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Abstract 

The purpose of this study is to look at the motivation of the two ensemble groups in a visually 

secondary. Two ensembles have been observed in a situation of an ensemble teachers, and in 

the absence of teachers. The participants, all except the teacher, has since been interviewed 

through qualitative interviews.  These ensemble situations have since in the interview were 

compared with the ensemble that students have free time. Discussion is about how formal and 

informal learning has impact on student motivation. The results can mention that informal 

learning in formal situations, a compliments impact on student motivation. 

Sammanfattning 

Studiens syfte är att titta på hur motivationen i ensemblegrupper på ett estetiskt gymnasium 

påverkas av att ha respektive inte ha en lärare som formell ledare. Två ensembler har observe-

rats i en situation med en ensemblelärare samt i en situation utan lärare. De deltagande ele-

verna intervjuades med hjälp av kvalitativa intervjuer. Bland resultaten kan nämna att infor-

mellt lärande i formella situationer har en positiv inverkan på elevernas motivation. 

Sökord: Ensemblespel, Motivation, Formellt och informellt ledarskap  
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1. Bakgrund/Problemformulering 

I en artikel beskriver Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, 

inre och yttre motivation, “…om man drivs av inre motivationen gör man något för att aktivi-

teten i sig själv ger tillfredsställelse. När man styrs av yttre motivation gör man något för att 

det leder till något annat som är värdefullt men som inte direkt är kopplat till aktiviteten. Sko-

lan utnyttjar ofta yttre motivation, framför allt genom betygen. ” (Gärdefors 2010) Gärdenfors 

skriver också “En överraskande upptäckt är att yttre belöningar i vissa fall kan skada den inre 

motivationen. ” “Debatten om betygssystemet är allvarligt missriktad, eftersom den enbart tar 

hänsyn till yttre motivation. ” (Gärdefors 2010) Mycket arbete har för mig känts lätt som en 

vind på grund av att det finns en inre motivation som har fungerat som en drivkraft. En moti-

vation som grundar sig i upplevelsen av att stå i musikskapandets ögonblick. Idén till denna 

studie väcktes när jag funderade kring hur ansträngande ett arbete kan kännas beroende på om 

det finns en inre eller yttre motivation. Att vara ett med musiken och att känna skapandet i 

stunden är för mig ett mål som skapar motivation till att öva. I de olika ensemblesituationer 

som ungdomar befinner sig i finns en stor mängd inre motivation till musikskapande som jag 

som musikpedagog vill kunna ta tillvara på. I ett band på en fritidsgård, en gymnasieskola el-

ler i en replokal på Norra Grängesbergsgatan i Malmö  
 

Jag har spelat ensemblespel i större delen av mitt liv både i formella och informella situatio-

ner. Mina starkaste band till musiken har jag knutit på egen hand och det har skett i banden 

utanför skolans ramar. I början av mitt förhållande till musiken var drivkraften att få upptäcka 

saker själv. Jag började spela bas i ett band när jag var åtta år, då med väldigt lite kunskap om 

vad musik är. Jag började sedan så småningom studera musik i skolan men var fortfarande 

ständigt aktiv i olika band på fritiden. I de musikutbildningar som jag har studerat har en-

semblespel haft en central roll. När jag var tio år började jag spela trombon på kommunala 

musikskolan och då hade jag redan spelat bas i två år i ett band med min bror och vi hade till 

och med haft en del offentliga framträdanden. Trombonundervisningen, som var helt notbase-

rad, kändes inte i närheten av det som jag definierade som musik. Det var något helt annat, 

något som jag hade svårare att känna mig motiverad inför. 

Kanske hade jag tyckt att det hade varit lättare att ta till mig trombonundervisningen om not 

läsning hade funnits som en naturlig del i min omgivning. Till exempel om möjligheten att 

upptäcka den i mitt hem hade funnits men så var det inte eftersom den musiktradition som 
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finns i min familj är mer gehörsmässigt baserad. De saker som jag har upptäckt själv har varit 

ett fundament i min musikaliska identitet, någonting som jag alltid har kunnat känna mig 

trygg i och som har inspirerat mig de gånger som jag har frågat mig vad jag är bra på, eller när 

jag har frågat mig om musik verkligen är det jag vill ägna mitt liv åt. Då har jag haft mina 

musikaliska erfarenheter att falla tillbaka på.  Jag tror att vi alla har skilda sätt att lära oss spe-

la som grundar sig på olika erfarenheter av hur man lär bäst.  

 

Jag har haft upplevelser ifrån ensembler i skolan såväl som på fritiden där motivationen varit 

den samma eller likvärdig hos alla gruppmedlemmarna där alla jobbar mot ett och samma 

mål, tar samma ansvar för resultatet och där hårt arbete inte känns tungt. Jag har märkt att så 

är inte alltid fallet och att det ofta haft med ledaren att göra. Det är med grund i mina egna er-

farenheter av ensemblespel och för min framtida roll som lärare som jag har valt att göra den-

na studie av hur ledarskapet kan påverka resultatet i ensemblen. 

 

Jag frågar mig då vad ensembleläraren har för uppgift? Finns det något sätt arbeta på som en-

semblelärare, där man utnyttjar ”replokalsfenomenet”, att ensemblemedlemmarna kan fås att 

fungera samman så att resultatet trots olika motivation ändå blir positivt. Om en grupp jobbar 

för samma mål på samma villkor och offrar lika mycket blir alla engagerade och får ett intres-

se av att vinna något. Men om en lärare är med och styr arbetet vems villkor blir det på då?  

Hur blir motivationen och engagemanget hos gruppmedlemmarna om det finns en organisa-

tion som sätter upp målen? Kan man som lärare styra en ensemble utan att effekterna blir ne-

gativa? 

 

2 Frågeställning 
Det hittills förda resonemanget leder mig fram till att vilja söka svar på följande forsknings-

frågor: 

 

 Hur skiljer sig ensemblemusikerns ansvarstagande och motivation i lärarledda resp. 

gruppstyrda ensembler?  

 

 På vilket sätt kan en ensemblelärare arbeta för att tillgodose det bästa ur båda typerna av 

ensemblespel? 



 

3 

3. Teori och tidigare forskning 

Jag har använt mig litteratur som visar på olika sätt att lära sig hos musikutövare. Lucy Green 

har intervjuat fjorton framgångsrika musiker inom populärmusikgenren i åldern femton till 

femtio år. Hon undersöker hur de har lärt sig musik. För att få en bättre förståelse för det soci-

ala klimat och som finns inom musikgrupper har jag använt mig av Leif Johanssons bok En-

sembleledning.  Till detta kommer Musikens dimensioner - en studie av unga människors lä-

rande av Tomas Saar där han lyfter fram två helt olika sätt att lära sig musik, Gunnar Heiling-

Spela snyggt och ha kul, där han tittar på de sociala och musikaliska aspekterna i ett amatör-

brassband och hur de samspelar, Göran Folkestad-Formal and informal learning situations or 

practices vs formal and informal ways of learning samt H. Stitch Bennett - On Becoming a 

Rock Musician. 

 

3.1 Hur kan vi lära oss musik? 

Det formella lärandet  

Det är lätt att förstå vad formellt lärande innebär och vad formell kunskap är – just för att där 

finns tydliga ramar, en fast form. Formellt lärande är helt enkelt att man lär sig genom att gå 

på kurser eller längre utbildningar som har form av föreläsningar, lektioner och kurslitteratur. 

Formell kunskap är det man sedan kan formulera på tentor, skrivningar, hemuppgifter, upp-

satser mm. (Intresseföreningen för kunskaps och metodutveckling inom psykosocialt arbete 

2010) 

 

Informellt lärande 

Informellt lärande är resultatet av dagliga livsaktiviteter relaterat till arbete, familj eller fritid. 

Det är inte strukturerat (med avseende på lärandets mål, lärotid eller stöd i lärandet) och ka-

raktäriseras av att inte leda till intyg. Informellt lärande kan vara avsiktligt, men är i de flesta 

fall oavsiktligt (eller sker genom tillfälligheter/slumpen). (Intresseföreningen för kunskaps 

och metodutveckling inom psykosocialt arbete 2010) 

 

Folkestad (2006) beskriver skillnaden mellan en formell och en informell lärandesituation.  

 

Ownership: who ówns´the decisions of the activity; what to do as well as how, where 

and when? This definition focuses on didactic versus open and self-regulated learn-



 

4 

ing. (Folkestad 2006, s 142) 

 

I den formella lärarsituationen är aktiviteten utformad i förväg av en lärare som också leder 

och genomför verksamheten, till exempel i en formell skolsituation. Men samtidigt går det 

också att använda väldigt formell undervisning i en informell situation utan en lärare. Till ex-

empel i ett band utanför skolan där en av musikerna i en ensemble kan vara väldigt ledande. 

Denna ledande positionen behöver inte vara statisk även om detta är ett vanligt fall. 

 

In the formal situation, the activity is sequenced beforehand. That is, it is arranged 

and put into order by a teacher, who also leads and carries out the activity. However, 

that person does not necessarily have leading activity, as, for example, one of the 

musicians in a musical ensemble. moreover, this position does not have to be static, 

although this is commonly the case. (Folkestad 2006, s 141)  

 

I den informella lärandesituationen styr sättet att arbeta / spela / komponera aktiviteten och är 

beroende av samspelet mellan deltagarna i verksamheten. Det informella lärandet är ofta be-

skrivet som självvalt och frivilligt lärande. Men eftersom lärande aldrig kan vara frivilligt 

dess rätta mening, sker det oavsett om det är avsett eller velat.  

 

The informal learning situation is not sequenced beforehand; the activity steers the 

way of working/playing/composing, and the process proceeds by the interaction of 

the participants in the activity. It is also described as ´self-chosen and voluntary 

learning´. However, as learning can never be ´voluntary´in its true sense- it takes 

place whether or not it is intended or wanted. (Folkestad, 2006, s 141) 

 

Det formella lärandet kan alltså ske i informella situationer liksom det informella lärandet kan 

ske i formella situationer.  

 

It is too simplified, and actually false, to say that formal learning only occurs in insti-

tutional settings and that informal learning only occurs outside school. (Folkestad 

2006, s 142).  

 

Enligt Folkestad (2006) kan lärare skapa informella undervisningssätt i formella skolsituatio-

ner.  
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Teachers might be able to create learning situations in which informal learning pro-

cesses can appear. (Folkestad, 2006, s 143) 

 

Med denna slutsats om formellt och informellt lärande kan man alltså tala om begreppen for-

mellt/informellt lärande i respektive formella/informella situationer. Detta innebär att man 

som ensemblelärare/pedagog, för att skapa motiverade elever, kan styra undervisningen mot 

formellt lärande eller informellt lärande.  Känner eleven ett ansvar och engagemang för akti-

viteten?   

 

Lucy Green visar i sin bok How popular Musicians Learn- A Way Ahead for Music Education 

(2001) att många musiker lär sig genom att själva lyssna på inspelningar och att själv försöka 

kopiera det som spelas till sitt instrument.   

 

I intervjun nedan mellan Lucy Green(L) och Rob (R) visas exempel på hur detta går till.  

  

L: So between sort of 13 and 17, apart from devising your own technique as best you  

could, how else did you teach yourself?  

R: By listening to other people and copying them. (Pause)  

L: On record?  

R: On record, yeah. (Pause)  

L: And did you do it by, you put the record on, you would try playing along; or 

you’d  

listen to the record first and then play afterwards and put it back on, or a mixture or –  

R: I’d listen to the line over and over again till I could sing it, the bass line. And then  

I’d work it out from singing.  

L: I see. And then would you ever put the record back on and play along with it once  

you’d got the whole thing?  

R: Oh yes.  

L: So it is´s a constant process of listening, internalizing, practising, listening, play-

ing  

along and so on?  

R: Precisely, yeah, yeah. (s 61-62)  
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Här beskrivs ett sätt att lära sig musik genom att lyssna på inspelningar som en process som är 

beroende av lyssnande, internalisering, övning och spelande. 

 

Green (2001) beskriver tre olika sätt att lyssna på musik 

 

• Purposive listening är sättet att lyssna på musik för att kopiera med syftet att lära sig 

spela den själv. 

• Attentive listening är samma granskande sätt att lyssna som purposive fast utan avsikt 

att lätt plocka ut vad som spelas för att lära sig själv. 

• Distracted listening är att lyssna på musiken utan att analysera den. Det är inte uteslu-

tet detta sätt om mer omedvetet berikar i lärande. 

 

One central early learning practice is solitary and involves purposive and attentive 

listening linked to the close copying of recordings, as well as more distracted listen-

ing to loose imitation and improvisatory adaption. (Green 2001 s 96) 

 

En annan central del i att lära sig musik enligt Green (2001) är att lära från varandra genom 

att spela i par eller i grupp. Det är inte bara lyssnandet utan också det visuella som spelar en 

stor roll.  Att kopiera och utbyta idéer, kunskap och tekniker, att improvisera tillsammans och 

att göra låtar ihop berikar både det individuella musicerandet och erfarenheterna av att göra 

musik i grupp. 

 

Green refererar till Bennett (1980) som menar att det informella sättet att lära sig musik ge-

nom att lyssna på inspelningar och kopiera vad man hör, verkar vara det vanligaste att lära sig 

populärmusik på.  

 

The point is that whether or not the initiate learns from a recording or from a teacher 

who has learned from a recording, the ability to get songs from records is the essen-

tial process for the transmission of rock music. (Bennett, 1980, s 138) 

 

Finnegan (1989) som refereras av Green, ser en möjlighet att revolutionera musikundervis-

ningen.  
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Learning by listening and copying recordings ´has given the opportunity for a revolu-

tion in music-learning processes´. However, it is doubtful that such an opportunity is 

yet being seized, either by popular musician-teachers or by teachers in other formal 

settings. (Green, 2001, s 178) 

 

Men det visar sig att de musiker som har lärt sig att spela genom det informella lärandet inte 

applicerar det på sin undervisning. De verkar sitta fast i ett formellt sätt att undervisa. Detta är 

något som både Green (2001) och Folkestad (2006) beskriver. 

 

It is not necessarily the case that just because a person learnt to play by informal 

means, they will then translate their informal learning practices into their formal tea-

ching practise. (Green, 2001, s.178)   

 

When starting to teach, the construction of teaching and the conception of what it 

means to be a teacher are so strong that even with totally different personal experi-

ences of learning music, these experiences give way to the generally known con-

struction of teaching. (Folkestad, 2006, s 139/140) 

 

Green (2001) menar att de musiklärare/musiker som förvärvat sina egna färdigheter och kun-

skaper informellt, bör respektera och uppmuntra många aspekter av det hos sina egna elever 

och att ta in det som en del i sin egen undervisning. 

 

For those music teachers who are popular musicians and who acquired their own 

skills and knowledge informally, noticing how they went about their own learning, 

respecting it and encouraging many aspects of it in their own pupils, alongside the 

added benefits of formal music education, should perhaps be regarded as a normal 

part of their teaching methods. (Green, 2001, s 215) 

 

Tomas Saar har i sin bok Musikens dimensioner (1999) undersökt hur tretton elever lär sig 

musik på kulturskolan. Det visar sig att det går att skilja på två sätt att lära sig spela, dels att i 

första hand vara inriktad på att lära sig spela, dels att i första hand vara inriktad på att bara 

spela och där man lär sig att spela bättre som en slags biprodukt. Funktionellt kan detta analy-

seras som två olika typer av aktiviteter och han talar om dem som två musikaliska inramning-

ar som leder till att man lär olika saker. 
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En pedagogisk inramning riktar aktiviteten mot att erfara musicerandets delar och 

sekvenser. Den motsatta inramningen erbjuder möjligheter att erfara musikens helhe-

ter. (Saar 1999, s.148)  

 

Att lära sig spela musik, att gå in med ett mål att utvecklas är en sak och att se spelandet i sig 

som det viktiga där hur bra man blir är en biprodukt, leder inte bara till olika kunskaper utan 

också till skilda förhållningssätt.  

  

En pedagogisk inramning tycks rikta aktiviteten mot att reproducera musik och mu-

sikalisk kunskap i någon mening. Det musikaliska förhållningssättet handlar istället 

om att producera; ny musik, nya framförandeformer, nya klanger etc. (Saar 1999, s. 

148) 

 

Med dessa kunskaper ifrån Green (2001) och Saar (1999) kan jag bära med mig i min studie 

att inlärningen av populärmusik i största hand börjar i purposive och attentive listening i sam-

band med att man försöker kopiera vad man hör. Läraren applicerar inte alltid det sättet 

hon/han själv har lärt sig musik på det sättet man lär ut.  Det finns två förhållningssätt till att 

lära sig musik, ett lärande och ett spelande. Här kan läraren välja att främja det ena eller det 

andra sättet i sin utlärning.  Saar beskriver det som att en pedagogisk inramning tycks rikta 

aktiviteten mot att reproducera musik. Men jag tror att producera musik i praktiken skulle 

kunna vara att se eleverna som medmusikanter och att faktiskt musicera tillsammans. I min 

studie kommer jag se på om eleverna i högre grad lär sig av varandra när läraren inte är där 

och tar det slutgiltiga ansvaret för att lösa eventuella problem. 

 

Heiling (2000) beskriver i studien Spela snyggt och ha kul hur bl.a. stämrepetitioner utan le-

dare blir ineffektiva på grund av att musikerna i stämgruppen inte har tillräckliga kunskaper 

om hur det ska låta. De har know how, dvs. de kan spela som de blir tillsagda om någon som 

vet, som har kompetens, talar om för dem hur det ska gå till. (Heiling 2000 s 31). 

 

Det visar sig vara svårt för musikanterna i brassbandet att lyssna både till sig själva och till 

varandra och avgöra om det stämmer, om någon spelar fel eller spelar för starkt. Därför upp-

levs formen utan ledare som ineffektiv. (Heiling, 2000 s 113) 
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3.2 Rollerna i gruppen 

I Leif Johanssons bok Ensembleledning- ledarskap i mindre musikgrupper (2005) beskrivs de 

olika roller som kan finnas i en grupp. En roll är något som varje medlem i gruppen har och 

som formas beroende på vad det finns för andra roller i gruppen och vad man har för förvänt-

ningar på sig ifrån de andra gruppdeltagarna. En grupp består av olika roller som förhåller sig 

till varandra. Dessa roller är i praktiken inte så renodlade utan en gruppmedlem kan ha flera 

olika nyanser av roller. Vi har ofta olika roller beroende på vilken grupp vi är i. Det kan vara 

så att den rollen man har i till exempel en ensemble, kan skilja sig helt ifrån den man har i en 

annan. Det kan vara så att i en ensemblegrupp i skolan har man en mer formell roll som är 

formad utav vad det ställs för krav på en ifrån läraren medans man i ett band utanför skolan 

kan ha en mer informell roll som är formad mer efter den egna personligheten.   

 

Här nedan kommer jag redovisa de rollfunktioner som finns i en ensemblegrupp och som Jo-

hansson (2005) beskriver.  

 

Den formella rollen är den roll som vi har fått oss tillskrivet utifrån en befattning e.dyl. (Jo-

hansson 2005). Att vara ensemblelärare kräver att man åtar sig en formell roll men samtidigt 

så är man en del i gruppen och får i denna en viss informell roll.  Rollen som ensemblelärare 

formas utifrån lärarens personlighet och av projektioner ifrån gruppen.  

 

Den formella rollen kan delas upp i tre delar. En ålagd del, en av andra tillskriven del och en 

självförvärvad del.  Om det är obalans mellan dessa delar, till exempel om läraren är för 

mycket kompis med sina elever, kan han/hon hamna på gränsen mellan två olika sociala sy-

stem och detta kallas att man befinner sig i en marginalposition. Befinner läraren sig i en mar-

ginalposition som i det här exemplet kan det vara svårt att behålla samma relation till eleverna 

och samtidigt upprätthålla rollen som lärare.  

 

Den informella rollen är den roll vi bygger upp med hjälp av vår egen personlighet men ock-

så i form av projektioner från gruppens övriga medlemmar (Johansson 2005). Att projicera 

något är till exempel att se negativa egenskaper som man själv bär på hos andra gruppmed-

lemmar istället för hos sig själv.  Den formella rollen är beroende av vilka förväntningar som 

ställs ifrån skolan på eleven och av de andra gruppmedlemmarna, medan den informella rol-

len mer är beroende av individens egenheter och tidigare erfarenheter.  
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De olika rollfunktionerna som finns i en grupp kan delas in i tre olika grundfunktioner. In-

strumentella, socioemotionella och självcentrerade rollfunktioner.  

 

• Instrumentella roller som syftar till att tillgodose arbets- och uppgiftsorienterade be-

hov.  Ett exempel på dessa roller är initiativtagaren, den som kommer med nya idéer 

till problemlösningar och nya mål.  Ett annat exempel är kritikern, som värderar och 

kritiserar logiskt, positivt och kritiskt arbetet i gruppen. Detta är ofta en nödvändighet 

för att kunna fatta bra beslut.  

 

• Socioemotionella roller syftar till att främja ett bra socialt och psykiskt klimat. Ett bra 

sådant klimat är en av grundförutsättningarna för att ensemblen ska nå sina mål. Ex-

empel på dessa roller är Uppmuntraren, som ger beröm och visar tolerans även för 

dem i gruppen som har uppfattningar som skiljer sig ifrån de egna;  Pajasen, som ser 

till att det blir en lättare stämning i gruppen med hjälp av skrattet som verktyg; och 

Normgivaren, som är mån om att normer och regler sätts upp och följs.  

 

• Självcentrerade roller som ensidigt syftar till det egna jaget jagets behov och saknar 

betydelse för eller rent av strider mot gruppens övriga syftesstruktur. De här rollfunk-

tionerna är blockerande och hindrande för gruppen.  Exempel på dessa roller är Kriti-

kern/angriparen som kritiserar och angriper gruppen och enskilda deltagare, själv tar 

åt sig äran av vad andra har gjort och använder ironi och sarkasmer som förvar och för 

att hävda sig; Den självutnämnde ledaren vill vara representant för gruppen och agera 

språkrör för de som är mer tystlåtna, ofta för att uttrycka sina egna åsikter och idéer.  

(Johansson, 2005, s 31.) 

 

 

Dessa rollfunktioner kommer att lättare ge mig en teoretisk förståelse för hur ensemblegrup-

perna är uppbyggda. Jag kommer förmodligen inte att kunna fastställa några specifika roller 

på deltagarna eftersom att jag bara träffar dem två gånger. Johansson (2005) förklarar också 

att så här renodlade är rollerna sällan i verkligheten.      

 

Heiling (2000) beskriver en ensemble som en ”social enhet” eller organisation En social enhet 

som är medvetet tillkommen för att få en viss typ av arbete utfört enligt vissa utsagda mål. 
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Organisationen har utbytbar personal, så att olämpliga personer kan avlägsnas eller omplace-

ras och deras uppgifter ges åt någon annan. (Heiling 2000, s18). I en ensemble är platserna 

inte helt utbytbara med tanke på instrumenten, men i princip är det så att ett instruments roll-

funktion bestämmer vad som ska göras av respektive musikant. Klarar de inte av att spela som 

de ska blir de förmodligen utsatta för påtryckningar att fixa sin stämma, dvs. öva mer, även 

om de inte riskerar att bli utbytta.  

 

3.3 Disciplin och motivation 

Green (2001) beskriver att det ligger en hög lustkänsla och en passion i att lära sig musik. Och 

att det är det som i första hand utgör drivkraft eller motivation för unga musiker till utvecklas 

musikaliskt. Men detta riskerar att förstöras om musicerandet blir obligatoriskt. 

 

I have suggested that popular musicians´attitudes towards music learning are quite 

far removed from any notion of being disciplined or requiring discipline, in so far as 

that concept is associated with something unpleasant or obligatory, By contrast, for 

them music learning is highly enjoyable and voluntary, with love, even passion for 

music and music-making being interwoven in all aspects. A few of them were pre-

pared to describe their approaches as disciplined, with the proviso that this could in-

clude enjoyment, and the majority were prepared to describe their approaches as sys-

tematic. (Green, 2005, s 124) 

 

Johansson (2005) beskriver hur alla beteenden, roller och syften ursprungligen alltid orsakas 

av ett behov. ”Gruppen existerar i den utsträckning det finns några behov som den syftar till 

att tillfredställa. Finns det inga behov så skulle gruppen aldrig ha bildats och när behov och 

syfte är tillgodosedda så upplöses gruppen” (Johansson 2005, s 21). I till exempel en ensemb-

le i skolan möts syften från olika intressenter som var och en vill få sina mål tillgodosedda. 

Det kan vara uttalade syften såväl som dolda. Uttalade syften kan till exempel vara kursplaner 

i ensemblevisningen som måste följas. Ett av de dolda syftena kan vara huruvida rektorn på 

en skola prioriterar en bra ensembleundervisning för att skolan tjänar i publicitet på att hålla 

bra konserter.  
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Deltagarens syften och behov i en ensemble kan kategoriseras i två delar. De behov som är 

relaterade till deras tidigare musikaliska bakgrund är de instrumentella syftena medan de be-

hov som kommer av att ingå i en grupp med andra människor tillhör de socioemotionella syf-

tena.  

 

Instrumentella syften är de som kräver en arbetsinsats men som senare resulterar i ett tillfred-

ställt behov. Till exempel att öva på sitt musikinstrument eller ställa upp och hjälpa någon el-

ler att gå till jobbet och tjäna pengar för att kunna köpa mat etc.   Socioemotionella syften är 

de som rör de känslomässiga behoven som finns inom personligheten. Här refererar Johans-

son till Chults(1958) som menar att några av de viktigaste socioemotionella behoven under 

gruppens utvecklingsfaser är: Tillhörighet, kontroll och närhet/tillit. 

 

• Tillhörighetsbehovet innebär att man behöver känna sig accepterad och uppskattad i 

gruppen. I brist på positiv uppmärksamhet skaffar sig många hellre negativ uppmärk-

samhet än ingen alls.   

• Kontrollbehovet tillgodoses av att kunna vara med och påverka vad som händer i en 

grupp.  

• Närhet/tillitsbehovet tillgodoses av att kunna älska och bli älskad. Är man osäker på 

sin förmåga att skapa nära relationer så kan detta hanteras med att man bara upprättar 

ytliga kontakter med gruppmedlemmarna.  

 

De socioemotionella syftena spelar en stor roll för hur gruppmedlemmarna kan vara med och 

påverka det musikaliska resultatet. Att de våga bjuda på sig själva är en viktig del i att hitta 

varandra musikaliskt. De instrumentella syftena är också viktiga för att medlemmarna ska öva 

på sina instrument och kunna sätta materialet.  

 

Det som blir viktigt i gruppen är det klimatet som råder. Johansson beskriver hur de olika 

klimaten kan se ut. Johansson (2005) beskriver hur gruppens psykiska klimat kan antagligen 

vara stödjande eller försvarsinriktat.  

Om grupperna har ett försvarsinriktat klimat kan arbete utan lärare bli svårt. Det kräver att 

deltagarna kan kompromissa och samarbeta i den nya situationen.   

 

Johansson (2005) refererar till Sjölund (1965) om olika ledartyper och vad som händer när 

ledaren lämnar gruppen. 
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• Med en passiv ledartyp är arbetsprestationen som lägst men när ledaren försvinner 

höjs prestationen i gruppen 

• Med en auktoritär ledartyp jobbar gruppen snabbast men när ledaren försvinner sänks 

prestationen i gruppen betydligt. 

• Med en demokratisk ledare blev det ingen skillnad i gruppens prestation när ledaren 

försvinner.   

 

3.4 Komponera i grupp  

I Greens (2001) studie visas att det vanligaste sättet att jobba musikaliskt förekommer i icke-

lärarledda grupper.  

 

Amongst my sample, group composition occurred, usully by having one or two main 

songwriters who could come to the rehearsal with ideas wich were then embellished 

to varying degrees by other band members, such that everyone to some extent, prov-

ides an original contribution to the finished product. (Green, 2001, s 80) 

 

Detta arbetsätt som Green (2001) beskriver får alla i gruppen att känna sig delaktiga i skapan-

det. Även om det är en person som kommer med låtidéer eller färdiga låtar så ger alla sitt bi-

drag till den färdiga produkten i bearbetningen av låten. Att kunna vara med och påverka re-

sultatet och att få prova sina idéer i gruppen skapar motivation hos deltagarna. I skolan finns 

risken att läraren har en för klar bild av hur den färdiga produkten ska se ut så att eleverna inte 

får plats att påverka.  

 

Få upp ögonen för ny musik. Green (2001) menar att kommersialiseringen av musik och att 

man i tonåren identifierar sig med en viss musikstil skapar en rädsla för musik som låter an-

norlunda. Men att det är lättare att öppna ögonen för ny musik om man har fått praktisera den. 

Hon tar upp ett exempel från en klass på trettio ungdomar i tonårsåldern i London som blir 

fängslade av att lyssna på Beethoven´s nionde symfoni, på grund av att de själva tidigare har 

fått spela ”Joy” temat i klassrummet på klockspel. Detta är ett exempel som jag kan ha i åtan-

ke när jag studerar motivationen hos elever att lära sig ny musik i en ensemblesituation. 
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Med dessa teoretiska utgångspunkter kommer jag att utföra min studie. Jag kommer att kolla 

hur ensemblegrupperna jobbar med lärare och utan lärare. Jag kommer också att studera hur 

deltagarna lär musik i grupper utanför skolan och i vilken utsträckning deras roller förändras i 

de olika ensemblesituationerna.  

 

4 Metod 
Jag kommer i detta kapitel att redovisa hur min studie har bedrivits. Här kommer jag beskriva 

mina metodiska utgångspunkter för datainsamling och urval av informanter. Jag kommer re-

dovisa hur datainsamlingen bedrivits och hur analysen gått till. Till detta kommer en redovis-

ning vilka etiska överväganden jag haft och hur jag säkerställt resultatens giltighet och trovär-

dighet.  

4.1 Metodval 

Jag har valt att genomföra en kvalitativ studie i form av intervjuer med fjorton respondenter i 

två olika ensembler. Intervjuerna har genomförts i två grupper om sju elever och spelades in 

med en videokamera. Kvalitativ forskning innebär att man fokuserar på så kallade mjuka data, 

till exempel genom kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. Med mjuk data menas de svar 

man får som inte kan mätas i siffror (Patel & Davidsson, 2003). Det har gjort att jag har fått 

möjlighet att ställa följdfrågor och att informanterna har kunnat utveckla sina svar. De frågor 

jag har ställt har varit sprungna ur mina forskningsfrågor. Hur upplever eleverna skillnaden 

mellan att ha ensemble i skolan med lärare som leder arbetet jämfört med att musicera i en-

sembler utan lärare, såväl i den organiserade skolan som utanför skolans ramar? Hur ser ele-

verna på lärarens roll under ensemblelektion? Vilket ansvar har eleverna gentemot läraren och 

varandra för att arbetet ska gå framåt? Hur ser eleverna på sin egen roll under ensemblelektio-

nen? Är det en roll man medvetet har valt och har man samma roll i alla typer av musikgrup-

per man deltar i?  

 

Jag har också observerat två ensembler under varsin lärarledd lektion på gymnasieskolans 

estetiska program där man tillsammans jobbade med låtar inför ett uppspel. Jag har även ob-

serverat ensemblerna under en lektion där eleverna jobbade själva utan lärare. Förutom att jag 

själv var närvarande under lektionerna som passiv observatör, har de spelats in med videoka-

mera. Detta har gjort att jag som forskare har kunnat gå tillbaka och analysera både kropps-
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språk och muntliga dialoger i efterhand. Jag har analyserat materialet och observerat de olika 

medlemmarnas förhållningssätt till varandra och engagemang i de olika ensemblesituationer-

na. 

4.2 Urval 

Jag har som sagt valt att göra mina intervjuer och observationer på en gymnasieskola med 

estetisk musikprofil. Skolan är liten med endast ett program. Åldern på informanterna är mel-

lan sexton och sjutton år och de går andra året på gymnasiet. De är alla aktiva musikutövare 

men med olika erfarenheter av att spela i ensemble. I och med valet av gymnasieprogram har 

de alla också valt att prioritera utövandet av musik och de har ett förhållningssätt till musiken 

mer än att bara lyssna på den. Detta är en förutsättning för studien.  

4.3 Informanterna 

Informanterna består av två ensemblegrupper. 

Grupp ett består av Bosse: bas, Beatrice: bas, Glenn: gitarr, Gabriel: gitarr, Sofie: sång, Sand-

ra: sång och Tom: trummor. 

 

Grupp två består av Bengt: bas, Göran: gitarr, Gabriella: gitarr, Pia: piano, Sara: sång, Sam: 

sång, och Tage: trummor. 

 

Eleverna är anonyma och de namn som jag använder mig av är fingerade. Däremot represen-

terar de valda namnen den riktiga könsfördelningen i undersökningen. 

 

Eleverna känner varandra väl eftersom, skolan som tidigare framgått, är liten med få elever.  

De mest lågmälda eleverna är Pia, Bengt och Gabriel åtminstone under den lärarledda lektio-

nen då jag observerade dem. När de senare under den icke-lärarledda lektionen och intervju-

erna kommer till tals upplever jag inget motstånd ifrån resten av gruppen. Vilket tyder på att 

detta inte beror någon form av förtryck ifrån resten av gruppen utan olika personligheter. Sex 

av eleverna spelar i band utanför skolan: Tom, Bosse, Glenn Sam, Tage och Göran. De andra 

har spelat i band utanför skolan förr eller spelar i en ensemble för första gången på gymnasiet. 

Det märks ingen direkt skillnad musikaliskt på dem som spelar eller har spelat i band utanför 

skolan eller dem som är mindre vana vid att spela i ensemble. Detta är någonting som inte 

framgår förrän i intervjuerna  
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Varje ensemblegrupp har två ensemblelärare som turas om att undervisa eleverna. En kvinnlig 

lärare och en manlig. Den manlige undervisar två timmar i veckan medan den kvinnliga lära-

ren undervisar en timme i veckan. Den kvinnlige är vikarie och ny på skolan och har därför 

inte haft ensemblegrupperna lika länge som den manliga. Under de lektioner jag observerar 

undervisar den kvinnliga läraren. Inget tyder på att eleverna skulle ha mindre förtroende för 

henne på grund av att hon är ny, däremot finns det en bra dialog och ett bra samspel mellan 

lärare och elever. 

4.4 Tillvägagångssätt 

Jag tog kontakt med en av ensemblelärarna på skolan och fick lov att komma och göra min 

datainsamling under fyra lektionstillfällen. Till en början var det sagt sex tillfällen men på 

grund av att skolan var nära sitt kvartalsuppspel och därefter skulle bilda helt nya ensembler 

så gick det inte att genomföra. 

 

Jag har följt två ensemblegrupper dels under en lärarledd lektion och dels under en lektion där 

eleverna jobbade helt själva utan någon närvarande lärare. Jag fungerade som passiv observa-

tör, vilket innebar att jag följde ensemblen på håll och förde anteckningar. I slutet av den icke 

lärarledda lektionen genomfördes de kvalitativa intervjuerna. Därför valde jag att inte låta lä-

rarna komma till tals. De utfördes i grupp vilket på grund av tidsbrist var det enda möjliga sät-

tet. Detta medför risken att de tystlåtna inte kommer till tals och att de språksamma lätt tar 

över. Detta var något som jag försökte undvika genom att uppmuntra olika personer att svara. 

Både intervjuerna och observationerna är inspelade med videokamera för att jag skulle kunna 

gå tillbaka och analysera i efterhand.   

 

Eleverna är medvetna om studiens syfte och jag har fått deras godkännande om att använda 

materialet. De är också försäkrade om att endast fingerade namn används samt att skolan inte 

går att identifiera. Enligt Patel och Davidsson (2003) är det viktigt att säkerställa studiens va-

liditet genom att reflektera över om den undersöker det som den hade för avsikt att studera, att 

teorin som studien inbegriper kan kopplas till det instrument som används vid studien (Patel 

och Davidson (2003 ss 99-100). 
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5 Resultat 
I det här kapitlet redovisas resultatet av de kvalitativa intervjuerna samt de observationer som 

gjorts på ensemble ett och ensemble två. 

5.1 Ensemble utanför skolan 

En stor del av informanterna spelar musik i egna band/ensembler utanför skolan på sin fritid. 

När frågan kommer om eleverna spelar i band utanför skolan är det tre elever i varje grupp 

som svarar att de gör det. I båda fallen är det enbart killar som svarar ja på frågan. Det visar 

sig senare i intervjuerna när det kommer till att jämföra ensemblesituationer i och utanför sko-

lan att det är lika stor del av tjejerna som har erfarenhet av att spela i band på fritiden. Detta 

beror inte på att det är just killarna som dominerar snackandet i intervjuerna men de tycks ha 

lättare att framhålla att de spelar i band.  

 

Rollfördelningen ser olika ut från band till band och det är vanligt att den rollen man har i en-

semblen på skolan inte stämmer överens med den rollen man har i bandet på fritiden.  Detta 

kan bero på att eleverna förhåller sig annorlunda till ensembleverksamheten i skolan, detta 

återkommer jag till senare. 

5 .1.1 Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen faller sig ofta så att medlemmarna självmant intar en roll beroende på vil-

ka färdigheter omgivningen (och de själva) förväntar sig att de behärskar. Till exempel är det 

inte ovanligt att gitarristen eller pianisten som spelar ackordinstrument tar ansvar för harmo-

niken i låtarna och att sångaren kommer på en melodi och skriver text.  

 

När det kommer till arrangemanget av låten så är det oftast något som alla deltar i. 

 

Vi arrar låtarna tillsammans i replokalen. (Tage) 

 

Om jag spelar med mina vänner på fritiden så lägger jag mig mera i…vad vi gör och 

jag anstränger mig. (Pia) 
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När eleverna får frågan om hur arbetsfördelningen ser ut i banden de har utanför skolan, be-

rättar Göran att i hans band är det han som skriver låtarna själv. Det är hans uppgift i bandet 

att komma med låtidéerna och det är något som han försvarar.  

 

Det är som när jag gör låtar och så, om någon kommer in och ändrar så blir jag irrite-

rad över det. (Göran) 

 

Men när det kommer till arrangemanget av låten så hjälps hela bandet åt. Var och en har an-

svar för sitt instrument och är med och påverkar det slutliga resultatet. Men det är viktigt för 

Göran att han får driva sina idéer:  

 

Det är inte många som får lägga sig i det. (Göran) 

 

Sam berättar om sitt band där dom jobbar från grunden allesammans i replokalen. Där finns 

det olika kompetens i gruppen och när de träffas och repar så faller bitarna på plats från grun-

den till en färdig låt.   

 

Lika mycket som vi alla har våra instrument som vi sköter så lägger vi alltid [oss] i 

varandras [förslag] sådär liksom för att jobba med låten tillsammans för att det inte 

ska bli … för enskilt. (Sam) 

 

I Sams band spelar demokratin en stor roll. I Görans band är det Göran som kommer med låt-

idéerna, det vill han vara ensam om att göra vilket tyder på en mer odemokratisk hållning.     

5.1.2 Arbetsprocessen 

I grupperna, som repar kontinuerligt utanför skolan, anpassar sig medlemmarna till varandra 

musikaliskt. De lär känna varandras styrkor och brister och lär sig täcka upp för varandra på 

vägen fram till det färdiga resultatet.  

 

Danne kommer på en liten slinga… som vi arbeta med, och sen brukar vi fråga mig 

rätt ofta… om harmoniken eftersom att jag är den enda i bandet som kan någon typ 

av musikteori. (Sam) 
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I vissa fall är låtstommen gjord i förväg av någon i gruppen. Men eftersom gruppen då alltid 

bearbetar materialet tillsammans kan alla bidra med sin del till det färdiga resultatet. Alla tar 

plats och känner sig delaktiga i hur arbetet framskrider.  

5.1.3 Motivation 

Det finns en stark motivation i banden utanför skolan. Det sätts upp mål som är viktiga för 

hela gruppen att nå. 

 

Vi sätter upp nya mål varje halvår. Och så om vi inte är klara med de målen då har vi 

ju inte gjort vad vi ska. Jag menar vi har ju gjort upp med [varann] Jag och två 

andra.., vi håller på med musik och är inte ute och ränner på stan som vissa andra 

kanske gör. Och om vi har uppnått de här målen, så får vi en belöning. Så det är rätt 

bra faktiskt, tycker jag. (Tom)  

 

I en av grupperna är målet att resultatet ska bli så bra som möjligt innan låten framförs offent-

ligt. Trummisen berättar: 

 

I mitt band vill vi göra det så bra som möjligt, vi spelar aldrig in en låt förrän vi har 

pressat fram det sista ur låten. Gör vi någon låt och spelar den ute, så spelar vi aldrig 

den ute förrän den är helt klar och förrän allt sitter, tills allt är ute, tills juicen är pres-

sad. (Tage) 

 

Min tolkning är att i grupperna utanför skolan är alla delaktiga i slutprodukten även om vissa 

band jobbar mer tillsammans redan ifrån grunden medan andra har någon som kommer med 

en färdig låt som man sedan bearbetar tillsammans. Det finns gemensamma mål som priorite-

ras högt av alla i gruppen och som skapar en sammanhållning.    

5.2 Ensembler i skolan 

Eleverna ser ensembleundervisningen som ett av de viktigaste ämnena i skolan. Många anser 

att anledningen till varför de har valt ett gymnasieprogram med estetisk inriktning musik, är 

för att få spela. Och det är under ensemblelektionerna som det i första hand ges tillfälle att 

praktisera musik på skolan. Det finns därför höga förväntningar på ämnet ensemble i skolan 

bland eleverna.  
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En del elever har ingen erfarenhet av att spela i ensemble när de börjar gymnasiet och är ock-

så i vissa fall nybörjare på sina instrument. Andra elever är mer erfarna och har spelat i band 

flera år tidigare. Detta kan medföra vissa problem, till exempel att de elever som har mer erfa-

renhet lättare kan ta sig an tekniska instruktioner än de elever som inte har någon erfarenhet. 

De tekniska hinder som finns hos nybörjarna gör att läraren måste fokusera på att hjälpa dem 

och därmed riskerar de mer erfarna eleverna att bli understimulerade. Det kan lösas med en 

nivåindelning. I detta fall är emellertid varje årskurs indelad i olika projektperioder, varje ny 

period innerhåller en specifik genre som eleverna ska jobba med under två till tre månader. 

För varje ny period sätts nya ensemblegrupper ihop. Det blir därför svårt att göra nivåindel-

ningar och förutsättningarna blir därför heterogena ensemblegrupper. Detta får som konse-

kvens att läraren lägger mest kraft på att hjälpa de elever som är mindre erfarna, medan de 

elever som har mer erfarenhet hamnar i ett förhållningssätt där de tvingas ta ett större eget an-

svar och jobba mer självständigt på lektionerna.  

 

Alla som spelar trummor i vår klass har ju spelat trummor innan, ni kunde ju spela 

trummor när ni kom hit. Och då är det ju ganska självklart [att de blir mer självstän-

diga]. Det fanns ju[till exempel] de som inte hade spelat gitarr… innan...(Gabriella) 

 

Det kan också leda till det omvända, att de elever som behöver mest hjälp inte får det och 

därmed halkar efter i undervisningen. Så är dock inte situationen i det här fallet.  

 

En konsekvens av heterogena ensemblegrupper kan också vara att de mer erfarna eleverna har 

svårare att utvecklas medan eleverna med minst erfarenhet har en fördel och utvecklas lättare 

genom att spela med dem som är på en högre nivå.    

 

I skolan lär eleverna sig att öppna ögonen och öronen för genrer som de inte trodde att de 

tyckte om. Det finns en positiv inställning till att lära sig nya saker och att bredda sitt kunnan-

de inom de genrer som man vanligtvis inte spelar.  

 

Här får vi lära oss om allting. Om jag hade suttit hemma hade ju jag bara spelat en 

och samma genre. Hela tiden antagligen. (Gabriella) 

 

Det är ju många som öppnar ögonen .. (Tage) 
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Det som är bra här är … att de tvingar oss in i olika genrer som vi kanske inte visste 

att vi tyckte om från början. Så kanske vi hör lite grann och så, det här var ju bra ju! 

Sen jag började här så har jag… breddat min genre så här mycket. (Göran) 

 
Ja man lär sig ohyggligt mycket av det.(Sam) 

 

Eleverna/informanterna sätter stor tilltro till läraren och litar på att han/hon ska lösa de pro-

blem som dyker upp.  

 

[Läraren hjälper till med] mycket ackord och sådant, för att när de är här så lutar man 

sig tillbaka och tittar mer på dem. (Göran) 

 
Då märker man nästan att… när de inte är här… blir alla som att, nej ska vi inte vän-

ta tills han är här, jag vet inte om jag klarar av det här. Men enligt mig har det ändå 

gått hyfsat bra. (Sam) 

 

Sam uttrycker att det finns en ovana att jobba utan lärare och att eleverna inte vet hur de ska ta 

sig framåt. Men efter lektionen utan lärare har de fått erfara hur de ska jobba sig framåt i 

gruppen. 

5.2.1 Arbetsfördelningen 

Lärarens roll är enligt eleverna att introducera ett material och se till att arbetet går framåt ge-

nom att lösa problem som uppstår. Det kan vara att komma på en form för låten eller att se till 

att eleverna lär sig låten tekniskt på sitt instrument. Läraren ska inte vara för ”bossig”, utan 

fungera som ett stöd när eleverna behöver hjälp. 

 

Läraren…ska vara som ett stöd om man behöver hjälp,…ibland är det gött om de 

styr, alltså de ska ju styra upp läget. (Bosse) 

 

Det är ju mycket [som läraren gör], de hjälper ju till att hålla koll på oss.(Sara) 

 



 

22 

Det finns ett behov att ha någon som man kan luta sig emot när man behöver hjälp. I elever-

nas förhållningsätt till ensemblen är de beroende av att någon ”styr upp läget”.  

 

Eleverna ser ämnet ensemble som det musikämne där de får visa sitt eget musicerande, sin 

musikerroll. 

 

Det känns som att vi får göra mer självständigt här, även om läraren är här. Mer än i 

andra [ämnen] för där är det ju mer, läsa på det här och det här. Sen har vi ju musik-

ämnen också men de är ju, det här ska ni lyssna på och vi ska få in det här. Men vi 

får visa vårt eget musicerande här. (Sara) 

 

Leva sig själva, generellt. (Sam) 

 

Synen på ensemblelektionerna är inte bara att utveckla sin musikerroll, eleverna ger också en 

antydan till att de får en chans att ”leva sig själva” under ensemblelektionerna vilket jag tolkar 

som att utgå ifrån och använda sina egna erfarenheter. 

 

Eleverna är medvetna om vikten att ta sitt ansvar att öva på materialet hemma.  

 

Det är ju en stor del av grejen… att man kan sätta sig ner hemma en halvtimme sådär 

efter ett rep och spela igenom det och komma på nya grejer till [låtarna]. (Bosse) 

 

Jag brukar sätta mig och plugga text och så liksom som sångare. Det är ju min enda 

uppgift och så. (Sofie) 

 

[Att öva på låtarna hemma] det måste man nästan göra… alltså nu snackar jag bara 

för trummor men vi brukar aldrig planka trummor… om man inte vet hur den här 

originalversionen spelas så får man…hem och kolla upp det...(Tom) 

 
Ibland är de alldeles för bossiga när det gäller ”räkor” och sådär. Vad man ska spela 

för baslinjer och dylikt. För att jag har kommit på väldigt mycket mer basgrejer till 

låtarna när jag sitter hemma och lirar, som jag sen inte kan använda eller får använd-
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ning av för att jag redan har fått någonting annat att spela som jag inte vill spela men 

som jag är tvungen att spela. (Bosse) 

 

Eleverna förstår vikten av att öva hemma. För trummisarna är det en nödvändighet att jobbar 

hemma med materialet för att utrymmet till att planka trummor inte ges i på lektionen. Bosse 

som spelar bas känner att han inte får användning av de egna musikaliska erfarenheterna han 

skaffar sig hemma på grund av att läraren redan har en bestämd bild av hur basen ska spelas 

och att det inte finna utrymme för det personliga uttrycket. Möjligheten att använda sina erfa-

renheter är tydligen inte genomgående. 

 

Eleverna tror sig veta att det finns en progression i lärarens upplägg. I årskurs ett ska de få 

mycket hjälp av läraren. Då är de nya på skolan och har kanske till och med aldrig spelat i en-

semble förut. Då kan det vara bra att få mycket serverat av läraren till exempel låtval och fär-

diga kompskisser, vilket innerbär en mall för hur låten ska spelas. Detta kan vara ett problem 

om eleverna är på olika nivå musikaliskt. I ensembler utan nivåindelning kan de mer erfarna 

eleverna känna sig understimulerade av läraren vilket gör att de tappar motivationen. I fallet 

med Tage som spelar trummor i en av ensemblerna visar det sig att han får mindre hjälp av 

läraren vilket istället blir en utmaning för honom att lära sig trumkompet på egen hand.  

  

I årskurs två ska eleverna tränas att bli mer självständiga genom att få uppgifter som att till 

exempel planka låtar ihop utan lärarens hjälp och i årskurs tre så ska de kunna jobba helt 

självständigt utan någon hjälp av läraren. 

 

I ettan så gav de oss allting. Så här, det här ska ni spela och ni får lyssna på låten…ni 

får alla ackord och sånt. Och så nu så kommer vi vara nästan helt självständiga och 

så i trean kommer vi nog inte ens ha någon lärare här. Utan vi ska ha lärt oss så 

mycket så att vi ska kunna klara av det själva. (Sara) 

 

Eleverna menar att det är deras eget ansvar att ta plats på lektionen. Och om de inte gör det så 

tvingas läraren gripa in och göra jobbet åt dem. 

 

Det är ju det som är bra när man är själv, så tar man ju på sig rollen att vara mer 

självständig.  Så man ja lutar inte tillbaka sig på dem liksom. (Sara)  
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Det är ju det man måste göra ändå, knuffa in honom i hörnet och ta platsen fast han 

är här, att han då får hjälpa till om vi får problem. (Sam) 

 

Eleverna menar att de som jobbar mest självständigt på lektionerna är trummisarna. De får 

minst hjälp av läraren och blir därför tvingade att ta ett eget initiativ. Anledningen till att 

trummisen får minst hjälp är därför att det finns de i ensemblen som är i större behov av hjälp. 

När läraren ser att trummisen löser situationen själv så blir denne en elev som det inte läggs 

tid på. Tage som spelar trummor i en av ensemblerna resonerar med Sam som är sångare: 

 

Ja ända sen jag började här så har jag lyssnat på låtarna själv och efter två gånger när 

man har kört igenom då sitter ju liksom ingång till vers brygga. (Tage) 

 

Jag tror inte att det har och göra med att trumslagare har det lättare på något sätt utan 

de blir mer självständiga och lutar sig på sig själva… Att de liksom tar tag i det själv 

utan att behöva lyssna på någon annan utan faktiskt gör det i en helt annan bana än 

att försöka lära in det någon säger. Utan försöka lära in det själv. (Sam) 

 

Detta förklaras av eleverna också med att trummisarna över lag har mer erfarenhet av att spela 

i ensemble sedan tidigare. Men det är inte något som bara gäller trummisar utan alla elever 

som utmärker sig genom att vara bra förväntas klara uppgifterna själva. Det blir ett problem 

om eleven är bra i gruppen men egentligen hade behövt lärarens hjälp för att utvecklas. Med 

rätt nivåindelning hade eleven hamnat i en grupp där hon/han hade blivit medveten om sina 

brister, vilket är en förutsättning för att kunna förbättra dem.  

  

De tillbakadragna eleverna tvingas under lärarledda lektioner ta ett steg framåt. Sara, som 

sjunger i en av ensemblerna, säger att hon har tvingats ta en roll i strålkastarljuset. Hon hade 

ingen scenvana förut men nu har hon lärt sig att ta ut svängarna och visa känslor på scenen. 

De utvärderingar som lärare och elever har tillsammans efter varje uppspel har hjälpt henne 

att utveckla sitt scenspråk.  

 

En del elever tar medvetet ett steg tillbaka under lektionerna och slappnar av när läraren är 

med. Att ”slappna av” kan i detta fall tolkas som en viss passivitet. Detta innefattar även ele-

ver som beskriver sig som drivande i sina egna band utanför skolan. Denna passivitet beskrivs 
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av eleverna och det finns olika anledningar till varför de tar ett steg tillbaka när läraren är 

med.  

Det kan till exempel bero på: 

 

• Att man är van vid att styra gruppen själv och inte klarar av att dela den auktoritära 

rollen med läraren.  

• Att man blir tvungen att dela sitt instruments roll i musiken med någon annan till ex-

empel när man ifrån att ha varit ensam sångare/sångerska i en grupp måste dela denna 

roll med an ännu en sångare/sångerska. 

• Att man är rädd för att betyget ska bli lidande om man gör fel. Istället väljer man att 

inte ta några risker.  

 

I ett av fallen blev skillnaden mellan den lärarledda och icke lärarledda lektionen väldigt tyd-

lig. Pia som vanligtvis är väldigt tillbakadragen under lektionstid visar en helt annan sida un-

der den icke lärarledda lektionen än vad hennes skolkamrater är vana vid att se. Pia beskriver 

hur hon är van vid att agera under lektionerna med lärare: 

 

Om jag spelar med mina vänner på fritiden så lägger jag mig mera i… vad vi gör och 

jag anstränger mig mer. Men i skolan… känner jag mig mera pressad att jag inte vill 

göra fel så då lägger jag mig helst inte i över huvud taget. Och jag spelar helst så lite 

som möjligt och säger så lite som möjligt. Men på fritiden med mina kompisar… så 

vill jag hellre lägga mig i och säga: men jag tycker du ska göra detta, du detta och jag 

gör detta… Jag tar liksom inget… ansvar för det jag ska göra [i skolan]utan jag… 

bara låter läraren säga: ”spela detta”… Alltså jag vet inte, bara för att det är i skolan 

så känner jag att … jag vill inte vara den som tar plats eller som försöker säga någon-

ting. Utan jag vill mera inrätta mig liksom. Så jag blir nog sämre i skolan än på min 

fritid. Faktiskt. (Pia) 

 

Pia säger att hon är som frånkopplad under ensemblelektionerna i skolan. Hon känner sig 

pressad och rädd för att göra fel, inte av anledningen att hon är rädd för att få ett dåligt betyg, 

för det hon väljer är att spela så lite som möjligt och säga så lite som möjligt. Hon tar medve-

tet inget ansvar för sin roll i ensemblen. Hon beskriver här ett helt annat förhållningssätt som 

hon har tillsammans med sina vänner på fritiden när hon är engagerad i musiken. Här är det 
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viktigt för läraren att möta eleven på det plan hon befinner sig i musikaliskt. Att försöka åter-

skapa de förutsättningar och villkor som finns i ensemblen med vännerna utanför skolan.      

  

Göran, som är väldigt drivande i sitt band på fritiden säger: 

 

Här i skolan drar jag mig mer tillbaka jämfört med utanför. För att då är jag liksom 

diktatorn, jag bestämmer allt [och] det är jag som gör allt, om det är nån som kom-

mer med nått så… men här så är jag mer tillbakadragen (Göran)  

 

Sättet att förhålla sig till ensemblesituationen är långt ifrån den han är van vid i sitt eget band 

där han bestämmer det mesta själv.  Att lära sig ta instruktioner är förmodligen någonting som 

Göran behöver lära sig och som han kommer vinna mycket på att kunna. Men att vara drivan-

de i ett band är en bra egenskap som Göran har. De typerna av egenskaper kan ensemblelära-

ren också ta tillvara hos eleverna och utnyttja i ensemblen.   

  

Sam är van vid att vara ensam sångare i bandet. I skolan krävs det att han delar den rollen 

med någon annan och då måste han agera på ett annat sätt. 

 

När jag är i skolan så drar jag tillbaka mig mer. Även om det blir så eller att det fak-

tiskt ska vara så. Som när man ska lägga [en] stämma, jag är ju ensam sångare i mitt 

band och är van vid att sjunga för full hals och är inte van vid att lägga en stämma. 

Det är ändå rätt stor skillnad på hur man arrar upp det och så där. (Sam) 

 

Att lära sig behärska nya roller musikaliskt är en viktig del av ensembleundervisningen. Detta 

kan innebära att vara två eller flera som spelar samma instrument och att lära sig att förhålla 

sig till varandra så att alla får plats. 

  

Sara beskriver en rädsla för att göra fel och att det kan påverka betyget: 

 

Man liksom [kan tänka] ”oh nej” jag kommer få dåligt betyg om jag säger fel ackord 

där och där… oh nej! nu kommer han att komma ihåg det här. (Sara) 
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Elever som inte vågar göra fel på grund av rädsla för att betyget ska påverkas blir mindre del-

aktiga i musikskapandet.  

 

Det finns moment som går väldigt snabbt om man har en lärare med. Saker som kan ta lång 

tid att komma på utanför skolan serveras direkt av läraren. Tom tycker att det går snabbare att 

komma fram till ett färdigt resultat i skolan. Glenn menar att resultatet blir bättre om man får 

ta tid på sig. 

 

Man liksom kommer igång med saker lite kvickare och det är ju liksom lärare som 

kan vad de gör. Så jag menar låtar blir ju klara ganska mycket snabbare. (Tom) 

 

Jag kan tycka att det är nästan bättre att ta längre tid på sig att göra en låt, för då, jag 

tror man verkligen… gör sin Egen låt. Att det verkligen blir som man vill ha det. 

(Glenn) 

 

Min tolkning är att sättet Tom föredrar är effektivt och leder snabbt till ett resultat men risken 

med det sättet är att till exempel att ett arrangemang blir konstruerat av läraren istället för att 

ensemblemedlemmarna är och känner sig delaktiga i skapandet. 

5.2.2 Arbetsprocessen  

Läraren bestämmer för mycket för att eleverna ska känna att de själva tar initiativ. Vissa av 

dem tar ett steg tillbaka och blir passiva medan andra, som förr har varit blyga tvingas fram i 

rampljuset. Eleverna tror sig veta att de kommer att få ta mer initiativ i nästa årskurs. De är 

medvetna om att de behöver ta sitt ansvar och öva på materialet hemma. Många tekniska 

moment kräver kontinuerlig övning utöver den som sker under lektionstid. I vissa fall tar de 

inte det ansvaret. Det får konsekvensen att läraren får börja om med att lära ut samma saker 

som förra lektionen och att de tekniska förutsättningarna föra att klara spela låten inte har bli-

vit bättre. Och i vissa fall ger inte läraren eleven utrymme för att visa de färdigheter den-

ne/denna har skaffat sig mellan ensemblelektionerna.  Detta gör eleven mindre motiverad att 

öva hemma.  

5.2.3 Ensemble i skolan utan lärare 

Eleverna beskriver att det tar mycket längre tid att komma igång när de inte har någon lärare 

med som kan aktivera dem. Det blir oklart vem som ska ta initiativet till att börja jobba framåt 
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med materialet. Startsträckan blir därför längre. Men när någon tar initiativ till att börja och 

kommer med något konkret sätt att jobba så följer de andra efter. Eleverna känner sig delakti-

ga när de löser problemen som uppstår tillsammans men de är ovana vid att jobba på egen 

hand. 

 

De beskriver vidare att det krävs disciplin och fokus för att arbetet ska kunna komma igång. 

De menar att det är något som gruppen kan träna upp men inte har utvecklat eftersom de inte 

har fått chansen att jobba utan lärare förut. 

 

Det handlar ju om disciplin och fokus och vi kan ju aldrig få in disciplin och fokus 

om läraren är med och dirigerar oss hela tiden. (Sam) 

 

Pia som förr varit passiv tar under den icke lärarledda lektionen plats som hon aldrig har gjort 

förut. Uppgiften eleverna har är att plocka ut en låt på gehör . Pia, som är känd hos sina 

klasskamrater som den som aldrig gör ett ljud ifrån sig blir plötsligt delaktig i arbetet och bör-

jar visa vad hon kan.  Hon har kunskaperna för att lösa uppgiften och de blir nödvändiga för 

att arbetet ska gå framåt.  Detta mottas positivt av gruppen och ses som en tillgång. Hon får 

uppskattning för sina kunskaper.   

 

Men kör din grej, du är ju skitduktig. (Sara) 

 

Ja det upptäckte jag nu när du sa åt mig när jag stod vid tavlan där att det funkar lik-

som inte så, det var… det bästa jag hört på länge! Jag tycker att det är jätteskönt när 

läraren inte är här för då tvingas folk komma fram mer. Till och med Pia rättade mig 

när jag stod där vid tavlan. (Sam) 

 

Här är något positivt som sker under lektionen, den nya miljön uppmuntrar Pia till att ta plats. 

En mer negativ konsekvens av att läraren inte är där är att det tar mycket längre tid att komma 

igång med arbetet på grund av att eleverna inte vet hur de ska komma igång.  

    

Eleverna tycker att alla tar mer plats när läraren inte är med och en av dem uttrycker att det 

känns tryggare när alla vågar komma fram.  
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Jag tycker nästan att det är tryggare när läraren inte är här för då liksom kommer alla 

fram på något sätt och det känns mycket tryggare att spela med folk som kommer 

fram själva. (Sam)  

 

Att ha lektioner utan lärare gör att eleverna själva blir tvungna att driva arbetet framåt. Men 

det förutsätter att de lyckas enas. Eleverna tror att det hade varit utvecklande att ha fler icke 

lärarledda ensemblelektioner. 

 

[Man hade] utvecklats mer (Tage)  

 

Ja man hade ju varit tvungen att komma fram mer för man har ingen lärare som säger 

nu gör vi detta. (Göran) 

 

Men samtidigt hade det blivit svårt med vissa som man har i sitt band, för… lyck-

ligtvis så har vi ju inte någon här men vissa sitter ju bara. Antagligen spelar dom bara 

trummor eller spelar på sin gitarr hela tiden. Och då kan man ju inte vara utan lärare 

för det är ju dom som står och säger att du får inget bra betyg om du håller på såhär. 

(Sara) 

 

Men samtidigt så då får dom ta skit ifrån gruppen också därför att… som grupp eller 

i en grupp om man verkligen håller på att ”plinka” på gitarren, då kan man ju inte 

luta sig tillbaka och inte säga så mycket då måste man ju ändå säga till han. Man kan 

ju inte hålla på att dalta med människor hur länge som helst. (Sam) 

 

Jag tror att lärarna har som mål att vi ska ha det så längre fram men att dom kanske 

lär upp oss hur vi ska bete oss mot varandra. Och med våra instrument. Och sen när 

vi har fattat det så blir det mer självständigt liksom. (Gabriella) 

 

Ja när vi väl kan det så kan dom släppa oss lite.  (Sam) 

 

Göran och Tage tror att det hade varit utvecklande med arbete utan lärare. Sara tror att det be-

hövs någon som uppmanar dem som inte kan koncentrera sig på rätt saker till att jobba till ex-

empel med hjälp av hot om nedsatt betyg. Sam tror inte att det behövs några hotelser ifrån nå-

gon lärare utan att gruppen kan ta hand om dem som inte brukar allvar och säger ifrån. Gabri-
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ella menar att lärarnas och skolans mål är att ensemblen ska lära sig att vara självgående och 

att de ska lära sig handskas med både med det musikaliska arbetet och det sociala samspelet i 

gruppen.     

 

Valet av musik tycks vara en viktig förutsättning i lärarlösa ensembler. Om det är musik som 

alla gillar så är det mycket lättare att jobba utan lärare.  Då enar det dem och skapat motiva-

tion till att komma framåt. I det här fallet när det är låtar till ett ensembleuppspel som de inte 

har jobbat med och valt ut tillsammans ifrån början blir det mindre smärtfritt. 

 

Om det är något som alla gillar, så hade det nog funkat rätt så bra tror jag. (Glenn) 

 

Ifall det är en låt där det finns lite intresse så folk gör lite hemma då hade det ju varit 

klockrent. (Bosse) 

 

6. Resultatdiskussion 
Informanterna gör en tydlig uppdelning mellan undervisningen i skolan och den kunskap och 

erfarenhet de själva har skaffat sig utanför skolan. Det påminner om det som tidigare beskri-

vits som formellt respektive informellt lärande. Det är tydligt hos eleverna när de beskriver de 

roller de har i band utanför skolan och i ensemblesalen att i skolan är de mer tillbakadragna 

och är inte lika måna om ett bra resultat som utanför. Detta tolkar jag som att de inte känner 

ett lika stort engagemang och ansvar för den musik de lär sig i skolan och det i sin tur är på 

grund av att de utanför skolan är vana vid att lära sig musik via ett informellt lärande. Men i 

skolan är undervisningen mer riktad åt ett formellt lärande där eleverna inte känner att de är 

med och äger aktiviteten. I min studie försökte jag simulera en ”replokalslektion” i skolan. 

Det är naturligtvis väldigt svårt att efterlikna en bandrepetition i en grupp utanför skolan där 

medlemmarna har valt varandra på grund av ett gemensamt intresse med hjälp av en av skolan 

sammansatt ensemblegrupp. En väsentlig likhet fanns ändå, aktiviteten är inte utformad i för-

väg av en lärare. ”In the formal situation, the activity is sequenced beforehand” (Folkestad 

2006). Gruppen får jobba helt fritt och utan någon lärare och blir tvungna att använda sig av 

sina erfarenheter för att komma framåt. 
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Green (2001) beskriver sättet att undervisa i pop och rock i skolan som mer i linje med det 

informella sättet att lära sig musik jämfört med hur undervisningen i klassisk musik ofta ser 

ut, men att det fortfarande finns mycket att utveckla. Folkestad (2006) menar att det går att 

undervisa på ett informellt sätt i formella situationer samtidigt som det går att använda väldigt 

formell undervisning i en informell situation. Det betyder att man behöver titta både på un-

dervisningssättet/sättet att lära och i vilken miljö undervisning och lärande sker för att förstå 

varför det fungerar som det gör. Göran beskriver att han är väldigt drivande i sitt band utanför 

skolan. Han har en ledande roll där han bland annat skriver allt grundmaterialet själv som 

gruppen senare bearbetar tillsammans. Jag har inte haft möjlighet att observera Görans band 

men, en situation där Göran lär ut färdigskrivna låtar till de andra bandmedlemmarna skulle 

kunna likna formellt lärande i informella situationer.(Folkestad 2006).  Detta exempel på for-

mellt lärande i en informell situation behöver inte vara statiskt vilket tyder på att i själva ar-

rangerandet av låten ändras typen av lärande till informellt. 

Green (2001) refererar till Finnegan (1989) som menar sättet att lyssna och kopiera inspel-

ningar har gett möjlighet att revolutionera musikundervisningen men att den inte har utveck-

lats fullt. När de musiker hon har intervjuat beskriver hur de har lärt sig att spela beskriver de 

ett informellt sätt. Men när de av musikerna som senare har börjat undervisa kommer till hur 

de själva lär sina elever musik visar det sig att de till största delen använder sig av ett formellt 

sätt. Folkestad (2006) menar att även med villt skilda personliga erfarenheter så är den all-

männa, formella bilden av att vara en lärare och hur en lärare undervisar så starkt rotad så att 

när man väl börjar undervisa tar den lätt överhand. Men detta är någonting som läraren kan 

påverka eftersom att en del av den formella rollen är en självförvärvad del (Johansson 2005). 

Green frågar sig också huruvida det informella och formella lärandet kompletterar varandra. 

Det informella lärandet sker kravlöst och lustfyllt. Det ger drivkraft och motivation till att ut-

vecklas musikaliskt men det går miste om vissa kunskaper och färdigheter som det formella 

lärandet kan hjälpa till att utveckla.  Det formella lärandet har dock en benägenhet att få ele-

ver att tappa intresset. En orsak kan vara att de instrumentella syften kräver en arbetsinsats 

som först senare resulterar i ett tillfredställt behov. Till skillnad ifrån informellt lärande där 

det sker ett samspel som ger vinning i stunden mellan deltagarna i verksamheten. Om det 

dessutom är elever som har väldigt liten erfarenhet av musik och som får sina första musika-

liska erfarenheter genom formell undervisning tror jag att det finns en risk att de skapar sig 

uppfattningen att musik inte är något de är intresserade av. Där har musikläraren ett stort an-

svar. En bra regel för en lärare kan vara att försöka minnas tillbaka hur det själv var att vara 

nybörjare och att grunda sina undervisningsmetoder på de erfarenheter som för läraren skapa-
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de passion för musiken. Istället för att försöka passa in i en lärarroll grundad i samhälleliga 

normer. Det är viktigt att elevernas lust till att spela vårdas ömt av ensembleläraren. Det är 

den lusten och njutningen av musiken som blir drivkraften till att exempel få eleverna att 

verkligen öva på låtarna mellan ensemblelektionerna. En allt för disciplinerad undervisning, i 

den mån begreppet är förknippat med något obehagligt eller obligatorisk, kan skada elevens 

lust till musiken. Och den kan göra att läraren inte utgår ifrån att sätta de olika individernas 

behov i första hand.  

 

För att återgå till mina egna erfarenheter var trombonundervisningen i högsta grad formell och 

mitt eget utforskande av elbasen stod för mitt informella lärande. För min egen del resulterade 

den formella undervisningen i att jag slutade spela trombon. Green (2001) tar upp ett liknande 

scenario där unga oerfarna elever ger upp de formella lektionerna för att senare i livet när de 

har skapat sig en musikalisk grund genom informellt lärande lättare tar till sig en formell un-

dervisning. Så här var fallet för min del men givetvis är alla olika bra på att ta till sig formell 

undervisning. Att kunna tillgodose organisationens syften så som att följa en kursplan är nöd-

vändiga i undervisningen på en skola. Och de är till för att eleverna skall få en musikalisk 

bredd och teoretisk förankring. Därför av är både det informella lärandet och det formella vik-

tigt för att utvecklas musikaliskt.  

Jag frågade mig hur det går att plocka in det informella lärandet i undervisningen och att 

uppmuntra eleverna till att upptäcka musiken själva? Svaret blev att ge eleverna fria tyglar. 

Det gjorde att de blev tvungna att använda sina egna erfarenheter för att upptäcka musiken. 

Detta är ett informellt sätt att musicera på som de är vana vid och som de känner sig trygga 

ifrån sina egna band.  

  

Att ”alla kommer fram själva” (Sam) är något som stärker deltagarnas socioemotionella syf-

ten dels närhet/tillit, tillhörighet att alla blir sedda och uppskattade för sina färdigheter, Kon-

trollbehovet att kunna vara med och påverka vad som händer i en grupp. 

 

De instrumentella syftena (Johansson, 2005) är svåra att motivera hos eleverna i båda en-

semblerna. Att det är viktigt att öva på sina instrument hemma är någonting som de är överens 

om. De som uttryckte att de brukade öva på hemma var sågerskorna och trummisarna. Sång-

erskorna brukade öva på texter och melodier hemma. De menade att det inte fanns något ut-

rymme för dem att lära sig det på lektionerna så det enda sättet att hinna med var att göra det 

hemma. Trummisarna brukade också öva hemma på låtarna, samma sak för dem var att det 
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inte fanns något utrymme för dem att lära sig det på lektionstid. Trummisarna utryckte att de 

fick väldigt lite hjälp på lektionerna och därför var de tvungna att ta ett större ansvar för sin 

stämma. Bosse som spelar bas i ensemble ett berättar att han brukar komma på egna basgång-

ar till låtarna hemma. Men när han kommer till ensemblen får han inte möjlighet att spela dem 

på grund av att läraren har en så bestämd bild över hur det ska låta, så att det inte ges utrymme 

för elevens initiativ. Folkestad (2006) säger: 

 

In the formal situation, the activity is sequenced beforehand. That is, it is ar-

ranged and put into order by a teacher, who also leads and carries out the ac-

tivity (s141).  

 

Saar (1999) beskriver två musikaliska inramningar en spelande och en lärande. Han menar att  

den pedagogiska inramningen riktar aktiviteten mot att reproducera musik och musikalisk 

kunskap medan det musikaliska förhållningssättet istället handlar om att producera ny musik, 

nya framförandeformer, nya arr, nya klanger etc.  

 

De här olika sätten visar sig i diskussionen mellan Tom och Glenn i hur effektivt lärandet av 

en låt ska vara. Tom tycker att det är bra när läraren introducerar en låt snabbt medan Glenn 

ger uttryck för att det ska få ta tid att lära sig en låt så att man verkligen gör den till sin egen. 

Detta visar på hur två elever har olika förhållningssätt till att lära sig musik. Glenn med ett 

spelande förhållningssätt och Tom med ett lärande. Det ena sättet, det som Tom föredrar, det 

lärande, är åtminstone på ytan effektivt i tid. Men det andra som Glenn föredrar, det spelande, 

är effektivt i att det lär utifrån personens förutsättningar och skapar mer motivation.    

 

I min undersökning visar informanterna på en tydlig målinriktning i de band de har utanför 

skolan. Men i skolan förlitar de sig på att läraren ska leda dem till att bli bättre musiker.  Det 

finns en rädsla att göra fel inför läraren på grund av att det kan påverka betyget. Detta är ett 

exempel på en obligatorisk del i undervisningen som i det här fallet hindrar lusten i musice-

randet. Man måste våga chansa och göra fel för att kunna mötas musikaliskt både med de 

andra ensemblemedlemmarna och med läraren.  På så sätt hämmar det eleverna med betyg.  

Det finns också en benägenhet till passivitet när det gäller att ta del i grupparbetet under lek-

tionerna. Eleverna säger att de medvetet tar ett steg tillbaka i skolan men det kan också bero 

på att de har svårare att ta till sig det formella lärandet. Pia är en av de informanter som tydligt 

visar att hon tar avstånd när läraren är med men när läraren inte är där tar hon plats och an-
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vänder den kunskapen och erfarenheten som hon har fått genom informellt lärande utanför 

skolan. Hennes roll i gruppen blir till en annan när läraren inte är där på grund av att hon börja 

använda sin kunskap. Hon ser att den får ett konkret syfte när hon ensam sitter inne på kun-

skapen och kan bidra med den till gruppen. Detta är ett exempel på att Pia tar ett större ansvar 

över resultatet när läraren inte är där. Och hon blir till en som andra i gruppen lär sig av. Att 

lära musik från varandra i grupp genom lyssnande och det visuella samt att kopiera och utbyta 

idéer, kunskap och tekniker, att improvisera tillsammans är en central del i att lära sig musik 

enligt Green (2001).  

 

Båda ensemblerna tycks ha ett stödjande klimat. De nya roller som syns under de icke-

lärarledda lektionerna ses inte som hotande utan blir väl mottagna. I alla fall ser det ut så på 

ytan. Grupperna fungerar utan lärare vilket tyder på en demokratisk/passiv lärartyp. Här är det 

ett specialfall, eftersom att grupperna har två olika ensemblelärare. Det är svårt att veta hur 

den manlige lärarens undervisningssätt är och hur mycket det påverkar ensemblerna. Jag har 

bara observerat den kvinnliga lärarens lektion. Den kvinnliga läraren är vikarier som vid till-

fället av studien enbart har undervisat eleverna i två månader och är dessutom den lärare de 

har minst timmar i veckan. När eleverna pratar om läraren ger de endast exempel på den man-

liga läraren vilket tyder på att det är den manliga läraren som har störst inverkan på dem. Den 

kvinnliga läraren har en god kamratlig relation till eleverna. Hon verkar inte passivt utan leder 

gruppen framåt. 

  

De flesta av eleverna har erfarenheter av att engagera sig och att driva sina idéer i ensemble-

grupper utanför skolan men de känner sig inte tillräkligt delaktiga i ensembleundervisningen 

för att ta den rollen i skolan. Att använda sig av informellt lärande i formella skolsituationen 

kan locka fram den drivkraften hos eleverna i skolan. Att ge eleverna ett större ansvar över 

ensemblelektionen skulle kunna innebära att de ges möjlighet att utgå ifrån sig själva och sina 

erfarenheter. Att faktiskt musicera tillsammans under lektionerna och mötas som musiker på 

samma villkor gör att man upplever musiken på ett informellt plan. Konsekvenserna blir att 

motivationen höjs hos eleverna vilket gör att det känns roligare att öva och att de känner sig 

delägare i aktiviteten vilket i sin tur gör att de blir beredda att ge en större del av sig själv.  

 

Lärarens roll är att se till att organisationens syften ska följas och att deltagarnas syften och 

behov ska tillgodoses. Men det är kanske ändå viktigare att alltid sätta elevens behov och syf-

ten i första hand och då kan organisationens syfte hamna längre ner i prioriteringen.  
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For those music teachers who are popular musicians and who acquired their own 

skills and knowledge informally, noticing how they went about their own learning, 

respecting it and encouraging many aspects of it in their own pupils, alongside the 

added benefits of formal music education, should perhaps be regarded as a normal 

part of their teaching methods. (Green 2001, s 215) 

 

Kanske hade det berikat med fler icke-lärarledda lektioner inlagda i undervisningen? Det är på 

icke-lärarleda situationer som eleverna har störst vana i att lära sig musik på ett informellt 

sätt. I detta fall blir aktiviteten inte utformad i förväg och eleverna blir tvungna att använda 

sig av sina egna erfarenheter för att ta sig framåt. Eleverna menar att de nog kommer lära sig 

att bli mer självgående med åren och att i årskurs tre kommer de att få praktisera det. 

 

Bosse uttrycker att det kan vara bra att ha någon att luta sig på som ”styr upp läget”. Detta 

stämmer överens med (Heiling 2000) att eleverna har know how, dvs. de kan spela som de blir 

tillsagda om någon som vet, som har kompetens, talar om för dem hur det ska gå till. (Heiling 

2000 s 31). Om den kompetensen finns i ensemblen hos medlemmarna kan det finnas plats för 

kvalitetsgranskning.  

 

Deltagarna tycker att det är positivt att ha lektioner utan lärare för då tvingas alla ta plats men 

att det är svårt att organisera sig och att de inte har fått någon övning i det som grupp. Det 

måste man alltså få träna sig på. Sam menar att de aldrig får lära sig att ha disciplin och fokus 

i ensemblen när läraren inte är där om de aldrig får chans öva på det utan lärare. 

 

Detta är någonting som läraren alltså kan fokusera på och handleda eleverna i. I skolan där jag 

har gjort studien finns det en progression i ensembleutbildningen att eleverna ska få lära sig 

att ta ett större ansvar för varje årskurs. Det är en bra sak för elevernas utveckling om de redan 

tidigt tvingas ta ett större eget ansvar på lektionerna.  

 

Sättet som deltagarna beskriver de grupparbete som de har i band utanför skolan är likt det 

som Green 2001 beskriver. Det är ett arbete där alla bidrar med sina kunskaper till den färdiga 

produkten. Allas egenheter ses som en tillgång, vilket gör att alla känner sig delaktiga och att 

ambitionsnivån höjs. Detta liknar det sättet som eleverna arbetar på under den icke-lärarledda 

lektionen.  
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Hur skiljer sig ensemblemusikerns ansvarstagande och motivation i lärarledda resp. grupp-

styrda ensembler? På vilket sätt kan en ensemblelärare arbeta för att tillgodose det bästa ur 

båda typerna av ensemblespel? 

 

I replokalen musicerar deltagarna på sina egna villkor. Det finns ingen organisations syften 

som styr vad som händer i replokalen. Alla är med och ger av sig själva till det slutliga resul-

tatet det gör att alla känner sig delaktiga motiverade att jobba och att ta ansvar. I skolan är del-

tagarna mer tillbakadragna, de är mer passivt inställda hur resultatet blir. När eleverna får fria 

tyglar och får sätta sina egna ramar blir ensemblesituationen mer lik den utanför skolan. Del-

tagarna jobbar kravlöst utifrån sina egna erfarenheter. Att utgå från elevens egna erfarenheter 

och att ge formellt lärande i den grad som passar individen.   

 

 

Fortsatt forskning 
Ett sätt att jobba vidare med detta är att följa en icke-lärarled ensemble på en skola och under-

söka hur deltagarna lär sig att organisera sig och skapar normer och regler för gruppen.  
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