med bra svårighetsgrad. 

 

Peter spelar alltså i ett band på fritiden och är van vid en informell ensemblesituation. Han 

tycker att låtarna som de får spela under ensemblelektionerna fungerar, eftersom det är låtar 

som de flesta har hört, men han efterlyser ändå större variation. Spelar man i ett informellt 

band så blir det lätt att man spelar ungefär samma stuk på alla låtar i sin repertoar. Det finns 
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väldigt få exempel på helt självbestämmande band som vilt blandar olika genres. Till och med 

coverband brukar ha något slags, för gruppen gemensamt, stuk på alla sina låtar som de gärna 

upprepar genom sin repertoar. Variation förnöjer och spelar man som Peter i ett 

rock/funkband får man kanske inte prova på så många olika typer av musik. Många som 

håller på med musik vill hela tiden ha nya utmaningar, och om repertoaren spänner över fler 

musikstilar så utvecklas nog den musicerande mer, eftersom man konfronteras med genrer 

man inte har sådan stor koll på. Fast Peter efterlyser låtar från varierade genrer, så slår han 

även ett slag för hårdrocken. På samma sätt som man kan känna sig fast när man spelar en 

viss sorts musik, och vilja prova på annat, så är det rätt naturligt att man även vill hålla sig till 

det man är bekväm med. Peter efterlyser även högre svårighetsgrad på mycket av materialet. 

 

Niklas och Anders tycker att valet av låtar är bra, eftersom de flesta i klassen hört alla låtar 

förut vilket känns som en bra förutsättning för att kunna komma igång snabbt. De efterlyser 

dock lite svårare låtar, men båda två är överens om att alla elever ska kunna vara med och 

spela, och det är där den största skillnaden ligger mellan dem och Peter. Peter vill, som jag 

tidigare skrivit, gärna att man ska dela in klassen utefter elevernas kunskaper medan Niklas 

och Anders vill inkludera alla. Det här är rätt intressant. Peter som utanför skolan spelar i en 

informell grupp är van att välja vilka han spelar med. Niklas spelar i formella storband och 

orkestrar och för honom är det kanske inte lika självklart att ha det valet. Anders å andra sidan 

spelar aldrig med andra, så för honom är det nog själva gruppspelandet som är viktigt, och 

inte vilka det är med eller vilken svårighetsgrad det ligger på.  

 

Både Maria och Jens tycker att repertoaren fungerar bra både när det gäller val av genrer och 

svårighetsgraden på dem.  

 

 

Diskussion av resultatet 

 

Resultatet visar att skolans ensemblespel främst gynnar de elever som på sin fritid aldrig 

spelar i grupp eller överhuvudtaget inte musicerar. Det är dessa elever som på både gott och 

ont dikterar vilken nivå undervisningen läggs på. Jag hänvisar åter igen till ett av de 

strävansmål som finns med i den nationella kursplanen för musik, som jag tidigare citerat i 

inledningen. I den nationella kursplanen för musik står det att ”skolan skall i sin undervisning 
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i musik sträva efter att eleven utvecklar kunskaper på instrument och i sång som en grund för 

musicerande enskilt och i grupp och för fortsatt självständig vidareutveckling i musik” 

(Skolverket 2000, s. 42). Nyckelordet här är ”utvecklar”. Om man redan kan spela musik så 

måste det ändå finnas möjlighet att få utvecklas, eftersom undervisningen också ska utgå från 

elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper. Min uppfattning av hur det ofta är under 

musikundervisningen är att det är väldigt svårt för en musiklärare att bedöma utvecklingen 

hos de elever som redan från start varit duktiga. Nu talar jag framför allt av egen erfarenhet 

från när jag själv gick i grundskolan. Jag och några av mina klasskompisar var rätt duktiga i 

förhållande till de övriga i klassen redan när vi började med musik i sjunde klass. Jag och 

mina kompisar gick alla ut med MVG i slutbetyg, men när jag ser tillbaka på 

musikundervisningen i högstadiet så vet jag inte om jag verkligen utvecklades så mycket 

under lektionstid. 

 

Det är väldigt intressant att läsa om de resultat som Skolverket (2004) kom fram till i sin 

nationella utvärdering. Där slår man fast att det är de elever som sysslar med musik på sin 

fritid som privilegieras av musikundervisningen. Själv har jag kommit fram till att det snarare 

är tvärtom. I för sig behandlar min undersökning endast ensemblespelet i en enda klass på en 

enda skola, medan den nationella utvärderingen tittar på alla aspekter av musikundervisningen 

över hela landet. Jag har dock genom detta arbete sett att de elever som på fritiden spelar i 

grupp oftast har sämre chans att utvecklas under ensemblespelet i skolan, än de elever som på 

fritiden ensam spelar instrument eller inte musicerar alls. 

 

Som lärare ligger ett stort problem i att hitta en bra nivå där alla elever kan utvecklas. Jag 

känner själv efter att ha hållit i flera ensemblelektioner att det inte alls är så lätt. Ofta sitter de 

som redan kan spela och har det jättetråkigt, medan man som lärare hjälper dem som ligger 

efter. Att kunna komma på utmaningar för de elever som behöver dem är inte alltid så lätt. Än 

värre blir det om man snabbt ska komma på något mitt under pågående lektion. 

 

Innan undersökningen trodde jag att elevernas syn på ensembleundervisningen skulle skilja 

sig som mest mellan de elever som på fritiden musicerade i en formell situation kontra de som 

musicerade i en informell situation. Jag trodde att de som var vana det informella inte skulle 

gilla att ha en lärare som bestämde vad de skulle spela, medan de som var vana vid det 

formella inte alls hade något problem med det. Jag har i min undersökning visat att det inte 

alltid behöver vara fallet. Det visade sig att det som mer än något förenar elevernas åsikter är 
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om de har en vana av att spela i grupp eller inte, och om det då är en formell grupp eller inte 

spelar faktiskt mindre roll. För de elever som på fritiden spelar för sig själv eller tar enskilda 

lektioner, så blir ensembleundervisningen den enda gång som de riktigt får prova på hur det är 

att spela i grupp. Och precis som Hällström och Jonsson (1999) i sin studie behandlat, så finns 

det många fördelar med att spela i grupp, eftersom man då får lov att lyssna på andra mer än 

sig själv och rätta sig efter en gemensam puls. Min uppfattning är att musik är något som allra 

bäst utövas tillsammans med andra människor. Gemenskapen och glädjen som man 

tillsammans kan dela i en ensemble är oslagbar när det väl ”klickar”. 

 

Den stora skillnaden mellan de elever som spelade i formell- respektive informell grupp, var 

deras sätt att se på sina medmusikanter. Ek och Karlsson (2003) skriver att elever som spelar i 

informella grupper är vana att få välja sina medmusikanter och sin repertoar, och det är precis 

det jag sett genom mina intervjuer. Peter som spelar i en informell grupp menade att det bästa 

för ensembleundervisningen var om man fick dela upp sig i grupper efter sin kunskapsnivå, 

medan Niklas, som spelar i en formell grupp, tryckte på att alla skulle kunna vara med. 

 

Jag blev även förvånad över hur lite stilen på låtarna i repertoaren spelade in gällande 

elevernas uppfattning av ämnet. Eleverna tyckte snarare att stilvariationen inte var tillräcklig, 

eller att låtarna var för enkla. Jag trodde att eleverna skulle vara missnöjda med att deras 

personliga favoritgenrer kanske inte ägnades så mycket tid som de skulle vilja. 

 

Det jag känner är den största utmaningen för mig i mitt kommande arbetsliv, är att skapa ett 

klimat som alla elever trivs och kan utvecklas i. Jag har efter alla år vid lärarutbildningen 

insett att det inte alltid är så lätt som man först kan tro. De svagare eleverna kommer att ägnas 

mer uppmärksamhet och de duktiga får ta hand om sig själva. Jag vill tro på att det inte 

kommer bli så i mitt fall, men det är svårt att leva upp till ett ideal som inkluderar båda 

grupperna på samma villkor. Peter kanske hade en poäng när han ansåg att man skulle dela 

upp klassen i grupper utefter förkunskaper, men kan man göra det utan att någon känner sig 

exkluderad? Skolan anser jag ska vara en plats där man ska lära sig samarbeta med varandra 

oavsett förutsättningar, men för att de elever som redan är duktiga ska få en chans att 

ytterligare utvecklas kanske det är just det som krävs? Det tåls i alla fall att tänkas på. 
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Intervjuer 

 

Fem individuella intervjuer genomförda 2006-12-07. 



 

 

Bilaga – personligt brev till elevernas målsmän 

 
Hej! 
 
Jag heter Kristoffer Jonsson och läser till lärare i musik och SO här vid Umeå Universitet. Jag 
är nu inne på min sista termin, och håller för fullt på med mitt examensarbete. Syftet med mitt 
arbete är att försöka ta reda på hur elever i nionde klass ser på ensembleundervisningen inom 
skolans musikämne beroende på vilken typ av fritidsmusicerande som de håller på med, och 
det är här som jag hoppas att några av er kan hjälpa mig på traven. 
 
För att kunna skriva detta arbete har jag tänkt intervjua ett antal elever om deras 
fritidsmusicerande och hur det kan tänkas påverka deras syn på musikundervisningens 
ensemblespelande. Jag söker efter elever som är engagerade i musik inom olika områden. Till 
exempel elev som utanför skolan: 
 

- spelar i ett eget pop/rock-band 
- spelar i någon form av blås-/stråkorkester eller storband 
- spelar folkmusik i grupp 
- tar enskilda lektioner i något instrument 
- spelar något instrument på egen hand, men inte i grupp 
- inte alls är aktivt musicerande på något sätt 

 
Om någon av dessa punkter stämmer in på dig, eller om du är aktivt musicerande på något 
annat sätt, som jag inte tagit med här ovanför, så är jag väldigt intresserad av att få ställa 
några frågor till dig angående detta. Om jag kan hitta en elev från var och en av dessa punkter, 
vore det väldigt bra. Intervjun kommer att ske under dagtid på NN-skolan, och jag kan tänka 
mig att varje intervju kommer att ta max 30 minuter. Intervjun kommer även spelas in på min 
mp3-spelare, men ljudfilerna kommer att raderas så fort jag skrivit ner vad som sagts. Ni som 
intervjuas kommer självklart också vara helt anonyma, och inte nämnas vid namn, i mitt 
arbete. 
 
Är du intresserad av att hjälpa till och ställa upp på en intervju? Fyll i informationen nedanför 
och lämna in till XX så fort som möjligt. Ni behöver även er målsmans underskrift för att 
kunna vara med. 
 
Har ni några ytterligare frågor om intervjun, eller mitt arbete, så kan ni kontakta mig via 
telefon på: xxx – xxx xx xx el. xxxx – xx xx xx 
 
Tack på förhand! 
 
Mvh. Kristoffer Jonsson 
 
Namn: _____________________________________________________________________ 
 
Form av fritidsmusicerande: ____________________________________________________ 
 
Instrument: _________________________________________________________________ 
 
Målsmans underskrift: _________________________________________________________ 



 

 

Bilaga - intervjufrågor 

 

Intervjufrågor: 

 

- Vad gillar/lyssnar du på för musik? 

- Berätta om ditt musicerande utanför skolan. 

- Vilka instrument spelar du? 

- Vad tycker du om ensemblespelet under musiklektionerna? 

- Känner du att du har nytta av ditt fritidsmusicerande under ensemblelektionerna? 

Motivera. 

- Känner du att du har nytta av det du lär dig under ensemblelektionerna i ditt 

fritidsmusicerande? Motivera. 

- Skulle du säga att du har lätt eller svårt för ensemblespelet? 

- Hur skulle du säga att du utvecklas rent musikaliskt under ensemblelektionerna? 

- Vad tycker du om valet av låtar till ensemblelektionerna?  

o Får ni vara med och bestämma? 

 


