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Abstract

Title  Beethoven or Lady Gaga. An interview studie of working with  

different musical genres within arts programs

The  purpose  of  this  study  is  to  investigate  teachers'  thoughts  and 

practices when it comes to working with different musical genres for 

ensemble classes within arts programs at the high school level. This 

was  done  through  qualitative  interviews  with  four  different 

pedagogues  from  four  different  schools  located  in  different 

geographical regions of Sweden.

The results showed that all four informants believe including different 

musical genres to be an important aspect of teaching, but that rock and 

pop are genres that dominate the subject. The study has also shown 

that  these  educators  wish  to  include  the  students'  preferences  for 

musical styles and song material in the teaching curriculum. This is, 

according to the informants, the result of the influence of society and 

the media that the students encounter daily.
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Sammanfattning

Titel  Beethoven eller Lady Gaga. En intervjustudie om genrebredd i  

ämnet ensemble på estetiska programmet

Syftet  med  denna  studie  är  att  undersöka  lärares  tankar  och 

arbetsmetoder när det gäller genrebredd i ämnet ensemble på estetiska 

programmet  på  gymnasiet.  Detta  har  gjorts  genom  kvalitativa 

intervjuer med fyra olika pedagoger vid fyra geografiskt olika belägna 

skolor.

Resultaten visar att alla fyra informanterna anser genrebredd vara en 

viktig aspekt i undervisningen, men att rock och pop trots detta är de 

genrer som dominerar ämnet. Studien visar även att det finns en vilja 

från pedagogernas sida att  följa elevernas önskemål om musikstilar 

och  låtmaterial  till  undervisningsinnehållet.  Detta  har  enligt 

informanterna  blivit  ett  resultat  av  samhällsutvecklingen  och  den 

media som ungdomarna dagligen tar del av och påverkas av.

Sökord:  genrebredd,  ensemble,  ensembleundervisning,  estetiska 
programmet
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Inledning

Att musicera tillsammans med andra och att spela i ensemble är något som har följt mig under 

många  år.  När  jag  tänker  tillbaka  inser  jag  att  jag  har  spelat  i  många  olika 

ensemblekonstellationer under åren. Den första var nog blockflöjtsensemblen på lågstadiet; 

den lilla gruppen barn som febrilt försöker få fingrarna på rätt plats och blåsa så att det där  

blockflöjtsljudet ska bli så rätt som möjligt.

Vidare  har  jag under  mina studier  genom åren  tagit  del  av  blåsensemble,  brassensemble, 

kammarmusikensemble,  rockensemble,  jazzensemble,  brasiliansk  ensemble  och 

folkmusikensemble. Det är när jag börjar fundera över dessa ensembler som jag inser vilken 

stor  genreblandning  jag  tagit  del  av  genom  de  olika  konstellationerna.  Vad  har  denna 

genremångfald tillfört mig i min roll som blivande musiklärare? Flera av de ensembler jag har 

spelat i på musikhögskolan har just haft syftet att vi som blivande lärare ska ha provat på och 

även ha tagit del av kunskaper inom ensemblespel i olika genrer som vi kan använda vidare 

när  vi  sedan  ska  utöva  läraryrket  och  undervisa  ungdomar.  Detta  har  berikat  mitt  eget 

musicerande enormt och jag är tacksam för att jag har fått möjlighet att prova på så många 

olika genretyper inom ensemblespel.

Detta arbete kommer således att handla om just ensemble och genrebredd. Jag har valt att 

rikta in min studie mot estetiska programmet på gymnasiet och ämnet ensemble som eleverna 

läser under alla sina tre år. Under min senaste, längre praktik på estetiska programmet började 

jag fundera över vilka genrer eleverna egentligen utövar i ensembleämnet. I ämnesplanen står 

det att kursen ska innehålla en genrebredd, både historiskt och kulturellt sett (skolverket 4). 

Jag blev nyfiken på vad ensemblelärare anser om detta och hur de jobbar för att få en så 

genrebred undervisning som möjligt.  Dessutom kommer jag själv vara ensemblelärare när 

min utbildning är färdig, och en undersökning av detta slag kan även ge mig nya tips och 

synsätt på hur man kan jobba med genrebredd inom ämnet ensemble. Den hypotes som ligger 

till grund för min studie är att pop och rock dominerar ensembleundervisningen och att det 

som spelas under lektionstid också är musik som eleverna även lyssnar på utanför skolan. 

Därför anser jag det vara intressant att undersöka vad ensemblelärare tycker och tänker kring 

detta,  med  tanke  på  att  kursplanen  säger  att  eleverna  ska  ta  del  av  en  stor  genrebredd 

(skolverket 4). Även om jag kommer relatera till vad ämnesplanen säger om genrebredd så är 
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det inte relationen pedagog kontra ämnesplan som jag kommer studera. Det är istället den 

enskilda ensembleläraren och dennes tankar och arbetssätt kring genrebredd jag intresserar 

mig för.

Jag funderar kring om man kan säga att man endast utövar en typ av genre, till exempel, ”jag 

spelar bara rock”.  För mig är alla genrer besläktade på något sätt:  melodiöst,  harmoniskt, 

uppbyggnadsmässigt  eller  endast  genom det  faktum att  det  är  toner  som ljuder  eller  att 

musiken är en typ av ljud. Sedan finns det ramar som vi har skapat som gör att genrerna 

utkristalliseras till och definieras som egna stilar. Jag anser därför att man inte kan säga att 

man endast utövar en musikalisk genre. Den stil man utövar har en historia och denna är 

influerad av många musikstilar och har grenat ut sig åt många håll och bildat nya genrer. På så 

vis finns det ett släktskap mellan många stilar och för mig är det en spännande historia att  

fundera kring hur den musik jag utövar har tett sig och sett ut tidigare.

När jag tänker på genre så slås jag av att jag genast tänker i stora begrepp som pop, rock, jazz, 

klassiskt, folk, visa, musikal osv. Men direkt efter denna tanke kommer jag in på funderingar 

om subgenrer och var man egentligen drar gränser mellan olika musikstilar. Det är svårt att 

förklara exakt vad det är som definierar en typ av stil, men ändå anser vi ofta att en viss slags  

musik tillhör en särskild genre. Sen finns det självklart många fall där man inte har samma idé 

om stil, utan man definierar musiken utifrån många aspekter och anser den tillhöra flera olika 

stilar. Jag tänker att varje individ har sina egna musikaliska referenser och krav för att göra 

individuella tolkningar av vilken genre musiken tillhör.

Med  detta  i  beaktande  anser  jag  att  genre  är  ett  fenomen  som  kräver  sin  reflektion. 

Genrebredd har skapat mitt personliga musikaliska uttryck och jag är mycket förtjust i att 

upptäcka nya stilar och på vilket sätt jag kan ta till mig denna musik i mitt eget skapande och 

utövande.  Dessutom  kräver  ett  arbete  som  ensemblelärare  en  medvetenhet  om 

ämnesplanernas riktlinjer om krav på genrebredd. Det finns i ämnesplanerna ett klart uttalat 

bejakande av genrebredd och pedagogen ska utifrån detta skapa sin undervisning.

1.1 Uppsatsens uppläggning

Studien kommer inledas med en beskrivning av musik- och ensembleämnet ur ett historiskt 

och ett nutida perspektiv.
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För att närmare precisera begreppet genrebredd följer sedan ett mera filosofiskt avsnitt om 

genre  och  vad  det  är.  Detta  leder  sedan  vidare  in  i  syftet  för  min  studie  och  de 

forskningsfrågor som ligger till grund för undersökningen.

Avsnitten som sedan följer behandlar tidigare forskning samt de metoder jag använt för att 

erhålla  de resultat  som presenteras i  kapitel  fem. Resultaten diskuteras  i  kapitlet  därefter, 

varefter jag avslutningsvis drar en del slutsatser.

Bakgrund

2.1 Musik som skolämne

Det har inte alltid varit självklart att ha musik på schemat i skolan. Däremot har sång länge 

varit en viktig del av skolvärlden. Tidigare var sången i  folkskolan direkt hoplänkad med 

kristendom och gudstro, men detta har med tiden frångåtts och andra tänkesätt har tagit över.

År 1955 blev musik ett eget ämne i skolan. Här lade man fokus kring klassundervisning och 

spelande  på  olika  instrument,  så  som  blockflöjt,  xylofon  och  klockspel.  Den  första 

gymnasieutbildningen i musik kom år 1960 och var en tvåårig yrkesförberedande linje. Dock 

fanns den i början endast på ett fåtal orter i Sverige (Stålhammar, 1995).

I takt med att samhället och musiken utvecklades under 1950-60talet skapades också en vilja 

att ändra musikundervisningen i skolan. Tonårskulturen med dess revolterande attityd förde 

med sig nya musikstilar och, framför allt, elförstärkta instrument. Grundskolan och gymnasiet 

fick  läroplaner  och  i  dessa  stod  bland  annat  att  läsa  att  musiken  skulle  innefatta  stor 

genrebredd och att pedagoger skulle ha vilja och kunskap att samarbeta över ämnesgränser. 

Eftersom de musiklärare som utbildats tidigare i huvudsak haft som inrikting att lära sig sång, 

piano, stråkinstrument och dirigering, uppstod instabilitet i musikämnet – musiklärarna hade 

inte  fått  utbildning  i  och  kunskaper  om  den  nya  tonårskulturen  och  de  instrument  som 

förknippades med denna. Detta ledde till stor brist på musiklärare i landet, och mellan åren 

1965-75  gjorde  staten  en  omfattande  utvidgning  av  musiklärarutbildningen  (Stålhammar, 

1995). Olle Zandén (2010) skriver i sin avhandling om samspel att "den nya musikläraren ska 

kunna ackompanjera både på piano och på gitarr och kan ha andra huvudinstrument än piano 

och sång".
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Under 1970- och 80-talen blir det allt viktigare att musiklärare kan hantera större genrebredd 

och  även popmusikens  instrument,  som elgitarr,  trumset,  elbas  och  klaviatur.  Läroplanen 

Lgr80  inför  halvklassundervisning  i  musik  med  afroamerikanskt  inspirerad  musik  och 

tillhörande instrument, samt ett breddad genretänkande inom detta område. (Zandén, 2010)

2.2 Estetiska programmet och ämnet ensemble

Estetiska programmet, där ämnet ensemble ingår, är idag en gymnasial utbildning som riktar 

sig  till  elever  som  vill  fördjupa  sig  inom  konstnärliga,  humanistiska  och 

samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen syftar till att ge en grund för eleven så att hon 

kan studera vidare på högskola inom något av dessa tre områden (skolverket 1). Programmet 

är indelat i fyra olika delområden: bild- och formgivning, dans, musik och teater. Eleverna 

söker särskilt  till  den inriktning de vill gå (estetiskaprogrammet.se). I de flesta fall är  det 

betyg som styr om de kommer in eller inte, men vid många skolor, ofta vid musiklinjen, görs 

antagningsprov i mindre omfattning för de sökande.

Hemsidan gymnasium.se, som har som uppgift att hjälpa elever att hitta rätt gymnasium och 

utbildning,  har  en  sökmotor  där  man kan  söka  efter  skolor.  Vid  en  sökning  på  estetiska 

programmet och inriktning musik,  får  man upp 207 skolor  i  Sverige som erbjuder  denna 

utbildning. Söker man endast på estetiska programmet,  utan någon specifik inriktning,  får 

man upp 322 skolor.

Denna studie inriktar sig på musiklinjen inom estetiska programmet och mera precist ämnet 

ensemble som är en del inom denna utbildning. Eftersom en ny ämnesplan för gymnasiet har 

trätt i kraft hösten 2011 (GY2011), kommer jag att förhålla mig till både denna och den gamla 

(Lpf 94). De elever som går sitt första år på gymnasiet just nu (2011) läser efter den nya 

ämnesplanen, medan de elever som går i tvåan och trean fortfarande studerar enligt den äldre 

(skolverket  2).  I  det  nya  systemet  finns  ämnena  ensemble  1,  ensemble  2,  ensemble  med 

körsång,  samt  ensembleledning  och  dirigering.  Jag  kommer  koncentrera  mig  på  de  två 

förstnämnda,  ensemble  1  och  2.  Dessa  kurser  motsvarar  ensemble  A och  B  i  det  äldre 

systemet, Lpf 94.

Med tanke på genrebredd och dess utformning inom ämnet ensemble kan man i den äldre 

kursplanen för ensemble A och B läsa som mål att  kursen skall också stimulera samspels- och  
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samarbetsförmåga inom en ensemble samt ge grundläggande kunskaper om repertoar och stilarter.  

Därutöver skall kursen vara inriktad mot olika genrer eller ensembleformer. (skolverket 3)

I den nya ämnesplanen för ensemble 1 och 2, GY2011 står att läsa att kursen ska innehålla 

konstnärlighet och genrer i olika tider och kulturer samt Kunskaper om musik, begrepp och  

stildrag från olika tider och kulturer. (skolverket 4). Det är på grundval av dessa ämnesplaner 

samt mina erfarenheter från praktik och undervisning i ämnet ensemble som jag valt att bygga 

min studie.

2.3 Genre

Nationalencyklopedin definierar  genre som en  typ av konstnärlig  framställning med vissa  

gemensamma stildrag eller innehållsliga faktorer (NE.se).

Johan Fornäs skriver om genre och modernisering. Han menar att modernisering är präglad av 

historien även om den tillhör nutiden. Indirekt talar han om att de moderna musikgenrer som 

skapas och uppstår hämtar material från tidigare verk och genrer och därigenom står i relation 

till de äldre. Han menar också att dagens musik har en större intertextualitet, vilket innebär att 

referenser till andra verk, stilar, montage och nostalgier blandas i större utsträckning. Dagens 

populärkultur innehåller alltså fragment från många olika källor. Han tar upp som exempel att 

punkmusiken skulle  kunna ses som en blandning av förverkligad dadaism, expressionism, 

surrealism, och kanske också av karnevalesiska gycklartraditioner (Fornäs, 2009).

Simon Lindgren (2009) har skrivit en bok om populärkultur där han reflekterar kring genre. 

Han inriktar sig mest på litteratur och film men menar att genre i allmänhet - inom all kultur – 

är ett begrepp som tillhandahåller ett slags ramverk. Han menar att det krävs medvetenhet om 

de ramverk som definierar en viss genre för att denna skall  kunna förstås och analyseras. 

Vidare talar han om hur genrebegreppet kan vara ambivalent och flexibelt. Han menar att

även  om  populärkulturens  genrer  i  någon  mån  står  för  upprepning  och 

stereotypisering, så handlar det inte alls om någon mekanisk reproduktion. Genrerna 

är snarare anmärkningsvärt flexibla - genregränser tenderar ofta att förhandlas och 

upplösas,  och  olika  genrer  står  ständigt  i  dialogiska  förhållanden  till  varandra. 

(Lindgren, 2009, sid 93).
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Enligt Lindgren delar vi således in genrer utifrån vissa outtalade ramverk, och det faktum att 

dessa i sin tur står i relation till varandra skapar våra idéer och tankar om vad en genre är. På 

så vis sluter vi oss till vilken genre vi tycker att den musik vi lyssnar på tillhör (Lindgren,  

2009).

Med tanke på genrebegreppet relaterat till skolan har Börje Stålhammar (1995) skrivit en bok 

om samspel och gör där en historisk redogörelse för hur olika läroplaner har sett ut. Dock 

handlar denna bok om grundskolan och dess kursplaner, och liknande studier för gymnasiet 

har jag tyvärr inte funnit.  Stålhammar har kommit  fram till  att delar av kursplanerna kan 

definieras genom vissa nyckelord som han ställer i relation till varandra och jämför vad det 

står  om  genre  i  de  olika  läroplanerna.  Därigenom  har  han  kommit  fram  till  denna 

uppställning:

Lgr62 "Klassisk" Musik Lgr69 Genrebredd

Lgr80 ambivalent genresyn Lpo94 öppen genresyn

(Stålhammar, 1995, sid 67)

Här ser man att fokus tidigare har legat på, som han kallar den, den "klassiska musiken", 

vilket i detta fall innebär en västerländsk konstmusiktradition, men att 1969 års skolreform 

öppnade för en större medvetenhet om genre och genrebredd. Han skriver också om Lpo 94 

som  han  ser  som  en  bredare  kursplan  utifrån  kreativitet,  kommunikation  och  estetiska 

dimensioner. Han skriver att "Musikämnet utgår då inte längre från "en slags pedagogiserad 

skolmusiktradition" utan har sin utgångspunkt i samhällets musikliv. Positionen har flyttats 

från skolmusik till musik i skolan" (Stålhammar, 1995, sid 67). Stålhammar menar att denna 

kursplan har öppnat upp musik i skolan till omvärlden och att det som görs i skolan skall ses 

som verktyg för att bättre kunna förstå sin omvärld.

Syfte

Syftet med min studie kan formuleras som en fråga i två led:

 Hur tänker ensemblelärare på estetiska programmet på gymnasiet om genrebredd, och  

hur arbetar de i praktiken med denna?

Studien omfattar fyra olika estetiska program vid olika skolor. Genom kvalitativa intervjuer 

med  fyra  olika  ensemblelärare  syftar  jag  till  att  klargöra  deras  subjektiva  tankar  kring 

6



genrebredd och hur  de arbetar  med detta.  Studien är  alltså  inriktad mot att  få  en bild av 

genrebredd i ensemble utifrån pedagogernas synvinkel.

Tidigare forskning

Vid Musikhögskolan i Malmö skrev Sara La Fleur 2008 en examensuppsats om genrebredd i 

musikundervisningen i skolan.  Vad ska vi spela? En studie om betydelsen av genrebredd i  

musikundervisning. Studien är gjord genom både en kvalitativ och en kvantitativ metod. Sara 

har intervjuat fyra aktiva musiklärare, två på musik/kulturskola, samt två som arbetar som 

musiklärare på grundskola. Utöver detta har hon även gjort en kvantitativ enkätundersökning 

på musikhögskolan i Malmö där hon har frågat blivande musiker och musiklärare om deras 

syn på genrebredd och hur de har upplevt sin musikaliska bana fram till idag utifrån just 

genrebredd och skolan sett. Hennes syfte med studien var att "undersöka musiklärares och 

musikstuderandes tankar kring vikten av genrebredd i musiklärarens undervisningsrepertoar i 

musikundervisningen" (La Fleur, 2008). Hon får i undersökningen fram att alla musiklärarna 

anser genrebredd vara viktigt, men att flera faktorer ibland står i vägen för genomförandet av 

denna bredd i praktiken. En av lärarna anser vissa genrer vara svåra att utöva i klassrummet, 

så  som jazz,  klassiskt  och folkmusik.  Han löste  därmed sitt  problem med att  arbeta med 

genrebredd genom att helt enkelt berätta om dessa genrer för eleverna, som således endast 

teoretiskt  fick ta  del  av dessa  genrer,  medan pop och rock fick en  mera praktisk  plats  i 

undervisningen.

La Fleur diskuterar vikten av att vara kreativ. De pedagoger som arbetade på grundskolan som 

musiklärare hade en rock- och popbaserad prioritering i sin undervisning. Här tar La Fleur 

upp en av lärarna som exempel  på kreativitet.  Denna lärare introducerade klassisk musik 

genom  elevernas  egen  musik,  den  musik  de  känner  sig  hemma  i,  nämligen  pop  och 

rockmusik.  Läraren  menade  att  det  var  svårt  att  introducera  exempelvis  Georg  Philip 

Telemann för  eleverna,  men att  det  var  lättare  om hon la  till  ett  pop eller  rockkomp till 

musiken så hade hon lättare att nå dem. Genom detta exempel menar La Fleur sig visa att 

musikläraryrket kräver stor kreativitet för att på ett gynnsamt sätt arbeta med genrebredd.

Alla fyra lärarna i studien ser det som viktigt att lyssna till elevernas viljor angående vilken 

typ av musik som ska utövas i skolundervisningen. Det finns emellertid en problematik i att 

lyssna till  eleverna och att  samtidigt förhålla sig till  kursplanen som ju också måste tas i  
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beaktande. Man måste även räkna med tidsramar, som timantal och terminer, vilka gör att 

läraren tvingas komprimera undervisningsinnehållet. Det är många delar som ska hinnas med, 

vilket  kan  spela  roll  när  läraren  planerar  sin  undervisning  och  då  det  kan  handla  om 

prioritering. En av lärarna inriktade sig till exempel mest på pop och rock då han ansåg att det 

var bra att koppla samman dessa genrer med de instrument som finns att tillgå i klassrummet, 

och att eleverna då skulle kunna musicera vidare själva efter skolan. Att det är pop och rock 

som mest  utövas  tyckte  denna  informant  kunde  härledas  till  dagens  media.  Informanten 

menade att elevernas relation till musik bygger på dagligt intag av populärkultur genom till 

exempel radio och tv.

Den andra läraren som också arbetade inom grundskolan som musiklärare hade också pop och 

rockmusiken i fokus. Skillnaden mellan henne och den förra läraren var att hon ansåg jazz och 

blues vara två genrer som fanns inom ramen för rock- och popmusiken och att hon dessutom 

prioriterade dessa genrer mer än vad den första läraren gjorde.

La Fleurs studie visar på att musiklärarna till stor del följer sina elevers önskemål när det 

gäller undervisningens innehåll. Sättet att arbeta med genrebredd sammanfattas hos La Fleur i 

tre punkter: för det första gäller det att fånga elevernas intresse – det är ju viktigt att inspirera 

eleverna i den genre de ska utöva. Som punkt nummer två nämner hon det ansvar som läraren 

har  gentemot  eleven  och  hur  läraren  kan  påverka  elevens  fortsatta  musicerande  utanför 

skolan. Här kan det både handla om en positiv men också om en negativ påverkan. Den tredje 

punkten handlar om att förvalta ett musikaliskt kulturarv.

Informanterna i La Fleurs studie menar att ansvaret ligger hos läraren och dennes intresse för 

genrebredd. Om det finns en ovilja eller motstånd hos eleverna mot vissa genrer, eller om 

pedagogen inte känner sig "hemma" inom alla genretyper, anser alla informanterna att det är 

lärarens uppgift och ansvar att presentera dem i alla fall. Informanterna menar att det ska 

finnas en medvetenhet hos pedagogen både om sin egen och elevernas musiksmak, och att 

pedagogen skall kunna kombinera denna medvetenhet med skolans och ämnesplanens krav på 

genrebredd. Informanterna säger att musikstilar inte ska dömas ut – pedagogens uppgift är 

istället att se vilka estetiska värden som stilen har och förmedla detta till eleverna.

En intressant aspekt av La Fleurs studie är hur relationen mellan den kvalitativa intervjuerna 

och den kvantitativa enkäten kommer till uttryck. I enkäten har musikstuderande elever fått 
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betygsätta  sin  skolgång  och  hur  bra  lärarna  har  lyssnat  på  deras  önskemål  i  skolan. 

Undersökning visar att det fanns ett relativt stort missnöje bland eleverna i detta avseende. 

Musiklärarna själva anser däremot att de är mycket lyhörda på elevernas önskemål. Det hade 

varit intressant att undersöka tankarna hos de elever som går i grundskolan just nu och ställa 

dessa tankar i relation till dagens musiklärares uppfattningar.

Metod

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för hur jag har gått tillväga i min undersökning för att  

få fram mina resultat. Jag kommer även att presentera mina informanter närmare och beskriva 

deras arbetsplats och deras bakgrund och utbildning som ligger till grund för deras yrkesval.

5.1 Kvalitativa intervjuer
Metoden  för  min  studie  ligger  inom  ramen  för  en  kvalitativ  forskning,  en  så  kallad 

halvstrukturerad  livsvärldsintervju  (Kvale,  2009).  Tanken  med  studien  är  att  se  hur 

ensemblelärare arbetar och tänker kring genrebredd i ämnet ensemble. Detta föranledde mig 

att välja kvalitativa intervjuer till min studie, och som Steinar Kvale säger, att på samma sätt 

som den ”kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonens 

synvinkel” (Kvale, sid 17), söker jag förstå mina informanter, i detta fall fyra ensemblelärare 

och deras syn på ensembleundervisning utifrån genrebredds perspektiv (Kvale, 2009). 

För att få en djupare förståelse för hur genrebredd hanteras i undervisningen blev valde jag att 

hålla antalet informanter relativt lågt. På så vis kunde jag närgranska dessa pedagogers tankar 

och undervisning mera på djupet för att få ett bra underlag för min studie och därigenom en så 

utvecklad förståelse som möjligt. Min intention med de kvalitativa intervjuerna var att jag 

skulle förhålla mig så neutral som möjligt vid intervjutillfället och låta informanterna tala i ett 

fritt i flöde utifrån mina intervjufrågor. De följdfrågor jag flikade in försökte jag även hålla så 

neutrala som möjligt och endast ställa dem utifrån det informanterna själva berättade, detta för  

att stärka studiens validitet. 

5.2 Urval

Min intention var att intervjua fyra pedagoger som geografiskt befann sig på olika platser och 

inte  hade  kontakt  sinsemellan.  Precis  som  Kvale  (2009)  skriver  om  att  en  kvalitativ 

forskningsintervju ska fungera som en metod för att förstå ”den levda vardagsvärlden ur den 
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intervjuades eget perspektiv” (Kvale, sid 39), ville jag fånga just de arbetssätt och de specifika  

tankar som varje enskild ensemblelärare hade (Kvale, 2009). Om jag hade valt ensemblelärare 

från samma skola anser jag att risken för att de hade påverkats av varandras undervisning och 

därigenom också varandras svar, hade varit relativt stor. Därför ville jag söka en så geografisk 

spridning som möjligt på de skolor jag besökte och de pedagoger jag intervjuade.

Eftersom jag hade min längre slutpraktik på estetiska programmet i Ystad blev det naturligt att  

intervjua en ensemblelärare på denna skola, och vederbörande ställde upp. Vidare tog jag 

kontakt med estetiska programmet i Vellinge, där det också fanns en lärare som kunde tänka 

sig att delta i studien. Efter detta tog jag kontakt med gymnasieskolan i min hemkommun 

Falkenberg och estetiska programmet där, och fick komma dit och göra en intervju. Efter detta  

försökte jag skapa kontakt med Sturegymnasiet i Halmstad. Här hade jag dock stora problem 

att få tag i någon, vilket ledde till att jag till slut fick ge upp tanken på en intervju i Halmstad.  

Istället tog jag kontakt med en gymnasieskola och dess estetiska program i Malmö där en 

ensemblelärare kunde tänka sig att delta.  Detta gjorde dock att min tanke om geografiskt 

utspridda informanter bröts något, men jag ansåg att de var så utspridda att det ändå skulle 

fungera.

Vidare avsåg jag att ha två kvinnliga och två manliga informanter, men eftersom jag inte hade 

möjlighet att välja bland ensemblelärarna på skolorna (undantaget Ystad), blev fördelningarna 

istället en kvinnlig informant respektive tre manliga informanter.

De problem jag stötte på i mitt urval av informanter hade att göra med att det ofta fanns flera 

olika ensemblelärare på de estetiska programmen, vilket gjorde det något svårare att veta vem 

som skulle intervjuas. I nästan alla fall (förutom i Ystad) fick jag intervjua den person som jag 

fick tag på  eftersom jag inte  visste  vilken genre  eller  inriktning inom ensembleämnet  de 

arbetade med. I Ystad hade jag personligen lärt känna de olika ensemblelärarna och kunde 

därför  själv  välja  vem  jag  skulle  intervjua  utifrån  de  kunskaper  jag  fått  om  de  olika 

pedagogerna,  deras  lektioner  och  deras  ingång genremässigt  i  ämnet  ensemble.  Man kan 

således  se  det  som  att  jag  själv  har  påverkat  undersökningen  något  genom  att  välja  en 

ensemblelärare som jag vet arbetar medvetet med genrebredd.
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5.3 Informanterna

Den första informanten arbetar på estetiska programmet på gymnasiet i Falkenberg. Hon har 

gått en GG-utbildning, det vill säga grundskole- och gymnasielärarutbildning i Göteborg med 

jazzinriktning, vilket också präglar hennes verksamhet på skolan som har en profilering på 

sång och ensemble. Hon var ny för terminen på Falkenbergs gymnasieskola, och tidigare hade 

hon haft arbete på en skola i Bohuslän. Hennes ämnen var där fokuserade på sångensemble. 

För  konfidentialitetens  skull  kommer  denna  informant  att  benämnas  med  det  fingerade 

namnet Malin.

Informant  två  arbetar  på  estetiska  programmet  vid  gymnasiet  i  Ystad.  Han har  gått  flera 

utbildningar  och  har  fått  undervisning  på  flertalet  instrument.  Först  gick  han  en  treårig 

rytmiklärarutbildning på musikhögskolan i Malmö. Direkt efter detta sökte han in igen och 

gick en treårig utbildning till blockflöjtspedagog. Sedan arbetade han som blockflöjtspedagog 

samt kompanjonlärare på en låg- och mellanstadieskola där arbetet innebar blockflöjt, sång 

och  kör.  Efter  detta  fick  han  jobb  som rytmikpedagog  på  musikhögskolan  i  Malmö och 

jobbade där i 10 år innan han flyttade till Ystad och började arbeta där som lärare på estetiska 

programmet  på  gymnasiet.  De  ämnen  som  han  undervisar  i  är  ensemble,  gehörs-  och 

musiklära, samt kör. Han kommer i denna studie att kallas Pär.

Den tredje informanten arbetar på estetiska programmet på gymnasieskolan i Vellinge. Han 

har gått en GG-utbildning (för beskrivning, se informant ett) på musikhögskolan i Malmö. 

Han hade två profileringar under sin utbildning, nämligen sång och gitarr. Han var även i 

USA och studerade under en tid och var bland annat inriktad på musikalsång under denna 

period. Efter musikhögskolan arbetade han på en musikskola, för att sedan få jobb på det 

gymnasium han nu arbetar  på.  Han undervisar  i  ensemble samt  instrumentalundervisning. 

Denna informant kallas Robert.

Informant  nummer  fyra  går  sista  terminen på  musikhögskolan  och arbetar  samtidigt  som 

ensemble-  och  baslärare  på  ett  estetiskt  program  i  Malmö.  Han  går  på  G-utbildningen, 

grundskole- och gymnasielärarutbildningen, och har profilerat sig på bas med inriktning jazz. 

Han var under sina tidiga tonår gitarrist och spelade i olika konstellationer inom genrer som 
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blues, pop och rock. Senare, under sin gymnasietid, började han spela bas och rikta in sig mer 

mot  jazzgenren.  Mitt  i  sin  musiklärarutbildning tog  han en paus  och studerade  två  år  på 

jazzmusikerlinjen på Skurups folkhögskola. Denna fjärde informant kommer att benämnas 

Adam.
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5.4 Datainsamling

Jag använde mig av en Zoom H4 när jag utförde mina intervjuer. Jag ansåg det vara lättast att 

spela in intervjuerna istället för att skriva, och på så vis vara säker på att jag inte missade 

något i samtalen.

För att säkerställa etiska krav frågade jag före varje intervju om ensembleläraren samtyckte 

till att jag spelade in intervjun. Detta gjorde samtliga informanter. Alla fyra lärarna tog emot 

mig vänligt och letade upp lämpliga rum att utföra intervjun i så att inspelningsljudet skulle 

bli så bra som möjligt. Flera av informanterna var noga med att säga att om ljudet var dåligt 

eller om jag inte hörde vad de hade sagt, fick jag gärna höra av mig till dem igen och få en 

klarhet  i  vad  de  hade  svarat.  Det  behövde  jag  dock  aldrig  göra  eftersom  ljudet  på 

inspelningarna blev bra.

Eftersom det är ensemblelärarnas personliga åsikter och tankar som publiceras i min studie 

var jag tvungen att väga in ytterligare etiska aspekter av mina intervjuer. Kvale skriver att det 

finns ett etiskt problem "att erhålla undersökningspersonernas informerade samtycke till att 

delta  i  studien,  att  säkra konfidentialitet  och överväga de konsekvenser  som kan följa  av 

studien för de undersökta personernas del" (Kvale, sid 79). Jag har utifrån detta varit noga 

med att berätta för varje enskild ensemblelärare vad min undersökning går ut på och handlar 

om och vilka roller de har i sammanhanget. Det har på så vis skapats ett informerat samtycke 

mellan mig som forskare och ensembleläraren som informant. Problemet som kan uppstå här, 

vilket Kvale också berör, är hur mycket man som forskare ska berätta för sin informant före 

en intervju. Detta är en avvägning som kan ha konsekvenser för resultatet, men detta måste 

vägas  mot  etiska  aspekter.  Jag  valde  därför  att  berätta  att  det  var  en  intervju  till  ett 

examensarbete som handlar om ensembleämnet på estetiska programmet på gymnasiet, samt 

genrebredd inom detta. Jag gick inte vidare in på vad det mer exakt handlade om, men var 

däremot noga med att berätta vilken del i sammanhanget informanten hade (Kvale, 2009).

Kvale betonar även de etiska aspekterna vid rapporteringen av de intervjuer man har gjort. 

Han påpekar att man ska vara aktsam med de konsekvenser som kan uppstå vid en publikation 

och att man bör betänka konfidentialiteten för informanterna i den studie man utför. Jag har 



tagit detta i beaktande genom att informanterna, som tidigare nämnts, har varit väl införstådda 

med sammanhanget, samt att jag inte benämner dem vid deras egentliga namn i rapporten.

Resultat

6.1 Att definiera genre

Jag har tidigare i uppsatsen hänvisat till den historiska diskussion som förts kring begreppet 

genre, och den första frågan som informanterna fick var: hur definierar du genre? Tre av fyra 

informanter  nämner ordet  "stil"  som en synonym till  genre.  De talar  om ”musikstil”  och 

”olika stilar”,  samt att detta är  den mest brukbara definitionen att använda inför eleverna. 

Malin refererar till sin undervisning och säger att hon talar med eleverna om: "genremässiga 

begrepp och delar, det som gör att man hör en viss genre när man sjunger eller spelar". Pär 

diskuterar också sin egen undervisning i relation till genre, men han är den enda av de fyra 

informanterna  som  inte  definierar  genre  som  en  "stil".  Han  för  ett  mera  filosofiskt 

resonemang kring begreppet och kommer slutligen fram till att genre endast är ett ord som 

uppfunnits på grund av rent praktiska aspekter. "Det är bara ett ord som nån har hittat på för 

att få veta var man ska sätta skivorna i skivhyllan liksom, i skivaffären".

Pär och Adam för liknande resonemang kring var man sätter ramar kring en specifik genre. 

Adam talar om pop, rock och jazz och kommer tillbaka till tanken om vad en genre är efter att 

ha funderat kring subgenrer inom dessa stilar. Han återkommer till dessa tankar flera gånger 

under intervjun.

Pär menar att det är spännande att ställa frågor kring vad en genre är till sina elever. Han 

nämner att han är medveten om hur han definierar genrer, men att eleverna ofta har andra 

synpunkter.

Alla fyra informanterna definierar genrer som stora övergripande musikstilar. De talar om 

rock, pop, jazz,  folkmusik och visa.  Därutöver finns det många subgenrer som ingår i de 

större genregrupperna. Malin diskuterar musikalgenren och menar att den är den bredaste av 

alla genrer och innehåller många element från olika stilar:



[...] att säga musikal innebär ju att det egentligen kan va vad som helst som man  

talar om för det finns ju rockmusikaler,  det finns nästan klassiska musikaler,  det 

finns sånna som bygger på visa, folkmusik och allt möjligt, så att det är nästan den 

bredaste genren tycker jag.

Robert nämner också musikalgenren. Han har utövat den mycket men säger att den inte har en 

så stor plats i undervisningen mer än till viss del inom sång- och instrumentalundervisningen.

6.2 Makten över undervisningsinnehållet

Alla fyra informanterna talar mycket om elevernas viljor och önskemål om musik och genrer i 

undervisningen. Samtliga menar att de är benägna att göra eleverna till viljes, men de belyser 

även den problematik de tycker uppstår när musik och genrer som eleverna inte gillar ska 

presenteras. "Man får liksom köpa dom ibland" säger Pär när han talar om svårigheten med att  

introducera nya musikstilar och låtar som eleverna kanske aldrig har stött på tidigare. Med 

”köpa” menar han att han förklär musiken till  en stil som eleverna känner igen. ”Man får 

charma till det liksom. Poppa till det litegrann, lite ballare ackord eller liksom, lägga på nått 

komp eller  nått".  Han  berättar  om en  lektion  som han  hade  haft  nyligen  där  han  skulle 

presentera  en  polka.  För  att  fånga  elevernas  intresse  här  så  gjorde  han  om låten  till  en 

reggaelåt och kunde på så vis få med sig eleverna in i musiken. Pär säger även att "vi kan ju 

inte bara spela den musiken som vi tycker att det här ska ni också höra, då tror jag man skulle  

tappa rätt många elever".

Robert talar om ”elevdemokratin” som går ut på att eleverna har rätt till att påverka innehållet 

i undervisningen och att det ska vara en jämn balans mellan lärare och elev med beaktande av 

detta. Han menar att det ofta blir moderna pop- och rocklåtar när eleverna själva väljer. Pär 

använde uttrycket "köpa eleverna", Robert använder "sälja in". Han menar att det kan vara 

svårigheter med att "sälja in" äldre musik till eleverna och att man ibland måste vara "tråkig 

lärare" och tvinga eleverna till att spela den musik läraren har tagit fram. Robert säger också i  

anknytning till detta att:

det har ju hänt att man har fått lägga ner några låtar eftersom att, nä det har inte gått  

att sälja in till gruppen och då får man ju ta den striden med sig själv och eleverna,  

ska man fortsätta att va tråkig lärare och tvinga dom att spela eller ska man släppa 

den och gå vidare och det får man ju avgöra från grupp till grupp.



Adam reflekterar kring elevernas inflytande och musikämnet i sig relaterat till andra ämnen i 

skolan. Han hävdar att det finns en svårighet i musikämnet eftersom det skiljer sig från andra 

ämnen som eleverna ska studera. Han säger att det finns en generell attityd från elevernas sida 

att de ska "gilla ämnet för att syssla med det, eller gilla det som läraren valt och får dom inte  

välja själva så blir det helt plötsligt tråkigt." Han menar att det finns många riktlinjer som 

läraren måste följa på ett estetgymnasium angående lektionernas innehåll och moment och 

den kunskap som eleverna ska inhämta. Därför måste läraren välja stilar och genrer så att 

eleverna kan uppnå dessa kunskaper. Adam menar att det kan finnas en konflikt där eleverna 

kan visa missnöje med det som läraren lägger fram, men att läraren ändå måste göra detta för 

att förhålla sig på ett rimligt sätt till kursplaner och de riktlinjer som finns för ensembleämnet.

Malin är den av informanterna som inte talar så mycket om elevernas viljor. Hon för ett mera 

allmänt resonemang kring lärarrollen och att det ibland är svårt att få eleverna att tycka om 

det  som läraren  har  med  sig  till  lektionstillfället,  men  att  läraren  ändå  har  som mål  att 

"eleverna åtminstone försöker närma sig det och tänker: javisst, jag ska ge det en chans. Jag 

kanske inte gillar det nu, men jag kanske kommer att gilla det sen." Hon talar inte så mycket 

om att eleverna väljer musikstil, utan reflekterar mer kring det läraren delar med sig av.

6.3 De vanligaste genrerna

Övergripande nämner alla fyra informanterna rock och pop som de stora genrerna som utövas 

i ensembleämnet. Adam reflekterar lite över ensembleämnets uppgift och syfte. Han menar att 

meningen med ämnet är att eleven ska finna en roll i en grupp, ska lära sig ta ansvar för 

gruppens instudering, både enskilt och tillsammans. Fokus ska ligga på gruppen i sig. Detta 

medför  att  Adam  väljer  musik  utifrån  dess  förmåga  att  passa  för  den  aktuella 

ensemblegruppen.  Han nämner  att  han  hellre  lägger  fokus  på  att  eleverna  ska  få  spela  i 

ensemblen än att han ska gå in för djupt i olika genrer eller tekniker. Han menar att det är 

bättre att prioritera att "över huvud taget komma igång och spela. [...] Det är kanske viktigare 

att våga sjunga själv över huvud taget, eller dra upp volymen på förstärkaren så att du hörs, 

snarare än att genren blir rätt."

När  jag  frågar  vilka  genre  Adam  brukar  utgå  ifrån  nämner  han  pop  och  rock  i  bred 

bemärkelse, men också till viss del lite visa, folkmusik och lite lättare jazz. Den genre han 



känner  är  svårast  att  utöva  i  skolsammanhang är  den  västerländska  konstmusiken.  Enligt 

honom är anledningen till detta att han inte känner att han har så bra kunskaper om denna 

musik.

På Adams skola har man valt att dela in läsåret i fyra perioder, där två av perioderna är lite 

mer styrda.  Inom dessa mera kontrollerade perioder har läraren bestämt vilken genre som 

eleverna ska utöva och fördjupa sig i.  De två andra perioderna är något mer fria och kan 

utnyttjas till en blandad repertoar, eller vad läraren anser att eleverna behöver.

Robert nämner att hans skola har ensembleprofil och att skolan har bestämt att denna ska 

ligga inom rock och pop, vilket för med sig att dessa är huvudgenrer. Men han menar att det 

inte betyder att de endast håller på med detta – de utövar även lite mer folklig musik, samt lite 

jazz.  Han  nämner  att  det  har  funnits  konstellationer  där  det  har  spelats  i  några  mindre 

klassiska ensembler. Vid något tillfälle har gitarristerna spelat lite Bach, men dessa projekt 

utövas som "extragrejer", eller som fristående projekt. Han berättar att jazz inte har utövats 

mycket alls och han tror det beror på att ensembleundervisningen är uppdelad så att eleverna 

har två fritt valda instrument och sedan cirkulerar i ensemblen på de olika instrumenten. Det 

finns ingen huvudinstrumentensemble.

Malin berättar att hon som metod ibland använder en och samma låt som görs om till många 

olika  genrer.  Hon  använder  ofta  olika  improvisationsstilar  och  arbetar  mycket  med 

sångensemble.

I likhet med Adams skola har även Malins en redan färdig uppdelning genremässigt sett. På 

den musiklinje där hon jobbar har man valt att arbeta med ett visst antal förutbestämda genrer 

per  år.  Det  första  eleverna  får  göra  är  att  prova  på  att  spela  ihop  och  känna  på 

ensemblesammanhanget och få en positiv känsla för detta. Den första genre de sedan får utöva 

och fördjupa sig i är bluesen. Efter det kommer pop och något senare dyker också reggaen 

upp. Under tredje året  kommer sedan en period med jazz.  Generellt,  genom alla tre åren, 

domineras  dock  undervisningen  av  rock-  och  popensemble.  Detta  härleder  hon  till  att 

utrustningen  i  klassrummet  uppmuntrar  dessa  genrer  eftersom  där  finns  elbas,  trummor, 

elgitarr och piano. Malin känner att hon dock har fått lite mer utrymme att variera de olika 

genrerna i sina sångensembler och tar här upp en hel del jazz, latinamerikansk musik och 

blues. Men överlag anser Malin att eleverna är mycket färgade av dagens media och att de är 



väldigt insatta i R&B-musiken. Hon tycker att eleverna har sina bilder av och föreställningar 

om hur man ska sjunga och att dessa tankar kommer från dagens R&B-musik. Hon menar att 

dagens elever är mycket modigare och har större frihet än vad hon till exempel själv hade när 

hon gick i skolan. Malin berättar att "eleverna idag tar för sig och vågar sjunga ut mer. Dom 

ställer sig upp och wailar i korridorerna".

Malin  för  även  ett  resonemang  kring  tv-programmet  Idol  och  dess  positiva  inverkan  på 

eleverna. Hon menar att detta program, med flera, har gjort att eleverna har börjat tro mer på 

sig själva, och att det skulle kunna vara de som blir uttagna. Detta påverkar klart dessutom 

undervisningen och den musik som eleverna vill  utöva.  Malin säger  här att  hon generellt 

tycker att "den amerikanska traditionen är väldigt stark och att det är väldigt mycket R&B och 

att eleverna ibland är inkörda på att dom ska låta som R&B-stjärnor hela högen, och det blir 

ju rätt så tråkigt". Malin reflekterar sedan över detta genom att avslutningsvis säga: "så då är 

det ju viktigt att man jobbar med just olika genrer för att faktiskt försöka bredda deras vyer 

också."

På Malins skola utövas ingen klassisk musik inom ensembleämnet. Dock berättar hon att det 

är  ganska mycket  av denna genre inom den instrumentala undervisningen och även inom 

sångundervisningen. Malin berättar att hon känner sig mer hemma inom jazz än inom den 

klassiska  musiken,  och  att  detta  kan  hindra  henne  från  att  använda  klassisk  musik  i  sin 

undervisningen.

Pär  berättar  att  de  på  hans  skola  har  valt  att  dela  upp  ensemblerna  efter  vilken 

"genrehemmatillhörighet" läraren har. En lärare har varit mer pop- och jazzinriktad, en annan 

"rockigare"  och  han  själv  har  haft  ensemble  med  lite  mer  visa  och  folklig  inriktning. 

Lärarlaget brukar låta ensemblerna jobba med en lärare i ett antal veckor innan eleverna byter 

ensemble så att alla elever möter alla lärare och deras genrer. Även om de här försöker variera 

genrerna  för  eleverna  blir  det  ändå  rock  och  pop  som  dominerar.  Han  menar  att  om 

ensemblerna bara skulle spela det som lärarna vill att de ska spela så tror han att de skulle  

"tappa rätt många elever".

Vidare berättar Pär att han och en kollega har talat en hel del om att musiklinjen skulle bestå  

av endast  ett  ämne,  nämligen musik.  Det  skulle  inte finnas några indelningar  med gehör, 

ensemble osv, utan allt skulle ingå i ett och samma ämne. Han menar att det på så vis skulle 



bli lättare för eleverna att ta till sig kunskap, till exempel teori, eftersom den då skulle utövas i 

ett praktiskt sammanhang.

Likt Malin talar även Pär om medias påverkan på eleverna och den musik de vill utöva. Han 

menar  att  till  exempel  radion  är  en  viktig  faktor  i  detta  avseende.  Förr  fanns  det  färre 

radiokanaler  och  de  spelade blandad musik.  Idag  kan eleverna  och ungdomarna  välja  att 

lyssna på en viss radiokanal och därmed ta del av den musik som spelas där, och på så vis  

"behöver de aldrig komma i kontakt med" övrig musik. Han fortsätter sedan och säger: "Så 

som musiklärare är det ju min plikt att tala om för dom att det här finns och det här finns och 

det här finns."

6.4 Noter eller gehör?

När det handlar om not- eller gehörsbaserat lärande säger Malin att hon använder sig av båda 

metoderna. Dock berättar hon vidare att hon i sin sångensemble har noterad musik i 99 fall av 

100. Detta på grund av att hon använder sångarrangemang med färdiga stämmor. Hon menar 

att det är viktigt för eleverna att få med sig det notbaserade lärandet också, och relaterar till 

gehörsinlärningen som är mycket mer dominerande i ensembleämnet. Malin säger att de flesta 

eleverna som går i ettan inte har lärt sig sjunga efter noter tidigare och stöter på detta först nu, 

och att de är mer vana vid att lära sig låtar på gehör. Hon säger också att: "jag tror att det var  

annorlunda tidigare, säg en femton, tjugo år tillbaks i tiden, då var det fler som kanske hade 

gått på musikskola och lärt sig att spela efter noter."

Robert berättar att det mest är gehörsbaserat lärande i ensembleundervisningen på hans skola. 

Han menar att "rock- och popmusiken tenderar till att va mest gehörsbaserad musik så det 

känns ju som att det är rätt och riktigt att ta den vägen". Men vidare nämner han att de ändå  

delar ut "papper och noter och notslingor via nätet, drop box och liknande". Dock anser han 

att eleverna ändå i slutändan lär sig det mesta på gehör.

Vid frågan om not- eller gehörsbaserat lärande i Adams ensembleundervisning svarar han kort 

i en mening: "Jag blandar, därför att kursplanen säger att man ska blanda och jag tycker också 

att det är viktigt att man ska blanda. Ja."



Pär för ett lite längre resonemang kring not- och gehörsbaserat lärande. Han säger att det han 

väljer är baserat på vilken typ av ensemble och vilka elever det är han har framför sig. Ibland 

har han "kunnat slänga fram en 11/8-delslåt" till elever som är duktiga notläsare, men han 

menar att det är mer och mer gehör som dominerar ensembleundervisningen. Han berättar 

också  att  det  är  färre  och  färre  elever  som kommer  till  deras  estetiska  program med en 

"musikskolebakgrund" och "de som kommer har ofta spelat piano eller gitarr och då har dom 

ofta spelat ackord". Vid en fråga hur vanligt det är med elever som spelar melodiinstrument 

svarar Pär att  det  är  allt ovanligare och att  det just  nu faktiskt inte går en enda på deras 

musiklinje som spelar melodiinstrument, vad han vet. Pär menar att det krävs mycket tid till  

övning och framför allt tålamod. Han säger att det är många elever som har problem med just  

uthålligheten för att lära sig ett melodiinstrument bra.

Det  kräver  rätt  mycket  träning  också,  att  spela  nått  instrument  som  bara  är 

melodiinstrument till exempel. Alltså, vem pallar att spela oboe nuförtiden?.

Pär reflekterar även över vikten av att kunna läsa noter. Han ställer frågan om det är relevant  

att lära eleverna notläsning. Han talar om den digitaliserade, nya världen som ungdomarna 

lever i och den utveckling de har framför sig. "Vad ska dom ha kvintcirkeln till egentligen", 

frågar han och funderar över hur man kan förklara för eleverna varför de ska lära sig noter.

6.5 Informanternas relation till genrebredd

Alla fyra informanterna är överens om att genrebredd är bra. Adam skiljer sig dock lite från de 

övriga tre i sitt resonemang. Han tycker det är en självklarhet med genrebredd men menar att 

man även ska ta sig tid att "fastna i ett visst stuk, en viss stil". Han säger att  "ju djupare  

kunskap man har i ett fåtal genrer, så tror jag man har lättare för sig att bli bredare". När han 

förklarar detta närmare jämför han det med att kunna ett språk. Om man kan ett språk bra, 

med dess grammatik och innehåll, har man lättare att lära sig ett nytt språk i och med att man 

kan relatera det till det språk man har djupa kunskaper i. Adam anser att det förhåller sig på 

liknande sätt med musik. Han tycker också att om man har djupare kunskaper i en genre, kan 

man sedan börja fokusera på andra komponenter i ensemblespelet. Då kan man istället börja 

intressera sig för "soundet" och samspelet.

Adam anser dock att genrebredd är mycket viktigt och att han själv aldrig har kunnat "nörda" 

in sig på endast en genre.



Pär relaterar genrebredden till eleverna och säger att han tycker 

det är viktigt att ungdomarna får en genrebredd för dom har väldigt sällan nån bredd 

alls och man ser ju skillnad på dom som har spelat mycket, eller som till exempel  

spelat  på musikskolan då dom har en helt  annan genrebredd.  Dom har inte bara 

lyssnat på, dom har spelat väldigt mycket mer musik från olika genrer.

Han talar om ansvaret som ligger hos läraren att ge eleverna genrebredd och visa på att det 

finns många olika stilar inom musik. "Det är klart man tror att de behöver bredd" nämner han 

och talar om att han som lärare har ett hopp om att eleverna behöver och vill ha en genrebredd 

inom sitt musikutövande.

Vidare talar Pär om den tradition man förmedlar, "vad ska man föra vidare? I musik?". Att ge 

eleverna en genrebredd innebär också att inkludera dem i ett kulturarv.  Han talar om den 

västerländska  konstmusiken  och  traditionen  inom  denna.  "Alltså  klassisk  musik  finns  ju 

nästan aldrig på skolan." Han diskuterar vidare med sig själv om den klassiska musikens 

status och menar på att "man ska va så jävla duktig [...] för att spela klassiskt" och säger att 

man inte lyfter fram någon elev inom denna genre om denne inte är riktigt duktig.

Diskussion och slutsatser 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera resultaten och relatera dem till mina forskningsfrågor 

och den litteratur jag tidigare refererat till. Kapitlet kommer till största delen utgå ifrån mina 

egna analyser och uppfattningar av intervjusituationerna samt de svar informanterna har gett 

på min frågor, men också om validiteten av uppsatsen.

7.1 Metoddiskussion

Jag anser att kvalitativa intervjuer var ett bra metodiskt alternativ för min studie. Jag kunde på 

så vis få så subjektiva svar som möjligt från mina informanter eftersom detta ingick i studiens 

syfte. Uppsatsen skulle vara ett närstudium av fyra ensemblelärare och genom dessa intervjuer 

har  jag  fått  en  djupare  förståelse  för  hur  de  tänker  och  arbetar  med  genrebredd  i 

ensembleämnet.  Genom  denna  metod  hade  jag  också  möjlighet  att  utforma  mina 

intervjufrågor som sedan låg till grund för att informanten i lugn och ro skulle få chans att 



reflektera över sina egna tankar och arbetsmetoder. Jag valde dessutom avsiktligt att inte ge 

informanterna alltför mycket förkunskap om arbetet. Svaren som de har gett kan därför anses 

vara representativa då lärarna inte har haft möjlighet att förbereda sig och tänka ut svar på 

frågorna i förtid.

7.2 Resultatdiskussion

7.2.1 Genre

För att  förstå hur ensemblelärarna tänker  kring genrebredd i  ensembleämnet  valde jag att 

fråga dem hur de skulle definiera begreppet genre. Som jag nämnt i kapitel 1.3 definierar 

Nationalencyklopedin genre som en typ av konstnärlig framställning med vissa gemensamma  

stildrag  eller  innehållsliga  faktorer.  I  denna  definition  nämns  ”stildrag”,  och  i  relation 

informanternas svar så är ordet ”stil” en genomgående beskrivning av genre. Lindgren (2009), 

som även han presenteras i kapitel 1.3, har i sin bok om populärkultur, reflekterat kring genre 

och att de byggs upp av ramverk. För att kunna analysera en genre måste vi ha dessa ramar. 

Omedvetet beskriver vi vilken genre en viss musik tillhör, men ändå är det så svårt att veta 

hur vi kan veta detta. Malin sätter detta i relation till att involvera eleverna i relativt säkra 

tankar om att  vi  faktiskt  själva vet  vilken genre vi ska sortera  in  musiken i  utifrån vissa 

genrebegrepp och delar. Dock nämner hon aldrig vilka dessa begrepp är, vilket hade varit 

intressant att veta. Hon talar om att man ska lyfta fram det man hör när man sjunger eller  

spelar och sätta detta i relation till genretillhörighet. Malin tycks ta för givet att vi har dessa 

inneboende föreställningar, och att vi är säkra på vilka begrepp vi använder och att vi efter 

dessa på ett enkelt sätt delar in musiken. Det förefaller som om hon har en föreställning om att  

varje genre är lätt att definiera. 

Pär resonerar något mer svävande och har ett mera provokativt sätt gentemot eleverna. Han 

låter eleverna resonera kring genretillhörighet hos en viss musik, och sen frågar han dem hur 

de  kan  veta  detta  och  hur  de  drar  gränser.  Att  säga  att  en  låt  är  hårdrock  är  en  typ  av 

klassificering, men var går gränsen till heavy metal, death metal, rock, mild hårdrock kontra 

tung hårdrock? Finns dessa gränser och hur drar vi egentligen dem? Är det något som sker i 

ett gruppsammanhang eller  är det subjektivt betingat? Är det något som har att göra med 

identiteter och subjektiva klassificeringar? Att säga att ett visst stycke tillhör en viss typ av 

genre, till exempel jazz, är möjligen en kollektiv bedömning utifrån vissa parametrar som vi 

omedvetet har. Kanske har det med teknik, ”sound”, instrument, harmonik, instrumentation 



osv.  att  göra? Om många är  vana  att  höra en viss  musik på  ett  visst  sätt  uppstår  kanske 

automatiskt regler för hur en viss typ av musik ska låta för att tillhöra en specifik genre? 

Enligt Lindgren (2009) är det vikten av att vara medveten om just dessa regler och ramverk 

som gör att vi kan identifiera en genre.

När jag ställde mina första frågor: hur skulle du definiera genre? samt: hur skulle du definiera  

genrebredd?  fick jag en känslan av att informanterna i viss mån kände sig obekväma. Det 

visste  sedan tidigare att  min studie  skulle  behandla ensembleämnet  och  genrebredd inom 

detta. Jag fick intrycket av att de mycket väl var medvetna om att undervisningen i ensemble 

ska ha en stor genrebredd,  enligt  kursplanen,  och att  de själva visste  att  de skulle  kunna 

bredda den mer än vad de gör. De talade aldrig om detta, men det var ändå en känsla jag inte 

kunde släppa när jag intervjuade dem. Jag tycker det är intressant att fundera över varför det  

är på detta sätt. Malin var den av informanterna som uttryckte en glädje över att ha blivit 

intervjuad, för hon ansåg att det är mycket viktigt att få sätta ord på sin egen undervisning och 

inse  på  vilka  sätt  hon  faktiskt  bedriver  sin  undervisning.  Malin  ansåg  alltså  att  hon 

personligen kunde lära sig något i sin roll som pedagog genom den intervju hon deltog i.

7.2.2 Ämnesplanen

För  att  återkomma  till  mina  forskningsfrågor  kring  hur  ensemblelärare  på  estetiska 

programmet på gymnasiet tänker och arbetar med genrebredd, anser jag att jag har fått fram 

resultat som bekräftar La Fleurs studie.

Som intervjuerna  har  visat  finns  det  en  tanke  hos  alla  informanterna  om en  existerande 

genrebredd och hur denna ska komma till uttryck i undervisningen. Dock arbetar de på lite 

olika sätt och man ser tydliga tankar kring vad de prioriterar och vilka genrer det är som 

dominerar i undervisningen. Som jag har beskrivit i kapitlet 1.2  Estetiska programmet och  

ämnet  ensemble  visar  de  båda  ämnesplanerna  en  tydlig  bild  av  att  undervisningen  ska 

innehålla en stor genrebredd, både historiskt och kulturellt. Detta är de styrdokument som 

läraren måste förhålla sig till och planera sin undervisning efter.

Av  samtliga  informanter  var  det  emellertid  bara  Adam  som  överhuvudtaget  nämnde 

ämnesplanen. Han relaterade genomgående tankar till ämnesplanen och att det är den han ska 

förhålla sig till. Jag hade medvetet valt att inte ställa frågor kring ämnesplanen och var en 



smula intresserad av ifall informanterna själva skulle ta upp detta, men det var alltså bara 

Adam som gjorde det. Om jag relaterar till mig själv som pedagog och musikhögskolestudent 

under sista terminen av min utbildning, känner jag att jag är väl insatt i ”ämnesplanstankar”.  

Kanske beror detta på att både Adam och jag i våra högskolestudier nyligen har diskuterat och 

vänt ut och in på ämnesplanerna. De andra informanterna i min studie har arbetat flera, i något  

fall  många,  år  som  musiklärare  och  är  kanske  på  så  vis  inte  lika  fokuserade  på  just 

ämnesplanen.

7.2.3 Bakomliggande faktorer till pop- och rockmusikens dominans i ensembleämnet

Alla fyra informanterna nämner pop och rock som de största och mest dominerande genrerna 

inom ensembleämnet.  Varför har det blivit  så? Lärarna talar om olika faktorer som skulle 

kunna ligga bakom detta. Bland annat nämner flera av informanterna att de själva inte känner 

sig hemma inom vissa genrer och lägger därför inte så stor vikt vid dessa. En annan aspekt är 

undervisningens  tidsramar  och  att  läraren  måste  prioritera  det  som denne  tycker  är  mest 

viktigt att eleverna får med sig. Lärarna i La Fleurs studie från 2008 ser liknande anledningar. 

Även där  talar  lärarna om svårigheten  att  undervisa i  en  genre  som man inte  känner  sig 

hemma i.  Samtidigt  är  dessa informanter,  precis  som informanterna i  min studie,  rörande 

överens om att det är viktigt att eleverna får med sig kunskap om genrebredd och att detta är  

ett  stort  inslag i  undervisningen. Men även om de nämner detta som en förhoppning och 

medveten  inriktning,  visar  verkligheten  att  det  förhåller  sig  annorlunda.  Enligt  mina 

informanter är det pop och rock som dominerar.

En skillnad mellan min studie och La Fleurs är att hennes informanter talar om att det är 

”lärarens  uppgift  och  ansvar”  att  se  till  att  eleverna  får  ta  del  av  en  väl  genrebred 

undervisning. Mina informanter talar om att det är viktigt med detta, men de betonar inte det 

som ett krav eller som en så stor uppgift som La Fleurs informanter gör.

7.2.4 Makten över undervisningsinnehållet

Även om informanterna nämner begränsade tidsramar som en orsak till att vissa genrer inte 

prioriteras, talar alla fyra om elevernas viljor och önskemål gällande musikstilar. Alla fyra 

informanterna är angelägna om att eleverna ska tycka om det de spelar och sjunger, eftersom 

de menar att undervisningen annars faller samman. Adam talar om att musikämnet är speciellt 

och skiljer sig från övriga ämnen i skolan. Han menar att eleverna kräver att de ska kunna 



tycka  om musiken  de  spelar,  för  att  komma dit  och  faktiskt  spela  den.  Robert  talar  om 

liknande faktorer och nämner även att han till och med har gett upp i vissa fall då eleverna 

inte velat spela en viss typ av musik för att de inte tyckt om den. Här kan man fundera över  

musikläraryrket och lärarauktoriteten. Är det så att eleverna helt ska styra innehållet eller ska 

läraren agera på annat sätt? Fungerar musikämnet annorlunda än andra skolämnen? Robert 

nämner även att han känner sig som en ”tråkig lärare” när han ibland tvingar eleverna att 

utöva en genre eller en låt de inte vill sätta sig in i. Genom att han säger ”tråkig lärare” ser 

man att det finns underliggande uppfattningar om att eleverna måste tycka om musiken för att 

utöva den, attityder som styr hela undervisningen. Makten över undervisningsinnehållet styrs 

följaktligen i  stor  utsträckning  av elevernas  smak och tycke.  Eftersom alla  informanterna 

nämner  att  ungdomarna  är  färgade  av  dagens  media  kan  man  direkt  koppla  samman 

ensembleämnets  innehåll  med  den  populärkultur  som  sprids  via  radio,  tv,  mobiler  och 

internet.

Pär nämner att skolan antagligen skulle ”tappa elever” om de inte rättade sig efter elevernas 

önskemål  om musik.  Här  föreligger  alltså  ytterligare  problematik.  Gymnasieskolan  är  en 

frivillig skola, och eftersom estetiska programmet ligger under denna frivillighet tvingas detta 

att aktivt rekrytera elever. Samtidigt finns det regler som skall följas när man har valt att gå på 

gymnasiet. Under denna kategori ligger ämnesplanerna. Alltså ska eleverna följa det program 

de har valt att gå och musiklärarna ska följa de riktlinjer som finns för dessa program.

Stålhammar,  (1995)  som  jag  har  behandlat  närmare  i  kapitel  1.3,  har  diskuterat  olika 

kursplaner i ett historiskt perspektiv, och hur dessa berört genrebredd och musikstilar som ska 

utövas  i  skolan.  Enligt  honom kan man se att  genrebredd dyker  upp först  1969,  men att 

begreppet görs friare i och med kursplanen Lpo94. I denna kursplan menar han att begreppet 

genrebredd  är  definierat  på  ett  bredare  sätt,  både  utifrån  kreativitet,  kommunikation  och 

estetiska dimensioner. Han menar att musikämnet från och med denna kursplan inte längre är 

skolmusik, utan har blivit musik som utövas i skolan. Han menar att denna musik har sin 

utgångspunkt i samhällets musikliv (Stålhammar, 1995).

Stålhammars tankar kan kopplas till det informanterna i min studie har talat om. De menar att  

eleverna idag är mycket påverkade av media, något som även bekräftas av La Fleurs studie. 

Detta i i förening med att eleverna har stor inverkan på undervisningsinnehållet, kan enligt 



informanterna  vara  anledningar  till  att  pop  och  rock  dominerar  undervisningen  i 

ensembleämnet.

7.2.5 Den västerländska konstmusiken och relationen genrer emellan

En kanske förvånande aspekt av min studie är att den pekar på en närmast total avsaknad av 

västerländsk  konstmusik  inom ensembleämnet  på  estetiska  programmet.  Innan  jag  gjorde 

intervjuerna hade jag en föraning om att denna genre antagligen inte var högt prioriterad i 

skolan, men genom de svar jag har fått fram, tycks det finnas både rädsla och främlingskap 

inför denna genre. Alla fyra informanterna berättade att de inte kände sig hemma i musiken, 

och att de därför inte alls utövade den. Samtidigt kunde jag, när de talade om denna genre, 

uppleva  en  viss  respekt  och  avståndstagande  för  den  västerländska  konstmusiken  från 

informanterna. Pär talade om att man måste ha kommit väldigt långt på sitt instrument eller 

sitt  sångutövande om man ska börja syssla med klassisk musik,  och visade på så vis den 

respekt  han  har  för  denna  musik.  Samtidigt  kunde  man  hos  Pär  ana  både  arrogans  och 

uppgivenhet inför klassisk musik: ”Vem pallar att spela oboe nuförtiden?”. När läraren har 

denna inställning till instrumenten så tror jag det är svårt för eleverna att bli inspirerade att  

spela oboe eller liknande instrument. Kanske var detta emellertid en uppfattning han endast 

uttryckte under intervjun. Jag kan inte genom detta enda yttrande sluta mig till att han har 

denna attityd till oboespelande i sin undervisning, där han kanske formulerar sig annorlunda.

Den  västerländska  konstmusiken  var  den  enda  genre  som  inte  fick  ens  en  liten  plats  i 

undervisningen. Med tanke på hur vår musikhistoria ser ut kan man tycka att det är konstigt 

att  den  klassiska  musiken  inte  får  något  utrymme  alls  i  ensembleämnet.  Vi  har  en  lång 

kulturell och musikhistorisk bakgrund till den musik vi spelar och utövar idag, en bakgrund 

som i högre grad än man kanske tror präglar den moderna populärkulturen (Fornäs, 2009). Att 

koppla ihop dagens populärmusik med andra genrer, till exempel västerländsk konstmusik, 

kan relateras till det Fornäs skriver om modernisering. Han menar att alla musikstilar står i  

relation till andra stilar. Även om populärkulturen är något som skapas och existerar i nuet 

står den i relation till historien och musik som tidigare utövats. Det finns här en tanke om att 

musik  inte  bara  kan  uppstå  av  sig  själv,  utan  är  ihoplänkad  med  många  andra  genrer, 

musikstilar och dessutom konst och kulturstilar. Informanterna i min studie relaterade inte till 

historien  utan  såg  istället  de  olika  genrerna  som  självständiga  existenser  som  ibland 

inkräktade på varandras områden och därför gjorde musik svårdefinierad rent genremässigt. 



Men den historiska  aspekten  fanns inte  med i  deras  resonemang.  Den fanns  dock med i 

reflektionerna som gjordes av informanterna i La Fleus studie. Dessa kopplade ihop historien 

med dagens pop- och rockmusik och kulturarv på ett annat sätt och talade om vikten av att 

som musiklärare vara medveten om detta.

Jazz och folkmusik som också ansågs som ”svårare genrer” fanns ändå med i tankarna hos 

alla  fyra  informanterna  och  de  utövade  dessa  genrer  i  undervisningssammanhang.  Malin 

gjorde detta i litet större utsträckning eftersom hon var jazzutbildad.

Personligen ser jag en stor fördel av att relatera dagens populärmusik till hur musiken har sett 

ut historiskt sett. Samtidigt finns det ett kulturarv, och frågan är hur man ska föra detta vidare. 

Pär reflekterar lite över detta. Samtidigt nämner han att det är viktigt att som musiklärare 

inkludera ungdomarna i det kulturarv som finns. I La Fleurs studie kom musiklärarna fram till 

tre punkter som utgick ifrån musikläraryrket och genrebreddens vikt i ensembleämnet. Här 

nämndes inspiration och påverkan på elevernas fortsatta musicerande, men också bevarandet 

av kultur och musik. Dessa informanter lade således större vikt vid tankar kring hur man för 

vidare kultur  och  musik till  nästa  generation.  Av mina informanter  var  det  bara  Pär  som 

snuddade vid detta ämne.

Notläsningen var ett annat ämne som återkom i svaren från informanterna. De talade om att 

den  klassiska  musiken  kan  härledas  till  notläsning.  Robert  nämner  att  pop-  och 

rocktraditionen har en tendens att vara gehörsbaserad, vilket skiljer den från klassisk musik.

Pär nämner att det är få som kommer till  deras musiklinje med ett melodiinstrument som 

huvudinstrument. Varför det är så? Ingen av de ensemblelärare jag intervjuade är utbildad 

västerländsk  konstmusik.  Erbjuder  ensembleämnet  inte  plats  för  lärare  som  har  denna 

utbildning, eller om det estetiska programmet i så fall, (med ”klassiskt utbildade” pedagoger) 

måste ha en klassisk profil på sin skola och sina ensembler? Detta är en fråga som gång på 

gång dykt upp under arbetets gång, och borde bli föremål för ytterligare forskning.

7.2.6 Praktiska aspekter vid val av genre i undervisningen

Att  arbeta  med  ensemble  utifrån  praktiska  och  rumsliga  aspekter  är  ett  ämne  som  alla 

informanterna  berör.  De  har  resonerat  kring  problematiken  kring  vissa  genrer  och  de 

instrument som de har tillgång till. Alla fyra lärarnas arbetsplats har ett instrumentbestånd för 



rock-  eller  popensemble,  vilket  de  anser  vara  en  anledning till  att  man ofta  arbetar  med 

genrerna rock och pop. Detta är  något  även La Fleurs studie vittnar om. I denna nämner 

informanterna  också  att  pop-  och  rockinstrumentuppsättningen  är  den  vanligaste  i 

klassrummen och att det styr undervisningen. Men La Fleur diskuterar vidare kring kreativitet 

och hur hennes informanter berättar om vikten av att vara kreativ i sin undervisning och på så 

vis arbeta med genrer som ligger utanför rock- och popområdet. Hon för också fram tanken 

om att om skolorna dessutom prioriterade inköp av akustiska instrument skulle detta kanske 

öka genrebredden i undervisningen.

Det ska slutligen poängteras att alla fyra informanterna var överens om att  genrebredd är 

viktigt och att det är lärarens ansvar att visa elever det ”smörgåsbord” av musikstilar som 

finns.

7.3 Slutsatser

Syftet  med  min  studie  var  att  utgå  ifrån  den  tvådelade  forskningsfrågan  hur  tänker  

ensemblelärare  på  estetiska  programmet  på  gymnasiet  om genrebredd,  samt  hur  arbetar 

ensemblelärare  på  estetiska  programmet  på  gymnasiet  med  genrebredd?  Genom  mina 

kvalitativa intervjuer och de analyser jag gjort av dem har jag fått en bra bild av hur dessa fyra  

pedagoger tänker och arbetar med genrebredd. Min hypotes om att det mest är pop och rock 

som utövas har också visat sig stämma överens med vad informanterna har sagt.

Undersökningen har  visat  att  eleverna  har  en  central  roll  när  det  gäller  utformningen av 

undervisningsinnehållet. Lärarna har stor respekt för elevernas önskemål och det står klart att 

de fyra informanterna i hög grad styrs av dessa när de väljer repertoar till lektionerna och 

ensemblerna. Genrebredden får även stå åt sidan i några fall beroende på de instrument som 

finns att tillgå. En annan faktor som styr arbetet med genrebredd är lärarens kompetens inom 

olika musikstilar. Den västerländska konstmusiken är den genre som är minst representerad 

inom ensembleämnet. Intervjuerna har visat att lärarna hellre ”hoppar över” någon genre på 

grund av okunskap och främmandeskap för en musikstil, än att ta sig an den och utmana sig  

själv.



Gehörsbaserat  lärande  är  mer  praktiserat  än  lärande  med  hjälp  av  noter.  Några  av 

informanterna förklarade detta genom att relatera till pop- och rockmusikens dominans inom 

ämnet, och att dessa genrer tenderar att vara gehörsbaserade.

Både mina informanter och de i La Fleurs studie förklarar pop- och rockmusikens dominans 

som en effekt av kulturen i samhället utanför skolan. Eleverna är starkt påverkade av media 

och detta avspeglas i undervisningen. Även genom detta berättar pedagogerna indirekt att det 

är eleverna som styr innehållet i undervisningen.

Dock bör det avslutningsvis poängteras att alla fyra informanterna i min undersökning anser 

att genrebredd är ett viktigt moment inom ensembleundervisningen, och påpekar att det är 

lärarens ansvar att visa eleverna på denna bredd.

7.4 Vidare forskning

Min studie har lett till nya frågor som hade varit intressanta att undersöka. Efter att ha frågat 

informanterna om begreppet genre har jag under studiens gång insett hur intressant detta är 

och hur vi egentligen vet vad som utgör genrer och var vi drar gränserna mellan dem.

Att  färre  och  färre  söker  estetiska  programmet  med  ett  melodiinstrument  som 

huvudinstrument,  har  gjort  mig  nyfiken.  Informanterna  har  vid  flera  tillfällen  nämnt 

musik/kulturskolan och de elever som kommer därifrån till estetiska programmet. Förr kom 

fler elever därifrån med melodiinstrument som huvudinstrument till de estetiska programmen 

och det faktum att detta har ändrats, vore intressant att undersöka.

En ytterligare fråga som har väckts under arbetets gång berör det informanterna har berättat 

om oviljan att undervisa i en genre man inte ”känner sig hemma i”. Det hade varit intressant 

att intervjua pedagoger kring hur de tar sig an musikstilar som de själva anser att de inte 

behärskar.
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Bilagor

Intervjufrågor till ensemblelärare: (4 st)

* Hur skulle du definiera begreppet genre? - Är Beebop och dixieland olika? Metallica och 

hårdrock?

* Hur skulle du definiera begreppet genrebredd? * Hur tänker  du kring genrebredd i ämnet 

ensemble? * Hur arbetar du med genrebredd i ämnet ensemble?

- Använder du mest noter, gehör, dator, sequenser mm?

* Anser du att det finns någon genre som tar mer plats i undervisningen än andra? Utifrån din 

egen undervisning och hur du uppfattar andras undervisning.

- Om ja, varför tror du det är på detta sätt?

* Vad tror du att en väl genrebred undervisning i ensemble innebär för eleven och dennes 

utbildning/utveckling?

* Reagerar elever olika beroende på vilken genre de ska utöva och sätta sig in i? (- På vilket  

sätt? Vilka genrer är mera positiva/negativa?) (* Vad tycker du personligen om genrebredd, är 

det bra eller dåligt? )
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