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Abstract 

 

For Those About to Rock... – A study of views of the ensemble repertoire in the aesthetic 

programme in Swedish high schools 

 

In my paper I will present the result of an inquiry made in the aesthetic program in Swedish 

high schools. The survey covers nine different groups in three different schools in Skåne. As 

background to my study I have used experiences I have had during my practical workplace 

training as a student at the Malmö Academy of Music. I have also used literature that 

discusses the development of genres in high school and the students' musical interests. The 

purpose of the inquiry is to find out what students think of the diversity of genre in the 

musical repertoire in their ensemble studies. I have chosen to use qualitative interviews. 

Instead of interviewing the students one by one, I have interviewed the whole group at the 

same time. It is common for all groups that they play or have played musical genres in pop 

and rock. This is common in the ensemble repertoire overall. Most groups also have 

considerable influence over the repertoire and are satisfied with their repertoire. In my 

discussion, I focus on the similarities between these groups and then I analyze the results. I 

conclude by giving suggestions for further research based on the ideas I got during the time of 

my survey, factors which may be interesting to take into account or focus on in continued 

research on this topic. 
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Sammanfattning 

 

For Those About to Rock... - En undersökning om uppfattningar av ensemblerepertoaren på 

det estetiska programmet. 

 

I min uppsats redovisar jag resultatet från en undersökning gjord på gymnasieskolans 

estetiska program. Undersökningen omfattar nio olika ensembler på tre olika skolor i Skåne. 

Som bakgrund till min undersökning har jag använt mig av egna erfarenheter från min VFU 

(Verksamhetsförlagd utbildning) under min tid som student på musikhögskolan i Malmö. Jag 

har även använt mig av litteratur om genreutvecklingen i skolan och hur elevernas intresse för 

olika sorters musik ser ut. Syftet med undersökningen är att komma fram till hur elever på det 

estetiska programmet uppfattar genrebredden i repertoaren i ämnet ensemble. Som metod för 

undersökningen har jag använt mig av kvalitativa intervjuer där jag har intervjuat 

ensemblegrupper på de olika skolorna. Jag har valt att intervjua grupperna i sin helhet istället 

för att intervjua gruppdeltagarna var för sig. Det gemensamma för alla grupper var att de 

spelar eller har spelat musik från genrerna pop och rock och att de är vanligt förekommande i 

ensemblerepertoaren överlag. De flesta grupperna har också stort inflytande över repertoaren 

och är nöjda med sin repertoar. I diskussionen tar jag upp likheterna grupperna emellan för att 

sedan analysera resultatet. Jag avslutar med att ge förslag på fortsatt forskning utifrån uppslag 

jag har fått under tiden för min undersökning, faktorer som kan vara intressanta att ta hänsyn 

till eller utgå ifrån i en fortsatt forskning i ämnet. 

 

Nyckelord: 

Ensemble, estetiska programmet, uppfattning, kvalitativ intervju, repertoar 
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1. Inledning 

När jag var nio år började jag spela elbas i den kommunala musikskolan i min hemkommun. 

Musik var inget som familjen eller släkten i övrigt var speciellt intresserade av, inte att utöva i 

alla fall. Det fanns dock ett fåtal undantag, bland annat en kusin som spelade både gitarr, elbas 

och flöjt. Det var till stor del hans förtjänst att jag inte gav upp mina elbaslektioner när det 

började kännas tråkigt.  

 

Efter ett par år på kommunala musikskolan hoppade jag på deras storband och började spela 

elbas där. Detta var mitt första möte med en orkester där man spelade musik ”på riktigt” 

tillsammans. Repertoaren bestod av typisk storbandsmusik och det blev mycket notläsning för 

min del. Ett par år senare började jag spela i ett band i hembyn och tyckte i början det var 

mest jobbigt att repetera så ofta och länge, jag hade ju bara suttit hemma och övat för mig 

själv på mina egna villkor tidigare. Repertoaren i bandet bestod av pop- och rockmusik.  

 

Efter några år hade jag spelat i flera olika band med olika inställning både till repertoar och 

repetition. Oftast bestod repertoaren av pop- och rockmusik, men ändå med ganska stor 

variation. När jag hade kommit halvvägs genom gymnasiet, där jag läste naturvetenskap, 

hoppade jag av kommunala musikskolan och började ta privatlektioner för en annan lärare. Vi 

spelade mycket jazz och pratade mycket om improvisation. Det var även här jag först förstod 

vikten av den teoretiska kunskapen i musicerandet. Min nya lärare lärde mig även vikten av 

att kunna spela flera sorters musik och ha en bred musikalisk kunskap. Vid ett tillfälle sa han: 

”Den enda godtagbara orsaken att tacka nej till ett gig är om du ska gå på begravning, din 

egen begravning!”. De orden har följt med mig sedan dess och sett till att jag har fått spela 

många olika sorters musik och även fått fler tillfällen att faktiskt få lön för mödan.  

 

När gymnasiet var slut gick jag två år på folkhögskola med gospelinriktning. Samtidigt hade 

jag kvar samma elbaslärare som tidigare. Jag hoppade på alla projekt, band och spelningar jag 

kunde komma över. Jag tyckte det var fantastiskt att en dag kunna sitta i kyrkan och spela 

tillsammans med kantorn för att nästa dag stå i replokalen och spela hårdrock med mina 

vänner. Jag spelade även i en blåsorkester som nästan uteslutande spelade marscher, samtidigt 

som jag undervisade ett par timmar i veckan på den kommunala musikskolan som jag en gång 

själv hade börjat på. 
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Under min tid på Musikhögskolan i Malmö har jag mer och mer börjat intressera mig för en 

bredare repertoar i mitt musicerande. När det gäller min egen utveckling som musiker har jag 

de senaste åren provat på flera olika genrer både i enskild undervisning och i ensemble och 

jag har lärt mig mycket av att just sätta mig in i olika spelstilar och genrer.  

 

Under de perioder jag har haft VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) på olika gymnasieskolor 

runtom i Skåne har jag ofta upplevt att materialet i ämnet ensemble har varit ganska enformigt 

och likriktat genremässigt. Den upptäckten har väckt mitt intresse för genrebredd och även 

idén till mitt examensarbete.  

 

När det kommer till gymnasieskolornas undervisning i ensemble har jag inte upptäckt någon 

större variation i repertoaren vad gäller genre. Eftersom det har varit till stor hjälp för min 

egen utveckling började jag undra varför man inte redan i gymnasiet får möjligheten att 

bredda sig genremässigt. Det handlar inte bara om att man ska bli en duktig musiker i så 

många stilar och genrer som möjligt, utan även få insikt och förståelse för olika genrer och 

musikerna som utövar dessa. 

 

I kursplanen för kursen ensemble A på det estetiska programmet för musik står att läsa:  

 

Kursen skall ge grundläggande instrumentala eller vokala färdigheter i ensemblespel eller 

sång. Kursen skall också stimulera samspels- och samarbetsförmåga inom en ensemble 

samt ge grundläggande kunskaper om repertoar och stilarter. Därutöver skall kursen vara 

inriktad mot olika genrer eller ensembleformer.  

(Skolverket, 2000)  

 

Om mina egna erfarenheter stämmer efterföljs alltså inte kursplanen i ensemble på de platser 

jag har haft VFU. Frågan är om det är kursplanen eller undervisningen det i så fall är fel på? 
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2. Bakgrund 

Som bakgrund för min undersökning har jag använt mig mycket av mina egna erfarenheter, 

främst de erfarenheter jag fått genom praktik på olika gymnasieskolor. Mina egna erfarenheter 

säger mig att det mest spelas pop- och rockmusik i ensembleämnet på gymnasiets estetiska 

program. Under min tid på Musikhögskolan i Malmö har jag besökt diverse olika 

gymnasieskolor under min VFU. Gemensamt för alla skolor var att repertoaren i ämnet 

ensemble oftast bestod av mestadels pop- och rocklåtar. 

 

Eftersom jag har god erfarenhet av att spela flera olika genrer och stilar, blev det här 

problemet ett stort intresse för mig och under de senare åren har jag funderat mer och mer på 

problematiken. Som pedagog anser jag att man har ett ansvar för att vara förebild och 

vägledare för sina elever och då tycker jag att man ska ge eleverna chansen att upptäcka 

musik som de i vanliga fall inte spelar eller lyssnar på. Om ensembleundervisningen blir 

enkelspårig och likriktad vad gäller genre och stil finns det en risk att eleverna missar mycket 

musik som de kanske skulle kunna upptäcka att de gillar och kan utvecklas genom. 

 

En annan aspekt av problemet är elevernas eget intresse av olika sorters musik. Om det visar 

sig att repertoaren i ensemble består mest av pop- och rockmusik kanske det beror på att 

eleverna är mest intresserade av att spela dessa genrer. Det kan också ha ett samband med 

elevernas inflytande på repertoaren. Är eleverna mest intresserade av pop- och rockmusik och 

dessutom har stort inflytande över repertoaren i ensemble borde det resultera i att de 

mestadels spelar pop- och rockmusik och i så fall har jag redan där fått en förklaring till varför 

det mest spelas pop- och rockmusik i ensembleämnet. 

 

Målet med en genrerik undervisning är inte att alla elever skall bemästra så många olika 

genrer som möjligt utan snarare ta hjälp av olika genrer för att utveckla sitt eget kunnande och 

kanske även utveckla stilen de själva brinner för. Det finns en uppsjö av genrer och stilar som 

i grunden består av två eller flera olika genrer och/eller stilar. Dessa hade säkert inte funnits 

om musiker från olika musikaliska bakgrunder inte hade träffats och lärt sig av varandra.  
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3. Syfte 

Med bakgrund av föregående avsnitt är syftet med undersökningen att studera hur eleverna på 

gymnasiets estetiska program uppfattar genrebredden i repertoaren i ämnet ensemble samt 

undersöka vad eleverna tycker om den musik de spelar i ämnet ensemble och vilket inflytande 

de har på repertoaren. 

 

Frågeställningen för undersökningen är:  

Hur uppfattar elever på gymnasiets estetiska program genrebredden i repertoaren i ämnet 

ensemble?  

Vilket inflytande har eleverna på repertoaren i ämnet ensemble?  
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4. Definition av begrepp och tidigare forskning 

Kapitlet inleds med att reda ut vissa ord och begrepp som är väsentliga för att lättare förstå 

uppsatsen. Kapitlet går även igenom litteratur som berör ämnena genreutveckling i skolan, 

elevers intresse av olika genrer och pop- och rockmusikens roll som fritidsmusik.  

 

4.1. Definition av begreppen 

Vissa ord och begrepp inom den musikaliska terminologin definieras här för att lättare förstå 

sammanhanget i uppsatsen. 

 

4.1.1. Genre 

Genre förklaras i Sohlmans musiklexikon (1976) på följande vis: ”I musikaliska sammanhang 

åsyftas med g. sålunda vanl. olika typer av musikindelade efter kriterier som besättning, 

formelluppläggning, tillkomsttid, funktion, intention, stil etc” (Sohlmans musiklexikon, 1976, 

vol. 3, s 95). En genre är alltså ett sätt att kategorisera musik utifrån olika kriterier. Vidare har 

ordet även en snävare innebörd eftersom det i varje genre finns olika stilarter och undergenrer. 

Även dessa kan delas in flera undergenrer (Sohlmans musiklexikon, 1976). I uppsatsen 

definieras ordet genre utifrån den vida meningen och skiljer på pop- och rockmusik, jazz, 

klassisk västerländsk konstmusik och folkmusik som fyra olika genrer. 

 

4.1.2. Repertoar 

Repertoar förklaras i Svenska akademiens ordlista som ”Spelplan eller spellista…” även: 

”…förråd av inövade roller el. sånger el. musikstycken m.m.” (SAOL, 1998, s 715). I 

uppsatsen definieras repertoar som de musikstycken en ensemble spelar i ämnet ensemble. 

 

4.1.3. Ensemble 

Ensemble förklaras i Sohlmans musiklexikon (1976) som: ”…samverkan mellan flera 

musikexekutörer i en standardiserad eller tillfällig, vanl. solistiskt besatt, kombination…” 

(Sohlmans musiklexikon, 1976, vol. 2, s 462).  Ensemble kan sålunda beskrivas som en 

samling människor som spelar och/eller sjunger tillsammans i grupp. I uppsatsen definieras 
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ordet ensemble utifrån ovanstående text. Ämnet ensemble syftar på det skolämne som 

återfinns på det estetiska programmet i den svenska gymnasieskolan. 

 

4.1.4. Genrebredd 

Med genrebredd menas i uppsatsen att en ensemble i ämnet ensemble spelar musik från flera 

olika genrer utifrån definitionen ovan. Spelar en ensemble musik från flera olika genrer så har 

ensemblen en viss genrebredd i sin repertoar. 

 

4.2. Genreutvecklingen i skolan 

Fram till i mitten på 1970-talet förekom det i mycket liten utsträckning gehörsbaserad musik i 

undervisningen. Den musik man spelade var av äldre tradition och notbunden musik med 

några få undantag. När man talar om gehörsbaserad musik menar man oftast genrer som till 

exempel rock-, jazz- och folkmusik. Rock-, jazz- och folkmusik fick en officiell plats på 

musiklärarlinjen Sämus först efter utbildningsreformen 1978. Liknande utveckling har skett i 

grund- och gymnasieskolan. Utvecklingen i grund- och gymnasieskolan beror på att lärarna i 

större utsträckning har sin egen tradition i gehörsbaserad musik nu än förr (Lilliestam, 1995).  

 

I Augusti 1971 startade Sämus-utbildningen i Göteborg. Utbildningen var en försöks-

utbildning som fanns mellan 1971 och 1978. Det var en tvåämnesutbildning i likhet med 

dagens GA-program på Musikhögskolan. GA-programmet är en utbildning där man får 

behörighet som musiklärare men även som lärare i ett annat ämne i grundskolan. På Sämus 

började man jobba mer med andra genrer än klassisk västerländsk konstmusik. Under tiden 

för Sämus fanns fortfarande det gamla konservatoriet kvar och jobbade på som vanligt med 

sin utbildning. Det fanns dock vissa tydliga skillnader i målen man jobbade mot i de olika 

utbildningarna. Sämus jobbade med en modern musikutbildning som mål medan man på 

konservatoriet jobbade med traditionell konservatorieutbildning, Sämus jobbade mot 

genrebredd och konservatoriet jobbade mot en snäv musikrepertoar. Sämus hade ett brett 

synsätt på kultur och utbildade musiklärare som kunde jobba med elever utifrån alla 

förekommande musikstilar i samhället. Lärare och studenter på Sämus bestämde tillsammans 

repertoaren på utbildningen. ”Valet av repertoar gjordes av lärare och studenter tillsammans: 

jazz, rock, blues, svensk och utländsk folkmusik, visor såväl som klassisk konstmusik. 

Dessutom lämplig undervisningsmusik för skolan” (Olsson, 1993, s 136-137). Studenten hade 
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dock fortfarande ett fritt val, ville man fördjupa sig i en genre så fanns den möjligheten. 

Samtidigt som man kunde fördjupa sig fanns också möjligheten att ha ett öppet 

förhållningssätt till all annan musik (Olsson, 1993).  

 

Gehörsmusik hade tidigare sällan blivit uppmärksammad i vetenskapliga eller pedagogiska 

sammanhang utan oftast hört till den folkliga traditionen. Den akademiska kulturen, som är 

beroende av skrift och böcker som medier och på så vis inte berört den gehörsmusicerande 

traditionen, har förts vidare i skolor och på universitet medan den folkliga traditionen har förts 

vidare utanför den formella utbildningens värld (Lilliestam, 1995). På så sätt var Sämus en 

viktig del i processen med att få in den gehörsbaserade musiken även i ett vetenskapligt och 

pedagogiskt fält.  

 

Enligt Karlsson (2002) finns det nu en helt annan uppdelning av genrer i ensemble på 

gymnasiets estetiska program. Till skillnad från tidigare, då den klassiska konstmusiken och 

den notbundna musiken dominerade, har nu pendeln slagit över till pop- och rockmusik. 

Karlsson (2002) visar att det för cirka hälften av studenterna finns en god genrebredd i ämnet 

ensemble, men det finns även en grupp om cirka 30% som i huvudsak bara utövar en genre i 

ensemble och då oftast pop- och rockmusik. Pop- och rockmusiken utgör cirka 45% av ämnet 

ensemble medan jazz utgör 21%. Folkmusik och konstmusik utgör cirka 16-17% vardera 

(Karlsson, 2002). 

 

4.3. Elevernas intresse av olika genrer 

Karlsson (2002) skriver om hur elever på gymnasiets estetiska program förhåller sig i intresse 

till olika genrer. En jämförelse finns även mellan elevens intresse av en viss genre och i hur 

stor utsträckning eleven utövar just denna genre i ensemble. Det visar sig att en stor del av 

eleverna har intresse för flera olika genrer men de får sällan möjligheten att utöva samtliga 

genrer i ensemble. Karlsson (2002) visar också att de elever som är intresserade av pop- och 

rockmusik oftast får utöva den genre de är intresserade av. Eleverna blir även mer intresserade 

av de genrer som presenteras i ämnet ensemble på just den skolan där de går. ”Det faktum att 

genreintresset överhuvudtaget varierar mellan olika skolor bör då bero på att eleverna tenderar 

att bli intresserade av den/de genrer skolan styr in dem på i ämnet Ensemble” (Karlsson, 2002, 

s 106). Karlsson (2002) skriver också om hur kursplanen i ensemble bör inverka på eleverna 

på ett sådant sätt att de har ett bredare genreutövande under gymnasietiden än de haft tidigare. 
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Enligt undersökningen finns dock inga sådana tendenser. Målet som är formulerat i 

kursplanen har nu istället ersatts av ett praktiskt arbete där man istället fördjupar sig i det man 

redan kan och är bra på. Undersökningen visar också att det inte finns en strikt uppdelning 

mellan de olika genrerna i elevernas intresse.  

 

En vanlig föreställning är att elever på musikgrenen fördelar sig på två klart åtskilda 

grupper; en grupp elever som är starkt knutna till ungdomskulturen och ensidigt inriktade 

på pop/rock, och en annan grupp med mer traditionellt musikintresse präglat av konst- och 

folkmusik. 

(Karlsson, 2002, s 125)   

 

Även om eleverna har ett huvudintresse för en viss genre så har man även ett intresse för 

andra genrer (Karlsson, 2002).  

 

4.4. Pop- och rockmusikens roll som fritidsmusik 

Fornäs, Lindberg och Sernhede (1989) skriver i sin bok om hur de har följt tre unga rockband 

under en längre tid. De tar även upp skolan, fritiden och hur de skiljer sig åt. De tre grupperna 

de har följt spelar musik på fritiden och skiljer noga mellan skola och fritid. De har alla tre 

olika inställning till skolan och även olika ambitioner med sin studiegång, men det de har 

gemensamt är att de spelar sin musik på fritiden.  

 

Författarna beskriver skolan som en plats där man får dela upp sin identitet mellan sitt 

egentliga jag och rollen som elev. Det är ungdomarnas egentliga jag som spelar rockmusik på 

fritiden och deras roller som elever som går i skolan. När de spelar i band är de en grupp som 

tar avstånd från skolans krav på deras musicerande. Rockbanden blir något av en fristad från 

skolan och dess krav på progression (Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1989).  

 

Både i skolan och i rockbandens replokaler finns det läroprocesser. Dessa läroprocesser skiljer 

sig dock starkt åt mellan skolan och replokalen. Läroprocesserna är mer formella och strikta i 

skolan. Med det inte sagt att det inte finns regler och normer i bandens replokaler, men de är 

inte formella i samma grad som i skolan (Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1989). 

 

Sammanfattningsvis är läroprocesserna i kamratgruppernas spontana aktiviteter (inklusive 

spelandet) annorlunda i flera avseenden. De är frivilliga, informella och öppna där den 
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vanliga skolan bygger på tvång, institutionalisering och målinriktning. Vi tror att detta 

gäller mycket i den självvalda ungdomskulturen och i de flesta kamratgrupperes livsform. 

(Fornäs, Lindberg & Sernhede, 1989, s 241) 
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5. Metod  

I det här kapitlet redovisar jag mitt tillvägagångssätt när det gäller val av metod. Först 

redovisas de båda metoderna kvantitativ metod och kvalitativ metod. Efter det redovisas på 

vilket sätt kvalitativ metod har använts i undersökningen, hur urvalet av informanter har gjorts 

och hur den insamlade informationen har bearbetats. Kapitlet avslutas med etiska 

övervägande. 

 

5.1. Val av metod 

När jag skulle göra min undersökning började jag med att komma fram till vilket sätt som var 

bäst för att samla in informationen till resultatdelen. De två metoderna som övervägdes var 

kvantitativ metod och kvalitativ metod. De två metoderna skiljer sig i hur man väljer att 

generera, analysera och bearbeta den insamlade informationen.  

 

När det gäller kvantitativ metod intresserar man sig i huvudsak för att jämföra de olika 

informanternas svar och gruppera dem i tabeller eller diagram. Man arbetar här med statistisk 

analys i form av siffror och procentsatser. En typisk utformning på frågorna är att de har hög 

grad av standardisering och hög grad av strukturering. Frågorna är statiska och samtliga 

informanter får besvara samma frågor med fasta svarsalternativ. Oftast används metoden för 

att se skillnader och relationer mellan olika aspekter i undersökningen (Patel & Davidsson, 

2003). 

 

Vid användning av kvalitativ metod analyseras den insamlade informationen oftast 

fortlöpande under tiden för insamlandet. En typisk utformning på frågorna är att de har låg 

grad av standardisering och låg grad av strukturering. Frågorna är öppna och inbjuder till 

personliga svar från informanterna. Analysen består av att läsa igenom den insamlade 

informationen flera gånger för att till slut se vissa mönster i informanternas svar. Detta kan 

sedan resultera i svarskategorier. Kvalitativ metod används oftast för att förstå hur människor 

uppfattar eller upplever vissa fenomen (Patel & Davidsson, 2003). 

 

Följande citat tycker jag beskriver skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod på ett 

bra och kortfattat sätt: 
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Med kvantitativt inriktad forskning menar man sådan forskning som innebär mätningar vid 

datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Med kvalitativt inriktad 

forskning menar man forskning där datainsamlingen fokuserar på ”mjuka” data, t.ex. i form 

av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, oftast verbala analysmetoder av 

textmaterial.  

(Patel & Davidsson, 2003, s 14) 

 

De två olika forskningsmetoderna bygger alltså på hur man väljer att generera, bearbeta och 

analysera den insamlade informationen. Oftast använder man sig inte av den ena eller andra 

metoden fullt ut. Det handlar mer om vilken metod man i huvudsak använder sig av  (Patel & 

Davidsson, 2003). 

 

Som metod för den här undersökningen har kvalitativ metod används. Målet var att få 

informanterna att svara fritt på ett antal intervjufrågor och sedan göra en verbal tolkning av 

den insamlade informationen. Kvantitativ metod valdes bort då jag förväntade mig att få 

öppna svar vid intervjuerna som skulle vara svåra att gruppera och sätta in i ett statistiskt 

sammanhang. Jag ville ge alla informanternas svar lika mycket värde och det tycker jag inte 

de får när man redovisar resultatet i en statistisk tabell eller ett diagram. 

 

5.2. Kvalitativa intervjuer 

Som metod för undersökningen har kvalitativa intervjuer använts. För att få så stort 

svarsutrymme som möjligt för intervjupersonerna användes relativt ostrukturerade 

intervjufrågor. Det har även under intervjuernas gång kommit upp följdfrågor som har varit 

relevanta att få besvarade för att få svar på den huvudsakliga intervjufrågan.  

 

I intervjuerna har jag varit tydlig med att intervjuresultatet kommer vara konfidentiellt och 

ingen förutom jag själv får ta del av intervjun, detta för att få så utförliga svar på frågorna som 

möjligt (Patel & Davidsson, 2003). Frågan om konfidentiellitet kom ofta fram från 

intervjugruppen och förklarades innan intervjun startade.  

 

Man kan aldrig i en kvalitativ intervju formulera svaren i förhand, både intervjuaren och 

intervjupersonen skapar tillsammans ett samtal. Det är viktigt att intervjuaren underlättar 

samtalet för intervjupersonen så att denne inte blir hämmad i sina svar. Intervjuaren bör även 
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”tala samma språk” i kroppsspråk och gester som intervjupersonen för att intervjupersonen 

inte ska känna sig hämmad (Patel & Davidsson, 2003).  

 

5.2.1. Motivation till utförliga svar 

För att man ska få så utförliga svar som möjligt på frågorna måste de som ska svara på 

frågorna vara motiverade att svara så ärligt som möjligt. Det är alltså viktigt att motivera de 

utvalda personerna varför de ska svara på frågorna. Man bör förklara syftet med att just de ska 

svara på frågorna (Patel & Davidsson, 2003).  

 

Det är också viktigt att det framgår hur personernas svar kommer att behandlas, till exempel 

om de utfrågade personernas svar är anonyma eller ej. Man kan antingen ge anonyma svar där 

man inte anger någon möjlighet att identifiera den utfrågade personen. En annan metod är att 

man ger konfidentiella svar där man som forskare har möjlighet att identifiera den utfrågade, 

för att ge denne möjlighet att komplettera sitt svar. I båda fallen är det bara forskaren själv 

som vet vilken den utfrågade personen är. Informationen om anonymitet och konfidentialitet 

måste lämnas innan man börjar ställa frågorna (Patel & Davidsson, 2003).  

 

Under en intervju är relationen mellan intervjupersonen och den som intervjuar viktig. Den 

som intervjuar måste visa ett intresse för intervjupersonens svar och inte värdera svaren, 

varken i tal eller kroppsspråk. Om man inte visar en öppen attityd under intervjun är det lätt 

att intervjupersonen intar en försvarsattityd och inte längre känner sig motiverad att svara på 

frågorna (Patel & Davidsson, 2003).  

 

5.2.2. Frågornas utformning 

De två faktorer som formar frågorna mest är graden av strukturering och graden av 

standardisering. Graden av strukturering bestämmer om man ska ställa samma frågor i samma 

ordning till alla utfrågade personer eller ej. Graden av standardisering avgör hur mycket 

utrymme det finns för den utfrågade personen att svara på frågan. Vid en hög grad av 

strukturering ställer man exakt samma frågor i exakt samma ordning till alla utfrågade 

personer. Vid en hög grad av standardisering ställer man frågor med fasta svarsalternativ. Om 

man använder sig av en låg grad av strukturering och låg grad av standardisering kan man 
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anpassa frågorna till den enskilde utfrågade personen och låta personen svara fritt (Patel & 

Davidsson, 2003).  

 

Frågorna bör inledas och avslutas med neutrala frågor där den utfrågade personen inte lägger 

någon större värdering vid svaret. Mellan dessa frågor kommer frågorna som är viktiga för 

frågeställningen. När det gäller i vilken ordning man ska ställa frågorna kan det vara bra att 

strukturera upp dem i olika avdelningar (Patel & Davidsson, 2003).  

 

Jag har valt att utforma mina frågor efter den kvalitativa principen. Frågorna har låg grad av 

standardisering. Informanterna fick svara helt fritt utan svarsalternativ. Frågorna hade relativt 

hög grad av strukturering i utgångsläget men påverkades och ändrades under intervjuernas 

gång för att få så mycket information från informanterna som möjligt. Även oförberedda 

följdfrågor användes där det kändes naturligt. Jag börjar intervjuerna med en neutral fråga om 

vilken årskurs eleverna går. 

 

5.3. Urval 

Intervjuerna genomfördes på tre olika gymnasieskolor som ligger geografiskt åtskilda i Skåne. 

På varje skola intervjuades tre olika ensemblegrupper. Jag valde medvetet bort de 

ensemblegrupper som bestod av elever enbart från första årskursen med tanke på att de vid 

tiden för intervjuerna ännu inte har fått så stor erfarenhet av ämnet. I vissa grupper ingick 

elever från första årskursen men har inte haft majoritet. De ensemblegrupper som har 

intervjuats har valts slumpmässigt och informerats av sina respektive lärare i god tid före 

intervjutillfället. Valet av intervjugrupper har även gjorts så att de tre olika grupperna från 

varje skola inte undervisats av samma lärare i ensemble.  

 

5.4. Datainsamling och bearbetning 

Jag har under min undersökning gjort ljudupptagningar av intervjuerna för att i efterhand 

analysera dem. Alla som har deltagit i intervjuerna har gjort det frivilligt och har samtyckt till 

inspelningen. Fördelen med inspelning gentemot att anteckna intervjun är att man får en exakt 

registrering av intervjugruppens svar (Patel & Davidsson, 2003). För egen del tyckte jag även 

att det var lättare att koncentrera mig på intervjufrågorna när jag inte behövde föra 

anteckningar samtidigt som jag skulle leda intervjun.  
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Bearbetningen av materialet bestod i att transkribera inspelningarna till text som sedan kunde 

analyseras för att vidare presenteras i resultatkapitlet. Om fördelen med inspelning av 

intervjuer är att man får exakta svar är nackdelen att transkriberingen tar mycket tid i anspråk 

(Patel & Davidsson, 2003). I mitt fall blev det ännu lite värre att göra transkriberingarna med 

tanke på att jag hade intervjuat grupper istället för enskilda personer. 

 

5.5. Fenomenografi 

Undersökningens mål är att ta reda på hur eleverna på det estetiska programmet uppfattar 

genrebredden i repertoaren i ämnet ensemble. Att undersöka hur en person eller, i mitt fall, 

ensemble ser på olika aspekter i omvärlden och uppfattar dem kan undersökas med 

fenomenografi som utgångspunkt. Eftersom undersökningen behandlar hur en grupp uppfattar 

något, i det här fallet hur en ensemble uppfattar genrebredden i repertoaren i ämnet ensemble, 

kommer här en genomgång av vad fenomenografi är och hur jag har inspirerats av metoden. 

 

Fenomenografi är ett sätt att undersöka människors syn på vissa aspekter i deras omvärld. 

Man kan genom denna metod även förstå att olika människor kan ha olika uppfattningar om 

samma företeelse i deras omvärld. Man skiljer på att ha en uppfattning av något och ha en 

uppfattning om något.  

 

Med uppfattningar av något avser man människans grundläggande förståelse av något. Med 

uppfattningar om något avser man att människan gör något till föremål för medveten 

reflektion och förenar en värdering till denna tanke. I vardagstal säger vi att hon har en 

åsikt om något. 

(Uljens, 1989, s 10)  

 

I det fenomenografiska tillvägagångssättet väljer man ut en eller flera aspekter av en 

företeelse som man är intresserad av att undersöka. Man intervjuar sedan olika individer om 

deras uppfattning av aspekten i fråga och slutligen analyserar man materialet för att nå ett 

resultat (Uljens, 1989). 

 

Inom fenomenografin talar man om andra ordningens perspektiv. Det skiljer sig från första 

ordningens perspektiv där det är fysiska aspekter man fokuserar på (Marton & Booth, 2000). 

Första ordningens perspektiv är forskarens sätt att beskriva verkligheten medan man i andra 
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ordningens perspektiv beskriver hur andra människor uppfattar olika aspekter av verkligheten 

(Uljens, 1989).  

 

Man kan även beskriva skillnaden som att första ordningens perspektiv är ett sätt att se på en 

händelse eller ett fenomen utifrån fysikens lagar och påståenden om fysiken. Andra 

ordningens perspektiv är däremot hur någon uppfattar händelsen eller fenomenet. Det kan 

alltså handla om samma händelse, situation, fenomen, etcetera, men när man ser på det ur 

andra ordningens perspektiv är det hur det uppfattas som är det viktiga, inte hur det är enligt 

fysikens lagar (Marton & Booth, 2000). Det är alltså andra ordningens perspektiv som är 

intressant för fenomenografen.  

 

Fenomenografi är en forskningsansats där man följer en viss arbetsordning. Arbetsordningen 

delas in i sex olika delar. Arbetsordningen ser ut som följer:  

 

1. Företeelser i omvärlden 

2. En eller flera aspekter av företeelsen väljs ut 

3. Intervjuer om individers uppfattningar av företeelsen eller det aktuella problemet 

4. De bandade intervjuerna skrivs ut på papper 

5. Analys av de skriftliga utsagorna 

6. Analysen resulterar i beskrivningskategorier 

 

Man väljer en företeelse man är intresserad av och väljer sedan en eller flera aspekter av 

företeelsen man vill undersöka. Efter detta görs intervjuer som spelas in för att sedan skrivas 

ut på papper. Dessa utskrivna intervjuer analyseras sedan och det analyserade resultatet delas 

in i beskrivningskategorier. Beskrivningskategorier används för att strukturera intervju-

resultaten i olika grupper och uppkommer ur skillnader och likheter i uppfattningar.  (Uljens, 

1993). 

 

Antalet intervjupersoner begränsas på grund av praktiska skäl. Att skriva ut de bandade 

intervjuerna på papper tar mycket tid och material i anspråk och därför är det vanligt att en 

fenomenografisk studie omfattar mellan 10 och 300 personer (Uljens, 1993).  

 

Själva analysen av de utskrivna intervjuerna består i att först och främst läsa igenom dem flera 

gånger för att upptäcka nya infallsvinklar och att utkristallisera beskrivningskategorierna. 
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Efterhand som den data vi har fått in från intervjuerna analyserars ser vi de utskrivna 

intervjuerna på nya sätt som till slut leder till att vi kan dela in resultatet i olika 

beskrivningskategorier (Marton & Booth, 2000).  

 

Fenomenografi skall inte förväxlas med fenomenologi. De har sina likheter i att de båda 

studerar uppfattningar men likheterna i övrigt är små (Patel & Davidsson 2003). 

Fenomenologin har sin grund i att skapa en teori om erfarenheter genom en filosofisk metod. 

Till skillnad från filosofer som behandlar sin egen erfarenhet studerar fenomenografen andras 

erfarenheter (Marton & Booth, 2000).  

 

Även om fenomenografins huvuduppgift är att se skillnaderna mellan olika människors 

uppfattningar av ett fenomen har jag i min analys till viss del intresserat mig för sambanden 

och likheterna mellan elevernas och gruppernas svar på intervjufrågorna. 

 

5.6. Etiska överväganden 

När jag gjorde mina intervjuer informerade jag intervjugruppen om att deras svar skulle förbli 

konfidentiella och inte skulle finnas att tillgå för någon annan än mig själv. Detta gjordes för 

att alla personer i intervjugruppen skulle känna sig trygga med att ge ärliga och uppriktiga 

svar på mina frågor. Jag var även tydlig med att berätta vad intervjuerna skulle användas till 

och hur materialet skulle behandlas. Det är viktigt att intervjugruppen känner sig bekväm i 

intervjusituationen och inte blir hämmade för att ge sanningsenliga och korrekta svar (Patel & 

Davidsson, 2003).  
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6. Resultat 

I det här kapitlet redovisas resultaten av undersökningen. För att inte avslöja eleverna och 

vilken skola de kommer från har alla elever fått fingerade namn. Kapitlet är indelat i tre olika 

punkter som är: Genrer, Inflytande på repertoaren och Musik utanför repertoaren.  

 

6.1. Elevernas tal om genrer 

För att få en inblick i hur de olika ensemblernas repertoar ser ut ställdes frågan om vilken 

musik ensemblen spelar. Enligt definitionen på genre så fanns det ingen större variation 

mellan de olika intervjuade ensemblerna även om eleverna själva tyckte att de spelade musik 

från flera olika genrer. Den vanligast förekommande genren var pop- och rockmusik som 

fanns i samtliga repertoarer. Skillnaden var snarare att repertoaren bestod av musik från pop- 

och rockgenrens olika undergenrer och att undergenrerna i sin tur uppfattades som olika 

genrer av ensemblerna. Petter i ensemble A1 svarar så här på frågan om vilken musik de 

spelar:  

 

Petter: Vad vi vill, jätteblandat. Vad vi vill, typ. Lite hip-hop, lite rock, lite funk...  

 

Ensemblens uppfattning av genrer är alltså att hip-hop, rock och funk är tre separata genrer till 

skillnad från min definition där alla de tre ovanstående genrerna räknas som undergenrer till 

genren pop- och rockmusik. 

 

Vissa ensembler inser dock skillnaden i det vida begreppet genre. En av ensemblerna har valt 

att inrikta sig på pop- och rockmusik och jazz i ämnet ensemble och säger så här: 

 

Lisa: Men, jag menar, vi valde, vår ensemble är ändå pop, rock och jazzensemble så det är 

så himla stort... Men jag menar, det finns ju så himla mycket inom pop och inom rock så att 

det är ju så olika ändå... 

 

Som jag ser det tänker sig Lisa pop- och rockmusik som en stor genre med flera undergenrer. 

Däremot skiljer hon jazz från pop- och rockmusik som en annan genre.  
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I grund och botten verkar det vara elevernas uppfattning av själva begreppet genre som får 

dem att svara olika på frågan. En ensemble som uppfattar pop- och rockmusik som en 

huvudgenre med flera undergenrer kommer säkert att svara att de spelar musik från en genre 

även om de spelar både funk och pop, medan en ensemble som uppfattar funk och pop som 

egna genrer kommer svara att de spelar musik från flera olika genrer.  

 

Den enda ensemblen som avviker från svaret är ensemble C2 som säger att de i huvudsak 

spelar jazz. De säger dock att de även har spelat musik från pop- och rockmusikgenren. 

Samtidigt uttrycker en elev att det inte spelas musik från tillräckligt många olika genrer. I 

ensemble C2 diskuterar Pär och Jonas ämnet: 

 

Pär: Nä, vi spelar faktiskt inte jättemånga genrer ändå. 

Jonas: Vilken genre saknar du då? 

Pär: Metal såklart! Vad annars? 

Jonas: Jag vill inte spela metal faktiskt. 

 

Det svåra verkar således inte att vara att skilja mellan huvudgenrerna pop- och rockmusik och 

jazz utan snarare att inse att genren pop- och rockmusik innehåller flera undergenrer som i det 

vida begreppet genre inte kan ses som egna genrer. I detta fallet saknar Pär genren metal som 

kan ses som en undergenre till huvudgenren pop- och rockmusik.  

 

Variationen mellan hur ensemblerna uppfattar begreppet genre är alltså större än variationen 

av genrer i deras repertoar. Någon genrebredd i det vida begreppet är inte att tala om förutom 

i två enstaka fall där även jazz spelas vid sidan om pop- och rockmusik. 

 

De olika ensemblerna skiljer sig även åt när det gäller frågan om de spelar musik från 

tillräckligt många olika genrer. Samma definitionsproblem uppstår här. Två av ensemblerna 

tycker inte att de spelar musik från tillräckligt många olika genrer. Två andra ensembler är 

inte eniga i svaret. Linnea i ensemble B2 svarar såhär på frågan om hon tycker de spelar 

musik från tillräckligt många olika genrer: 

 

Linnea: Vi spelar, oftast spelar vi bara sådana som är uptempo så att säga. Asså, det är 

ingen sån lugn låt, det kan vara roligt att spela ibland. Asså, bara för liksom, för 

avslappning å bara ta en lugn istället för uptempo hela tiden. Men visst, det är roligt det 

också. 
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I ovanstående svar definierar alltså Linnea uptempo och lugna låtar som två olika genrer. 

Enligt definitionen av genre skulle detta kunna handla om vilken genre som helst eftersom de 

flesta genrer innehåller musik med både högt och lågt tempo. 

 

I ensemble C3 finns en helt annan bild av vad genre är och där äger följande konversation rum 

om ämnet: 

 

Cornelia: Vi får ta å variera oss lite tror jag.  

David: Frågan är om man ska det? Eller om man ska rikta sig på ett spår? 

Andreas: Det är ju hela syftet med att välja genre till trean, men det är ju lite tråkigt att inte 

variera. 

Cornelia: Men, jag menar, vi valde, vår ensemble är ändå pop, rock och jazz-ensemble så 

det är så himla stort, å... 

Klas: Var fick vi jazz ifrån? Jag fattar inte. 

Cornelia: Det var jag som valde det. 

Sahra: Jag också. 

David: Ja, jag tror också jag valde det faktiskt. 

Cornelia: Men jag menar, det finns ju så himla mycket inom pop och inom rock så att det är 

ju så olika så ändå så. Fast vi kanske hade kunnat variera oss lite mer. 

Klas: Ja, vi får se. Kanske blir det metal-ensemble efter detta året, efter jul.  

Alla: (Skratt) 

 

I ensemble C3 finns det, som jag ser det, en klar bild av att pop- och rockmusik är en genre 

med flera undergenrer, jazz är en genre och att det finns stor variation inom alla genrer. Jag 

tycker det är lättare att förstå resonemanget i ovanstående diskussion med tanke på att 

ensemblen har klart för sig vad begreppet genre innebär. Vissa elever i ensemble C3 saknar en 

genrebredd i repertoaren medan andra är nöjda med att de har valt att inrikta sig på pop- och 

rockmusik och jazz.  

 

I ensemble A2 är man inte eniga i frågan om de spelar musik från tillräckligt många olika 

genrer men en av killarna i ensemblen uttrycker sitt svar på frågan såhär: 

 

Kristian: Ja, det tycker jag VERKLIGEN. Ja. Det är typ en från varje genre, typ, nästan. 

Fast alla har väl samma grund, äh, jag vet inte. 
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Jag ser det som att Kristians kommentar på frågan uttrycker en känsla av att han är nöjd med 

att de bara spelar musik från en genre. Men han är också medveten om att de spelar musik 

från flera undergenrer. Enligt min tolkning spelar ensemblen bara musik från genren pop- och 

rockmusik men Kristian tycker det är bra och är nöjd med det.  

 

I flera andra ensembler tycker samtliga elever att de spelar musik från tillräckligt många olika 

genrer. De motiverar det oftast med att de har stort inflytande på repertoaren. De har 

möjlighet att påverka repertoaren så att den innehåller musik som de själva vill spela. Anna i 

ensemble B1 säger såhär: 

 

Anna: Vi har, asså, vi har ju stor påverkan. Skulle vi vilja spela något annat så är det ju bara 

att säga det... 

 

Annas svar säger mig att de är nöjda med repertoaren som den är och om de skulle vilja spela 

musik från någon annan genre så skulle det inte vara något problem. Även om det är så att 

repertoaren endast består av musik från genren pop- och rockmusik, som i de flesta fallen, är 

eleverna i ensemblerna nöjda med det.  

 

6.2. Elevernas inflytande på repertoaren 

När det gäller frågan om hur stort inflytande eleverna har på sin repertoar skiljer sig svaren 

inte så mycket åt. Ensemblerna vid skola B skiljer sig dock lite från de andra skolorna. När 

det gäller skola B verkar läraren ha lite mer att säga till om jämfört med de andra båda 

skolorna. Frågan om elevernas inflytande på repertoaren besvaras på följande vis av Karin i 

ensemble B1: 

 

Karin: Man kan komma med förslag, sen är det ju han [läraren, förf. anm.] som 

bestämmer... 

 

Ensemblen upplever alltså att deras inflytande är något begränsat av läraren enligt min 

tolkning. Eleverna kan komma med förslag, men det är läraren som har det sista ordet när det 

gäller att välja musik till repertoaren. Kalle i ensemble B2 svarar på samma fråga: 

 

Kalle: Beror på vilken lärare man har. Men oftast är det väl ändå läraren som kommer med 

låtar, asså, vill man ha nån själv så får man ju säga det. 
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Johan och Katrin i ensemble B2 fyller i svaret: 

 

Katrin: Det beror mycket på vilken lärare man har också, tror jag. 

Johan: Ja, ja, asså, allting beror på vilken lärare man har. 

Katrin: För, asså, vissa är mer öppna för förslag och andra är mer stängda, eller vad man nu 

ska säga. Att det är dom som väljer.  

 

Ensemble B2 verkar ha olika uppfattningar om olika lärare där vissa lärare ger eleverna ett 

större inflytande på repertoaren och andra begränsar elevernas inflytande i större utsträckning. 

Lärarna på skola B verkar ändå vara öppna för förslag från eleverna och låta eleverna testa 

ensemblens olika förslag. Ensemble B3 påpekar även att lärarna inte tvingar eleverna att spela 

någon musik som de inte vill spela: 

 

Jens: Om vi vägrar spela en låt så behöver vi inte spela den, för det känns inte så jättekul. 

Ola: Nä precis, dom tvingar inte oss på nånting som vi inte tycker om.  

 

Det verkar finnas ett ganska tydligt växelspel mellan eleverna och lärarna i ensemble B3. 

Eleverna har en viss frihet att välja musik till repertoaren och de har vetorätt mot lärarens 

förslag.  

 

Både ensemblerna vid skola A och skola C säger att de har stort inflytande. De får helt fritt i 

ensemblerna välja vilken musik som ska spelas och ingå i deras repertoar. I vissa fall har 

läraren bestämt någon eller några enstaka låtar. Ett exempel är ensemble A2: 

 

Kristian: Ja, vi har väldigt... rätt så stort inflytande nu i början i alla fall, men läraren har väl 

valt två låtar till oss. 

 

Av de tre skolorna är det skola B som sticker ut i sammanhanget. Det är den enda skolan där 

alla tre ensemblerna tydligt säger att läraren har en viss påverkan på elevernas inflytande på 

repertoaren. Oftast ser eleverna inte det som något problem, utan känner att de skulle kunna 

testa olika sorters musik om de hade velat det. Som jag ser det skulle eleverna mycket väl 

kunna ha en dialog med läraren om vad deras repertoar skulle kunna innehålla.  
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6.3. Elevernas tal om musiken utanför ensemblerepertoaren 

När jag väl hade fått reda på vilka genrer och vilken sorts musik som fanns i ensemblernas 

repertoar ställde jag frågan om vilken musik eleverna i de olika ensemblerna helst skulle vilja 

spela i ämnet ensemble. Det som skiljde ensemblerna åt i frågan var att en del ensembler var 

nöjda med repertoaren och vissa elever i andra ensembler skulle vilja spela musik som inte 

var representerad i repertoaren. 

 

Ett exempel på en grupp där hela ensemblen var nöjd med repertoaren är ensemble A1. De 

spelar en ganska varierad repertoar trots att de håller sig inom ramen för genren pop- och 

rockmusik. När jag ställer frågan om vad de helst hade velat spela till gruppen svarar Emil 

såhär: 

 

Emil: Ja, nej, ja, jag vet inte, jag lyssnar på så mycket blandat så att mina förslag till låtar 

jag tar med mig har varit väldigt blandade i genrer också. Så att jag kan inte säga nån 

speciell jag vill helst spela. För där finns mycket bra inom många genrer. 

 

De andra i ensemblen svarar på liknande sätt och mitt intryck är att alla i ensemblen är nöjda 

med repertoaren och därför inte kan ge något exempel på någon musik de skulle vilja tillföra 

den. 

 

De ensembler som skulle vilja göra tillägg i sin repertoar är oftast nöjda som det är men är 

ändå nyfikna på att prova att spela annan musik. Bortsett från de elever som ger förslag på 

olika undergenrer till pop- och rockmusik är det några elever som säger att de hade velat spela 

jazz.  

 

I ensemble C2 spelas mestadels jazz. De svara på frågan om de spelar musik från tillräckligt 

många genrer med ett nästan enhälligt ja och de flesta säger att de vill spela jazz. Pär säger att 

de inte spelar så många olika genrer och säger även att han saknar genren metal. Senare när 

jag frågar om vad de helst vill spela för sorts musik svarar han: 

 

Pär: Ja, det är jazz här också. Metal ska man lira med, typ, kompisar. 

 

Pär verkar ha ett brinnande intresse för sin favoritgenre metal, men uttrycker även en vilja att 

spela jazz i ämnet ensemble. Han verkar förstå att metal inte hade varit någon genre som 
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ensemblen överlag hade uppskattat och väljer därför istället att spela det på fritiden med sin 

kompisar som verkligen är intresserade av genren.  

 

Det som har förbryllat mig en hel del är sambandet mellan det faktum att de flesta ensembler 

säger sig ha stort inflytande på repertoaren och samtidigt kommer med många förslag till 

musik de helst skulle vilja spela som inte ingår i repertoaren. Om man ska se till ensemble 

B1s sätt att svara på intervjufrågorna skulle det i deras fall se ut såhär: 

 

Karin: Asså, jag tror vi har rätt stor påverkan på vad vi vill spela. 

Jag: Vilken sorts musik skulle ni helst vilja spela? 

Ludwig: Ja, rock och lite jazz kanske. Det hade varit kul 

Anton: Eftersom jag lyssnar mest på metal så, så hade jag velat spela metal mer. 

Jag: Men ni är fortfarande 100% nöjda som det är? Fastän det inte blir nån jazz eller metal? 

Karin: Jamen det kan vi ju, det kan man väl påverka. Ifall alla verkligen vill spela någon 

jazzlåt så fixar säkert läraren det. 

 

I det här resonemanget tycker jag att ensemblen ger lite tvetydiga svar. Dels säger de att de 

har stort inflytande på repertoaren, men också att de skulle vilja spela bland annat jazz. De 

kommenterar dessutom min följdfråga med att säga att de faktiskt kan påverka situationen så 

att de även får spela jazz. Flera andra grupper svarar på frågorna på liknande vis.  

 

De ensembler som särskiljer sig i frågan svarar att de är nöjda med repertoaren och ger heller 

inga direkta förslag på någon annan musik de skulle vilja spela. De ensemblerna säger sig 

också ha stort inflytande på repertoaren. Det som gör att de är nöjda borde i så fall vara deras 

förmåga att ta till vara på inflytandet och verkligen säga vad de vill spela från starten i ämnet 

ensemble. Som jag förstår det har alla ensemblerna möjlighet att påverka sin repertoar men 

bara ett fåtal utnyttjar den möjligheten till fullo.  

 

Tre av ensemblerna nämner som ett sidospår till frågan att de inte tycker genre är så viktigt i 

repertoaren i ämnet ensemble. De uttrycker sig på lite olika vis men sammantaget är 

undertonen att det är viktigare att de tycker det är kul att spela tillsammans och att det är 

lärorikt, istället för att bara spela musik som de tycker om. Såhär säger Jonatan och Jakob i 

ensemble C2: 
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Jonatan: Läraren måste våga säga till när inte allt står rätt till. Tycker jag. Det är faktiskt 

viktigt. 

Jakob: Jo, det är viktigt att man utvecklas under tiden som man spelar och lär sig låtar å så. 

 

På frågan om vilken musik eleverna helst vill spela svara Angela i ensemble A1 såhär: 

 

Angela: Det är väldigt blandat. Så, bara det känns bra, så länge man tycker det är kul så går 

väl det mesta an. Men jag vet inte, jag kan inte säga en genre eller två stycken, bara det är 

låtar man gillar liksom. Det är alltid kul att spela. 

 

Angela säger att det är bäst när man spelar låtar som är kul att spela. Vidare ser jag det som 

om hon ser själva ensemblespelet i ämnet ensemble som det viktiga, inte vilken musik de har i 

repertoaren. Själva spelsituationen överväger alltså valet av genre till repertoaren. 
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7. Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras resultaten från intervjuerna och knyts an till den redovisade 

litteraturen. Kapitlet fortsätter med förslag på fortsatt forskning som kan ta studien vidare och 

avslutas därefter med en metoddiskussion där tillvägagångssättet för undersökningen 

diskuteras. 

 

När de intervjuade eleverna talar om genrer och genrebredd irrar de lätt bort sig i begreppet 

genre. De talar ofta om undergenrer till genren pop- och rockmusik men ser sällan över 

gränsen till andra genrer. Undantaget är genren jazz. Jazz spelas i två olika ensembler och där 

talar man även om att man spelar pop- och rockmusik. Det eleverna säger, kanske utan att 

veta om det, är att de spelar pop- och rockmusik och inget annat. Att pop- och rockmusik är 

den vanligaste genren på gymnasiets estetiska program styrks av det Karlsson (s. 7) skriver 

om att man har gått från notbunden musik till gehörsbaserad musik och att den vanligaste 

genren är pop- och rockmusik. Pendeln har nu till och med slagit över ännu mer mot pop- och 

rockmusikens håll. Även Lilliestam (s.6) säger att utvecklingen har gått från notbunden musik 

till gehörsbaserad musik såsom pop- och rockmusik. Resultatet av undersökningen stämmer 

alltså till stor del överrens med Karlssons (s. 7) undersökning. Dock verkar det som om pop- 

och rockmusik i undervisningen är ännu vanligare nu än vid tiden för Karlssons 

undersökning. 

 

De ensembler som spelar pop- och rockmusik verkar tycka det är kul. Även deras förslag på 

musik som inte finns i repertoaren håller sig oftast inom ramen för pop- och rockmusik. Deras 

positiva syn på genren skulle kunna vara en anledning till att just pop- och rockmusik är 

rikligt representerad på gymnasiets estetiska program. En annan anledning skulle kunna vara 

det Karlsson (s. 7-8) skriver om att skolan kan styra in eleverna på ett visst spår, att skolan i 

de här fallen styr in eleverna på pop- och rockmusik. Detta i kombination med att eleverna 

dessutom har ett relativt stort inflytande på repertoaren skulle kunna vara en påverkande 

faktor till att pop- och rockmusik tar en så pass stor del av repertoarens plats.  

 

Troligtvis spelar den förändring som sämus står för även en roll. Som Lilliestam (s. 7) skriver 

spelade just sämus en stor roll i processen med att införa den gehörsbaserade musiken i 

skolan. Jag kan tänka mig att det startade i ganska liten skala tillsammans med sämus 1971 

och att det sedan har haft en snöbollseffekt som har gjort att användningen av den 
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gehörsbaserade musiken i allmänhet, och pop- och rockmusik i synnerhet, har ökat markant i 

skolan. Även det Lilliestam (s. 6) skriver om lärarens egna tradition i den gehörsbaserade 

musiken kan ha spelat roll för pop- och rockmusikens framfart på gymnasieskolans estetiska 

program. 

 

Till skillnad från vad Fornäs, Lindberg och Sernhede (s. 8-9) skriver har nu pop- och 

rockmusiken hittat in i klassrummen i mycket stor utsträckning. Som de beskriver det är 

rockmusiken som spelas i rockband på fritiden en slags fristad från skolans tvång, men nu 

spelas det pop- och rockmusik flitigt även i skolan. Möjligtvis finns det annan musik som får 

representera fritidsmusiken som fristad från skolan. Pär nämner till exempel att han tycker det 

är kul att spela den musiken de spelar i ensemblen, och att han hellre spelar sin favoritmusik 

tillsammans med kompisarna på fritiden. Anledningen till det är troligtvis i Pärs fall att 

ensemblen i vilken han ingår inte tycker om samma musik som Pär. Pär känner därför ett 

behov av att få spela sin favoritmusik tillsammans med de människor som verkligen delar 

hans intresse. 

 

Vad eleverna själva tycker om genrebredd i repertoaren är ganska olika. Sambandet mellan 

gruppens inflytande på repertoaren är inte i direkt förhållande till om gruppen anser sig spela 

tillräckligt många olika genrer. Det är bara två av de grupper som inte anser sig spela musik 

från tillräckligt många olika genrer som även tycker att de inte har så stort inflytande på 

repertoaren. De anser att läraren till viss mån begränsar deras inflytande. De säger dock även 

att de skulle kunna påverka repertoaren om de verkligen ville det. De andra båda grupperna 

som inte anser sig spela musik från tillräckligt många olika genrer tycker att de har stort 

inflytande på repertoaren. I ett av fallen beror det på att en minoritet i gruppen inte anser sig 

spela musik från tillräckligt många olika genrer och dessutom anser att de genrer de spelar 

lämpar sig bäst efter gruppens sammansättning. I det andra fallet är det lite svårare att hitta en 

anledning till att de tycker som de gör. Det kan ha att göra med att gruppen spelar väldigt 

mycket musik och helt enkelt inte har hunnit med att spela musik från så många olika genrer 

än. En annan anledning kan vara att de faktiskt har gjort ett val i gruppen att inrikta sig mot 

vissa genrer. I de fall där grupperna anser sig spela musik från tillräckligt många olika genrer 

är också inflytandet från gruppen på repertoaren stort eller mycket stort. Detta samband är för 

mig mycket mer självklart. Får man välja repertoaren själv borde man ju också vara nöjd med 

den. 

 



27 

Elevernas inflytande på repertoaren är överlag stort. Det finns ganska stora likheter med det 

Olsson (s. 7) skriver om Sämus-utbildningen där lärare och studenter tillsammans kom 

överens om repertoaren, i synnerhet i de ensembler där eleverna säger att läraren till viss del 

begränsar deras inflytande. Det skulle kunna betyda att läraren också har visst inflytande och 

att de faktiskt bestämmer repertoaren tillsammans. De ensembler som anser att läraren till viss 

del begränsar inflytandet är ensembler från samma skola. Anledningarna till deras svar kan 

vara många men det är ändå intressant att grupperna kommer från samma skola. Kanske kan 

det vara så att lärarna på den aktuella skolan helt enkelt inte ger eleverna så stort inflytande. 

En annan anledning kan vara att eleverna inte utnyttjar sitt inflytande och bara antar att 

läraren inte skulle godkänna deras förslag, att de helt enkelt inte har provat att utnyttja sitt 

inflytande.  

 

Den paradox som uppstår mellan elevernas inflytande på repertoaren och det faktum att 

ensemblen inte tycker att de spelar musik från tillräckligt många olika genrer är mycket 

intressant. Som jag skrev i resultatkapitlet så kan det bero på att eleverna helt enkelt inte 

utnyttjar sitt inflytande på repertoaren. En annan vinkling på problemet är att de kanske inte 

har reflekterat över frågan tidigare, men nu när de tänker efter så kommer de fram till sitt svar. 

När ensemblerna säger att de inte tycker att de spelar musik från tillräckligt många olika 

genrer och sedan ger förslag på musik de skulle vilja spela i ämnet ensemble så håller de sig 

oftast inom ramen för pop- och rockmusik. Egentligen borde deras svar i så fall vara att de 

faktiskt är nöjda med att spela pop- och rockmusik men att de skulle vilja ha en större 

variation inom genren. Återigen tror jag att det beror på deras problem att definiera begreppet 

genre. 

 

En annan del av samma paradox är att vissa ensembler säger att de faktiskt spelar musik från 

tillräckligt många olika genrer men senare kommer med förslag på annan musik som de helst 

skulle vilja spela, ofta säger sig samma ensemble ha stort inflytande på repertoaren. Borde de 

då inte kunna påverka låtvalen så att deras förslag kommer med i repertoaren? Dessutom 

tycker jag att det är konstigt att de ändå tycker att de spelar musik från tillräckligt många olika 

genrer när de senare kommer med så många andra förslag. Även om elevernas förslag 

fortfarande håller sig inom genren pop- och rockmusik så är det dock förslag på undergenrer 

som inte finns med i repertoaren. Detta kan ha att göra med det Karlsson (s. 7-8) skriver om 

att elevens intresse för musik som presenteras för eleverna på skolan växer efter hand. Detta 
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borde då resultera i en slags spiraleffekt som leder ensemblerna vidare på pop- och 

rockmusikens väg.  

 

När det gäller elevernas egna musikintresse och deras tal om musik utanför 

ensemblerepertoaren fick jag många spännande och intressanta svar. Jag frågade vilken sorts 

musik de helst ville spela i ensemblen och det kom nästan lika många svar på frågan som det 

var elever i ensemblerna. De övriga förslagen på musikstilar jag får från grupperna är många 

och skiljer sig i vissa fall markant från den repertoar ensemblen spelar ur för tillfället men 

håller sig fortfarande oftast inom ramen för pop- och rockmusik. Som Karlsson (s. 7) säger så 

får de med ett intresse för pop- och rockmusik oftare än andra möjlighet att utöva den genre 

de har ett intresse för. Vidare skriver Karlsson (s. 7) att de elever som har ett intresse för flera 

olik genrer sällan får möjlighet att utöva alla dessa i ämnet ensemble. Till viss del stämmer 

alltså resultatet överrens med det Karlsson (s. 7) skriver, men istället för genrer uttrycker 

eleverna det som undergenrer. De som är intresserade för ett stort antal undergenrer till pop- 

och rockmusik får sällan utrymme att utöva alla dessa i ämnet ensemble.  

 

Med tanke på att det finns ett stort antal undergenrer och att nästan samtliga elever ger 

personliga och individuella svar på vad de skulle vilja spela så ser jag definitivt svårigheten i 

att låta alla elever utöva de undergenrer de är intresserade av. Om man tänker sig att en 

ensemble innehåller sex elever och varje elev nämner tre olika undergenrer som de skulle 

vilja spela så resulterar det i 18 olika undergenrer som ska representeras i ensemblens 

repertoar. Om man bara spelar en låt från varje genre skulle det ändå bli totalt 18 olika låtar. 

Det har jag svårt att se att man hinner med tanke på att en ensemble oftast bara existerar i en 

bestämd form i tiden för ett läsår, sedan byts medlemmarna i ensemblen oftast ut. 

 

Vissa grupper har även tagit upp att de tycker det är kul att spela i ensemble och att 

repertoaren inte är så viktig, att själva spelsituationen väger tyngre än repertoaren. En grupp 

har också sagt att det viktigaste med repertoaren är att den är lärorik för eleverna. Detta 

överrensstämmer med Fornäs, Lindberg och Sernhedes (s. 8-9) bild av skolan som en 

institution med formella och målinriktade läroprocesser. De verkar se skolan som en tydligt 

institution där man faktiskt ska lära sig något samtidigt som man spelar musik. Detta 

tillsammans med det Pär säger om sin fritidsmusik styrker vad Fornäs, Lindberg och Sernhede 

(s. 8-9) menar. Skolan uppfattas av vissa eleverna som en institution där eleverna spelar rollen 

som elev och att fritiden är en fristad där de kan vara sig själva.  
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Min tidigare uppfattning om repertoaren i ensemble på gymnasiets estetiska program stämmer 

delvis. Alla grupper spelar eller har spelat pop- och rockmusik men även genren jazz är 

representerad. Jag har upptäckt att repertoaren ser olika ut på olika skolor och även i olika 

ensemblegrupper. Dock håller sig repertoaren oftast inom ramen för pop- och rockmusik i den 

vida meningen. Däremot finns det gott om undergenrer representerade som faktiskt gör att 

repertoaren varierar mycket mellan de olika ensemblerna. 

 

I de ensemblegrupper som spelar mestadels pop- och rockmusik finns det ingen uppfattning 

av att det är ett problem att inte bredda sin repertoar mot fler genrer. Det kan bero på att pop- 

och rockgenrerna i sig är ganska breda och att det inom genrerna finns stor variation av stilar 

och influenser från andra genrer. En av grupperna säger till exempel att de spelar folkmusik. 

Enligt definitionen spelar de pop- och rockmusik med inslag av folkmusik men får på så sätt 

även komma i kontakt med element från en annan genre. Pop- och rockmusik är en stor genre 

där man även kan finna inslag från många andra genrer. Detta gör att genrerna verkar lämpa 

sig ganska väl för ensemblespel där man ändå vill ha en bred repertoar utan att spela många 

olika genrer.  

 

Att genren pop- och rockmusik är så bred kan vara en bidragande faktor till att eleverna anser 

sig ha en bred repertoar trots att de mestadels spelar pop- och rockmusik. Det kan även vara 

anledningen till att flera grupper anser sig vara nöjda med sin nuvarande repertoar men ändå 

ger förslag på annan musik som de skulle vilja spela. Trots att de grupperna spelar mestadels 

pop- och rockmusik får de ändå en stor variation av musik i sin repertoar. Istället för att få 

variation i form av olika genrer, får de variation inom genren. 

 

Att eleverna till största delen anser sig ha stort inflytande på repertoaren upplevs av eleverna 

själva som positivt. Detta låter som en självklarhet för mig. Enligt min erfarenhet väljer man 

oftast att göra det man tycker är roligt att göra om man får möjlighet att välja själv. Eftersom 

eleverna själva får välja så väljer de en repertoar som de själva tycker om och på så sätt får de 

en positiv uppfattning av ensemblerepertoaren. 
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7.3. Fortsatt forskning 

Det jag har upptäckt under tiden för min undersökning är att den kan utformas på flera andra 

sätt. Här presenteras de olika aspekterna jag har funderat kring under tiden för min studie. 

 

Jag valde i min studie att helt exkludera lärarna ur undersökningen. Om man istället även gör 

intervjuer med lärarna som undervisar i ensemble skulle man kunna få ett resultat som 

beskriver även lärarnas uppfattning av repertoaren i ensemble. Här hade det sedan funnits en 

möjlighet att jämföra de olika resultaten och se vad som skiljer dem och vad de har för 

likheter.  

 

Ett annat förslag är att utveckla undersökningen geografiskt, att inkludera fler skolor och fler 

elever. Även om jag hade en stor geografisk spridning på min undersökning höll den sig ändå 

till tre skolor som alla finns i Skåne län. Det hade varit intressant att se om det finns några 

andra infallsvinklar på ensemblerepertoaren i övriga Sverige också.  

 

Ett tredje förslag är att ha kursplanen i ensemble som utgångspunkt. Eftersom jag har funnit 

kursplanen ganska svårtolkad hade det varit intressant att se hur lärarna på olika skolor tolkar 

den för just sina ensembler. Här tror jag att man kan finna stora skillnader olika skolor 

emellan. Eventuellt skulle man här också kunna ta upp betygskriterier och betygssättning på 

de olika skolorna. Olika tolkningar av kursplanen borde nämligen ge olika betygskriterier och 

en betygssättning som inte är enhetlig för alla skolor. 

 

Till sist finns möjligheten att genomföra studien ur ett genusperspektiv. Uppfattar tjejer och 

killar repertoaren olika? Vad är det i så fall som skiljer dem åt?  

 

7.4. Metoddiskussion 

Det som var bra med min metod, att intervjua elever i grupp, var att man kunde föra en dialog 

med gruppen och fortsätta med följdfrågor där det kändes nödvändigt. Vad som var svårt att 

upptäcka var om eleverna verkligen svarade ärligt på frågorna eller om de kände sig styrda 

från de andra i gruppen. Ofta kändes det som om alla elever i gruppen hade något att tillföra 

resultatet utifrån sina egna upplevelser och ståndpunkter. I vissa grupper kändes det dock som 
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om det fanns en viss hierarki i gruppen och vissa elever satt ganska tysta. Om detta beror på 

att eleven i vanliga fall är tyst och tillbakadragen eller om det beror på att gruppens hierarki 

inverkar på svaret är mycket svårt för mig att avgöra.  

 

En annan faktor som skulle kunna påverka resultatet är att grupperna kände sig tidspressade. 

Intervjuerna genomfördes under skoltid och den tid jag tog åt intervjuerna skulle istället 

kunna spenderas på ensemblespel eller rast. Det finns en möjlighet att eleverna försökte svara 

så snabbt som möjligt för att bli klara med intervjun så att de sedan kunde fortsätta med andra 

aktiviteter. Just den faktorn märkte jag dock inga tydliga tecken på. Lärarna hade dessutom 

informerat eleverna väl innan intervjun så att eleverna var förberedda på att vika lite av sin tid 

till mina intervjuer.  

 

Grupperna som intervjuats har valts ut av lärarna på respektive skola. Detta skulle kunna 

påverka resultatet i den bemärkelse att lärarna medvetet har valt ut vissa grupper att ställa upp 

på intervju. Detta gäller i största grad skola A och skola C. När det gäller skola B intervjuades 

tre av skolans totalt fyra ensembler. 
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