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Abstract 
 
Ensemble playing in the aesthetic education 
- A qualitative study of upper secondary school students’ 
 opinion of ensemble playing and musical learning   
 
 
 
The main purpose of this study, is to investigate the opinions that upper secondary school 

students have about ensemble teaching in the aesthetic program. The study will also investi-

gate the students’ approach to learning through music in an ensemble context and how they 

think about the ensemble teaching. A brief introduction to the subject is done by a presenta-

tion of previous research in the area. Two key research questions were formulated, to examine 

students’ views on their own musical development, and also to examine the difference be-

tween the students’ experiences of different teaching situations. Qualitative interviews were 

conducted with four upper secondary school students and the results tell us about their 

thoughts on musical learning and ensemble as a school subject. The results show that students 

think relatively similar to each other in terms of conditions for ensemble playing and attitudes 

towards music education in the upper secondary school. The four students that participated in 

this study, believe that ensemble playing has contributed to their musical development. The 

results also show that the students prefer learning situations that are characterized by good 

cooperation in the group and a good attitude to each other. 
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Sammanfattning 
 
 
Ensemblespel på gymnasiets estetiska program 
– En kvalitativ studie av gymnasieelevers uppfattningar 
om ensemblespel och musikaliskt lärande 
 

 

Studien har som huvudsyfte att undersöka vilka uppfattningar gymnasieungdomar har kring 

ensembleundervisningen på det estetiska programmet. Studien ska också undersöka ungdo-

marnas synsätt på musikaliskt lärande i ensemblesammanhang och hur de tänker kring en-

sembleundervisningen. En kort introduktion till ämnet görs genom en presentation av tidigare 

forskning inom området. Två centrala forskningsfrågor har formulerats, dels undersöks ele-

vernas syn på sin egna musikaliska utveckling och dels undersöks vilken skillnad eleverna 

upplever mellan olika undervisningssituationer. Kvalitativa intervjuer har gjorts med fyra 

gymnasieungdomar och resultaten berättar om deras tankar kring musikaliskt lärande och äm-

net ensemblespel. Resultaten visar att eleverna tänker relativt snarlikt när det gäller förutsätt-

ningar för ensembleämnet och attityder till musikundervisningen i gymnasieskolan. Samtliga 

elever som deltog i studien upplevde att de utvecklas musikaliskt av att spela i en ensemble. 

Resultaten visar också att eleverna föredrar undervisningssituationer som präglas av gott sam-

arbete i gruppen och en god inställning till varandra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: ensemblespel, estetiska programmet, gymnasieelever, kvalitativ studie, 
musikaliskt lärande 
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1. Inledning 
 
Den här uppsatsen handlar om ensemblespel på gymnasiets estetiska program. Bakgrunden 

till mitt ämnesval är att jag som musiklärarstudent och ensemblemusiker har ett stort intresse 

för ensemblespel. Jag är gitarrist (inom flera olika genrer, mestadels pop/rock/blues/klassiskt) 

och har sedan unga år tyckt mycket om att spela tillsammans med andra. Min erfarenhet av 

ensemblespel är att det är en viktig del när det gäller den musikaliska utvecklingen hos dem 

som studerar musikämnet i någon form. Jag är intresserad av hur faktorer som samspel, ba-

lans, dynamik, stimulering och utveckling av gehöret m.m. kan kopplas samman med delta-

gande i ensembleundervisning. I min framtida yrkesroll kommer jag med stor sannolikhet att 

arbeta med barn och ungdomar i olika musikaliska konstellationer, däribland i ensembleform 

med pop- och rockinriktning. Av det skälet upplever jag ämnet för den här uppsatsen som 

relevant för mig själv personligen. Jag vill undersöka hur deltagande i ensemblespel påverkar 

ens förhållningssätt till musiken. Det kan röra sig om rent psykologiska faktorer som handlar 

om prestationsångest inför de andra i gruppen, men också identitetsrelaterade faktorer inom 

gruppen (vilken är min roll i den här ensemblen osv.). 

  

2. Syfte 
 
Syftet med den här uppsatsen, är att undersöka gymnasieelevers tankar kring musikundervis-

ningen på det estetiska programmet och deras uppfattning om hur ensemblespel har bidragit 

till deras musikaliska utveckling. Jag vill undersöka om eleverna upplever någon skillnad 

mellan enskild instrumentalundervisning och ensembleundervisning, när det gäller sättet att 

spela, förstå och lyssna på musik och musikaliskt uttryck. 

 

Mina forskningsfrågor är: 

Hur ser gymnasieelever som går ett estetiskt program på sin musikaliska utveckling i ämnet 

ensemblespel? 

 

Upplever eleverna några skillnader i det musikaliska lärandet vid olika undervisningssitua-

tioner? 
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3. Tidigare forskning 
 

Det finns en hel del forskning som rör musikaliskt lärande hos människor. Det finns också en 

omfattande dokumenterad forskning inom psykologins område, när det gäller hur människor 

fungerar och arbetar i grupp. Jag har valt att fokusera mitt sökande efter litteratur som mer 

specifikt inriktas på gymnasieelevers uppfattningar kring ensemblespel och ungdomars syn på 

musikaliskt lärande. 

3.1 Musikelever på gymnasiet och ämnet ensemble 
 
Marie-Helene Zimmerman Nilsson har skrivit avhandlingen ”Musiklärares val av undervis-

ningsinnehåll – en studie om musikundervisning i ensemble och gehörs- och musiklära inom 

gymnasieskolan” (2009). Zimmerman Nilsson har i sin studie bl.a. undersökt instrumental- 

och ensemblelärares val av undervisningsinnehåll i ämnet ensemblespel. Hon presenterar sina 

musikdidaktiska resultat, där hon drar slutsatsen att lärarna som deltog i studien, ofta gav sin 

undervisning i ämnet ett hantverksmässigt och speltekniskt fokus. Zimmerman Nilsson fann 

att innehållet i undervisningen ofta anpassas då det förmedlas och när själva innehållet styr 

metoden. I de studerade musiklärarnas undervisning fick eleverna som uppgift att imitera det 

som läraren instruerade. Elevernas förmågor skapade undervisningens innehåll och lärarens 

sätt att se på innehållet. Zimmerman Nilsson menar att den undervisningen utmärks av en 

lärandesituation där undervisningsnivån fungerar väl i relation till elevernas förmåga. Det kan 

i sin tur ge goda förutsättningar för musicerande i ämnet ensemblespel (Zimmerman Nilsson, 

2009). 

    Cecilia Hultberg har skrivit artikeln ”En kulturpsykologisk modell av musikaliskt lärande 

genom musicerande”. Hultberg menar att musikaliskt kunnande ofta tillhör en klingande men 

verbalt outtalad kunskapsdimension. Vidare menar hon att det är en väsentlig uppgift för fors-

kare i musikpedagogik att undersöka musikaliskt lärande. Hultberg beskriver också hur fors-

kare kan bidra till ökad förståelse av området genom att begreppsliggöra processer och för-

hållningssätt som är väsentliga i individers musikaliska lärande. I artikeln presenteras en teo-

retisk modell som främst avser instrumentalt musicerande i ett mångkulturellt samhälle med 

ett varierat och lättillgängligt musikutbud. Hultberg refererar till verket ”Musical meaning 

and expression” (1994) av Stephen Davies när hon beskriver hur det stora musikutbudet i 

vardagen medför att människor ackumulerar en förtrogenhet med de olika musikstilar som de 

frivilligt eller ofrivilligt hör (Hultberg, 2009).  
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    Maria Karlsson skriver i sin avhandling ”Musikelever på gymnasiets estetiska program – 

En studie av elevernas bakgrund, studiegång och motivation” (2002) om hur elever på det 

estetiska programmet upplever ämnet Ensemble. Karlsson menar att eleverna på gymnasiet, 

utifrån kursplanens formulering, borde ha ett genremässigt bredare musikutövande under 

gymnasieåren än vad de tidigare haft. I sin studie skriver Karlsson att det inte finns några så-

dana tendenser, mycket på grund av att många elever tycks ha ägnat sig åt en enda huvudgen-

re (pop/rock) i ensembleämnet under hela gymnasietiden. Hon menar också att det framförallt 

rör elever som innan gymnasiet mest spelade pop och rock. Vissa elever som innan gymnasiet 

sjöng i någon kör eller spelade i olika genrer, visade att de hade en större musikalisk bredd i 

ämnet Ensemble. I sin studie framför Karlsson också hur gymnasieelever ser en genremässig 

bredd i musikutbildning som något positivt. Samtidigt tycks det finnas en ganska stor grupp 

med snävt fokus på rockmusik och angränsande stilar. I studien framförs också att en viss 

motsättning kan finnas mellan ”läroplanens mål att ge elever ett stort inflytande på undervis-

ningen och kursplanens mål om genrebredd” (Karlsson, 2002). I avhandlingen lyfts även fram 

att skolan möjligen mer noggrant borde bevaka kursplanens mål och se till att alla elever får 

en erfarenhet av flera olika genrer och musikstilar. Karlssons studie pekar också på att elever-

na får ett intresse för de musikstilar som utövas i ämnet, och därmed behöver inte en ökad 

styrning leda till missnöjda elever. 

     

3.2 Forskning om lärande och definitionen av begreppet grupp 
 

Karlsson beskriver i sin studie hur elevernas attityd till enskilda musikkurser varierar. Hon 

märkte en klar tendens till en mer positiv attityd hos eleverna i ämnen som innefattade prak-

tiskt musicerande och kreativitet. Bland de allra mest populära kurserna fanns ämnet ensemb-

lespel. Karlsson lyfter fram en viktig aspekt angående elevernas självbild och tar upp en ut-

värdering gjord av Skolverket 1999. I den togs bl.a. upp att det praktiska utövandet och det 

konstnärliga uttrycket är viktiga delar av elevernas identitet på det estetiska programmet. 

    I alla typer av grupperingar finns olika synsätt och åsiktsbildningar bland medlemmarna. I 

boken ”How Popular Musicians Learn” (2001) tar författaren Lucy Green upp olika aspekter 

av musikaliskt lärande. Hon har gjort en serie intervjuer med musiker i åldrarna 15-50 år om 

informellt lärande, attityder till musikutövande och olika värderingar. Green skildrar hur rela-

tionerna mellan medlemmarna i ett band eller en ensemble inte alltid är helt problemfria. Hon 

lyfter framförallt fram hur det kan vara så i den professionella världen, d.v.s. i välkända band 
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och bland enskilda artister. Green menar att en känd grupp kan ha som ett klart viktigare mål 

att spela med de bästa musikerna och tjäna de stora pengarna, mer än att ha välfungerande 

relationer i den egna ”ensemblen”. Många band som har nått stora framgångar, som är väl-

kända och förmögna, är också kända för att ha stora problem inom bandet. I sin studie fann 

Green att yngre musiker tyckte att bra relationer inom gruppen var viktigt, och att det var vik-

tigt för att man skulle fortsätta spela tillsammans. Musikerna i hennes studie framförde också 

att förutsättningarna för att kunna spela musik tillsammans, var förmågan att komma överens 

med varandra. Bandmedlemmarna måste kunna komma överens om vilken sorts musik man 

vill spela, var och när man ska repetera, var eventuella konserter ska äga rum osv. (Green, 

2001, s. 112). 

    Arne Maltén sammanfattar ett par socialpsykologiska grundbegrepp i boken ”Grupputveck-

ling” (1992). Dessa begrepp är normer och roller. Med normer avses de krav och förvänt-

ningar som omgivningen ställer på oss. Normer kan vara antingen personorienterade eller 

regelorienterade. De förra erbjuder ett större frirum för den enskilde individen, medan de se-

nare ger mindre svängrum för individens särprägel. Vidare beskriver Maltén hur normer även 

kan vara formaliserade/nedskrivna men lika ofta oskrivna. Om olika normområden stämmer 

överens med varandra, råder konformitet mellan gruppen/organisationen och individen. Då 

formar sig grupptrycket som ett positivt godkännande. Om det däremot uppstår en normkon-

flikt mellan individen och gruppen, kan det negativa godkännandet bli mer kännbart (Maltén, 

1992).  

    Maltén beskriver hur roller är de krav och förväntningar som vår omgivning tillskriver en 

speciell uppgift eller befattning. Rollen skapar förväntningar på den person som innehar rol-

len. Om personen sedan följer dessa förväntningar, visas ofta ett beteende som passar in i den 

rollen. Enligt Maltén är en speciell typ av rollförväntan intressant – inte minst bland barn och 

ungdomar – nämligen den känslomässiga effekten av den s.k. självuppfyllande profetian (man 

blir så som de i ens omgivning förväntar sig) (Maltén, 1992). 

    Leif Strandberg (bl.a. författare, skolutvecklare och leg. psykolog) förklarar grundbegrep-

pen i Vygotskijs kulturhistoriska teori i boken ”Vygotskij i praktiken – bland plugghästar och 

fusklappar” (2008). Strandberg beskriver hur Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934) kort tid 

efter den ryska revolutionen tog sig an frågor som rörde lärandet hos barn och ungdomar, 

samt skapade grunden till en psykologisk teori som förklarar hur psykologiska processer kan 

förstås. Enligt Strandberg implicerar Vygotskijs texter en enkel, självklar och praktisk peda-

gogik där ”vi inte längre stirrar in i den enskilda individens huvud utan hellre beaktar de akti-
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viteter som sker mellan huvuden, det vill säga, vad människor faktiskt gör tillsammans” 

(Strandberg, 2008).  

    Vidare beskrivs hur den kraftfullaste källan till utveckling och lärande är den interaktionel-

la (ansikte-mot-ansikte) miljön: det nav kring vilket all utveckling snurrar kring utgörs av 

tillgång till andra människor. Enligt Strandberg (2008) återkommer Vygotskij ofta till det han 

kallar ”utvecklingens allmänna lag”. Den handlar om att all utveckling visar sig två gånger, 

såväl på en social som på en individuell nivå. Först sker fysiska relationer mellan människor 

och sedan sker ett tankearbete hos den enskilde individen. Det som ”kommer in i huvudet” 

har föregåtts av olika yttre aktiviteter. Strandberg (2008) beskriver hur Vygotskijs ställnings-

taganden nödvändiggör två olika typer av rum för lärande. Dels behövs ett rum där olika in-

teraktioner kan ske, exempelvis arbete i grupp, samtal, diskussioner eller kanske även dispyter 

och dels behövs ett rum där elevens individuella tankearbete kan göras.  

    När det gäller begreppet ”grupp” och hur individers relationer till varandra påverkar en-

semblespelet, tar Leif Johansson upp det i sin bok ”Ensembleledning – ledarskap i mindre 

musikgrupper” (2010). Johansson har utgått från den definition som används i Norman E. 

Amundsons Employment groups: The Counselling Connection, (1989). Han redogör för vad 

som definierar en grupp: 

”En grupp kan definieras som två eller flera individer som: 

* samspelar med varandra 

* är ömsesidigt beroende av varandra 

* uppfattar sig själva och uppfattas av andra som tillhörande gruppen 

* delar normer som rör frågor av gemensamt intresse och ingår i ett system av roller 

som är beroende av varandra 

* påverkar varandra 

* upplever gruppen som belönande 

* strävar mot gemensamma mål.” 

(Johansson, 2010) 

 

Johansson menar att ett rockband är ett tydligt exempel på en grupp som uppfyller alla krav i 

definitionen som beskrivs ovan. Även om ensemblegrupper inom skolans värld ibland har 

andra strukturer, så passar de också väl in under definitionen. Johansson menar också att ett 

idrottslag fungerar som ett bra exempel. I boken finns också vidare definitioner av begreppet 

”gruppens psykiska klimat” där dels stödjande klimat och dels försvarsinriktat klimat ges som 

beskrivningar. Inom gruppsykologin brukar de två definitionerna tillämpas. Termen psykiskt 
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klimat har formulerats för att utgöra en ytterligare aspekt utöver det fysiska klimatet. Johans-

son beskriver hur det psykiska klimatet har inverkan på individens trivsel och dess nivå av 

engagemang. Därför är det betydelsefullt, både tankemässigt och känslo- och viljemässigt. Ett 

stödjande klimat kännetecknas bland annat av en vänlig och accepterande attityd i gruppen, 

man trivs ihop trots meningsskiljaktigheter och man är inställd på en gemensam problemlös-

ning.  

Det försvarsinriktade klimatet kännetecknas bland annat av att gruppmedlemmarna är på sin 

vakt, kritiken som ges är oftast av negativ sort och att det ofta förekommer sarkastiska kom-

mentarer och gliringar inom gruppen. Johansson menar att det psykiska klimatet kan konstitu-

era gruppens (ensemblens) grundförutsättningar för att nå de uppsatta målen. Det kan vara 

svårt att jobba i det försvarsinriktade klimatet, där det lätt uppstår konflikter och gruppdelta-

garna kanske har svårt för att slappna av. I gruppen där ett stödjande klimat råder, känner del-

tagarna glädje inför arbetet, en gemenskap och man kan odelat lägga energi på sitt spelande 

(Johansson, 2010).   

 

4. Metod 
 
I inledningen av boken ”Den kvalitativa forskningsintervjun” (Kvale & Brinkmann, 2010) ges 

läsaren en ingång till den kvalitativa intervjun som forskningsmetod. Om man vill veta på 

vilket sätt som människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför då inte prata med dem? Att 

samtala är en grundläggande form av mänsklig interaktion och när vi människor pratar med 

varandra interagerar vi; frågor ställs och besvaras. Det är genom dessa samtal vi lär känna 

varandra och skaffar oss kunskap om erfarenheter, attityder, känslor och världen som vi lever 

i. Under ett intervjusamtal ställer forskaren frågor om den levda värld som människor befin-

ner sig i (Kvale & Brinkmann, 2010).  

    Som blivande musiklärare, är jag intresserad av att undersöka hur gymnasieungdomar ser 

på ämnet ensemble (på gymnasiets estetiska program) och på sin musikaliska utveckling. Ef-

tersom att jag vill ta reda på den typen av fakta, väljer jag att genomföra en kvalitativ studie. 

Genom att välja just den metoden kan jag skaffa mig nya kunskaper om hur gymnasieelever 

ser på ämnet ensemble. 
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4.1 Den kvalitativa intervjun 
Den kvalitativa forskningsintervjun har som mål att skapa en förståelse för ämnen från den 

levda vardagsvärlden ur intervjupersonens eget perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2010). Den 

kvalitativa intervjuns syfte är också att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenhe-

ten hos något. Det kan röra sig om den intervjuades livsvärld eller uppfattningar av något fe-

nomen. Personen som genomför intervjun bör inte i förväg formulera svarsalternativ för re-

spondenten eller avgöra vad som är det ”sanna” svaret på en fråga. I de flesta fall har kvalita-

tiva intervjuer så kallad låg grad av strukturering. Med det menas att frågorna som intervjua-

ren ställer ger utrymme för respondenten att svara med egna ord.  

    I en kvalitativ intervju är intervjuperson och intervjuare båda medskapare till samtalet. Det 

anses vara en fördel att den som ska genomföra en kvalitativ intervju har vissa förkunskaper 

och är förberedd inom det område som man ska undersöka (Patel & Davidson, 2011). Efter-

som att jag, som musiklärarstudent, har spelat i olika former av grupper/ensembler och har en 

bred musikalisk bakgrund, bidrar det till min förförståelse av ämnet för den här studien.  

 

4.2 Validitet och reliabilitet i kvalitativa studier 
Kvaliteten i kvalitativa studier omfattar hela forskningsprocessen. När det gäller begreppet 

validitet i kvalitativa studier är ambitionen att upptäcka företeelser, att tolka och förstå inne-

börden av olika livsvärldar, att beskriva en kultur eller olika uppfattningar (Patel & Davidson, 

2011). Kvale och Brinkmann (2010) hävdar att i vanligt språkbruk hänför sig validitet, giltig-

het, till sanningen, riktigheten och styrkan i ett yttrande.” Vidare beskriver Kvale hur ett gil-

tigt argument är hållbart, välgrundat, försvarbart, övertygande och vägande. Inom samhällsve-

tenskapen har validitet kommit att gälla huruvida en metod undersöker vad den påstås under-

söka. Vad som betecknas som valid kunskap innefattar den filosofiska frågan om vad sanning 

egentligen är. Inom filosofins värld brukar man urskilja tre klassiska sanningskriterier; korre-

spondensen, koherensen och den pragmatiska nyttan. Korrespondenskriteriet tar hänsyn till 

hur kunskapsutsagan överensstämmer med den objektiva världen. Koherenskriteriet syftar till 

motsägelsefriheten hos ett uttalande och dess inre logik. Det pragmatiska kriteriet kopplar 

samman sanningen hos en kunskapsutsaga till dess praktiska konsekvenser (Kvale & Brink-

mann, 2010, s. 265).    

    När det gäller begreppet reliabilitet i kvalitativa studier, syftar det på forskningsresultatens 

konsistens och tillförlitlighet, den behandlas ofta i relation till frågan om andra forskare kan 

reproducera ett visst resultat vid en annan tidpunkt. Reliabilitet i kvalitativa intervjustudier 
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handlar om huruvida intervjupersonerna kommer att förändra sina svar under en intervju och 

om de kommer att ge olika svar till olika intervjuare (Kvale & Brinkmann, 2010). 

    Under de fyra intervjuer som kommer att genomföras, är jag medveten om att min egen 

förförståelse av ämnet kan påverka hur jag tolkar det som intervjupersonerna berättar. För att 

inte påverka resultatens trovärdighet, strävar jag efter att inte låta min förförståelse ”färga” 

något av det som informanterna berättar under intervjuerna. Min avsikt är att bygga upp en 

validitet och en reliabilitet som är relevant för just min studie och för det som är dess avsikt, 

nämligen att på ett trovärdigt sätt skildra några gymnasieelevers uppfattningar kring ensemb-

leämnet. Det vill jag göra på ett sätt som är meningsfullt och begripligt, både för musiklärare 

och för musikstudenter. Eftersom de grundläggande förutsättningarna, som exempelvis tid, 

tillgång till material (intervjutillfällen) och uppsatsens omfattning är sådana, har undersök-

ningens bredd och omfattning fått begränsas till vad som är rimligt inom ramen för det här 

examensarbetet. 

 

4.3 Studiens genomförande 
Under vecka 43 genomförde jag kvalitativa intervjuer med fyra gymnasieelever på ett este-

tiskt program. Alla intervjuer ägde rum på den aktuella gymnasieskolan. Samtliga informanter 

går på en friskola i en större skånsk stad. Urvalet av informanter skedde enligt förutsättningen 

att de skulle vara elever på det estetiska programmet med musikinriktning. Först tog jag kon-

takt med en av ensemblelärarna på gymnasieskolan. Under en ensemblelektion berättade jag 

sedan om mitt kommande examensarbete och att jag skulle behöva 4-5 frivilliga elever som 

kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Slutligen blev det 4 informanter, två tjejer och 

två killar som gick musikinriktningen på det estetiska programmet. Intervjuerna gjordes i sko-

lans miljö och tog mellan 20 till 30 minuter vardera. Inför intervjuerna förberedde jag tio in-

tervjufrågor som jag sedan ställde till mina informanter vid varje intervjutillfälle (se bilaga 1).  

Frågorna som jag ställde under intervjun handlade om vad eleven tyckte var speciellt med att 

spela eller sjunga i en ensemble. De fick också frågan om de lärde sig något i ensemblesam-

manhang, som de inte lärde sig på de enskilda instrumentallektionerna. Jag frågade även hur 

eleverna såg på sin musikaliska utveckling och i vilken utsträckning som ensembleverksam-

heten hade bidragit till den. Vidare berörde frågorna också hur gruppens inställning påverkar 

resultatet och hur eleverna upplevde improvisation i ensemblesammanhang.    



 

9 

    Datainsamlingen bestod av att jag först spelade in intervjuerna på en inspelningsapparat av 

modellen Zoom H4. Sedan överförde jag ljudfilerna till min egen dator för vidare transkribe-

ring och kvalitativ analys.  

    Här kommer en kort presentation av informanterna och eftersom deras namn och skola inte 

är av betydelse för studiens resultat, har jag använt fingerade namn: 

 

Informant 1 (trummor som huvudinstrument) 

Kalle, 17 år, går på musikinriktningen. 

 

Informant 2 (sång som huvudinstrument) 

Stina, 18 år, går på musikinriktningen. 

 

Informant 3 (gitarr som huvudinstrument) 

Robert, 17 år, går på musikinriktningen. 

 

Informant 4 (sång som huvudinstrument) 

Åsa, 17 år, går på musikinriktningen. 

 

4.4 Bearbetning och analys 

Transkriberingen av de fyra intervjuerna gjordes noggrant och kort tid efter att intervjuerna 

hade avslutats. Jag lyssnade på varje inspelad intervju bit för bit, och skrev samtidigt orda-

grant ner det som sades (i programmet Word) på min dator. Grundmaterialet fick på så vis 

formen av en dialog, där jag kunde följa varje del av intervjusamtalet. När utskrifterna var 

gjorda hade jag ett relativt omfattande material att sortera och studera. Efter det att jag hade 

sammanställt mina intervjusvar och avslutat all transkribering, gick jag igenom alla fyra in-

formanters svar. Eftersom syftet med min undersökning har varit att undersöka gymnasieele-

vers uppfattning av ensembleämnet, delade jag in mina intervjuresultat i tre kategorier: hur 

eleverna ser på sin egna musikaliska utveckling, elevernas syn på ensemblen som grupp (hur 

dess inställning till spelet påverkar det musikaliska resultatet) och slutligen de frågor som rör 

ensemblen som lärandesituation.  
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4.5 Etiska överväganden 

Inför mina intervjuer utformade jag en blankett (se bilaga 2) där jag kort berättade att jag är 

lärarstudent, att jag skulle genomföra intervjuer med elever på det estetiska programmet och 

att materialet skulle användas till mitt examensarbete.  I de fall eleven inte var myndig (18 år 

eller äldre) så fick målsman skriva på att eleven fick lov att medverka i intervjun. En av in-

formanterna hade fyllt 18 år och kunde därför själv bestämma över sin medverkan. Jag var 

tydlig med att poängtera hur grundmaterialet endast är till för min egen skull, i rollen som 

”forskare”. På blanketten stod också att handledare, andra forskare eller examinator kan 

komma att ta del av insamlad data. Som grund till mina etiska överväganden ligger diskussio-

nen om s.k. informerat samtycke hos Kvale & Brinkmann (2010, s. 84-90).   

 

5. Resultat 
 
5.1 Elevernas syn på sin musikaliska utveckling 
 
Den här första delen av resultatkapitlet redovisar elevernas erfarenhet av ensemblespel, deras 

uppfattning om värdet av att ha spelat tillsammans med andra, hur ensemblespelet har utveck-

lats deras musikaliska sidor och hur gehöret har påverkats. Avsnittet berör också frågorna 

kring samspel i ensemblesituationen och huruvida elevernas kunskaper om olika musikstilar 

har breddats eller inte. 

 
Informant 1 - Kalle 

Kalle har spelat trummor i ensemble under ett och ett halvt års tid, d v s under sin gymnasie-

tid. Han upplever att ensemblespelet är en aktivitet, något som man gör tillsammans. Han me-

nar att man tar del av upplevelsen tillsammans. Informanten svarar ja på frågan om han 

kommer att ha glädje i framtiden av att ha spelat ihop med andra:  
 

Ja, definitivt, för vi har ju spelat många låtar som vi definitivt aldrig hade spelat om jag inte hade spelat i en 

ensemble. (utdrag ur intervju med Kalle, oktober 2011) 

 

Kalle upplever att han utvecklas som musiker när han spelar i en ensemble. Om det exempel-

vis finns en speciell rytm eller kanske en serie synkoper i en låt, tycker han att han utvecklas 

av att lära sig det och sedan ta med sig den kunskapen i framtiden. Han menar också att om 
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man som trummis kan få starka dynamiska konstraster i sitt spel, kan man ”krydda” ensemb-

lespelet. Det kan exempelvis vara att trummisen spelar lite svagare i verserna och lite starkare 

i refrängerna. 

    Kalle upplever också att hans gehör har påverkats på ett positivt sätt, genom att spela i en 

ensemble. Han berättar att han vid olika tillfällen har fått som uppgift att planka en låt, till 

någon av ensemblelektionerna. Då har han lärt sig mycket på gehör. Jag frågade sedan honom 

om han lyssnar på musik på ett annat sätt, eller om han hade lättare att exempelvis höra vissa 

ackord, efter att ha spelat i en ensemble. Det kunde han delvis hålla med om.  

    På frågan om samspel och att lyssna på varandra i en ensemble svarade Kalle att han tänker 

på det ibland. Som exempel angav han att, om man lyssnar på en annan grupp/ensemble som 

spelar i samma stil som den egna gruppen, så lyssnar han på vad gruppen gör som får det att 

låta bra, alternativt låter mindre bra. 

    Kalle tycker också att ensemblespelet har gett honom en större genrebredd och kännedom 

kring olika musikstilar. Under ett och ett halvt års tid, har de under ensemblelektionerna bland 

annat hunnit spela 1960- och 70-talsmusik (bl.a. The Beatles), blues i olika stilar och en del 

inom jazzgenren.  

 

Informant 2 - Stina 

Stina går sitt sista år på det estetiska programmets musikinriktning, och hennes huvudinstru-

ment är sång. När hon var yngre gick hon dessutom i musikklass på mellan- och högstadiet. 

Stina upplever att hon i framtiden kommer att ha nytta av att spelat ihop med andra. Kanske 

uppstår en situation vid en repetition och hon ger exempel på en situation som ibland före-

kommer i en ensemble: 

 
Det kanske är så att trummisen inte kommer, han kanske inte kommer till ett rep – då får det väl vara så… då får 

vi väl träna utan trummis. Det är inte så farligt, han kommer en annan gång. (utdrag ur intervju med Stina, okto-

ber 2011) 

 

Hon berättar också om ett tillfälle när hon gick i ettan. Då var en klasskompis till henne ner-

vös inför den första ensemblelektionen. Då lugnade Stina sin kompis genom att påminna om 

att de alla var där av samma skäl, att de gillar en och samma sak: ”Vi älskar musik, det är där-

för vi är här!” 
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Stina menar att eleverna som går på musikinriktningen passar väldigt bra tillsammans och har 

väldigt roligt, tack vare att de har musiken som gemensam nämnare.  

    Hon tycker också att hon utvecklas som musiker av att spela i en ensemble, bl. a. när det 

gäller ansvarstagande och att jobba med sångstämmor. Stina berättar om en tidigare ensemble 

som hon var med i. Då var de tre sångerskor, men de andra två dök sällan upp. Det gjorde att 

Stina lärde sig en hel del, bl. a. att arbeta med ”call and response” både på sina ”InSå-

lektioner” (de individuella sånglektionerna) och på ensemblen.  

    Stina betonar också att hon gillar kontinuitet och att det känns bäst att ha en och samma 

lärare i de olika ensemblegrupperna. Hon berättar också att hon helst har en ensemblelärare 

som delar hennes musiksmak. I vissa fall har hon haft en ensemblelärare som har haft en an-

nan inriktning när det gäller musikstilen. Att sjunga i olika musikstilar, däribland några hon 

inte gillar, har ändå bidragit till hennes utveckling.  

    När det gäller frågan om hennes gehör har utvecklats, berättar hon att det har blivit bättre 

av ensembleundervisningen. Stina berättar om att hon hade en ”GeMu-kurs” (Gehör- och Mu-

siklära) där läraren frågade efter vilket ackord som spelades i ett musikexempel. Då frågade 

läraren Stina istället för att kanske fråga gitarristen som spelar ett ackordinstrument. Stina 

kunde exempelvis höra när en gitarr var lite ostämd, ”utan att någon annan hörde det” som 

hon uppfattade det. Hon menar att hon blev mer och mer noggrann, i och med att hennes ge-

hör ”sattes igång”: 

 
När jag väl sätter igång mitt öra så blir jag riktigt… alltså, jag blir en riktig perfektionist. Det är så, allt ska vara 

perfekt… (utdrag ur intervju med Stina, oktober 2011) 

 

Även om hon uppfattar sitt gehör som välutvecklat, säger hon också att det är olika från gång 

till gång. Ibland, t.ex. under en sånglektion, kan hon tveka på om hon sjunger falskt eller inte. 

Ibland hör hon det mer, ibland hör hon det mindre. 

    När jag frågar henne om hon brukar lyssna efter samspelet när hon lyssnar på andra en-

sembler, svarar hon att hon ibland är lite kritisk när hon lyssnar men när hon själv sjunger 

med sin ensemble, kopplar hon bort sitt ”kritiska öra”. Hon medger att hon är ganska kritisk 

mot andra som spelar, men hon betonar också att om hon hör något väldigt bra talar hon om 

det direkt.  

    Stina upplever inte att ensemblespelet har gett henne någon större genrebredd eller känne-

dom kring olika musikstilar. Hon tycker att hon får mer av det på de individuella sånglektio-

nerna. När hon hade en vikarie för hennes ordinarie sångpedagog, fick hon fem-sex låtar att 
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öva på, alla i olika genrer – bl. a rock, musikal och funk. Stina menar att hon har sjungit inom 

de flesta olika stilar, men känner att hon helst håller på med pop och rock.  

 

Informant 3 - Robert 

Robert spelar i samma ensemble som Kalle och Stina, och har spelat gitarr i ensemblen i ett 

och ett halvt års tid. Han tycker att erfarenheten har gjort honom säkrare i sig själv och att 

spela tillsammans med andra. Robert menar också att hans erfarenheter i gitarrspel, också blir 

starkare tack vare att han får spela samma instrument både på de individuella lektionerna och i 

ensemblen: 

 
Innan gick man ju i grundskolan. Då kunde jag t.ex. inte improvisera ett solo i en a-mollpenta, eller vilken skala 

som helst, och det kan jag ju nu. (utdrag ur intervju med Robert, i oktober 2011) 

 

Han upplever också att hans självförtroende och tillit till sig själv har blivit bättre. Robert sä-

ger också att det gäller att ”komma överens med gitarren”. 

    Robert tror att han i framtiden kommer att ha glädje av att ha spelat med andra. Han tar 

med sig att han har haft mycket kul i olika ensemblesammanhang. Men han menar också att 

det beror på hur man har upplevt ensemblelektionerna: 

 
Om man hade haft en ensemble där alla var borta hela tiden, och du inte fick göra någonting, då tror jag att man 

hade tagit med sig att ensemble var ett tråkigt ämne. (utdrag ur intervju med Robert, oktober 2011) 

 

Robert betonar också att om man är ny i en ensemble så känner man kanske inte de andra i 

gruppen och att det i början kan vara lite svårt att spela ihop innan man vet hur de andra fun-

gerar: 
 

Även nu kan det vara så att du kommer in helt ny i en ensemble, och inte vet hur de andra fungerar. Men efter 

några veckor så vet man hur… det är som ett fotbollslag, man måste lära sig att spela tillsammans. (utdrag ur 

intervju med Robert, oktober 2011) 

 

    Robert upplever att han som musiker har utvecklats av ensemblespelet. Han lyfter fram hur 

han kan sitta med gitarren och lära sig någonting. Sedan, när han testar det specifika momen-

tet på en ensembletimme, får han bekräftat för sig själv att han kan det. Han känner också att 

han kan ”ta med sig” det som han lär sig på de individuella gitarrlektionerna, till ensemblen.  
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Tack vare att ensemblerna spelar upp på någon skolkonsert emellanåt, får han också en chans 

att spela inför publik, vilket också är en bra erfarenhet. Robert menar också att man i gruppen 

har ett kollektivt ansvar, att alla lär sig sina saker i låtarna osv.  

    Vidare berättar han om hur hans gehör har utvecklats genom ensemblespelet. När han bör-

jade spela tyckte han att det var svårt eller nästan omöjligt att lära sig en låt på gehör. Idag är 

det skillnad, och samma process går lättare. Robert berättar också att han snabbt hör om nå-

gon i gruppen spelar fel. Han säger också att han allt mer lär sig att ”känna igen” olika tonar-

ter: 

 
Har man spelat just en ton mycket, så tror jag också det kan bli så att den sitter kvar lite… så att du… Om du 

kort hör någonting, så kan du tänka, aha, det är den tonen. (utdrag ur intervju med Robert, oktober 2011) 

 

   Jag ställde en följdfråga till honom, om han upplever att han har lättare för att planka pop- 

och rocklåtar, tack vare att ha spelat olika låtar i ensemblen. Hans svar blev att han har lättare 

för det nuförtiden. Ofta sitter han hemma först, med gitarren, och testar. Om det blir för svårt 

letar han upp en tabulatur på den aktuella låten, om det finns en sådan. 

    På frågan om samspel och att ensemblemedlemmarna lyssnar på varandra, svarar han att 

det nästan är det första som han lyssnar efter. Han tycker också att ensemblespelet har gett 

honom en större genrebredd och en bredare kännedom kring olika musikstilar. Men framför-

allt har det gett honom en större vilja att spela lite fler musikstilar. Från början lyssnade Ro-

bert nästan uteslutande på metal eller rock: 
 

Från början var det rock, men sedan gick det vidare till tyngre och tyngre… [musik] men nu kan jag även tänka 

mig, till exempel, att spela jazz. Soul och funk tycker jag är skitkul att spela, dock inte för mycket, för vissa 

ensembler jag har haft har det bara varit det hela tiden. (utdrag ur intervju med Robert, 2011) 

 

Robert menar också att det är en bra egenskap hos en musiker, att kunna spela i alla möjliga 

stilar. Sedan han började på gymnasiet och i en ensemblegrupp, har han blivit mer öppen inför 

att spela olika musikstilar.  

 

Informant 4 - Åsa 

Åsa går i årskurs 2 och har sjungit i ensemble i lite mer än ett år. Hon nämner ganska tidigt i 

intervjun att hon känner hur ensemblespelet bidrar till hennes musikaliska utveckling. Åsa 

tycker att ensemblelektionerna är roliga och menar att hon kan ha nytta och glädje av de erfa-

renheterna i framtiden. Hon tar upp att om man vill bli musiker, så måste man kunna spela 
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eller sjunga tillsammans med andra. Man ska kunna mötas, komma från olika håll och kunna 

samarbeta som en grupp. Jag frågar henne om hon menar att medlemmarna i gruppen måste 

ha förmågan att ”styra upp” det som ska göras. Hon svarade: 

 
Vi säger att, om man spelar med en ensemble där man inte har någon direkt ledare utan alla bara kör tillsam-

mans, då gäller det ju dels att man tar hänsyn till varandra och lyssnar på varandra. Men samtidigt måste man ha 

någon som är drivande i det. (utdrag ur intervju med Åsa, oktober 2011) 

 

Hon tycker att det är viktigt att en ensemble har en tydlig ledare. Åsa menar också att man 

som ensemblemedlem bör kunna komma med förslag på olika musikaliska förbättringar. 

    Hon tror också att hon i framtida situationer kommer att ha glädje av ensemblespelet. Åsa 

upplever, precis som de andra tre informanterna, att hon utvecklas som musiker tack vare en-

semblespelet. Hon lyfter dock fram att den största musikaliska utvecklingen sker på de indivi-

duella sånglektionerna, men att hon säkert också utvecklas på ensemblelektionerna. Under de 

lektionerna har hon bland annat lärt sig att hitta sångstämmor. 

    Åsa tycker även att hennes gehör har påverkats i positiv mening i och med ensemblespelet. 

Hon betonar att man som ensemblemedlem måste kunna höra de olika instrumenten i ljudbil-

den. Jag ställde då en följdfråga, om hon lyssnar på musik på ett annat sätt eller om hon nu-

mera har lättare att planka låtar osv. Då svarade hon att det mycket möjligt kunde vara så. 

Hon upplever att hon har börjat lyssna på musik på ett annat sätt, sedan hon började på det 

estetiska programmet och musikinriktningen. Åsa upplever att hon ibland lyssnar efter speci-

fika saker i låtarna. 

    På frågan om hon lyssnar på samspelet när hon hör andra ensemblegrupper spela, svarade 

hon så här: 

 
För att kunna lyssna på musik och höra att det verkligen är bra, då måste man känna att bandmedlemmarna, eller 

vad man ska säga, trivs med att spela tillsammans. Det hörs liksom när folk är ”anti”, eller vad man ska säga. Så 

jag tycker att det måste finnas ett bra samarbete inom gruppen, så att det ska bli ett bra resultat helt enkelt. (ut-

drag ur intervju med Åsa, oktober 2011) 

 

    Åsa upplever att ensemblespelet har gett henne en större genrebredd och utökad kunskap 

kring olika stilar. Hon beskriver hur de spelar i s.k. ”genreblock”, där lärarna bestämmer vil-

ken genre ensemblen ska jobba med under ett bestämt antal veckor.  

De har bland annat spelat 1960- och 70-talsmusik, musik från 80-talet, rock och jazz. Åsa 

tycker det är kul att få testa på olika genrer. 
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5.2 Elevernas syn på ensemblegruppens inställning och hur det påverkar 

resultatet 
Den här delen av resultatkapitlet redovisar hur eleverna i studien upplever att gruppens in-

ställning till arbetet påverkar det musikaliska resultatet i ensemblen. 

 

Informant 1 - Kalle 

Kalle tycker definitivt att det är roligare att spela om alla i gruppen engagerar sig i låten. Han 

menar att det inte blir så roligt att lyssna på om medlemmarna i gruppen inte visar något in-

tresse. Kalle har erfarenhet av att ha spelat i grupper, där de andra i gruppen inte har gjort sina 

läxor. Då är det lätt att komma av sig eller att spela fel, om man inte har övat. Då blir det trå-

kigt att spela den låten, menar Kalle. Hans erfarenhet är också att om alla i gruppen är positivt 

inställda till låten man ska jobba med, då blir resultatet oftast väldigt bra. Som exempel berät-

tar han om ett tillfälle, när de skulle spela ”Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band” med The 

Beatles. Både läraren och två elever i ensemblegruppen var riktiga beatlesfans, vilket gjorde 

att de kunde visa de andra i gruppen hur den skulle spelas. Kalle hade en entusiastisk inställ-

ning till arbetet, resultatet blev enligt honom väldigt bra. Han tycker att det är viktigt att de 

som ”kan” låten sedan innan har en hjälpsam inställning till de andra i gruppen. 

 

Informant 2 - Stina 

Stina menar att om alla i ensemblen kommer till lektionen med inställningen att ”det här blir 

tråkigt”, då blir det inte en rolig lektion. Om gruppens medlemmar istället går in för uppgiften 

med en positiv inställning och kanske skämtar med varandra – då bidrar det till att det blir en 

mycket roligare lektion. Hon lyfter också fram att låtarna, d.v.s. materialet till lektionen också 

påverkar resultatet. Att man helt enkelt trivs med de låtar man ska jobba med. Enligt Åsa är 

det ofta valet av låt som kan ”dra ner” ett ämne som hon tycker mycket om i övrigt. Hennes 

åsikt är att låtvalet påverkar det musikaliska resultatet mer än gruppens gemensamma inställ-

ning till arbetet: ”man blir mycket mer motiverad när man spelar musik som man själv tycker 

är rolig att sjunga och spela.” 

 

Informant 3 - Robert 

Robert menar att om man har en ensemblemedlem som kommer till lektionen och ofta är sur 

och på dåligt humör, så drar det automatiskt ner stämningen i hela gruppen. Det skulle påver-
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ka resultatet på ett negativt sätt: ”om han är sur varenda lektion, så kommer han förmodligen 

att vara sur när man ska spela en spelning också.” Han tycker också att de flesta som går på 

musikinriktningen gör det av en speciell anledning, nämligen att de har ett stort musikintresse 

och tycker att det är roligt. 

 

Informant 4 - Åsa 

Åsa tycker också att gruppens gemensamma inställning till arbetet påverkar det färdiga musi-

kaliska resultatet. Hon beskriver en tidigare ensemblesituation där alla i gruppen var väldigt 

engagerade. Just då spelade de låtar av The Beatles och många i ensemblen gillade den musi-

ken. Åsa berättar om hur de har spelat några låtar som alla inte hade hört tidigare. Det påver-

kade resultatet, och det lät inte lika bra som när de spelade Beatleslåtarna. Hon tycker också 

att man som ensemblemedlem måste utvecklas tillsammans med musiken.  

Åsa tycker att gruppens inställning till arbetet påverkar resultatet mer än vad låtvalet gör. Om 

man har en tråkig inställning till allting blir det tråkigt, även om man ska spela en glad låt. 

 

5.3 Ensemble som lärandesituation 
I denna tredje del av resultatkapitlet redovisar jag vad eleverna tycker är speciellt med att spe-

la i en ensemble, hur de upplever skillnaden mellan ensemblespel och enskild instrumentalun-

dervisning samt hur de känner inför improvisation i en ensemblesituation.  

 

Informant 1 - Kalle 

Kalle tycker att det som är speciellt med just ensemblespel, är att han får lära sig låtar som 

han själv inte har valt. Eftersom skolan jobbar i olika ”genreblock” får eleverna fördjupa sig i 

olika stilar. På frågan om han lär sig något på ensemblelektionerna, som han inte lär sig på de 

enskilda lektionerna, svarade han: ”Det är väl det att man gör någonting för gruppen och man 

lär sig det som är i originallåten, till exempel.” 

    Kalle upplever att de enskilda lektionerna innehåller fler läxor med bl.a. teknikövningar 

mer än hela låtar, jämfört med ensemblelektionerna. 

    Han känner sig inte alltid bekväm med att improvisera på trummorna i en ensemblesitua-

tion. Kalle menar att det varierar från gång till gång, och kan bero på om man känner sig be-

kväm med alla i gruppen. Om det är någon i gruppen som man kanske inte riktigt kommer 

överens med, kan det bli jobbigt att försöka göra ett solo. Kalle lyfter också fram att om någon 
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i gruppen är ”perfektionist” känns det inte så trevligt. ”Man kan redan se på honom eller hen-

ne vad de tänker när man ska göra sitt solo. Sådant kan ju vara lite jobbigt.”  

 

Informant 2 - Stina 

Stina tycker att ensemble är ett roligt ämne. Hon lyfter specifikt fram känslan av att vara ett 

helt band, och att man på ensemblelektionerna kan göra en hel del kul. Stina tycker det speci-

ella med ensemble är att ”man kan göra vad man vill, för man har allt man behöver.” När hon 

jämför ensemblelektionerna med de enskilda instrumentallektionerna, tycker hon att ensemb-

len innebär ett större ansvarstagande. Som exempel ger hon sångarnas roll. Hon menar att 

sångarna har ett större ansvar för sin egen insats: 

 
När jag har sånglektion, så sitter min sånglärare… [visar hur läraren talar om när insatsen börjar], så jag behöver 

inte tänka på det. Det enda jag behöver tänka på är liksom att sjunga. 

 

    Stina tycker också att det är stora skillnader i undervisningsmiljön, mellan ensemblen och 

de enskilda sånglektionerna. Hon beskriver det som ”lite mer kalabalik på ensemblen” och ger 

som exempel en typisk situation när trummisen, gitarristen, och basisten spelar eller övar på 

olika saker samtidigt som sångarna testar ljudet i mickarna osv. Stina menar att det är svårt att 

åstadkomma den ljudnivån på hennes enskilda sånglektioner. 

    När det gäller improvisation är inte Stina så van vid det, men hon tycker det är väldigt ro-

ligt. Hon har bland annat provat på tekniken ”call and response” i ensemblesammanhang.  

 

Informant 3 - Robert 

Robert tycker att det speciella med ensemblelektionerna är att han får spela i sammanhang 

som han inte har gjort tidigare. Han berättar att han valde estetiska programmet mycket för att 

han ville syssla med det estetiska, då framförallt musiken. Robert lyfter fram att han får chans 

att träffa nya människor och spela med dem. Mycket av det som han lär sig på de enskilda 

gitarrlektionerna, kan han ta med sig till ensembleundervisningen. Ibland lär han sig nya saker 

på gitarren under ensemblelektionerna som han gärna tar vara på inför framtiden. 

    Robert upplever skillnaden mellan ensemblen och de enskilda gitarrlektionerna framförallt 

som att det är mer eget ansvar på de enskilda lektionerna. Han lyfter fram ensemblegruppens 

ansvar som en viktig skillnad och att alla gemensamt måste prestera, det räcker alltså inte med 

att en i gruppen gör det. 
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    När det gäller improvisation i ensemblesammanhang, ser Robert inga större nackdelar med 

det. Han betonar att det är en utmaning som man ger till sig själv, man bekräftar för sig själv 

att man kan saker och ting. Han berättar hur han tidigare tyckte det var svårt att improvisera 

med gitarren, men att det numera går mycket bättre. Oftast väljer han att improvisera över den 

joniska skalan (durskalan) eller den mollpentatoniska skalan. 

 

Informant 4 - Åsa 
Åsa tycker att det speciella med att spela i en ensemble, är samarbetet och att alla är beroende 

av varandra. Hon betonar vikten av att alla är delaktiga i arbetet och hur det direkt märks om 

de inte är det. Alla bör komma på alla lektioner och göra sitt bästa, anser hon. Åsa tycker ock-

så att det ska bli en bra helhet och att ensemblen har en stark och viktig gruppfunktion. 

    När hon jämför ensemblelektionerna med de enskilda lektionerna, tycker hon att man ut-

vecklar ett tålamod för varandra. Det kan t.ex. handla om att låta någon i gruppen öva på en 

specifik detalj. Åsa tycker framförallt att hon lär sig att samarbeta, att ha tålamod och att kun-

na jobba tillsammans med andra. 

    Åsa tycker att skillnaden mellan ensemblespelet och hennes enskilda sånglektioner, fram-

förallt består i att hon på de enskilda kan vara med och påverka vad hon vill spela eller sjunga. 

Hon menar att man i ensemblesammanhang måste ta hänsyn till varandras åsikter och önske-

mål. Men i de allra flesta fall är det läraren som väljer vilka låtar som man ska jobba med. 

    Åsa känner sig relativt bekväm med att improvisera i ensemblesammanhang. När hon först 

provade på att improvisera, var hon lite obekväm med det – mest för att hon inte riktigt kände 

alla i gruppen. Numera känner hon de andra lite bättre, och litar mer på sin egen förmåga. Åsa 

betonar hur viktigt det är att medlemmarna i ensemblen lyssnar på varandra, framförallt när 

någon ska improvisera fram ett solo. 

 

 

5.4 Sammanfattning av studiens resultat 
När jag har tittat på de intervjuade elevernas svar, skiljer de sig på några punkter men stäm-

mer överens på desto fler sätt. Samtliga informanter tyckte att det är både roligt och givande 

att spela tillsammans med andra i en ensemble. Samtliga upplevde också att de kommer ha 

nytta av ensemblespel i framtiden, genom erfarenheterna de har skaffat sig hittills. Ingen av 

eleverna uppgav att de inte utvecklas musikaliskt av ensemblespelet. Alla fyra elever tyckte 

också att deras gehör har utvecklats och blivit bättre av ensemblespelet. Åsa uppgav att hon 
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lyssnar på musik på ett annorlunda sätt sedan hon började sjunga i en ensemble. Hon har blivit 

mer medveten om vad varje enskilt instrument gör för helheten. 

 

• Alla fyra elever upplevde att inställningen hos ensemblemedlemmarna är viktig och 

direkt avgörande för hur arbetet bedrivs och hur resultatet blir. Engagemang hos ele-

verna och en positiv inställning lyftes fram som viktiga egenskaper för ett välfunge-

rande ensemblespel. De två sångerskorna Stina och Åsa, poängterade båda två att en-

semblespelet hade lärt dem hur viktigt det är med ansvarstagande i en grupp. Robert 

uppgav också att ett ökat ansvarstagande hos ensemblemedlemmarna skiljde undervis-

ningen från enskilda lektioner. Åsa framhöll också att det var viktigt med ett bra sam-

arbete i ensemblen och att alla är beroende av varandra. En viktig del i hennes lärande 

var att hon utvecklade ett ökat tålamod gentemot de övriga i ensemblen.  

 

• När det gäller frågan om elevernas kännedom kring olika musikstilar och en ökad gen-

rebredd, gav tre av fyra elever liknande svar. Både Stina och Åsa har under ensemble-

lektionerna jobbat med att lära sig nya sångstämmor. Stina upplevde däremot att en-

semblespelet inte hade gett henne någon större genrebredd, hennes uppfattning var att 

den utvecklingen var större under de enskilda instrumentallektionerna. Åsa upplevde 

att hennes musikaliska utveckling var störst genom de enskilda sånglektionerna men 

att hon även utvecklades musikaliskt genom ensemblespelet. Kalle lyfte specifikt fram 

att han i en ensemble får spela låtar, som han själv inte har valt. Han upplevde att en-

semblelektionerna innehöll färre läxor än de enskilda lektionerna. En positiv faktor i 

Roberts lärande var att han kunde överföra kunskaperna från de individuella gitarrlek-

tionerna till ensemblelektionerna. 

 

• Stina, Robert och Åsa uppgav att de tycker improvisation i ensemblesammanhang är 

ett roligt inslag. Kalle upplevde att han inte kände sig så bekväm med att improvisera 

och att det hade med dynamiken i gruppen att göra.     
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6. Resultatdiskussion 
 
 
När jag inledde det här arbetet formulerade jag två frågeställningar: 
 
Hur ser gymnasieelever som går ett estetiskt program på sin musikaliska utveckling i ämnet 

ensemblespel? 

 

Upplever eleverna några skillnader i det musikaliska lärandet vid olika undervisningssitua-

tioner? 

 
Vad har min studie visat? 

 

Studien visar att de fyra elever som deltog i min undersökning till större delen hade positiva 

erfarenheter och upplevelser av ensembleämnet. Resultaten ger en relativt enhetlig bild av 

ensembleämnet som givande och att man som musiker eller musikelev ofta har glädje av att 

ha spelat tillsammans med andra. Det är intressant hur alla fyra elever upplever att de har ut-

vecklats musikaliskt av ensemblespelet. Som blivande musiklärare är det givetvis positivt att 

se hur elever upplever att deras gehör förbättras genom ensemblespel och att samspelet med 

andra musiker och musikintresserade ger dem bra erfarenheter. Åsa uppgav att hon har börjat 

lyssna på musik på ett annorlunda sätt sedan hon började i en ensemble. Bland annat uppgav 

Åsa att hon blivit mer medveten om vad varje instrument i ett band eller en ensemble gör för 

den musikaliska helheten. Jag kan själv känna igen mig i det sättet att tänka, när det gäller 

musiklyssning. 

    Samtidigt får man inte glömma att kritiskt fundera kring resultaten. Hade mina forsknings-

resultat sett annorlunda ut om undersökningen hade gjorts på ett annorlunda vis? Nu blev det 

så att könsfördelningen bland mina informanter var två killar och två tjejer. I rollen som fors-

kare kan man ställa sig frågan om resultatet hade blivit ett annat, om jag bara hade frågat kil-

lar eller enbart tjejer.  

    När det gäller mina resultats validitet och reliabilitet, upplever jag att min studie ger en 

möjlig bild av ensembleundervisningen på gymnasiets estetiska program. Min studie visar 

vilka uppfattningar som fyra gymnasieelever har kring ensemblespel och musikaliskt lärande i 

den kontext som deras studier och vardagsliv utgör, men ger naturligtvis inte någon generell 

beskrivning av hur hundratals andra musikelever ser på ensembleämnet i gymnasieskolan. Jag 
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har strävat efter att på ett begripligt sätt skildra gymnasieelevernas uppfattningar kring en-

sembleämnet. Som Kvale och Brinkmann (2010) beskriver åsyftar reliabilitet i kvalitativa 

studier hur tillförlitliga forskningsresultaten är. Min ambition har varit att mina resultat ska 

vara såväl valida som tillförlitliga.   

 

Elevernas syn på genrebredd och skillnader i musikaliskt lärande 

 

Stina uppgav att hon inte tyckte att ensemblespelet hade gett henne någon större genrebredd. 

Så även om mina resultat till övervägande del pekar på ”positiv musikalisk utveckling” hos 

eleverna som deltog i min studie, måste jag förhålla mig till hela den bild som resultaten ger 

av ämnet ensemble. Det är med andra ord inte givet att ensembleämnet bara innebär positiva 

upplevelser för dem som spelar, eller att alla tycker likadant.   

    När det gäller huruvida eleverna uppfattade skillnader i själva lärandet mellan olika under-

visningssituationer, visar min studie att eleverna ser ensembleundervisningen som mer an-

svarskrävande, att alla samarbetar och att det också ges tillfälle att spela i nya sammanhang. 

Robert uppgav bland annat att han kunde överföra kunskaperna från de enskilda lektionerna 

till ensemblelektionerna. Det är något som säkert många lärare tycker är positivt.  

    Karlsson (2002) skrev i sin studie om hur gymnasieelever borde ha ett genremässigt breda-

re musikutövande under sin gymnasietid än vad de tidigare haft. I hennes studie framkom att 

det inte alltid var så. Karlssons resultat överensstämmer med dem som framkom i min under-

sökning. I min undersökning tyckte tre av fyra elever att de hade fått ökade kunskaper om 

olika genrer, och en elev upplevde (som jag tidigare nämnde) att genrebredden inte utveckla-

des av ensemblespelet.  

    Min uppfattning är att ensemblelärarens egen musiksmak och musikaliska inriktning, gans-

ka starkt påverkar undervisningsinnehållet, även om man som lärare naturligtvis bör följa den 

nationella kursplan som är bestämd i ensembleämnet när det gäller vilket innehåll som måste 

finnas med i undervisningen. Mycket av ensembleundervisningen idag kretsar kring pop- och 

rockmusik om det inte är uttalat att man arbetar med jazz, funk eller soul. Ofta väver läraren 

in sådana stilar i begreppet pop/rock. 
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Roller, normer och ensemblens gruppfunktion 

 

Green (2001) skriver om hur kända band ofta har upplevt konflikter eller problem i relatio-

nerna inom gruppen. Detta kan också direkt översättas till skolans värld, där det inte alltid 

fungerar helt problemfritt i en grupp, t.ex. i en ensemble. I min intervjustudie framkom hur 

eleverna tyckte att ensemblegruppens inställning till arbetet var viktig för det musikaliska 

resultatet. I studien som Green gjorde visade det sig att unga musiker ofta tyckte det var vik-

tigt med bra relationer inom gruppen. Med andra ord överensstämde även det med mina resul-

tat. Jag tror att det finns relativt få personer som inte skulle hålla med om att goda relationer 

inom ensemblegruppen är viktigt för att nå ett välfungerande musicerande och en bra under-

visningsmiljö. 

    Johansson (2010) beskriver i sin bok definitionen av en grupp. I definitionen nämns bland 

annat att man i en grupp är ömsesidigt beroende av varandra och strävar mot samma mål. Min 

uppfattning är att den definitionen verkligen stämmer väl överens med hur det ser ut i en en-

semble på gymnasiet. Exempelvis överensstämmer det med Åsas uppfattning, eftersom hon 

pekade på hur viktigt det var att samarbeta inom gruppen och att gruppmedlemmarna är bero-

ende av varandra. Samtliga elever i min studie hade ett synsätt på ensemblegruppens inställ-

ning som väl överensstämmer med det s.k. stödjande klimatet som beskrivs i Johansson 

(2010). 

    I Zimmerman Nilssons (2009) avhandling undersöktes hur instrumental- och ensemblelära-

re valde sitt undervisningsinnehåll. Enligt Zimmerman Nilsson (2009) skapade elevernas för-

mågor undervisningens innehåll och lärarens sätt att se på det, samtidigt som undervisnings-

innehållet ofta anpassades i förmedlingsskedet och styrde undervisningsmetoden. 

Eleverna som deltog i min studie berättade att man på deras skola arbetade i ”genreblock”. 

Stina pekade på hur hon vid en del tillfällen hade haft en ensemblelärare som inte delade hen-

nes musiksmak. Hon tyckte också att det fungerade bäst när ensemblelärarens undervisnings-

innehåll var ett sådant som hon kunde relatera till, en musikstil som låg närmare hennes prefe-

renser. 

    I Hultbergs (2009) artikel beskrivs hur det är en väsentlig uppgift för forskare i musikpeda-

gogik att undersöka musikaliskt lärande. Hultberg (2009) beskrev också hur forskare kan bi-

dra till ökad förståelse av området genom att begreppsliggöra processer och förhållningssätt 

som är väsentliga i individers musikaliska lärande. Detta har jag försökt att relatera till när jag 

har gjort min undersökning, även om jag själv inte är forskare inom musikpedagogik. Men i 



 

24 

egenskap av musiklärarstudent och författare till en kvalitativ studie av den här typen, har jag 

försökt ta reda på mer om det musikaliska lärandet hos individer. 

    Maltén (1992) gav en socialpsykologisk synvinkel på begreppen normer och roller. Enligt 

Maltén (1992) kan normer ofta vara oskrivna. Normer beskrevs som de krav och förväntning-

ar som vår omgivning ställer på oss. I min studie tyckte samtliga elever att gruppens inställ-

ning till arbetet var viktig och att samarbete inom gruppen krävdes för ett bra resultat. Med 

andra ord är det några av de normer som fanns i deras ensembler. Vidare definierar Maltén 

(1992) hur roller uppstår ur de förväntningar och krav som omgivningen tillskriver en viss 

uppgift eller befattning och hur rollen också skapar förväntningar på den person som innehar 

den. Att improvisera på sitt instrument i en ensemblesituation kan vara en sådan uppgift. I 

studien uppgav bl.a. trummisen Kalle att han inte alltid kände sig bekväm i rollen som impro-

visatör. I det fallet kunde det röra sig om att han kanske inte kom överens med alla eller att 

han inte kände sig säker på att han var accepterad fullt ut i gruppen. 

    Strandberg (2008) hänvisar i sin bok till Vygotskijs tankar kring lärande och skriver bland 

annat om hur den kraftfullaste källan till utveckling och lärande sker i den interaktionella mil-

jön. I mina resultat framkom bland annat hur Stina tyckte det bästa med ensemblespelet var 

känslan av att vara ett helt band. Tillgången till andra människor nämns som en viktig faktor i 

Strandberg (2008) och kan kopplas samman med vad Stina uttrycker. Vygotskijs variant, ”ut-

vecklingens allmänna lag”, alltså att utvecklingen sker i två faser - först på social nivå i sam- 

spel med andra och sedan igen på individuell nivå - är intressant i förhållande till vad eleverna 

i min studie tyckte. Utifrån resultaten studien kan man ana att utvecklingen kan gå antingen i 

ena eller andra riktningen. Det mest uttalade exemplet var hur Robert tyckte att han kunde 

överföra kunskaperna som han fick från de individuella gitarrlektionerna, till ensemblelektio-

nerna.                         
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7. Slutsatser 
 
Arbetet med den här uppsatsen har gett mig en intressant inblick i hur gymnasieelever upple-

ver musikundervisningen på gymnasiet idag. Slutsatserna som jag drar av min studie är att 

ensembleämnet är viktigt för dem som studerar musik och att man där kan få tillfälle att spela 

i sammanhang som man inte hade gjort tidigare. För mig, som blivande musiklärare för 

grundskolan och gymnasiet, känns ämnet viktigt att studera eftersom att jag med stor sanno-

likhet kommer att leda en ensemble i mitt framtida yrke. Och vad kan ge en bättre inblick i 

ämnet än att studera verkligheten och uppfattningarna hos eleverna själva? När jag sedan 

kommer ut i arbetslivet kommer jag att kunna ”studera” ämnet ensemble ännu närmare, efter-

som det då blir en del av det vardagliga arbetet som musiklärare.   

    För mig som blivande ensemblelärare är det glädjande att de elever som deltog i intervjun, 

tyckte att ensemble var ett roligt ämne. Det var också intressant att alla fyra informanter upp-

levde att de utvecklades musikaliskt av att spela tillsammans med andra och att gehöret på-

verkades i positiv mening. Eftersom att jag själv har spelat en hel del i olika ensemblesam-

manhang genom åren kan jag också känna igen mig i vissa av svaren som framkom i studien. 

Bland annat har jag själv tyckt att ensemblespelet har gett mig en större genrebredd och nya 

kunskaper om olika musikstilar. 

    De nya tankar som har väckts hos mig under det här arbetets gång, är att musikaliskt läran-

de är ett brett ämnesområde som kan studeras ur många perspektiv. Det skulle exempelvis 

vara intressant att forska kring ensembleämnet i skolan utifrån ett genusperspektiv, att under-

söka attityder till ensembleämnet hos killar och tjejer. Det skulle också vara intressant att ta 

reda på hur elever på högstadiet ser på ämnet ensemble. Alla de kunskaper och erfarenheter 

som det här examensarbetet har gett mig, tar jag med mig i min framtida yrkesroll som lärare.  
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9. Bilagor 
 
 
Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till examensarbetet 
 
 
Syftet med min uppsats är att undersöka vilken uppfattning musikelever, på gymnasiets este-
tiska program, har kring sitt musikaliska lärande och hur de utvecklas genom att spela till-
sammans med andra. 
 
1. Kan du berätta för mig vad du tycker är speciellt med att spela eller sjunga i en ensemble?  
 
(Om du jämför med InSå-undervisningen, lär du dig något i ensemblesammanhang som du 
inte lär dig på de enskilda lektionerna?) 
 
2. Hur upplever du skillnaden mellan ensemblespel och enskild instrumentalundervisning? 
 
3. Hur skulle du bedöma din erfarenhet av ensemblespel? 
 
4. På vilket sätt kan du ha nytta och glädje av att spela och att ha spelat tillsammans med 
andra? 
 
5. Tycker du att du, som musiker, utvecklas av ensemblespel och i så fall på vilket sätt? 
 
6. Tror du att ditt gehör har påverkats genom att ha ensembleundervisning? 
I så fall – på vilket sätt? 
 
7. I en ensemble är det viktigt med bra samspel och att man lyssnar på varandra. 
Lyssnar du efter sådana kvaliteter när du hör andra spela? 
 
8. Upplever du att ensemblespelet har gett dig en större genrebredd/kännedom kring olika 
musikstilar? 
 
9. Hur känner du inför att improvisera på ditt instrument i en ensemblesituation? 
 
10. Tror du att ensemblegruppens sammansättning och gemensamma inställning till lektioner-
na påverkar det musikaliska resultatet? På vilket sätt? 
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Bilaga 2 
 
Information till dig som deltar i intervjun 
 
Malmö 2011-10-16 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Fredrik Malesjö och jag studerar till musiklärare på Musikhögskolan i Malmö. 
Inom ramen för min lärarutbildning arbetar jag nu med mitt examensarbete (C-uppsats) som 
handlar om ensemblespel på gymnasiets estetiska program och elevers synsätt på sitt musika-
liska lärande m.m. Intervjustudien innebär att jag intervjuar 3-4 gymnasieelever som studerar 
inriktningen musik. Materialet kommer jag att använda i min uppsats. 
 
I redovisningen från intervjuerna kommer elevernas namn eller skola inte att nämnas. Finge-
rade namn eller koder används istället. Grundmaterialet (intervjuerna) kommer inte att spridas 
vidare. Det är till enbart för mig, men kan komma att granskas av handledare, examinator 
eller andra forskare. 
 
Vänliga hälsningar 
Fredrik Malesjö, studerande  
Musiklärarutbildningen, Musikhögskolan i Malmö 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag är myndig (är 18 år eller äldre) och har tagit del av informationen ovan. 
 
 
Underskrift __________________________________________________ 
 
Namnförtydligande ____________________________________________ 
 
 
Jag är under 18 år och därför har min målsman godkänt min medverkan enligt ovan. 
 
 
Underskrift (målsman) ________________________________________________ 
 
Namnförtydligande ___________________________________________________ 
 


