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Sammanfattning 

Titel 

”Vi ses igen om en kvart!” 

- En kartläggning av hur musiklärare på gymnasiets estetiska program handleder 

sångelever i  ensembleundervisningen. 

Författare 

Mimi Terris 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur musiklärare arbetar med sångare i 

ensembleundervisning på estetiskt gymnasium. Tidigare forskning visar på tendenser till 

att sångare får mindre undervisningstid i det gemensamma ensemblerummet, där lärare 

separerar eleverna för att instudera eller repetera i ett närliggande rum under lektionstid, 

och prioriteras senare i instuderingsföljd än instrumentalister. Studien genomfördes 

genom en enkätundersökning och resultaten har presenterats både genom numerisk 

dataanalys som redovisats i diagram, och i textanalys av motiv som grupperats efter 

tema. Resultaten visar att separation mellan sångelever och instrumentalister är ett 

vanligt tillvägagångssätt, och de kvantitativa resultaten visar att separation i större grad 

sker vid instuderingsmoment än ordinarie undervisning. Lärarnas reflektioner liknar till 

stor grad varandra, och separation av sångare och instrumentalister påverkas främst §av 

aspekter som berör nivåskillnader i gruppen, effektivitet, instrumentgruppers olika 

behov, och elevernas egna önskemål. Att belysa detta ämne skulle kunna leda till ökad 

medvetenhet vid val av metoder för att säkerställa likvärdig undervisning och mängd 

handledningstid till alla elever oavsett huvudinstrument. 

Nyckelord: Ensembleundervisning, estetiska programmet, musikpedagogik, 

gymnasium, sångare  



Abstract 

Title 

”See you in fifteen minutes!” 

- A study of how classroom ensemble teachers in upper secondary school instruct 

vocalists. 

Author 

Mimi Terris 

This study looks at how music teachers in Swedish upper secondary school classroom 

ensembles work with singers in comparison to instrumental players. Previous research 

shows a tendency for singers to receive less instruction time in the classroom ensemble, 

with teachers separating vocal from instrumental students and assigning them to an 

adjacent room to study or rehearse. The survey used closed and open questions about 

teaching methods, and sets out quantitative findings based on numerical data analysis. It 

also includes qualitative findings in the form of written reflections, processed through 

thematic content analysis grouped by common occurrences of similar wordings. This 

study indicates that the separation of vocal and instrumental students is common 

practice. The quantitative results show, however, that the frequency with which this 

happens tends to vary between individuals. The comments of teachers about their own 

methods are similar, revolving around the differences they encounter among students in 

proficiency levels, individual needs and wishes, and time pressures. The study’s 

findings could provide a useful tool for school management and teachers in selecting the 

right methods for ensuring that vocal students are given equivalent levels of teaching 

time and quality to those received by instrumental players. 

Keywords:  Classroom ensemble, music education, upper secondary school, vocalist 

student 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1. Inledning 

Jag går på gymnasiet. Jag står och övar på någonting i en annan lokal än den där alla 

andra i bandet repeterar… Jag minns att läraren hade gett mig instruktionen att titta på 

text, fundera över tolkning, skriva en stämma eller liknande, medan läraren repade med 

kompet. Det gav mig visserligen en känsla av kompetens att läraren hade tillit till min 

förmåga att lära mig själv, men också en känsla av utanförskap som även kunde 

manifesteras utanför klassrummet. Instrumentalisterna hade till exempel ett musikspråk 

som jag upplevde att jag inte hade, och när vi skulle välja vilka vi ville jobba med inför 

en ny ensemblestart, hade jag ingen bandtillhörighet, utan läraren fick pytsa ut oss 

sångare i olika grupper som hade behov av sångare på olika nivåer. En lärare under min 

verksamhetsförlagda utbildning gjorde det motsatta. Han satt bakom trummorna vid 

instuderingen av en ny låt, delade ut samma material till alla eleverna, lyssnade på låten 

med dem och spelade med. Han hade en mikrofon och efter att musiken stängts av och 

de lyssnat på den tre, fyra gånger kunde han instruera instuderingen med alla elever 

samtidigt, och sjunga låten flera gånger medan eleverna sjöng med och spelade i olika 

tempi. Det var stor fokus och alla eleverna var aktiva i instuderingen och kunde lätt 

uttrycka sina behov och be om repetition av ett moment. De kunde alla lära på olika sätt, 

läsa noter, lyssna och härma. Det var imponerande och inspirerande. Vid samtal med 

andra sångare upptäcker jag att jag inte är ensam om liknande minnen från 

gymnasietiden, tid där vi sångare förväntades vara autonoma. När jag tar upp ämnet 

med verksamma ensemblelärare inför detta arbete finns en samstämmighet kring att det 

kan vara ett problem att tillgodose alla instrumentgruppers olika behov både i 

instuderings- och repetitionssammanhang, men speciellt sångarnas. Men jag har också 

besökt en skola som på grund av detta nu provar att alltid ha en extra lärare med sång 

som huvudinstrument i varje ensemble, så att de är två lärare med olika 

kompetensområden. Detta väckte en nyfikenhet hos mig att ta reda på hur lärare i hela 

landet jobbar, hur de själva beskriver sina förutsättningar att ge alla elever likvärdig 

undervisning, och varför just sångarna verkar behöva stämrepetera och vara mer 

autonoma än andra. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Mot bakgrund av vad jag berättat i inledningen är mitt syfte att undersöka och kartlägga 

hur musiklärare i ensembleämnena på gymnasiet arbetar med sångelever i sin 

ensembleundervisning. Detta med specifikt fokus på hypoteser kring förekomster av 

separat stämrepetition för sångarna vid instudering och repetition, i skilda lokaler. 

Vidare syftar arbetet till en kartläggning av musiklärares metodval vid instudering och 

repetition med musiker och sångare.  

Syftet kan delas upp i följande frågeställningar och berör lärare i ensemble på estetiskt 

gymnasieprogram: 

1. I vilken utsträckning instuderar och repeterar sångelever musikaliskt material skilda 

från den övriga instrumentalgruppen i ensembleundervisning på det estetiska 

programmet? 

2. Vilka faktorer påverkar lärarnas val av metod i dessa situationer? 

3. Upplever lärare att sångeleverna själva uttrycker ett behov för stämrepetition och 

isåfall varför? 

1.2 Arbetets disposition 

Arbetet som inleds med en syftesbeskrivning formulerade i ett flertal frågeställningar, 

följs av en redovisning av tidigare forskning på området. Därefter beskrivs den metod 

som arbetet bygger på vari också metodiska överväganden motiveras och diskuteras. I 

metodkapitlet redovisas också hur studien genomförts och det redogörs för studiens 

validitet och reliabilitet. Resultatkapitlet redovisar insamlade data. I diskussionskapitlet 

sammankopplas tidigare forskning med studiens resultat och sammanfattningen 

presenterar vilka slutsatser som kan dras av detta. Slutligen presenteras förslag på hur 

forskningen skulle kunna tas vidare följt av en kritisk reflektion över arbetet, och 

reflektioner över hur resultaten kan tänkas tillämpas i min yrkesbana som musiklärare. 
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2. Litteratur 

I detta kapitel redovisas den litteratur som ligger till grund för diskussionskapitlet. 

Kapitlet utgörs främst av litteratur kring ensembleämnet på gymnasieskolans estetiska 

program, internationella studier av liknande ensembleundervisning, litteratur kring 

gruppdynamik, motivation, pedagogiska metoder och ensemblespel i olika former. Det 

åtföljs av en genomgång av gällande styrdokument kring valda aspekter angående 

instudering och repetition i läroplanen. 

2.1 Ensemble 

Ensemble är ett centralt ämne för gymnasieelever som läser musikprogrammet idag. 

Sammanlagt utgör ämnet 400 av de 2500 kurspoäng som krävs för att erhålla en 

gymnasieexamen (Skolverket, 2011). Asp (2015) observerar att implementeringen av 

den senaste läroplanen för gymnasiet givit ämnet en central roll i kursplanen.  

Ensemble är ett franskt ord som betyder tillsammans. Bonniers musiklexikon (2003) 

definierar begreppet som en “beteckning på en grupp musiker. Oftast är ensemblens 

stämmor solistiskt besatta, till skillnad från i en orkester eller kör” (Alexanderson & 

Junker, 2003, s.140). Skolverket motiverar betydelsen av ensembleämnet under rubriken 

Musikämnets syfte: “Samarbetsförmåga och ansvarstagande för arbete i grupp är viktigt 

i musiken. Därför ska eleverna ges möjlighet att musicera tillsammans med 

andra” (Skolverket, 2011, s.1). 

2.1.1 Deltagande och samspel 

Flera forskare har belyst vikten av de sociala aspekterna av ensembleundervisning. I 

Zimmermann Nilssons (2009) forskning verkar lärarna genom val av 

undervisningsinnehåll vilja skapa en situation där alla kan spela med, och det är viktigt 

att eleverna trivs, vilket ibland får gå före lärandemål som samspel eller konstnärlighet. 

Aspekter som musikaliskt kunnande riskerar att få en undanskymd roll i 
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undervisningen, när nivån anpassas efter eleverna. Törnquist (2006) undersöker i sin 

avhandling hur lärare arbetar med musikklasselever i grundskolan under en 

musikalproduktion. Hon kallar arbetet en praktikgemenskap, där det är själva 

deltagandet i sig som är grunden för lärandet. Hon upptäcker att lärarna samarbetar med 

eleverna i en social och konstnärlig samverkan, där handling, kommunikation och 

samspel är i centrum. Ett resultat från hennes forskning visar också att kreativt arbete 

som får lov att ta tid uppfattas som mer meningsfullt. Asp (2015) uppmärksammar i 

f okusg ruppsamta l i s i n avhand l ing a t t l ä r a rna be tona r v ik t en av 

ensembleundervisningens sociala delar, och att de sociala relationerna enligt dem är 

avgörande i undervisningen. Bergsten och Melanders (2009) C-uppsats visade genom 

intervjuer med 4 elever och 2 lärare på gymnasieelevers åsikter om ensemblelärarens 

roll:  

Elevernas syn på hur ledarskapet skall te sig i ensembleundervisningen är tydlig. De 
önskar en administrativ ensemblelärare som hjälper till med att skapa ramarna för 
arbetet i gruppen. Den sekundära uppgiften för läraren blir att hålla den konstnärliga 
styrfarten och nivån. Något som ofta ses som det primära hos just lärarna. (Bergsten & 
Melander, 2009, s.36-37)  

Från dessa intervjuer kan dessutom utläsas att sammanhållning och gruppkänsla verkar 

uppstå av sig självt i undervisningen, och att eleverna upplever lärarna som mer 

avslappnade än andra ämneslärare eftersom det känns som att det gemensamma arbetet 

står i mer centrum än målen (Bergsten & Melander, 2009). Backman Bister (2014) 

skriver i sin avhandling om lärarens utmaningar:  

Musiklärare på högstadiet och gymnasiet möter elever med ett brett spektrum av olika 
förmågor, kunskaper och behov. Enligt läroplanen förväntas lärare bemöta alla dessa 
olika elever utifrån deras olika individuella förutsättningar och att anpassa sin 
undervisning till dessa. Samtidigt skall de också följa skollagen som kräver likvärdig 
undervisning (Backman Bister, 2014, s.2). 

Både Zimmerman Nilsson (2009) och Asp (2015) tar upp aspekter som sociala och 

demokratiska förhållningssätt som eftersträvansvärda, och även styrdokumentens krav 

på individanpassad undervisning, men påpekar också risken att dessa aspekter kan ha en 

negativ påverkan på elevernas lärande.   
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2.1.2 Sångarens roll i ensembleundervisningen 

Haglund och Lindgren (2013) har studerat fem sångare i populärmusikaliska ensembler 

(generellt och ej i gymnasieundervisning) och analyserat i vilken grad sångaren 

upplever att den kan ta plats och vara lika respekterad som musikalisk röst under 

repetitionsarbete och på scen. Det som framkommer tydligast är att vokalisten är i en 

komplicerad position. Dels ges sångaren tolkningsföreträde och större ansvar för den 

sceniska framställningen, och dels står sångaren ofta tillbaka i repetitionsarbetet 

eftersom hen anses ha mindre musikteoretisk kunskap. Det bör tilläggas att denna studie 

tagits med  även om den inte gjorts på gymnasielever, eftersom tiden på gymnasiet kan 

tänkas ligga till grund för hur elevernas musikerskap ter sig i framtiden, och därför kan 

dessa resultat anses vara relevanta för studien. Björck (2011a & 2011b) anlägger i sin 

forskning, ett genusperspektiv som tillför en fördjupad förståelse av hur 

populärmusikaliska normer, som återspeglas i musikklassrummet, skapar förväntningar 

på instrumentalister att de ska positionera sig genom att höja volymen. I hennes analys 

kan musikskapande ta form genom genusstyrda beteenden som att spela starkt eller att 

sjunga försiktigt. Kvinnliga musiker och sångelever, som ofta är kvinnliga, behöver ta 

mer plats, kräva utrymme i ensemblelektionen: 

[...] volume and voice – here not only referring to vocals but also to sound/timbre and 
musical “expression” more broadly – are entangled with each other and with issues of 
power.  The challenges are, first, to summon the courage to face and tame high volume; 
second, to avoid being ignored or silenced in the competition for sounding space; and 
third, to transgress boundaries pertaining to normative feminine performance. Sound is 
thus constructed as something that has to be conquered despite feminine fear; as a 
powerful tool for domination; and as performances of normative feminine and 
masculine “voices.” (Björck, 2011b, s 110) 

Asp (2015) gör i sin avhandling en för denna studie central observation hos alla tre 

observerade musiklärare. Det visar sig att undervisning i sång ofta sker utanför 

ensemblelokalen:  

Sångrösten, eller sånglig interpretation, tas sällan upp i den observerade undervisningen 
och när lärarna styr så blir oftast de elever som sjunger hänvisade till en annan lokal för 
att lära sig hur de ska sjunga eller träna på att komma ihåg text. (Asp, 2015, s.114)  
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I vissa fall går läraren med och ger sångaren instrumentspecifik undervisning, men 

gemensamt för alla dessa observationer är att inlärningen sker i en annan lokal än resten 

av gruppen. En av observationens musiklärare ger sin dator med text och musik till sina 

elever, och de förväntas instudera textliga, musikaliska och interpretativa aspekter på 

egen hand. Asp (2015) konstaterar att denna metod används av alla musiklärare i 

studien och därmed inte kan uppfattas som kontroversiell. Eleverna verkar finna sig i 

metoden, och kommer själva tillbaka till klassrummet när de lärt sig sin del. Backman 

Bister (2014) uppmärksammar en förekommande problematik när ensembleläraren 

väljer att låta eleverna lära på egen hand. Hennes forskning lyfter fram ett exempel där 

en grupp instrumentalelever givits i uppgift att studera in en låt själva, då sångaren i 

gruppen varit sjuk. Eleverna valde då en tonart som inte passade sångaren. Då eleven 

kom tillbaka gick sången i fel tonart och eleverna valde att byta låt. En interaktion 

mellan elevgruppen och läraren hade i detta fall snabbt kunnat lösas med transponering, 

påpekar Backman Bister (2014). Carlsson (2015) har observerat fyra på gymnasiet 

verksamma ensemblelärares undervisning, och konstaterat att sången vid prioritering av 

handledningstiden tenderat att komma i andra hand och att det huvudsakligen är 

musiklärarens huvudinstrument som påverkar sättet hen väljer att prioritera 

tillvägagångssättet på lektionen, där sångpedagogerna är bättre på att uppmärksamma 

sångarna. 

2.1.3 Effektivitet och resultat 

Två för denna studie relevanta forskare har uppmärksammat hur lärandeobjektet att 

kunna framföra repertoar och spela tillsammans är centralt i undervisningen, och hur det 

kan påverka nivån på undervisningsmaterialet. Zimmermann Nilsson (2009) har 

studerat musiklärares val av undervisningsinnehåll i ensemble på gymnasiet. Hennes 

studie beskriver hur undervisningen ofta anpassas efter elevernas förkunskaper, och 

problematiserar detta i förhållande till elevernas kunskapsutveckling. I hennes studie 

verkar lärarna eftersträva att eleverna i den senare delen av en lektion skall kunna spela 

ett givet stycke tillsammans, och tillrättalägger undervisningens svårighetsgrad därefter, 

så att alla kan spela tillsammans. Då blir lägstanivån alltså avgörande för innehållet. För 

!6



att förtydliga tillvägagångssättet jämför hon detta med gehörs- och musiklära, där om 

man överför metoden skulle förenkla det teoretiska innehållet för att eleven skulle 

kunna tillgodogöra sig innehållet. I Asps (2015) observationer framgår att musikaliskt 

resultat och repertoar som sedan skall framföras är centrala lärandeobjekt i den 

observerade undervisningen.  Asp (2015) menar att eleverna till viss del lär sig nytt, 

men att kunskapsutvecklingen i hans observationer blir sekundär när undervisningen 

drivs av uppspel och repertoar. Musiklärarna visar sig, precis som i Zimmerman 

Nilssons (2009) forskning, anpassa repertoaren efter elevernas nuvarande kunskaper, 

och det verkar sätta nivån på materialets svårighetsgrad mer än att prioritera själva 

lärandet av innehåll eleverna inte redan kan. 

Renwick och Reeve (2012) anser att lärare ibland blir kontrollerande utan att egentligen 

själva vilja vara det, och föreslår flera lösningar. Den kontrollerande undervisningsstilen 

kan bero på att lärandet just behöver vara målinriktat och att lärarna har yttre press på 

sig att eleverna skall nå vissa givna mål, som till exempel att eleverna skall framföra 

musik offentligt inom en viss tidsram eller examineras genom uppspel. Två av 

lösningarna är:  

1. Att läraren först och främst blir uppmärksam på den yttre pressen, till exempel 

ansvaret för elevernas uppvisade resultat inför andra, som trycker på och 

resulterar i en kontrollerande undervisningsstil. Om läraren uppmärksammar de 

dagliga kraven den har på sig, kan läraren välja att försöka balansera kraven men 

ändå behålla en sund pedagogik i det vardagliga lärandet. 

2. Att läraren sätter sig in i och engagerar sig i sätt att arbeta med elevautonomi, 

något som har visat sig både hjälpa eleven utvecklas snabbare och minska 

lärarens stress. 

Feldman och Contzius (2016) skriver om musicerande i orkester och ensemble i skolan i 

USA. I ett avsnitt om att leda och undervisa band och orkestrar nämner de svårigheter 

att hålla alla elever aktiva i en ensemble. I en professionell ensemble har alla musiker ett 

kontrakt och betalt för att vara där vilket gör att en ledare alltid kan kräva fokus och 
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engagemang. I skolensemblen är det enligt dem lärarens skyldighet att engagera 

eleverna oavsett deras musikaliska nivå, till exempel genom anpassning av musikaliskt 

material och genom att anstränga sig att tilltala alla elever i ett rum. Om ett stycke har 

mindre material i en stämma är det viktigt att direkt efterföljande även jobba med 

material som engagerar eleverna som tidigare haft mindre att göra. Att dubbla stämmor 

där en svagare elev kan gagnas av att sjunga och spela med en starkare elev är också en 

möjlighet att hålla eleverna aktiva och inte ge upp.  

Renwick och Reeve (2012) förklarar att lärandeteorier genom tiderna har bevisat att en 

elev behöver vara resultatinriktad och når bättre resultat genom feedback, antingen 

genom egen reflektion eller genom en lärare. För att kunna utvecklas behöver eleven ha 

ett mål och sätt att jämföra sitt nuvarande spel med hur det skall låta. Det kan utvecklas 

både i förhållande till noter och visuell representation, och genom att lyssna och 

jämföra, genom inspelning av sig själv eller genom att härma och jämföra med en 

inspelad eller närvarande förebild. Det som är svårt för eleven att veta är hur det i själva 

verket blir, och studier visar att musiker sällan spelar in sig själva för att jämföra eller 

själva evaluera hur det låter och ser ut när de spelar. Oavsett vilket tillvägagångssätt 

eleven använder för självbedömning i övning så är det viktigaste att känna igen när de 

gör fel, skriver Renwick och Reeve (2012). De refererar till en studie (Hallam citerad i 

Renwick & Reeve, 2012) där han visat att de flesta nybörjare sällan rättar till sina fel 

utan spelar vidare. En mindre grupp elever stannar vid varje fel, ibland så ofta som flera 

gånger per takt, för att göra rätt. Författarna visar att lärandet av effektiva 

övningsstrategier ger bättre resultat, och att lärare kan hjälpa elever till exempel genom 

att uppmärksamma elevens individuella sätt att öva, se att olika elever gagnas av olika 

metoder, och hitta sättet som eleven lär sig bäst på. 

2.1.4 Gruppdynamik 

Nilsson (2005) förklarar att gruppdynamik är ett område som beforskats flitigt och 

under lång tid, och redogör för hur olika typer av uppgifter påverkar hur bra gruppen 

presterar. Han redovisar att forskning ända tillbaka till slutet av 1800-talet visar att 
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enskilda individer presterar bättre när andra människor finns närvarande, som deltagare 

eller åskådare. Dock påverkas denna prestationsfaktor av svårighetsgraden på arbetet, 

där lättare uppgifter följer regeln ovan, men svårare uppgifter gör att prestationen i 

grupp eller inför åskådare försämras. Det innebär i praktiken att en person gagnas av att 

andra är närvarande när uppgiften känns överstiglig, men kan bli hindrad av att andra är 

närvarande på olika sätt, om kunskapen inte är befäst. Nilsson (2005) menar också att i 

uppgifter som hänger på att allas bidrag räknas in, påverkas gruppens resultat av den 

individ med minst förmåga, den svagaste länken. Det kan avhjälpas med att anpassa 

arbetsfördelningen, eller ge personen med mindre förmåga lättare uppgifter. Nilsson 

(2005) nämner också faktorer som påverkar problemlösning i grupp, där bland annat 

ängslan att misslyckas och öppenhet är viktiga aspekter. Han förklarar också 

förutsättningar för att en grupp skall vara effektiv, där grundförutsättningar är att alla i 

gruppen har tillgång till nödvändig information och material. Enligt Nilsson (2005) är 

informationen oftast ojämn inom de flesta grupper, vissa kan mer än andra, vissa har 

gemensamma erfarenheter, och vissa behöver ta reda på information på annat håll. Ifall 

det finns konkurrens inom gruppen kan dessutom individer undanhålla information från 

andra i gruppen och agera själviskt. 

2.1.5 Autonomi och autonomistöd 

Flera forskare konstaterar att autonomi hos elever ses som eftersträvansvärt av lärare. 

Björck (2011a) hävdar att det finns en utbredd uppfattning att det är eftersträvansvärt att 

elever skall klara sig utan lärarens inblandning. Asp (2015) upptäcker i sin forskning att 

det finns en tendens hos lärare att idealisera en autonom elev som tar egna initiativ till 

att upptäcka musik. Borgström Källén (2014) har i större skala observerat att sångarna 

uppmanas att vara självgående i instuderingen av låten under lektionstid, medan läraren 

hjälper instrumentalisterna att sätta ihop kompet. Zandén (2011) ser i fokusgruppsamtal 

med fyra ensemblelärare att de alla betonar vikten av elevautonomi och initiativförmåga 

bland annat. Han nämner visserligen att samtalen inte nödvändigtvis säger något om hur 

de undervisar, men det sade honom något om hur de resonerar. En hårdrocksensemble 

som verkade vara särskilt autonom och engagerad, uppskattades extra mycket av lärarna 
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i samtalet. När någon av lärarna uppmärksammade det musikaliska innehållet ledde inte 

samtalet vidare på samma sätt som när autonomin och initiativförmågan togs upp.  

Self determination theory (SDT) är en teori som kan användas för att både praktiskt och 

teoretiskt kunna hjälpa en lärare att motivera sina elever. Teorin delar upp motivation i 

yttre och inre motivation och visar hur lärare kan jobba för att främja det senare 

eftersom det har visat sig att inre motivation i större grad främjar en elevs lärande. Det 

har till och med visat sig att yttre motivation som till exempel belöningar kan försämra 

en elevs prestation. (Deci & Ryan citerade i Jungert, 2016). Kortfattat består yttre 

motivation av till exempel att uppfylla betygskriterier, få en belöning, eller att göra en 

uppgift för att undvika hot om bestraffning. Inre motivation består av att eleven själv 

hittar lusten att lära, genom att de upptäcker ett eget intresse och tycker om utförandet 

av uppgiften i sig. En elev som har inre motivation behöver inte belönas eller bestraffas 

för att utföra jobbet eftersom det uppfattas som meningsfullt i sig självt (Schunk, 

Pintrich & Meece, citerade i Jungert, 2016). Genom SDT och liknande teorier förklarar 

Jungert (2016) att en lärare kan stödja elever till autonomi och inre motivation.  

Flera decenniers forskning har visat att autonoma former av motivation är väldigt 
positivt för elevers utveckling, lärande, välmående och studieresultat. Det är i synnerhet 
autonomistöd som gynnar autonoma former av motivation. (Jungert, 2016, n.p.) 

Ett bra autonomistöd kan delas upp i tre delar: att det finns en anledning till varför något 

skall göras, att förståelse för elevens känslor till uppgiften uppmärksammas, och att 

kontroll får stå till sidan för valfrihet. Jungert (2016) förklarar att det kanske inte går att 

ge eleven självbestämmande helt fritt men inom vissa ramar, och menar att det är 

eftersträvansvärt för lärare att hjälpa elever att känna sig kompetenta, delaktiga och 

självständiga. 

Renwick och Reeve (2012) skriver om hur musiklärare kan stödja elever i sin 

musikaliska motivation. De lyfter en undersökning gjord av Pelletier och hans kolleger 

(2001) bland tävlingssimmare, där han bevisade att simtränarens förhållningssätt 

(autonomistödjande eller kontrollerande) påverkade hur engagerade simmarna var och 

deras beslut att hoppa av eller fortsätta simträna och tävla över tid. När tränarna stödde 
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deras autonomi ökade deras inre motivation och förmåga att vara ihålliga år efter år och 

under tävlingssäsongerna. De drar paralleller till musikelevers förmåga att vara 

engagerade och ta eget ansvar i undervisningen och mellan lektionerna. Autonomistöd 

hos en lärare ökar elevernas känsla av att de har självständiga val och att de har frihet i 

sitt lärande. De föreslår karakteristika hos en autonomistödjande lärare där några 

exempel lyfts här:  

1. Läraren ger utmaningar och förklarar varför stycket kan hjälpa eleven att 

utvecklas.  

2. Läraren förklarar varför något behöver tas om (repeteras) och vad det kommer 

leda till, även om det upplevs som tråkigt för eleven.  

3. Läraren visar tålmodighet för elevens egna lärandetakt och ger utrymme för 

eleven att ta tid på sig. Den ger dem tid och utrymme att jobba på stycket 

självständigt. 

2.2 Pedagogiska metoder 

Härunder presenteras ett antal pedagoger och deras arbetsmetoder, där fokus ligger på 

gruppstorlek och pedagogiska fördelar och till viss del en diskussion av nackdelar med 

metoderna. 

2.2.1 Alla tillsammans 

Anders Rydlöv (personlig kommunikation, 2 juni, 2017) har observerat undervisning av 

en Freinetpedagog på en grundskola i Köpenhamn vid namn Jan Reinemo. Utan att 

välja förenklad musik med få ackord och enkla former, bygger Reinemo upp 

klassrumsmusik kring ”rytmiskt sväng, synkoper, riff, kompfigurer och driven 

sång” (Rydlöv, 2017). Materialet kan ha en enkel harmonik men en svår rytmik som 

synkoperingar till exempel, och liggande ackord förekommer aldrig vilket ger en luft i 

ljudlandskapet. Reinemo har utvecklat ett unikt tillvägagångssätt där instudering alltid 

sker i grupp, och alla elever är aktiva i alla delar av lektionen. Rydlöv (2017) förklarar 
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att Reinemos ledningsmetod är fascinerande att följa, där  instrumenten (i huvudsak 

keyboards, men också trummor och sång) är placerade så att alla elever kan se varandra, 

och läraren som leder genom att spela keyboard, i alla moment. Det påminner lite om 

exemplet från praktikperioden som lyftes i inledningen av detta arbete. Systemet bygger 

på en liten repertoar, ett omfattande lyssnande gemensamt i grupp, och läraren som 

utgör en stark ledare som tidigt lär barnen att vara uppmärksamma. Barnen, som lär sig 

att följa musikaliska cues och call-and-response spelar direkt genom att lyssna och 

härma repertoar som är avancerad trots att många inte har några förkunskaper. Detta 

möjliggör att elever på olika nivåer kan spela tillsammans, och de lär sig materialet 

genomgående utantill via gehör. Rydlöv (2017) påpekar några negativa aspekter som att 

det är en högljudd miljö, att det är smalt genremässigt, att det lärarstyrt och ger mindre 

frihet till eleverna. 

2.2.2 Stämrepetition 

Heiling (2000) har i sin avhandling studerat ett utvecklingsarbete i ett amatörbrassband. 

I studien beforskades hur den sociala gemenskapen samspelade med det målinriktade 

arbetet att höja orkesterns musikaliska standard. I avhandlingen diskuteras 

stämrepetioner eller s.k. ”stämrep”, ett område med stor relevans för föreliggande 

studie, det vill säga uppdelning i mindre grupper för separat övning. Heiling (2000) ser 

spänningar i stämgrupperna, som var en ny uppdelning i utvecklingsarbetet för att öka 

individernas eget ansvar i förhållande till en bristande aktivitet som medlemmar i en 

stor grupp. Musikerna anpassar sig långsamt till den nya strukturen och arbetets 

effektivitet beror på flera saker. Arbetet påverkades exempelvis av medlemmarnas olika 

tempi att lära, förberedelsegrad och deras personliga engagemang. Att inte närvara 

verkar vara en flykt från stressen att inte kunna sin stämma inför de andra, och 

stämrepetitionen upplevs som en ytterligare press i och med större synlighet av sämre 

musikaliska förmågor i förhållande till övriga medlemmar. Utvecklingen av stämrep 

visar att framgångsfaktorn är viktig; när det går bra och individerna är förberedda eller 

presterar bra på stämrepetitionen får musikerna bekräftelse på sitt kunnande som 

förberetts genom egen övning innan stämrepetitionen. Stämrepetitionerna verkar 
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fungera bättre för att primärt instudera stämmor, än som utökad självstyrande grupp vid 

övning av andra musikaliska kvalitetsfaktorer, som de tidigare inte kunnat påverka när 

de i större utsträckning fått tydlig ledning och instruktioner från orkesterledaren. En 

repetitionsmodell som beprövas i studien av brassbandet är lyssnande på en 

förebildande inspelning för att uppleva helheten av stycket, och genom det själva märka 

vad som är viktigt och oviktigt, och sedan spela själva och jämföra sitt spel med 

“originalet”. Då blir de mindre beroende av dirigenten som tolkare av kvalitet på deras 

spel, blir mer självständiga, och kan rätta sina egna fel (Heiling, 2000). 

Andersson (2015) förklarar i sin bok om orkesterledning att mindre formella 

arbetsgrupper kan leda arbetet framåt på ett effektivt sätt, till exempel övning i mindre 

stämgrupper. Dock gagnas effektiviteten i gruppen om någon tar på sig, eller blir given, 

en roll som stämledare som kan föra arbetet framåt. Dyader (två personer) och triader 

(tre personer) är ett vanligt antal medlemmar i mindre stämgrupper i en symfoniorkesrer 

enligt författaren, bland exempelvis träblås eller brass. De två olika subgrupperna har 

olika dynamik där en stark dyad visar stor överensstämmelse i värderingar och 

beteenden, och en svag dyad består av två mindre sammanväxta individer. Triaden är en 

komplex sammansättning, och han använder ordet triangeldrama när han skriver om 

triaden. Enligt författaren kan olika maktbalanser uppstå beroende på de olika 

medlemmarnas relation till varandra eller vem som har ledande egenskaper, och det 

finns risk att den tredje personen känner sig eller blir utesluten och isolerad ur 

gemenskapen, vilket kan motverka gruppens effektivitet. Enligt Andersson (2015) kan 

prestationer i större grupper minska genom s.k. ansvarsdiffusion. Det innebär att 

medlemmarna i en ensemble tar mindre personligt ansvar och blir anonymiserade ju 

större gruppen är, vilket kan påverka ensemblens effektivitet och resultat. För att 

motverka detta är det viktigt för ensembleledaren till storgruppen är tydlig med att allas 

insatser räknas, och leder till ett bättre resultat. Vidare har Andersson (2015) observerat 

att det inte alltid i mindre grupper är den som har störst musikaliskt kunnande som har 

mest inflytande på grupparbetet, och att det kan innebära spänningar i gruppen. 
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2.2.3 Fler än en lärare 

Hall (2015) sammanfattar och presenterar i sin artikel ett projekt som han genomförde i 

en populärmusikalisk ensemble tillsammans med kollegor från fem instrumentgrupper: 

gitarr, bas, keyboard, trummor och sång. Privatskolan han undervisar på kallas för FE 

eller further education som är en valbar yrkesförberedande utbildning i Storbritannien 

(Further education, 2017, 16 april). I projektet som bestod av både undervisning och 

efterföljande bedömning i slutet av projektet, tilldelades varje instrumentgrupp i 

ensemblen varsin pedagog som var expert på just deras instrument. Han förklarar att 

eleverna vanligtvis också har individuella instrumentallärare, men att den formen av 

undervisning typiskt existerar separerat från ensembleundervisningen. Eleverna får 

därför inte alltid specifik feedback utifrån deras instrument i ensemblespelssituationen. 

Projektet gick ut på att eleverna skulle arbeta kreativt, för att ta vidare den vanligaste 

formen för pop/rock-ensemble där eleverna oftast spelar ”covers” och replikerar 

existerande musik. Hall (2015) ville ta bort prestationsaspekter i ensemblemusicerande 

genom att bygga upp en tillåtande och respektfull relation mellan lärare och elever, där 

de fick stöd i att släppa prestationskrav på att spela korrekt, och istället våga släppa fram 

kreativitet och komma med egna förslag i en formativ undervisnings- och 

bedömningssituation. Instrumental- och sånglärarna kunde med sin expertis ge mer 

specifik och individuell feedback som visade sig ge eleverna förutsättningar att förstå 

mer specifikt vad som krävdes av dem, och få mer lärarledd undervisningstid inom sitt 

instrumentområde. De fick även repa och spela upp materialet tillsammans med lärarna 

vilket enligt författaren hjälpte eleverna att bli mer mångsidiga, självsäkra och stolta 

över sitt spelande. Hall (2015) argumenterar att ökad kontakttid mellan lärare och elev 

ökade kvaliteten på spelandet och kvaliteten på resultatet. Han lyfter att det dock inte 

krävs omfattande förändringar, men att andra pedagogiska metoder och framförallt 

uppmärksammandet av att ökad kontakttid mellan lärare och elev gagnar elevernas 

utveckling i populärmusikaliska ensembler. Han hävdar att lärare behöver se 

skillnaderna i vad som krävs för att bäst undervisa i klassisk musik traditionellt, 

respektive modern ensemblemusik, och därefter utarbeta nya modeller för effektiv och 

givande undervisning. 
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2.2.4 Lyssnande 

Zerull (2006) argumenterar för att musiklyssning är ett viktigt moment som bör utgöra 

en del av undervisningen. Genom att lyssna på musik ges eleverna förutsättningar att 

veta vad de strävar efter och utveckla sin musikalitet. Han jämför förr och nu, där han 

menar att människor förr i tiden sökte upp musik och lyssnade mer aktivt, musik fanns 

inte tillgängligt genom ett knapptryck eller som bakgrundsmusik i det dagliga livet. I 

vår tid finns musik tillgänglig överallt och det kan innebära att vi blir passiva lyssnare 

eller helt enkelt har slutat lyssna på musikaliska kvaliteter. Zerull (2006) ser att det 

pedagogiska lyssnandet ofta används i undervisningen där eleverna skall lyssna på sig 

själva och andra för att lära sig att höra vad som är rätt och fel, lyssna på balans i 

klassrummet, intonation och andra aspekter, men att lyssnandet på musikaliskt 

förebildande i form av inspelad musik kan ge en ytterligare dimension och viktig 

musikalisk erfarenhet och känslighet. Han föreslår att lyssning skall inarbetas i 

undervisningen, trots att det i början kan kännas främmande för eleverna, och bli en 

övningsrutin. Detta genom lärarledd lyssning, analytisk lyssning, och individuell 

lyssning. Han hävdar också att cykeln av att enbart öva inför uppspel eller resultat måste 

brytas, och eleverna bli bekväma med att lyssnande är en del av repetitionsarbetet. 

2.3 Styrdokument om instudering och 

ensemblemusicerande 

I den nu gällande läroplanen för gymnasium Lgy11 lyfts instudering fram som ett 

centralt innehåll för alla tre ensemblekurser. I kursen Ensemble med körsång (Kurskod: 

MUSENS0) förekommer instudering i grupp, och i kursen Ensemble 1 (Kurskod: 

MUSENS01) och Ensemble 2 (Kurskod: MUSENS02S) förekommer instudering i 

grupp och enskilt.  I tabellerna 1 och 2 ses skillnaderna mellan innehållet i de olika 

kurserna. I läroplanen nämns också samarbete som begrepp i centralt innehåll för 

Ensemble 1 och Ensemble 2. I kursen Ensemble med körsång står det enbart specificerat 

som spel eller sång i ensemble (Skolverket, 2011). 
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2.3.1 Instudering enligt styrdokument i LGy11 

Tabell 1: Instudering enligt Lgy11 (Skolverket, 2011)  

Eleven bedöms i Ensemble med körsång efter hur hen tar ansvar vid instudering i grupp, 

och hur det musikaliska resultatet därefter blir. I Ensemble 1 verkar eleverna istället 

bedömas på förmåga att instudera materialet i förväg, och komma förberedda. Eleven 

Ensemble med körsång, 
MUSENS0, 200p 

(Skolverket, 2011, s. 10-11)

Ensemble 1,  
MUSENS01, 100p 

(Skolverket, 2011, s. 6-7)

Ensemble 2,  
MUSENS02S, 100p 

(Skolverket, 2011, s. 8-9)

Centralt innehåll Centralt innehåll Centralt innehåll

Instudering i grupp, till exempel 
stämövning, intonationsövning och 
repetitionsmetodik

Samarbetsförmåga och metoder för 
instudering, enskilt och i grupp, 
repetitionsmetodik.

Fördjupad instudering, enskilt och i 
grupp, och repetitionsarbete samt 
metoder för detta. Grundläggande 
ensembleledning. 

Kunskapskrav Kunskapskrav Kunskapskrav

E Eleven tar ansvar för instuderingen, 
och det musikaliska resultatet är 
tillfredsställande.

Eleven tar ansvar för instudering av 
stämmaterial inför repetition, och det 
musikaliska resultatet är tillfredsställande.

Eleven diskuterar översiktligt 
relevanta metoder för instudering av 
aktuellt musikaliskt material. Eleven 
förbereder och leder instudering av 
en enkel repertoar i styrda 
situationer. Eleven redogör 
översiktligt för gruppens övriga 
stämmaterial.

C Eleven tar ansvar för instuderingen, 
och det musikaliska resultatet är 
tillfredsställande.

Eleven tar ansvar för instudering av 
stämmaterial inför repetition, och det 
musikaliska resultatet är tillfredsställande. 
Dessutom ger eleven välgrundade förslag 
på hur arbetet kan förbättras.

Eleven diskuterar utförligt och 
föreslår relevanta metoder för 
instudering av aktuellt musikaliskt 
material. Eleven förbereder och leder 
instudering av komplex repertoar i 
styrda situationer. Eleven redogör 
utförligt för gruppens övriga 
stämmaterial. 

A Eleven tar ansvar för instuderingen, 
och det musikaliska resultatet är gott.  

Eleven tar ansvar för instudering av 
stämmaterial inför repetition, och det 
musikaliska resultatet är tillfredsställande. 
Dessutom ger eleven välgrundade och 
nyanserade förslag på hur arbetet kan 
förbättras och upptäcker, analyserar och 
föreslår lösningar på olika 
instuderingsproblem.

Eleven diskuterar utförligt och 
nyanserat och föreslår relevanta 
metoder för instudering av aktuellt 
musikaliskt material. Eleven 
förbereder och leder instudering av 
komplex repertoar i styrda 
situationer. Eleven redogör utförligt 
och nyanserat för gruppens övriga 
stämmaterial. 
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bedöms efter hur hen tar ansvar inför repetitionen, hur det musikaliska resultatet 

därefter blir, och hur hen ger förslag på resultatförbättringar. I Ensemble 2 handlar det 

sedan om att eleven skall diskutera instuderingsmetoder, och dessutom tillkommer en 

aspekt om ledarskap i gruppens instudering, och kunna redogöra för vad alla i gruppen 

spelar efter för material. 

2.3.2 Ensemblemusicerande enligt styrdokument i LGy11 

Tabell 2: Ensemblemusicerande enligt Lgy11 (Skolverket, 2011) 
  

MUSENS0, 200p,  
Ensemble med körsång 

(Skolverket, 2011, s. 10-11)

MUSENS01, 100p,  
Ensemble 1,  

(Skolverket, 2011, s. 6-7)

MUSENS02S, 100p,  
Ensemble 2 

(Skolverket, 2011, s. 8-9)

Centralt innehåll Centralt innehåll Centralt innehåll

Spel eller sång i ensemble på en 
grundläggande nivå 

Grundläggande musikalisk gestaltning 
och kommunikation vid framträdande 
inför publik och i samarbete med andra.

Grundläggande ensemblemusicerande 
och repertoarkännedom. 

Grundläggande musikalisk 
gestaltning och kommunikation vid 
framträdande inför publik och i 
samarbete med andra.

Instrumentalt eller vokalt 
ensemblemusicerande i gehörsbaserad 
eller noterad musik i en eller flera valda 
genrer. 

Fördjupad musikalisk värdering, 
tolkning och gestaltning samt 
musikalisk kommunikation vid 
framträdande inför publik och i 
samarbete med andra.

Kunskapskrav Kunskapskrav Kunskapskrav

E Eleven musicerar med viss säkerhet i 
ensemble och kör, efter enkla och 
kända notbilder och i enkel och styrd 
gehörsbaserad musik. 

Eleven samarbetar med viss säkerhet 
samt tar ansvar vid gruppens 
musikframförande och i 
kommunikation med publik. 

Eleven musicerar med viss säkerhet 
efter enkla notbilder och på gehör. 

Eleven samarbetar med viss säkerhet 
samt tar ansvar vid gruppens 
musikframförande och i 
kommunikation med publik.

Eleven musicerar på ett nyanserat sätt i 
ensemble, efter komplexa och varierade 
former av notbilder eller i fri 
gehörsbaserad musik. 

Eleven värderar det musikaliska 
resultatet med enkla omdömen och 
diskuterar översiktligt åtgärder för att 
utveckla repetitionsarbetet. Eleven 
diskuterar översiktligt och föreslår 
något tolkningsalternativ. 

C Eleven musicerar nyanserat och med 
viss säkerhet i ensemble och kör, efter 
notbilder och i styrd gehörsbaserad 
musik. 

Eleven samarbetar med viss säkerhet 
samt tar ansvar vid gruppens 
musikframförande och i 
kommunikation med publik.

Eleven musicerar med viss säkerhet 
efter enkla notbilder och på gehör. 

Eleven samarbetar med viss säkerhet 
samt tar ansvar vid gruppens 
musikframförande och i 
kommunikation med publik.

Eleven musicerar med viss teknisk 
skicklighet på ett nyanserat sätt i 
ensemble, efter komplexa och varierade 
former av notbilder eller i fri 
gehörsbaserad musik. 

Eleven värderar det musikaliska 
resultatet med nyanserade omdömen 
och diskuterar utförligt åtgärder för att 
utveckla repetitionsarbetet och kommer 
med förslag på åtgärder för att utveckla 
repetitionsarbetet. Eleven diskuterar 
utförligt och föreslår några 
tolkningsalternativ.
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Eleven bedöms i Ensemble med körsång efter hur hen musicerar i ensemble, där 

lektionsinnehållet är gehörsbaserat, enkelt och styrt. Eleven skall kunna samarbeta och 

ta ansvar inför gruppens framföranden inför publik. I Ensemble 1 bedöms eleven efter 

hur hen musicerar (tolkat från C.I. i ensemble från Skolverket, 2011) efter enkla 

notbilder och på gehör. Eleven skall även här kunna samarbeta med andra och ta ansvar 

vid musikframförande och kommunikation med publik.  I Ensemble 2 handlar det sedan 

om att eleven skall musicera (tolkat från C.I. i ensemble från Skolverket 2011) på ett 

nyanserat sätt efter olika typer av notbilder och i fri gehörsbaserad musik. I denna kurs 

tillkommer att eleven skall kunna värdera musikaliskt resultat och ge förslag på hur 

arbetet kan förbättras. Eleven skall kunna diskutera åtgärder och komma med förslag för 

att utveckla repetitionsarbetet. 

2.3.3 Begrepp 

Instudering är enligt Nationalencyklopedin (2017) ”inövning för framförande”. 

Repetition är enligt Nationalencyklopedin (2017) ”det att repetera” eller ”inövande av 

musik- el. teaterstycke”. Trots att definitionerna liknar varandra i uppslagsverket, 

används uttrycken i detta arbete som två separata företeelser. Instudering används här 

som definition på att bli presenterad för ett nytt musikaliskt material, medan repetition 

används för att definiera den typen av arbete som sker när musikstycket är känt för 

eleverna och de ”repar” som är ordet som oftast används i musikaliska informella 

sammanhang.  

A Eleven musicerar nyanserat och med 
säkerhet i ensemble och kör, efter 
komplexa notbilder och i styrd och fri 
gehörsbaserad musik. 

Eleven samarbetar med säkerhet samt 
tar ansvar vid gruppens 
musikframförande och i 
kommunikation med publik.

Eleven musicerar med säkerhet efter 
enkla notbilder och på gehör. 

Eleven samarbetar med säkerhet samt 
tar ansvar vid gruppens 
musikframförande och i 
kommunikation med publik.

Eleven musicerar med teknisk 
skicklighet på ett nyanserat sätt i 
ensemble, efter komplexa och varierade 
former av notbilder eller i fri 
gehörsbaserad musik. 

Eleven värderar det musikaliska 
resultatet med nyanserade omdömen 
och ger förslag på hur arbetet kan 
förbättras samt diskuterar utförligt och 
nyanserat åtgärder för att utveckla 
repetitionsarbetet och kommer med 
välgrundade och motiverade förslag på 
åtgärder för att utveckla 
repetitionsarbetet. Eleven diskuterar 
utförligt och nyanserat samt föreslår 
flera tolkningsalternativ.
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3. Metod 

I kapitlet nedan motiveras val av metod, och vad enkätmetod och kvantitativ metod är, 

baserat på forskning av Bryman (1997; 2011), Tufte (2003), och Trost och Hultåker 

(2007). Vidare förklaras hur denna studie gått till, och hur enkäten är konstruerad och 

byggd på litteratur av Eliasson (2006) och Ejlertsson (2005), hur urvalet av informanter 

gått till och vilka de är. Därefter följer avgränsningar som behövts göras, metod för 

urval, presentation av informanter, hur datainsamlingen gått till, hur analysen är 

uppbyggd och gått till, för att avslutas med tankar om studiens validitet och hur de 

etiska övervägandena gjorts. 

3.1 Metodologiska överväganden 

Eftersom syftet är att undersöka hur ensemblelärare på estetiska programmet i Sverige 

arbetar i stort, inte på en specifik skola eller med specifika informanter i åtanke, insåg 

jag snabbt att en enkätundersökning var en passande metod. Jag var intresserad av att se 

om det gick att samla in generaliserbar information. Bryman (1997) skriver: 

 Den förmåga en surveyundersökning har att generera kvantifierbara data om ett stort 
antal människor, vilka är representativa för en större population, i syfte att pröva teorier 
eller hypoteser har av många uppfattats som ett sätt att fånga viktiga egenskaper hos en 
vetenskap. (Bryman, 1997, s.20) 

I inledningen presenteras min tidigare upplevelse av att själv vara elev i liknande 

situationer men jag ville distansera mig själv från forskningsgruppen i denna studie, för 

att se om det gick att studera så objektivt som möjligt. Bryman (2011) hävdar att en 

enkätmetod kan minska intervjuareffekten när forskaren separeras från 

forskningsobjektet, och därmed också minimera  den påverkan som intervjuaren genom 

sin bakgrund kan ge vid intervjun. Han förklarar vidare att det också finns risker att 

forskningsobjekten försöker framställa sig i bättre dager vid intervju, s.k. social 

önskvärdhet. Inledningsvis var det långt ifrån självklart att undersöka ämnet med enkät 

eftersom mitt intresse för människor och min inneboende kommunikationsförmåga 

också kunde ha gagnat en kvalitativ intervjustudie, och säkerligen också lett till 
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intressanta resultat. Men ju mer jag reflekterade över ämnet, växte en ny och bredare 

nyfikenhet fram kring ifall dessa lärares strategier och tillvägagångssätt kunde studeras 

på ett mer objektivt sätt.  

3.2 Enkät som metod 

Tufte (2003) förklarar den kvantitativa metodens styrka som en metod som kan visa hur 

utbrett ett fenomen är inom en viss befolkningsgrupp, och det går att korrelera om 

fenomenet är olika i olika befolkningsgrupper. Bryman (1997) förklarar kvantitativ 

ansats som att samla in data om en befolkningsgrupp vid en viss tidpunkt för att 

undersöka bestämda variabler och samband mellan dessa. Han förklarar att de flesta 

surveyundersökningar grundar sig på en bakomliggande design som brukar kallas för 

korrelationsstudier, enkelt beskrivet “jämförelsestudier”. Jämförelser har använts i 

mindre utsträckning än enkel redovisning av bestämda variabler. Trost och Hultåker 

(2007) förklarar enkelt att hur ofta, hur många eller hur vanligt är frågor som besvaras 

bäst med en kvantitativ studie, men att hitta mönster och förstå dem gör man bäst med 

en kvalitativ studie, därför har studien även kvalitativa inslag i form av fritextfrågor. De 

skriver även om skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa undersökningar, och 

förenklar uppdelningen: ”Om man använder sig av siffror rör det sig om kvantitet. Det 

behöver inte bara vara siffror i mera begränsad mening, utan också i överförd betydelse. 

Om jag sålunda använder ord som längre, fler eller mer är jag inne på ett kvantitativt 

tänkande” (Trost & Hultåker, 2007, s.18).  

Kvalitativa och kvantitativa metoder har alltså olika styrkor och svagheter. En kvalitativ 

metod som till exempel intervjumetod kan ge en djupare och växande förståelse för 

frågeställningen som utvecklas över tid, men det kan vara svårt att jämföra information 

från olika enheter. En kvantitativ metod som enkät standardiserar processen och ger 

möjligheter att bättre generalisera, men ifall en fråga till exempel visar sig vara 

felformulerad och insamlingsprocessen redan är igång finns det inget forskaren kan 

göra. Det finns inga sätt att garantera att informationen som insamlas sedan är relevant 

för frågeställningen (Bryman, 1997). Därför är det viktigt att enkäten är genomtänkt 
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från början. Fritextfrågor eller öppna frågor är förekommande vid ett flertal tillfällen i 

denna enkät, där respondenterna kan svara med egna ord. Bryman (2011) beskriver för- 

och nackdelar med denna frågekategori. De kan innebära mycket arbete för forskaren 

men respondenterna svara med egna ord och de lämnar utrymme för ovanliga svar som 

inte hade kunnat formuleras i flervalsfrågor. Dock måste svaren kodas och det kan vara 

svårt och tidsödande. Jag beskriver mer hur fritextsvaren har kodats senare i detta 

kapitel.  

3.3. Design av studien 

Denna studie består av en webbenkät om sammanlagt 46 frågor, konstruerad genom 

Google Forms, som är ett enkelt och användarvänligt verktyg. Webbenkäter blir mer 

och mer vanligt och är bra på det sättet att de kan spridas till många på ett enkelt sätt, 

länken kan delas på fler än ett sätt. Man skiljer på e-postenkäter och webbenkäter, där 

man i e-postenkät svarar direkt i e-mailet, medan man i en webbenkät (webbsurvey) 

skickas till en extern sida för att svara på enkäten. I en webbenkät kan man ändra på 

form och utseende relativt enkelt (Bryman, 2011). 

Studien var (efter en första del där informanterna delgav sin bakgrund) från början 

uppdelad i tre områden:  

1. Metoder i undervisningen, det vill säga hur informanterna arbetar med sångarna i 

en ensemble. 

2. Frågor om deras kunskaper om sång från en teknisk utgångspunkt, det vill säga 

hur de skattar sina kunskaper i olika aspekter av sång.  

3. Två öppna fritextfrågor där de reflekterar kring konstateranden baserade på 

Borgström Källéns (2014), Asps (2015) och Carlssons (2015) forskning kring att 

sångare särbehandlas i ensembleundervisningen.  

Av område 2 valdes sedan flertalet av frågor och svar bort på grund av att det blev ett 

för omfattande analysarbete, där sångaspekten bedömdes som sekundär och ej 
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nödvändigt för ett omfattande och intressant resultat, men två frågor behölls och 

redovisas i 3.3.1 nedan. Frågor från den omfattande enkäten har alltså sedan valts ut i 

förhållande till relevans gällande studiens syfte och frågeställning. Även del tre valdes 

bort och anledningen till detta presenteras nedan. 

3.3.1 Undersökningens enkät 

Webbenkäten konstruerades utifrån områdena nämnda i 3.3 “Design av studien”. De tio 

första frågorna gick under rubriken “Din bakgrund” och insamlade information om 

informanternas ålder, kön, utbildningsgrad, erhållen utbildning inom sång (solistiskt, i 

mindre grupp, i kör och i röstvård), när de avslutade sin utbildning och om de hade 

lärarexamen, antal år som ensemblelärare, deras huvudinstrument och liknande 

kartläggande frågor, för att samla så mycket basinformation om informanterna och täcka 

de olika möjligheterna att jämföra de olika informanterna ur olika vinklar. Jag ville ha 

många olika grundinfo för att kunna få många möjligheter att förstå sammansättningen 

av informanter. Eliasson (2006) förklarar uppdelningen av frågekategorier i en bra 

enkät: Det är enligt honom fördelaktigt att ta faktainriktade och mindre värdeladdade 

frågor först och mer komplexa frågeställningar senare, så att informanten inte fastnar i 

reflektion tidigt i svarsprocessen. Detta togs i beaktning vid uppbyggandet av enkäten. 

Efter de inledande faktafrågorna följde en gruppering av 14 kvantitativa frågor med 

möjlighet till vidare förklaring i kortare fritext. Denna delen fick rubriken “Dina 

tillvägagångssätt”, och blev sedan den största grundvalen för arbetet. Under denna 

rubrik samlades frågor som senare i detta arbete analyseras och diskuteras, och frågorna 

handlade i stort om metoder i undervisningen med fokus på om sångarna befinner sig i 

samma rum som de övriga instrumentalisterna, hur ofta de eventuellt delar på 

grupperna, vad de delar ut för notmaterial, vilken grupp lärarna tillbringar mest tid med, 

och fritextsvar om deras metoder där de själva fick förklara och tydliggöra hur de 

arbetade och varför.  

Detta följdes av del två: “Upplevelse av dina förmågor” som valts bort på grund av att 

jag ville förminska arbetets omfattning och hellre djupdyka i lärarnas metoder, där deras 
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specifika kunskaper om sång som instrument tillfrågades. Denna del var omfattande 

med 18 frågor och informanterna fick uppskatta sina kunskaper inom förebildning av 

sång, sångteknisk kunskap, anatomisk kunskap, röstvård och uppvärmning. Den 

innehöll även två frågor om bedömning av sång och hur säkra de känner sig på 

detsamma. Från denna enkätdel valdes två frågor ut för att upptas i mitt resultat; delarna 

om feedback, hur ofta eleverna ber om det, och hur bekväma lärarna känner sig med att 

ge feedback i sång.  

Den sista och mest komplexa enkätdelen gick under namnet “Dina tankar, utveckla!” 

och formulerades i två öppna fritextfrågor där informanterna fick reflektera kring varför 

sångelever eventuellt riskerar att prioriteras lägre i instruktionsföljd (baserat på 

observationer av Carlsson, 2015), och varför sångelever tenderar att separeras från den 

övriga instrumentgruppen (baserat på forskning av Borgström Källén (2014) och Asp 

(2015). Även denna del har valts bort eftersom den inte behandlade lärarna i fråga, utan 

hur de reflekterade vidare kring bredare tendenser, något som inte kunde användas som 

ren fakta kring deras eget sätt att arbete, utan kunde tolkas som spekulativ.  

Frågorna i enkäten är i huvudsak slutna, och vissa är konstruerade utifrån den s.k. 

Likertskalan, och varianter av denna. Bryman (2011) förklarar Likertskalan som ”i 

grunden ett flerindikatorsmått avseende en uppsättning av attityder som rör ett visst 

tema eller område” (s. 157). Ett exempel från denna undersökning är “ofta, sällan, 

aldrig”. Enligt Trost och Hultåker (2007) är de vanligaste skalorna inom 

samhällsvetenskaplig forskning rangordnings-, ordnings-, eller ordinalskalor. Inga givna 

intervall finns mellan variablerna utan ett exempel kan vara “mycket bra”, “ganska bra” 

eller liknande. Detta används omfattande i studien. Nominalskala används i denna 

undersökning genom att konstruera frågor som det inledningsvis inte finns några 

värderingar mellan vilken instrumentgrupp informanten tillhör; exempelvis sång, 

ackordsinstrument eller övriga instrument, de är lika mycket värda men de efterfrågas 

för att senare korreleras och ta fram eventuellt värderingsbara svar. 

På grund av undersökningens mycket ämnesspecifika natur har det även varit 
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nödvändigt att skapa ämnesspecifika flervalsalternativ som till exempel i förklaring av 

arbetsmetoder där jag fått formulera vilket som bäst överensstämmer med deras 

nuvarande metod. Ett exempel kring deras metodval vid instudering är: 

a) Bandet lyssnar och läser igenom låten, och så lär de sig den i samma rum 

tillsammans. b) Sångarna går ut och lyssnar in sig /lär text medan du instuderar det 

musikaliska med resten av gruppen. c) Bandet tittar på sina instruktioner och känner in 

låten själva, medan du hjälper sångarna först. d) Inget av ovanstående 

Ovanstående svarsalternativ är en uppbyggnad gjord med flera kombinerade indikatorer, 

för att kunna kommunicera alternativen tydligt för informanterna. Bryman (2011) 

förklarar att det är lättare att göra subtila distinktioner på detta sätt. Här hade jag kunnat 

välja fritextsvar eftersom alla individers sätt är olika, men för den kvantitativa analysens 

skull ville jag gruppera dem efter metoder som bäst beskrev deras undervisning. I en 

kvalitativ typ av undersökning hade det motsatt varit mycket intressant att få reda på 

informanternas personliga utsagor.  

Enkätfrågorna specificerar att informanterna skall svara enbart gällande ämnena 

MUSENS0 (Ensemble med körsång, 200p), MUSENS1 (Ensemble 1, 100p), och 

MUSENS02 (Ensemble 2, 100p). Dessutom specificeras att studien gäller undervisning 

i pop-/rockensemble med heterogen instrumentering, ej sångensemble, kör, eller annan 

homogen instrumentalensemble. För att begränsa informanternas bedömning av sin 

undervisning till hur de undervisade i nuet, har alla frågor försetts med informationen 

att de skall besvaras utifrån hur lärarna har valt att undervisa i ensemble denna termin. 

Detta för att undvika vinklade svar, eller att de reflekterar över hela sin karriär och 

försöker skapa ett medelvärde baserat på minne. Ejlertsson (2005) förklarar att 

minnesfaktorn är viktig i konstruerandet av enkätfrågor, händelser som nyligen inträffat 

minns man i regel bättre än sådana som skett för länge sedan. Man minns olika 

händelser på olika sätt, vissa saker bleknar bort över tid. Därför klargörs inom vilken 

tidsram de skall reflektera, och inte genom att fråga “Brukar du…” eller “Gör du i 

allmänhet…”. 
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3.3.2 Avgränsningar 

Då ensemblemusicerande på gymnasiets estetiska program är ett stort forskningsområde 

krävdes vissa avgränsningar. Utifrån inledande tankar om vad som påverkar hur 

sångeleverna undervisas, kom självklart den mycket aktuella genusaspekten upp. 

Förutom Borgström Källén (2014) skriver Björck (2011a) begrundansvärt i sitt kapitel 

om spatialt tänkande i förhållande till genus, på ett sätt som i sig skulle kunna ge 

upphov till många intressanta frågor. Genus fick dock stå till sida eftersom det hade 

kunnat ge upphov till en för bred enkät där fokusområdet sång eventuellt hade kunnat 

överskuggas, eller blivit färgat av en viss självmedvetenhet som jag personligen tror 

skulle kunna ha kopplats på hos informanterna. Dock är det relevant att förklara varför 

litteratur som berör genusaspekter överhuvudtaget använts för att skapa min 

undersökning, och förklaringen ligger i att forskarnas analyser inte enbart omfattas av 

genusaspekter utan även påvisar generella tendenser, framförallt kring rumsliga aspekter 

av undervisningsmetoder,  som är huvudfokus i detta arbete. 

Den andra aspekten som valdes bort i tidigt skede var elevernas egna upplevelse, som 

dock är väldigt intressant och som skulle kunna vara föremål för vidare studier och 

komplettera insynen i detta ämne, men som skulle ha gjort studien för bred. Om lärar- 

och elevperspektiv korreleras vid senare tillfälle kan en unik insyn uppstå där eventuella 

skillnader och likheter mellan de båda forskningsgruppernas upplevelser eventuellt leda 

till konkreta förslag på utveckling inom ämnet. I detta arbete tas elevernas behov endast 

upp utifrån lärarnas upplevelse, till exempel deras upplevelse av hur ofta eleverna ber 

om att få öva i annan lokal och lärarnas reflektioner om varför. 

Tilläggningsvis har denna undersökning inte för avsikt att undersöka om det finns en 

särbehandling av sångarna under undervisningstid i klassrummet, det är en separat 

fråga, utan alltså enbart kartlägga om det finns skillnader i undervisning av sångare och 

den övriga instrumentalgruppen, med specifikt fokus på rumsliga aspekter, och hur 

musiklärare reflekterar kring detta. 
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3.3.3 Urval  

Urvalet har gjorts i flera steg och med flera metoder. En population eller målpopulation 

är gruppen människor som är tilltänkta att svara på undersökningen (Ejlertsson, 2005). 

Då studien handlar om ensemblespel på estetiskt gymnasieprogram, med syftet att 

undersöka lärarnas perspektiv på sin egen undervisning, var det bäst att göra ett 

strategiskt urval av passande population, utifrån en av mig konstruerad kriterielista. 

Vanligtvis när man gör en enkätundersökning bestämmer man en population som fyller 

bestämda kriterier, och sedan gör man ett slumpmässigt stickprov, genom att till 

exempel dra en siffra från listan av personer inom målpopulationen (Ejlertsson, 2005). 

Men i detta fall fick alla 50 respondenter tas med eftersom de visade sig fylla 

kriterierna, för att få en så stor population som möjligt. Vem som var tilltänkt att 

undersökas förklarades på förstasidan av enkäten och även redan i e-postbrevet som 

skickades ut för att samla in informanter. Kriterielistan som jag baserade detta på var 

kort och allmän:  

1. Musiklärare på estetiskt gymnasium 

2. Nu undervisande i alla eller någon av kurserna: MUSENS0 (Ensemble med kör, 

200p.), MUSENS01 (Ensemble 1, 100p.), MUSENS02S (Ensemble 2, 100p).  

Informationen specificerade att det var viktigt att samla in informanter med olika 

huvudinstrument, efter överväganden kring att undersökningens fokus på sång 

eventuellt riskerade att den främst delades till sånglärare.  

Det går också att benämna denna urvalsmetod som ett bekvämlighetsurval där man 

försöker samla in så många informanter som möjligt utifrån vilka informanter som för 

tillfället finns tillgängliga för forskaren (Bryman, 2011). Genom att sprida enkäten till 

flera skolor, och i alla län i Sverige gjordes nätet stort och kunde insamla så många 

informanter som möjligt, och där förhoppningen var att enkäten skulle ge en spridning 

av geografisk plats och lärarnas erfarenhet. I och med att kriterielistan direkt gjorde att 

inte alla kunde svara, sovrades rätt population ut naturligt. Det kan också tilläggas att 
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urvalet till viss del skett genom snöbolls- eller kedjeurval, där informanterna och sådana 

som har tillgång till tilltänkta informanter har möjlighet att sprida enkäten vidare 

(Bryman 2011). Detta för insamla ytterligare svar. 

3.3.4 Informanterna 

Alla 50 informanter i studien ingår i en enda grupp, som fick samma enkät utskickad. 

Urvalet av informanter har som sagt gått i flera steg, där bredden på urvalet alltså 

utvidgats utefter det ökade behovet av respondenter. Målet var att hitta informanter från 

2-3 gymnasieskolor med estetiskt program inriktning musik, i vart och ett av Sveriges 

21 län. Detta gjordes dels genom fria sökningar på nätet och dels på gymnasium.se, där 

det enkelt går att söka via län. Länen med större städer har erbjudit möjligheten att 

skriva till fler estetiska program än de mindre länen. Geografiskt ser spridningen av 

svaren ut såhär, eventuell anledning till Götalands överrepresentation tas upp under 

rubriken 3.5 ”Validitet och reliabilitet”. 

Figur 1: Populationens geografiska fördelning 
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Efter att svaren mottagits och enkäten slutits för fler svar, synades totalpopulationen 

efter huvudinstrument, för att ge en överblick över spridningen mellan dessa.  

 

Figur 2: Huvudinstrument 

Då undersökningens ämne handlade om sång fanns risken att sångpedagoger skulle bli 

markant överrepresenterade på grund av intresse och förförståelse för forskningsfrågan, 

men spridningen visar en jämn fördelning mellan sång och ackordsinstrument som 

huvudinstrument, och sedan en nästan lika stor andel av de tre övriga 

instrumentgrupperna. Två informanter angav instrument annat på grund av ett tekniskt 

misstag i konstruktionen som gjorde att det inte gick att specificera vilket. De valde 

dock att ange telefonnummer för vidare kontakt så jag fick reda på att de ansåg sång 

vara sitt huvudinstrument eftersom de var körpedagoger, och godkände mitt placerande 

av dem i den kategorin på grund av deras övervägande kunskap om instrumentet sång.  
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I figur 3 beskrivs hur länge populationen undervisat i ensembleämnena. Spridningen i 

erfarenhet är stor, ungefär hälften av dem har undervisat i ensemble i under 10 år, och 

hälften över.  

 

Figur 3: Antal år som ensemblelärare 

Det finns många fler aspekter av definitioner på populationen i enkätsvaren som har 

valts bort i förhållande till syfte och forskningsfrågor, till exempel deras utbildning 

inom sång. 

3.3.5 Datainsamling 

Datainsamlingen påbörjades v.4 och sista svaret inkom v.11, 2017. Från början var 

metoden att skriva till skolledare för att insamla e-mailadresser till möjliga informanter. 

Under insamlandets gång behövde metoderna utvecklas för att insamla fler svar, och 

därför släpptes kravet på att jag skulle ha allas e-mailadresser för eventuella 

påminnelser, och det gick därmed inte att påminna de informanter som ej svarat. Det 

positiva med detta var att undersökningen i allra högsta grad kunde anonymiseras 

eftersom de aldrig i undersökningen tillkännagav sin identitet, förutom i slutet av 

enkäten där de frivilligt fick ange ett telefonnummer, för att jag skulle kunna kontakta 

dem för vidare frågor om det skulle bli aktuellt, vilket sedan valdes bort på grund av att 

mängden befintlig information ansågs tillräcklig. 
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Dessa former av kontakt till informanter har använts, i denna ordning: 

1. Ett om undersökningen detaljerat e-mail har skickats till skolledare på som ombad 

den/dem vidarebefordra undersökningen till sina ensemblelärare. 53 skolor från alla 

Sveriges län, utvaldes genom att välja översta gymnasiet i en webbsökning på de två 

största orterna i varje län. 3-4 skolor per län var målet. I mindre befolkade län blev det 

oftast endast 2 skolor, och fler att inkludera i mer befolkade län. Gotlands län hade 

enbart en skola med estetiskt program.  

2. Vissa skolledare svarade att lärarna bäst kontaktades direkt via e-mailadresser på 

hemsidan. Där har hemsidorna givit praktiska översikter och mailadresser till alla 

skolans lärare, och informationen gått till potentiella informanter direkt, i allt 55 

informanter. 

3. I gruppen ”Musiklärare på Facebook”, med över 4000 medlemmar, har frågan gått ut 

med direktlänk till undersökningen, detta mot slutet av insamlingen då det behövdes  

fler svar. 

4. Vidare har personliga kontakter på skolor, till exempel lärare, vidarebefordrat 

undersökningen till sina kollegor och/eller själva svarat på enkäten. I allt utgjordes 

denna kategori av 15 informanter. 

Totalt har alltså 53 skolor från hela Sverige kontaktats via skolledares e-mailadresser, 55 

informanter personligen via e-mailadress på skolornas hemsida, 15 informanter via 

tidigare personlig kännedom, och en snöbollsuppmaning via Facebook. Antal svar blev 

till slut 50 stycken, men det är omöjligt att veta hur många av antalet nådda informanter 

som har valt att svara på den, s.k. svarsfrekvens, eftersom länken till enkäten har 

spridits på flera olika sätt med mer eller mindre begränsade kontrollmöjligheter. Om jag 

hade haft allas e-mailadresser hade det varit möjligt att påminna informanterna, och det 

hade eventuellt genererat fler svar. E-mailet förklarade vem jag var och syftet med 

undersökningen, sedan vem undersökningen riktade sig till och skulle delas med, 

avgränsningar av informantgruppen, att de sedan gärna fick ta del av resultatet, delning 

av länk, hur insamlingen går till, och att undersökningen är anonym och följer 
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Vetenskapsrådets (2015) bestämmelser om hantering av data. 

Av de 50 svar som kom in valde informanterna att svara med olika frekvens inom själva 

enkäten. På alla frågor med rent kvantifierbara data, svarade alla 50. På frågorna om 

motiv till lärarvald eller elevvald separation svarade 39 informanter i fritext kring 

lärarvald separation, och 29 informanter kring motiv till elevvald separation.  

3.4 Analys och redovisning av resultat 

Materialet har primärt analyserats och presenterats genom två olika metoder. De rent 

kvantitativa resultaten har förts in i programmet Numbers för att generera cirkeldiagram 

med procentuella proportioner. Dessa diagram har sedan förtydligats och presenterats i 

text för läsbarhetens skull, men också för att materialet skall kunna lyssnas på av 

synnedsatta läsare, då visuellt material och bilder kan vara svårtolkade av datorn. Vid ett 

antal tillfällen då det var mer passande har resultatet presenterats i tabeller. En fråga 

som presenteras i tabellform utmärker sig därför att den analyseras genom ett 

orsakssamband, det handlar om vilket huvudinstrument informanten har i förhållande 

till om eleverna bett om mer feedback denna termin (se tabell 4). Svaren ansågs ha ett 

statistiskt signifikant samband (Eliasson, 2006) eftersom svaren visade en tydlig 

diskrepans utifrån informanternas huvudinstrument, och togs därför med. 

Den andra analysmetoden kallas för innehållsanalys, eller textanalys (Lindgren, 2011). 

Bryman (1997) nämner innehållsanalys som en metod som kan användas för att 

kvantitativt analysera kvalitativa data. Innehållet i texter kan på detta sätt kvantifieras, 

ett exempel på detta kan vara att räkna förekomster av vissa teman eller budskap i till 

exempel dagstidningar. Innehållsanalys används i detta arbete vid analysen av 

respondenternas fritextsvar. Fritextsvaren har placerats i tabeller, sida vid sida, och 

texterna har jämförts för att upptäcka tematik i svarsformuleringarna. Utifrån 

framträdande tematik i svaren har ämnesgrupperingar gjorts som sedan redovisats i 

resultatkapitlet och sedan kunnat diskuteras och jämföras. Vissa svar som varit långa 

och innehållit fler motiv än ett, har delats på och räknats som två eller fler svar. 

Lindgren (2011) förklarar inledande att det är svårt att skilja på kvantitativ och 
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kvalitativ analys när man analyserar textinnehåll. Han hävdar att det är i kombinationen 

av dem som en mer nyanserad bild kan uppstå. Han förklarar att om man enbart 

försöker se det med kvalitativa glasögon, är det svårt att ändå inte börja räkna 

förekomster av ord, och om man bestämmer sig för att bara kvantitativt jämföra 

förekomster genom numerär statistik så ”är det ändå språk och meningsskapande man 

studerar” (Lindgren, 2011, s.271). ”Studieobjektet är ett system av socialt och kulturellt 

överenskomna och framförhandlade relationer mellan tecken och symboler å den ena 

sidan och innebörder å den andra” (ibid, s.271). Han berättar vidare att det är en fördel 

att kombinera den kvantitativa analysen av text, med kvalitativa angreppssätt, och att 

man då får ”närläsningarnas fördelar samtidigt som man får tillgång till de fördelar i 

form av strukturering och tydlighet som de översiktliga analyserna erbjuder” (s.275). 

Detta har gjorts genom att strukturera upp förekomster av begrepp och liknande 

formuleringar i tabeller, och sedan analysera dem i relation till tidigare forskning på 

området.   

3.5 Validitet och reliabilitet 

Skåne är överrepresenterat i studien med 18 svar, vilket kan bero på att informanterna 

själva eventuellt är utbildade vid Malmö Musikhögskola, eller har första- eller 

andrahands kännedom om vem jag är antingen som person, lärare eller artist och därför 

varit mer benägna att svara. Huruvida det påverkar själva innehållet och leder till 

påverkan av social önskvärdhet i deras svar är svårt att säga, men värt att påpeka. 

Bryman (2011) poängterar att forskarens värderingar kan ha stort inflytande i alla faser 

av forskningen, och att det är omöjligt för en forskare att hålla sina värderingar 

separerade från processen. Dessa värderingar kan dyka upp genom hela processen; i 

valet av forskningsområde, skapandet av frågeställningarna, metodvalet, designen och 

utformningen av undersökningen, i datainsamlingen och genomförandet av densamma, 

och sedan även i analysen, tolkningen och slutsatserna som dras från materialet. 

Värderingarna kan både vara positiva och negativa, och jag har i den mån det går 

försökt vara så objektiv som möjligt. Dock har valet av detta forskningsområde baserats 
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på egna upplevelser och utsagor om hur ensembleundervisningen skiljer på sångare och 

övriga instrumentalister i undervisningssammanhang och redan där utgått från en 

upplevelse av marginalisering. Detta har jag dock varit medveten om genom processen, 

och försökt att i minsta möjliga grad låta färga de olika stegen i forskningen. 

Metoden textanalys har varit en tidskrävande analysmetod med vissa risker, främst att 

min personliga förförståelse, meningsskapande och tolkning av formuleringarna färgar 

valet av grupperingar. Det har i störst mån möjligt försökts undvikas, främst genom 

återupprepningar av analys av det textliga materialet i flera steg, för att se om resultaten 

tolkades lika vid varje tillfälle. 

Intressant att uppmärksamma är att en lärare i slutet av enkäten tillagt att densamme 

ansåg att enkäten kunde tolkas som riktad, och samma lärares fritextsvar visade på att 

densamme intog en viss försvarsställning, men då framförallt i delen som behandlade 

deras kunnande inom sång, vilken är delen som tagits bort i efterhand som tidigare 

förklarat. 

Att skapa skalor vid de olika enkätfrågorna kunde eventuellt ha gjorts på ett mer likartat 

sätt vid de olika frågorna, och lett till mer konsekventa och valida svar. Formuleringarna 

i de ämnesspecifika flervalsalternativen har försökts göras så detaljerade som möjligt, 

och innefatta svarsmöjligheter som distingerat subtila skillnader mellan 

svarsalternativen. Eventuellt hade det dock till exempel tyckas varit bättre med 

påståenden som kunnat svaras på med Stämmer inte in - Stämmer till viss del - Stämmer 

helt, där samma mall kunnat användas genomgående på många frågor, istället för att 

individualisera svarsalternativen. 

3.6 Etiska överväganden 

De fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2015) presenterar, och som skall beaktas 

oavsett om det gäller en studentuppsats eller annan forskning (Ejlertsson, 2005) har 

tagits i beaktande i denna studie. Huvudkraven är: Informationskravet, samtyckeskravet, 
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konfidential i tetskravet och nytt jandekravet (Vetenskapsrådet , (2015). 

Informationskravet handlar enkelt beskrivet om att deltagarna skall informeras om 

enkätundersökningens syfte och att medverkan är frivillig (Ejlertsson, 2005). Syftet 

formulerades i denna undersökning tydligt på förstasidan av enkäten, och det framkom 

även av informationen att den var frivillig att svara på. Samtyckeskravet handlar om att 

medverkande har rätt att bestämma över sitt deltagande, och vid datorenkät innebär det 

att de genom att svara på enkäten har samtyckt till att medverka (Ejlertsson, 2005) 

vilket har varit fallet här. Konfidentialitetskravet utgörs “bland annat av att enskilda 

individer inte skall kunna identifieras av utomstående” (Ejlertsson, 2005) och i denna 

undersöknings fall fanns det dessutom ingen möjligheter till och med för mig att veta 

vem informanten var, förutom i fallen där de själva delgav sitt telefonnummer för 

frivillig vidare kontakt. På förstasidan av enkäten specificerades tydligt att enkäten var 

100% anonym. I slutet på enkäten finns en ruta där informanten själv kan lämna 

kontaktuppgifter i fallet att jag skulle vilja ställa fler frågor, för att hålla möjligheten 

öppen att gå vidare och göra intervjuer, om det skulle bli aktuellt. Nyttjandekravet 

handlar om att informationen inte används i andra sammanhang (Ejlertsson, 2005) och 

det har följts i denna undersökning. 
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4. Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat, där de rent kvantitativa resultaten 

presenteras i form av cirkeldiagram. Utifrån de kvantitativa resultaten har lärarna även 

förklarat tankar och tillvägagångssätt i form av fritext, som använts för att ge ytterligare 

inblick i de numerära resultaten. Kapitlet inleds med en kvantitativ resultatredovisning 

(4.1) gällande skillnaderna mellan förekomster av separation vid lektioner som 

fokuserar på instudering av nytt material, och lektioner där eleverna repeterar redan 

instuderad repertoar. Under samma rubrik redovisas även vilket material sångeleverna 

mottar vid instudering. Därefter följer två delar som behandlar de olika motiven för val 

av uppdelning mellan elevgrupper. Rubrik 4.2 redovisar lärarnas val utifrån 

pedagogiska motiv och rubrik 4.3 redovisar lärarnas val utifrån elevrelaterade motiv. 

Motiven har delats upp utifrån deras fritextsvar, som grupperats efter innehållsanalys av 

liknande förekomster. Svaren kunde kodas för att framställa tabellens indelningar. I 

avsnitten delas även citat som anses talande för innehållet. Under rubrik 4.4 

sammanfattas resultaten.  

Bland lärarnas val av metoder ses fyra pedagogiska motivkategorier, och enbart en 

elevrelaterad motivkategori (tabell 3). Därför kan avsnittet om de pedagogiska motiven 

ses som ett paraply, och sedan “zoomas” det in på frågor som behandlar utsagor om 

motiv till elevvald separation och behov av feedback.  

4.1 Ensemblelektionens innehåll 

Det går att se en förhållandevis stor skillnad i lärarnas val av att separera 

instrumentgrupper beroende på om eleverna skall lära sig nytt material eller repetera 

material som redan har instuderats. Härunder följer kvantitativa resultat i diagramform, 

gällande instudering, notmaterial, repetition, antal sångelever, och tonartsval. 
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4.1.1 Instudering och notmaterial 

Vid instudering blev fördelningen som i figur 4, nedan. Hälften av lärarna väljer att 

hålla samman hela elevgruppen vid instudering, och låter eleverna lära sig tillsammans, 

30% låter sångarna gå ut och arbeta själva medan instrumentalgruppen får hjälp först, 

och 8% lämnar bandet att påbörja instudering på egen hand medan de hjälper sångarna 

först. 12% har angivit inget av ovanstående och valt att ej ange fritext om val av metod. 

 

Figur 4: Du delar ut en ny låt. Vilken metod stämmer bäst in på hur du jobbat hittills den här terminen? 

För att eventuellt kunna utläsa vad de har för förutsättningar att instudera självständigt, 

insamlades information om vad för typ av material de vanligtvis får av lärarna. Av de 15 

lärare (30%) i figur 4 som väljer att låta sångarna gå ut och arbeta själva medan de 

instuderar de musikaliska med resten av gruppen, har härunder skapats ett diagram med 

vilket musikaliskt material denna grupp oftast delar ut till sångarna att läsa ifrån. 

Diagrammet nedan gäller alltså bara de informanter som separerat grupperna, låtit 

sångarna gå ut för självständig instudering och stannat med instrumentalisterna. 
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Figur 5: När du givit sångarna papper att läsa från den här terminen, hur har de i de flesta fall sett ut? 

40% av dessa informanter delar oftast ut kompletta noter till sångarna, och resten av 

informanternas material är oftast baserat på en låttext, med mer eller mindre detaljerad 

musikalisk information. 20% av informanterna delar enbart ut text, vilket i praktiken 

kan tänkas innebära att den metod eleven använder vid instudering är lyssning, 

avbildning och textläsning. De lärarna som delar ut text med ackord (20% utan och 27% 

med taktstreck) och de som delar ut kompletta noter ger eleverna förutsättningar att ta ut 

låten mer eller mindre detaljerat via biinstrument. En informant lägger i slutet på 

enkäten till att ”alla får allt” för att specificera sin metod ytterligare. 

4.1.2 Vid repetition 

Lärarna tillfrågades hur ofta sångarna under repetition lämnar ensemblesalen för egen 

övning. Under repetition ser det annorlunda ut än under instudering. Från diagrammet 

går att se att tre fjärdedelar av lärarna delat på grupperna någon enstaka gång 

(innevarande termin). Dessutom har 12% inte delat på dem alls. En minoritet på 

sammanlagt 14% har separerat grupperna vid ett tillfälle varje eller varannan lektion. 
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Figur 6: Ungefär hur ofta den här terminen har du låtit sångarna öva på egen hand, genom att de lämnar 
ensemblesalen? 

4.1.3 Övriga resultat 

Alla musiklärare i studien anpassar tonarten efter ensemblens sångare, och nedan följer 

genomsnittet av antal sångelever i lärarnas ensembler denna termin.  

Figur 7: Hur många sångelever har du i genomsnitt i varje pop/rock-grupp den här terminen? 

Det vanligaste antalet sångelever i lärarnas ensemblegrupper är 2-4 sångelever, och sex 

av lärarna har ensemblegrupper med över 6 sångelever. 
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4.2 Musikaliskt lärande 

Lärarna ombads reflektera över varför de väljer att separera sångarna från den övriga 

instrumentalgruppen vid tillfällen då de väljer att göra det, ospecificerat om det gällde 

instudering eller repetition, för att således hitta eventuella gemensamma nämnare eller 

faktorer som föranledde separationen av elevgrupperna. Utifrån tabellen nedan 

redovisas resultat av fritextsvar, grupperade under liknande förekomster, och antal 

sådana. 

Tabell 3: Motiv till lärarvald separation vid instudering eller repetition 

Lärarna skrev mer eller mindre långa förklaringar till varför de valt att separera 

sångarna från den övriga instrumentalgruppen, där de kunde kodas i tabellens rubriker. I 

de följande avsnitten delas citat som anses talande för rubrikerna.  

Det vanligaste motivet till separation är att eleverna behöver gå till en annan lokal för 

att skapa stämmor eller öva stämsång, vilket verkar kunna vara en utmaning med tanke 

på vad lärarna skriver om ljudnivån i det gemensamma ensemblerummet. De förklarar 

att sångarna behöver höra sig själva för att kunna komma på stämmor, ”snacka ihop 

sig”, och att de bäst själva avgör hur de vill dela upp låten. En informant berättar att de 

först lär ut stämmor som sångarna sedan kan gå ut och öva på själva. Denna informant 

beskriver sitt tillvägagångssätt i detalj, att hen vid dessa tillfällen låter 

instrumentalisterna gå ut och lyssna in sig i en annan lokal medan hen prioriterar 

stämsång med eleverna. Sedan övar sångarna sina stämmor i enrum medan läraren 

ifråga hjälper instrumentalisterna. På så sätt får alla eleverna både lärarledd och 

Stämsång och att höra sig själva 16 förekomster

Nivåskillnader 10 förekomster

Elevernas eget önskemål 7 förekomster

Effektivitet 7 förekomster

Fler än en lärare 4 förekomster
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individuell tid. Ingen av de andra lärarna beskriver att de går med sångarna först. 

Uttryck som “lugn och ro” eller liknande beskrivningar förekommer sex gånger, och 

verkar hänga samman med stämsången. Ett exempel lyder: ”Instrumentalgruppen stör 

sångarens förmåga att lyssna och analysera”. Det handlar både om att respektive grupp 

behöver arbeta ostört med känsliga moment, och att sångarna utmärker sig som den 

grupp som behöver öva enskilt för att till exempel höra sig själva. Två svar handlar om 

att instrumentalgruppen stör sångarens förmåga att arbeta, eller att det är bullrigt i 

ensemblerummet. En lärare säger att det sliter på rösten att öva i rummet med de andra, 

och att sång är ett känsligt instrument, en annan svarar att de olika grupperna har olika 

behov och att det föranleder separation; ”Bandet övar form och groove...sången sätter 

form och stämmor/lead”.  

Nivåskillnader mellan elever är det näst största motivet till att studiens informanter 

väljer att separera grupperna. Två citat som representerar avsnittet är: “Jag vet vad 

sångarna kan och instrumentalisterna behöver mer hjälp.”, och ” …jag har för det mesta 

upplevt att jag behövs för att handleda instrumenten.” Tio av svaren handlade om 

samma reflektion; att vissa av eleverna behöver mer handledning och längre tid, och i 

åtta av tio fall handlade det om att instrumentalisterna behövde mer hjälp. Ur texterna 

framträder också att sångarna då kan arbeta effektivt med melodi, text och stämmor utan 

att behöva vänta på de andra, och att sångarna på grund av det själva ber om att få öva 

själva. Många uttryckte att instrumentalisterna ibland behöver mycket hjälp för att 

överhuvudtaget komma igång att spela låten, och att sångarna får tillfälle att lyssna in 

låten, öva melodi och stämmor ostört. Två av lärarna berättade dock att sångarna oftast 

behöver mer hjälp, den ena för att stämmorna är mer komplexa, och den andra för att 

”sångarna håller lägre nivå än övriga instrumentalister”. En informant angav följande 

motiv: ”Om övriga musiker behöver mycket instruktioner för att överhuvudtaget kunna 

komma igång och spela låten.” En annan skrev: ”Instrumentalisterna behöver träna på 

kompet för att det ska flyta och överhuvudtaget kunna funka som komp till sång. 

Sångarna behöver lära sig melodin för att det ska bli meningsfullt musikaliskt för alla.” 

En annan berättar att de som inte gjort läxan kan behöva gå iväg, och att de andra kan 

öva tillsammans.  
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Effektivitet eller ord som kan tolkas under detta paraply, förekommer i sex kommentarer. 

Ett exempel är: ”Att sångarna ska kunna arbeta effektivt med melodi, text och 

körstämmor istället för att sitta och vänta på att kompet ska lära sig något moment.” En 

annan kommentar liknar denna: ”Då kan sångarna under tiden lyssna in låten. Helt 

enkelt för att optimera tiden så ingen är helt sysslolös.” Fler kommentarer handlar om 

att det är praktiskt att dela upp grupperna för att aktivera alla. Detta relaterar till viss 

grad till avsnittet om nivåskillnader, där instrumentalisterna är de som behöver mest 

lärarledning. ”Effektivitet, att snabbare nå ett resultat” är en kommentar som gäller att 

optimera tiden. Genom att separera grupperna behöver inte sångarna vänta på att 

kompet skall lära sig sin del. En kommentar visar en lärares metod: ”Effektivitet: 

Sångarna får lära sig låten själva medan jag lär kompet på individnivå. Veckan därpå då 

sångarna förhoppningsvis lärt sig text och melodi så ger jag dem undervisning och sång 

tips för låten.” Den här utsagan urskiljer sig ur mängden, då det verkar som om eleverna 

till synes vid ett helt lektionstillfälle övar själva, och att de först veckan efter när de lärt 

sig text och melodi, får undervisning och ”sångtips”. En lärare berättar att hen delar på 

alla olika elever vid behov, och att denne har tillgång till många olika rum så att den 

som behöver öva mer i ett instuderingsmoment kan göra det ostört.  

Fyra informanter berättar att de i ensembleundervisning är fler än en lärare. En av 

lärarna i dessa ensembler är sångpedagog, och kan ge sångeleverna den hjälp de 

behöver. ”Vi arbetar med en modell med en extra sånglärare i ensemble, som arbetar 

med sångarna. Antingen i en egen sal eller tillsammans med de andra i gruppen.”, 

skriver en informant. De andra kommentarerna liknar denna, alla utsagorna visar att en 

av ensemblelärarna är sångpedagog och det ger dem möjlighet att dela upp sig vid 

behov, eller jobba alla i samma rum med olika elevfokus. Detta kan även härledas till 

utsagor om effektivitet, men då det är ett unikt tillvägagångssätt som innebär 

uppdelning mellan två lärare, värderas det som ett separat ämne. 
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4.3 Individuella behov 

I tabell 3 kring lärares motiv till att dela på grupperna finns sju förekomster av utsagor i 

fritextsvaren kring att eleverna själva önskar att gå till en annan lokal för att öva själva. 

En lärare uttrycker att eleverna har valet att vara kvar i rummet, men ibland väljer att gå 

ut och öva själva. De går också ut när de vill värma upp och dela upp låten mellan sig. 

Ett citat lyder: ”Under den delen då jag går runt och instruerar individuellt vill dom 

oftast lyssna på låten för sig själva, tar i regel 10-15 min av en 60 minuters lektion.” 

Lärarnas utsagor vittnar om det inte alltid är de som bestämmer att separera grupperna, 

utan att sångelever själva uttrycker att de vill lämna den gemensamma lokalen, på grund 

av bland annat uppvärmning, lyssning, och stämsång. 

En fråga ställdes som handlade om hur ofta de upplever att eleverna vill gå och öva 

separerade från instrumentalgruppen, som kan ses i figur 4.5. 
 

Figur 8: Ber sångarna själva om att få gå ut och öva separat? 

Över hälften av lärarna upplever sällan att eleverna ber om att få gå ut och öva själva, 

medan 32% upplever det ofta. 14% upplever aldrig att sångarna ber om att få öva 

själva. I figuren nedan har lärarnas kommentarer om varför de tror att eleverna vill öva 

själva kodats och sammanförts till rubriker som rangordnats efter antal förekomster.   
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Tabell 4: Lärarnas upplevelse av motiv till elevvald separation vid instudering eller repetition 
   

Den vanligaste förekomsten, tretton av kommentarerna, handlar om att det har att göra 

med elevernas individuella behov, med ord som beskriver detta på olika sätt. Det 

handlar om att ”eleverna vet att de har det svårare” och således behöver öva mer innan 

de sjunger med andra, något som syns i fler av kommentarerna. Eleverna vill ”sjunga 

till en inspelning”, ”instudera på egen hand”, ”fräscha upp stämmor”, eller ”snabba på 

lärprocessen”. En kommentar nämner också originalsångaren på inspelningen, att 

”eleverna vill lyssna på originalsångaren för att sätta melodi och text”. Fyra av 

kommentarerna gäller att eleverna har behov för att öva befintliga stämmor, eller skapa 

egna stämmor.  

Det verkar även som om att eleverna vill gå ut eftersom de behöver lugn och ro, som är 

en formulering som förekommer sju gånger. Pedagogerna skriver att ljudnivån kan vara 

bullrig eller stökig i det gemensamma ensemblerummet, och att eleverna slipper detta 

genom att lämna rummet. De förklarar på olika sätt att det är lättare att lära när det är 

lugnt omkring en, två pedagoger skriver att de då lättare skapa stämmor och lyssna på 

originalsångaren. Dessutom kan de slippa vänta på den övriga gruppen, resonerar en 

lärare. 

Sex av lärarna hänvisar till att eleverna vill ”känna sig säkrare”, förbereda sig innan de 

sjunger för de andra, och att de känner osäkerhet kring hur texten och melodin  ska 

fraseras. En av dem lägger ut texten lite extra: “Min egen uppfattning är att det också 

kan vara så att de inte vill stå framför de andra och 'blotta' att de inte hittar toner. Sång 

är ju liksom naket på något sätt.” En annan kommentar handlar om att de inte vill sjunga 

”fel” när de sjunger upp för de andra, och att de hittar den säkerheten genom att lyssna 

Individuella behov 13 förekomster

Lugn och ro 7 förekomster

Osäkerhet 6 förekomster

Vana 3 förekomster
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på originalet, och vara ”ifred i sina första försök”. En kommentar citeras i sin helhet: 

”De kan ibland uttrycka att de vill förbereda sig på egen hand, eller med sånglärare 

innan de känner sig bekväma med att sjunga för de andra”. 

Tre kommentarer gäller att eleverna är vana vid den här metoden, där två 

representerande kommentarer lyder ”Många ensemblelärare har gjort så genom 

historien”, och ”Har hänt att de lärare som tidigare haft en lärare som använt den 

metoden frågat om de kan gå ifrån och öva på egen hand.” En lärare uttrycker att de kan 

förstå eleverna, för att hen själv tycker att det är svårt att ”instudera medan ett band 

spelar om de är i samma rum”. 

I figur 9 redovisas hur ofta lärarna upplever att eleverna vill ha mer feedback. Det är 

svårt att dra några definitiva slutsatser kring ifall eleverna upplever att de inte får 

tillräcklig feedback, eller ifall de bara är måna om att utvecklas och är ambitiösa eller 

inspirerade, men i förhållande till lärarens huvudinstrument som ses i tabell 5 kan det 

ses att de uppfattar behoven olika beroende på deras egna huvudinstrument. 

Figur 9: Har eleverna bett dig om mer feedback i sång den här terminen? 

Från diagrammet ovan går att utläsa att lite under en tredjedel av lärarna har märkt att 

eleverna har bett om mer feedback i sång den här terminen, och en tredjedel har upplevt 

det någon enstaka gång. Resterande lärare upplever att eleverna inte har bett om mer 

feedback i sång. Denna fråga ställdes för att eventuellt kunna se ett samband mellan hur 
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mycket eleverna arbetar själva och om de visar ett behov för mer handledning och hjälp 

än de eventuellt får. I tabell 5 redovisas en närmare inblick i vilka informanter som 

svarade vad, utifrån huvudinstrument. Här går att se att det är sångpedagogerna som 

mottar flest önskemål om mer feedback, medan instrumentalpedagogerna i hög 

utsträckning inte upplever detsamma, eller någon enstaka gång ibland. 

Tabell 5: Lärarens huvudinstrument i förhållande till upplevelse av feedback 

4.4 Resultatsammanfattning 

Här sammanfattas resultaten och svaren anges främst i andelar, men vissa i 

procentenheter för läsbarhetens skull.   

Resultaten visar att det är betydligt vanligare att låta sångarna arbeta skilda från gruppen 

under instudering än vid repetition av redan känt material. Vid instudering skiljer en 

tredjedel av lärarna på sångare instrumentalister och stannar med instrumentalgruppen. 

En tiondel väljer samma metod men går med sångarna först, och en tiondel har andra 

metoder för instudering. Hälften av lärarna väljer att instudera med eleverna i helgrupp. 

Över hälften av lärare som separerar grupperna delar ut material till sångarna som är 

textbaserat med olika mycket musikalisk information i form av ackord och taktstreck, 

eller enbart text. 40% delar ut kompletta noter till sångarna. 

Vid repetition har de allra flesta angivit att de bara någon enstaka gång ibland eller inte 

alls delar på grupperna, och resten en gång per lektion eller varannan lektion, vilket 

innebär att nästan all repetition sker i helgrupp. Lärarnas ensembler har oftast två till 

fyra sångare, och de har angivit att de alltid anpassar tonarter till sångarna i gruppen. 

JA NEJ NÅGON ENSTAKA 
GÅNG IBLAND

Sångpedagoger 11 2 4

Instrumentalpedagoger 4 17 11
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Från fritextinformationen går att utläsa tydliga tendenser i grupperingar av liknande 

motiv till separation av sångare och instrumentalister, då lärarnas utsagor liknar 

varandra i stor grad. Resultaten är uppdelade i anledningar till att lärarna väljer att 

separera grupperna, och vad de tror är motiven till att eleverna själva ber om att få 

instudera eller öva själva. Det i antal övervägande motivet till lärarvald separation är att 

eleverna behöver öva på stämsång, eller höra sig själva bättre för att kunna jobba 

effektivt. Nivåskillnader påverkar också valet av metoden, sedan att eleverna själva ber 

om det, effektivitet, eller att de har fler lärare kopplat till gruppen så att de kan arbeta 

uppdelade. 

En tredjedel av lärarna upplever att eleverna ofta ber om att få öva eller instudera i 

enrum och två tredjedelar upplever det sällan eller aldrig. Lärarna tror att de vanligaste 

motiven till att eleverna ber om detta är i fallande ordning individuella behov, lugn och 

ro, osäkerhet och vana av att de jobbat så tidigare. En tredjedel av lärarna upplever att 

eleverna ofta ber om mer feedback, och resten sällan eller aldrig. Det går med stor 

tydlighet att utläsa att sånglärare är de som oftast upplever att eleverna ber om mer 

feedback.  
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5. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning i ämnet 

och utifrån de forskningsfrågor som formulerades tillsammans med studiens syfte. När 

en grupp individer, i det här fallet 50 pedagoger, deltar i en undersökning, kan det 

värderas med viss tyngd. Att deras svar relativt lätt kunde kategoriseras efter liknande 

tematik gav en inblick i varför och vid vilka tillfällen separation av sångare och 

instrumentalister är mer eller mindre användbart. Diskussionen är uppbyggd utifrån tre 

teman, där resultaten först diskuteras i förhållande till de synliga skillnaderna i lärarnas 

metoder vid instudering respektive repetition. Sedan diskuteras resultat kring lärarnas 

val av metoder och anledningar till detta. Slutligen diskuteras lärarnas upplevelse av 

elevernas behov och önskemål kring att lämna det gemensamma klassrummet för 

individuell instuderings- och repetitionstid. 

5.1 Ensemblelektionens innehåll 

Från studiens resultat går att utläsa att det främst är lektionens innehåll och syfte som 

påverkar lärarnas val av metoder. Det är betydligt vanligare att separera vokalister från 

övriga instrumentalister under instuderingsfasen (se figur 4 och 6), men hälften av 

studiens informanter instuderar oftast med eleverna i helgrupp. Borgström Källén 

(2014) uppmärksammade i sin studie, precis som i denna, att sångarna uppmanas vara 

självgående i instuderingen av låtarna under lektionstid medan lärarna hjälper 

instrumentalisterna sätta ihop kompet. Motiven till separerad instudering och repetition i 

form av lärarnas fritextsvar diskuteras i nästa avsnitt, och här diskuteras för- och 

nackdelar med själva företeelsen i stort i relation till litteratur på området.  

5.1.1 Ett socialt ämne 

Det sociala samspelet i ensembleundervisningen är enligt Zimmermann Nilsson (2009) 

och Törnquist (2006) viktigt för lärandet. Törnquist (2006) kallar den konstruktiva 

typen av arbete från sin studie av en musikalproduktion för praktikgemenskap och det 
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kan ses i min studie att lärarna därför eftersträvar en effektivitet och nivåanpassning 

som gagnar möjligheten att spela tillsammans snabbare. Det finns många sätt att gå 

tillväga i ensemblespelssituationer. Resultatet kring lärarnas instuderingsmetoder i 

denna studie visar att 50% oftast bedriver instudering i storgrupp, och kan antas ha 

välfungerande metoder för detta. Att det går att arbeta med instudering och repetition i 

helgrupp menar Rydlöv (2017), och ger ett exempel i Freinetpedagogen Reinemo. I 

Reinemos pedagogik håller han alla elever aktiva i en ensemblegrupp genom att 

använda material som är komplext i någon aspekt, antingen rytmiskt eller melodiskt. 

Han arbetar utan noterat material och hans pedagogik har visat fina resultat på mycket 

hög musikalisk nivå i form av inspelningar jag fått ta del av, trots att de flesta elever går 

på mellanstadiet. Nackdelarna enligt Rydlöv (2017) med metoden är att det blir en 

högljudd miljö, något som ses i denna studie som problematiskt just för sångare och 

deras möjlighet att höra sig själva vid till exempel stämsång. Dessutom riskerar det att 

bli mer lärarstyrt och ger mindre frihet till eleverna, något som autonomiforskning visat 

motverkar inre motivation (Jungert, 2016). Nilsson (2005) problematiserar arbete i 

grupp och förklarar att det är viktigt att individerna kan sin del relativt bra för att ett 

grupparbete skall fungera, och det kan ses som ett motiv till att bekräfta lärarna i deras 

val att separera elever just i instudering, så att eleverna snabbare kan nå en jämn 

kunskapsnivå och uppnå ett konstruktivt samarbete. Nilsson (2005) menar att individer 

generellt presterar bättre när andra är närvarande om kunskapsnivån är relativt jämn, så 

att effektivisera och kunskapsutjämna gruppen så snart som möjligt för att gagna 

samspel kan vara positivt. Andersson (2015) lyfter att det finns risk för så kallad 

ansvarsdiffusion vid arbete i större grupper, vilket innebär att medlemmar riskerar att 

känna sig anonymiserade och tar mindre ansvar än i små grupper. När lärare arbetar i 

helgrupp anser jag att det därför är viktigt att lärarna har fungerande metoder för att 

hålla alla elever aktiva, som i exemplet från Rydlöv (2017), men sådana metoder har 

inte efterfrågats i denna studies enkät på grund av begränsningar av studiens omfattning. 

Dock kan det argumenteras om en ensemblegrupp på gymnasiet nämnvärt berörs av 

ansvarsdiffusion eftersom grupperna vanligtvis är relativt små för att spegla hur det är 

att spela i band och inte exempelvis symfoniorkester. 
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5.1.2 Sångarnas position 

En av de centrala observationerna hos Asp (2015) var att arbete med lärandeobjekten 

knutna till sång ofta sker utanför den gemensamma ensemblelokalen, och hos 

informanterna i denna studie bekräftades detta till viss grad men alltså betydligt mer i 

instuderingsfaser än under repetitioner (se figurer 4 och 6). Asp (2015) konstaterade att 

metoden användes av alla lärare i hans studie och inte kunde uppfattas som 

kontroversiell, vilket även bekräftas i denna studies resultat.  

I denna undersökning återfinns bland annat utsagor om att lärarna genom separation vill 

hålla alla elever aktiva oavsett kunskapsnivå, något som Feldman och Contzius (2016) 

nämner som en potentiell svårighet i skolensemblen. Att ingen av informanterna 

ifrågasätter valet av studieämne eller uttrycker en oförståelse för problematiken visar att 

de ser att sångeleverna har unika behov som kan gagnas av separation från övriga 

instrumentalister, för exempelvis stämrep och lyssning, och vidare motiv till detta 

diskuteras i nästa avsnitt. Backman Bister (2014) skriver om lärarnas utmaningar; att 

lärarna utifrån elevernas olika individuella förmågor utifrån läroplanen förväntas 

anpassa undervisningen efter dem, men att de också måste ta hänsyn till skollagen som 

kräver att alla skall få likvärdig undervisning. I Carlssons (2015) studie tenderar 

sångelever att prioriteras senare än andra instrument i instuderingsföljd och 

handledningstid, och att sånglärare (kanske av naturliga skäl) är bättre på att 

uppmärksamma sångarna. Jag anser det viktigt att lärare oavsett huvudinstrument 

uppmärksammar och observerar sina val ifråga om metod, så att sångeleverna inte 

riskerar att få mindre lärarledning, hjälp och instruktioner.  

5.2 Musikaliskt lärande 

Ur lärarnas svar går det att utläsa tydliga motiv till uppdelning av sångare och övriga 

instrumentalister, både genom numerär statistik och genom 39 inkomna fritextsvar som 

efter uppdelning av vissa långa svar blev 44 förekomster av motiv, och härunder 

diskuteras resultaten i förhållande till litteraturen, och  motivens för- och nackdelar. 
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5.2.1 Stämrep 

I det centrala innehållet för alla ensemblekurser nämns instudering enskilt och i grupp, 

men i Ensemble med körsång nämns enbart instudering i grupp (Skolverket, 2011). Det 

som är intressant är att det under den kursen specificeras ett exempel på vad instudering 

i grupp kan vara. ”…till exempel stämövning…” (Skolverket, 2011, s.10-11). Om detta 

kan tolkas som ett övergripande förklaring till hur instudering i grupp kan definieras  

även i de andra två ensemblekurserna, innebär det att läraren inte nödvändigtvis behöver 

instudera material i helgrupp, utan att stämrep genomgående kan anses vara instudering 

och bedömas som detta. Eftersom stämsång och “att höra sig själva” framkom som de 

vanligaste motiven till att lärarna separerade sångarna från den övriga 

instrumentgruppen, bör fördelarna och nackdelarna med denna arbetsmetod diskuteras. 

Stämrep innebär oftast att en homogen instrumentgrupp övar tillsammans, med eller 

utan ledning. När lärarna i studien låter sångarna öva självständigt är det oftast 2-4 

elever som övar själva. Tre av lärarna har enbart en elev i sina ensembler, och då får 

lektionsdelar där eleven arbetar i enrum benämnas enskild övning/instudering.  

I Heilings (2000) forskning konstaterades att stämrepetitionerna fungerade bättre för 

instudering än vid utvecklande av ytterligare musikaliska förmågor, då musikerna i hans 

studie var vana vid en tydlig orkesterledning när det gällde musikaliska aspekter som 

jag tolkar som exempelvis dynamik och frasering. Att det vanligaste motivet till att 

lärarna i denna studie väljer att låta sångarna arbeta i mindre grupper är för att de skall 

jobba med stämmor och liknande utsagor, bekräftar att det kan vara en användbar metod 

för eleverna att lära sig sin del. När många lärare tillsammans bildar en grupp, en 

profession som arbetar liknande och svarar oberoende av varandra, kan det antas vara en 

beprövad och användbar metod. Motiven till att denna studies lärare väljer att låta 

sångare stämrepetera handlar i största utsträckning alltså om instudering och lärarna 

verkar välja detta arbetssätt just för att det är fördelaktigt vid dessa tillfällen.  

Andersson (2015) menar att övning i stämgrupper kan vara ett effektivt arbetssätt, men 

att det är fördelaktigt om någon i gruppen tar på sig en ledarroll. När lärarna i min studie 
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låter dessa informella arbetsgrupper jobba självständigt är det därför värt att reflektera 

över effektiviteten i grupperna och gruppernas sammansättning. De flesta elevgrupper i 

denna studie utgörs av en triad. När läraren inte är närvarande skulle den komplicerade 

gruppdynamiken i en triad, där en av medlemmarna riskerar att hamna utanför 

gemenskapen kunna försvåra arbetet eller inte uppfattas som fördelaktigt av en eller 

flera av medlemmarna (Andersson, 2015). Dyaderna, som också är vanligt 

förekommande, kan tros arbeta mycket effektivt tillsammans om de delar värderingar 

och beteenden, men det går inte att säkra om inte läraren har god kännedom om 

elevernas personligheter. Dessutom sätts ensembler på gymnasiet nödvändigtvis inte 

samman utifrån vilka elever som har bäst samarbetsförmåga utan andra förmågor kan 

tänkas ligga till grund, som till exempel kunskapsnivå, schemaläggning eller årskurs 

och det behöver inte nödvändigtvis bli den med störst musikaliskt kunnande som tar på 

sig ledarrollen, vilket kan leda till obalans (Andersson, 2015).  Heiling (2000) upptäckte 

att arbetets effektivitet kunde påverkas av faktorer som osäkerhet på material inför de 

andra medlemmarna, nivåskillnader, och ökad synlighet. Att inte ha en lärare 

närvarande skulle kunna tänkas försätta vissa svagare elever i en något utsatt position.  

Nilsson (2005) visar att det finns risker i en grupp där konkurrens förekommer (något 

som en lärare förslagsvis bör ta i beaktning när de låter elever öva själva i mindre 

grupper), som innebär att grupparbetet försämras genom att de med högre kunskapsnivå 

undanhåller kunskap från de svagare. Åtta procent av lärarna i denna studie går med 

sångarna först vid instudering för att sätta igång deras arbetsprocess, något som skulle 

kunna argumenteras ge eleverna en riktning att fortsätta sitt arbete utifrån en agenda 

som läraren satt för dem, och detta skulle kunna vara fördelaktigt i relation till 

gruppdynamiska aspekter som riskerar att kunna vara problematiska, som nyss nämnts. 

En aspekt som med fördel kan göras i mindre grupp är lyssning på musikaliska 

förebilder, något som Heiling (2000) menar gör gruppen mindre beroende av ledning, 

och sångare kan dessutom sjunga med och direkt märka vad de behöver öva på, spola 

tillbaka och sjunga om. Detta kan ses i avsnitt 4.3 i denna undersökning, som något som 

eleverna ibland ber om. Zerull (2006) uppmanar lärare att ta in detta moment i all 

ensembleundervisning, eftersom han anser att det gagnar alla elevers musikalitet i stort, 
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och deras musikaliska känslighet. En aspekt som kan lyftas i förhållande till lyssning är 

att sångarna vid denna typen av övning kommer sjunga i samma tonart som originalet, 

vilket innebär att de inte alltid sjunger i samma tonart som bandet spelar, då alla lärare i 

studien angivit att de anpassar tonarten efter ensemblens sångare och dess röstomfång. 

Det kan tänkas svårt att ha övat i en tonart för att sedan gå in och öva med bandet, som 

både låter annorlunda än originalet för att de inte är ett professionellt band, och 

vokalinställningen behöver ändras på grund av anpassning till ny tonart.  

Just tonartsval redovisar Backman Bister (2014) som en problematik vid ett friare 

förhållningssätt när det gäller elevbestämmande, men eftersom lärarna i denna 

undersökning verkar vara medvetna om vikten av att anpassa tonart efter sångaren, är 

detta en omvänd frågeställning i denna undersökning, det vill säga att de enbart riskerar 

öva själva i ”fel” tonart, något som sedan rättas till i det gemensamma spelet. Dock är 

det värt att lyfta tonart i relation till antalet sångare i gruppen, då de flesta grupperna har 

flera sångare, som kan ha flera röstfack, vilken/vilka elevers omfång som lärarna rättar 

tonarten efter och om den passar alla. Denna studie har dock inte gått vidare med just 

den frågeställningen utan det är bara en vidare reflektion. 

Avslutningsvis bör det understrykas att ifall sångeleverna oftast under sin gymnasietid 

instuderar i stämgrupp och inte i helgrupp, kan de riskera att ha undermåliga kunskaper 

inför Ensemble 2, där de skall kunna förbereda och leda instudering, och redogöra för 

den övriga gruppens stämmaterial. I relation till den här studien, där hälften av lärarna 

oftast väljer att instudera i helgrupp, bör ett flertal av eleverna motta relevant 

undervisning för redovisning av kunskaper till Ensemble 2, när det gäller insyn i hur 

man instuderar och övar i helgrupp. Dessutom bör tilläggas att studien efterfrågar 

information som gäller nuvarande termin, vilket inte säger något om lärarnas 

tillvägagångssätt mer generellt och över tid. När det gäller redovisning av musikaliskt 

material ger 80% av lärarna musikaliskt material till eleverna som innefattar ackord, 

vilket iallafall ger eleverna insyn i ackordsinstrumentalisternas och basisternas 

musikaliska material (såvida inte gitarrister och basister mottar tab-baserat material som 

är en ytterligare kategori). Huruvida de får en inblick i hur man läser och instruerar 
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slagverkets material, eller om lärarna anser att deras partier bäst instrueras på gehör och 

hur det genomförs, framkommer inte av studien. 

5.2.2 Effektivitet och nivåskillnader 

Ensemblekursernas centrala innehåll och syftet med ämnet musik betonar vikten av 

samspel, kommunikation, ensemblespel, och musicerande i grupp (Skolverket (2011), 

och det är även vad ordet ensemble betyder (Bonniers musiklexikon, 2003). Att lärarna i 

denna studie så snart som möjligt vill att eleverna skall kunna spela tillsammans 

framkommer både ur de numerära resultaten och ur fritextsvaren. Ett motiv till att låta 

sångare öva enskilt lyder ”Effektivitet, att snabbare nå ett resultat.”. Liknande utsagor 

ses genomgående i de ämneskategoriserade svaren. Även i tidigare forskning ses en 

önskan hos lärare att eleverna genom val av undervisningsinnehåll vill skapa en 

situation där alla kan spela med, som Reinemo arbetar i Rydlövs (2017) redovisning. 

För att snabbare kunna nå repertoarspel senare under en lektion upptäcker Zimmermann 

Nilsson (2009) att innehållet anpassas och förenklas. Den typen av anpassning kan å ena 

sidan tänkas passivisera ett antal mer kunniga elever under viss lektionstid, men å andra 

sidan, när alla elever kan delta utifrån sina förmågor kan det tänkas leda till utvecklande 

av andra relevanta samspelsförmågor som ensemblemusicerande, nyansering och 

gestaltning (Skolverket, 2011), och att individuella musikaliska förmågor med fördel 

istället fokuseras på i den individuella sångundervisningen och gehörs- och musikläran.  

Detta beroende på hur läraren anpassar materialet, och efter vem. När uppspel och 

repertoarinlärning är centralt i ensembleundervisningen menar Asp (2015) att 

kunskapsutvecklingen riskerar att bli sekundär, och många av den här studiens 

informanter verkar som ovan nämnt fokuserade på att en låt skall spelas tillsammans så 

snart som möjligt, och därför vilja effektivisera processen. Eleverna i Bergsten och 

Melanders (2009) undersökning upplever att ensembleundervisningen är mindre 

målstyrd och mer centrerad kring gemensamt arbete än mål än andra ämnen och att 

lärarna upplevs som mer avslappnade, något som kan indikera att lärarna i denna studies 

fokus på effektivitet och resultat inte nödvändigtvis behöver påverka elevers upplevelse 

av en styrande undervisningsstil, utan mer är ett fokus som lärarna har i sin 
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undervisning. Törnquist (2006) menar att kreativt arbete som får lov att ta tid upplevs 

som mer meningsfullt och jag anser också att det är viktigt, precis som Renwick och 

Reeve (2012) diskuterar, att läraren måste hitta ett förhållningssätt som innebär att 

balansera de yttre kraven som konserter och uppspel, med en genomtänkt och 

meningsfull pedagogik. Precis som Törnquist (2006) menar Renwick och Reeve (2012) 

att det är viktigt att visa tålmodighet inför elevens egna lärandetakt. Jag anser att det är 

tänkvärt som lärare att överväga att låta arbetet ta tid så att läraren har en chans att 

finnas där för alla elever, då Hall (2015) menar att ökad kontakttid mellan lärare och 

elev ökar elevens musikaliska förmågor. Det är dock värt att uppmärksamma de yttre 

kraven som läraren har i form av styrdokumenten som i alla tre ensemblekurserna berör 

framförande inför publik (Skolverket, 2011), som behöver balanseras med att låta 

eleverna lära utifrån sina individuella förutsättningar, instrument och nivåer. 

Nilsson (2005) belyser att den svagaste länken påverkar gruppens resultat i uppgifter 

som hänger på att allas bidrag räknas in, och därigenom kan lärarnas metod att separera 

grupper till viss del förstås. Något som verkar påverka lärarna mycket i relation till 

deras önskemål om att samspel skall kunna uppstå, är att det finns nivåskillnader mellan 

olika elever. Dessa nivåskillnader kan enligt Zimmermann Nilsson (2009) påverka 

aspekter som musikaliskt kunnande, när nivån på det musikaliska materialet anpassas 

efter eleverna. Asp (2015) och Zimmermann Nilsson (2009) lyfter bägge att ett 

demokratiskt förhållningssätt och behovet av individanpassning som eftersträvansvärt, 

men att det kan påverka lärandeperspektivet negativt. I relation till denna studies 

resultat kan det diskuteras efter vem nivån anpassas. Något som kan ses som ett utbrett 

problem är att många av lärarna anser att sångarna med fördel separeras från den övriga 

gruppen på grund av att de ”har det lättare” eller att de kan arbeta självständigt så att de 

slipper vänta på de andra. Tio informanter upplevde att vissa elever behöver mer tid och 

handledning, och åtta av dem ansåg att instrumentalgruppen behövde mest handledning. 

En informant skrev att handledning av instrumentalgruppen behövs för att lektionen 

överhuvudtaget skall komma igång. En annan enligt mig problematisk utsaga handlar 

om att hen vill optimera tiden så att sångarna inte blir sysslolösa, och då torde det vara 

viktigt att sångarna inte bara separeras från gruppen men får tydliga anvisningar på 
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deras egen kunskapsnivå kring vad de har för individuellt lärandemål.  

Renwick och Reeve (2012) skriver att det viktigaste för att en elev skall kunna utvecklas 

är att de behöver ha ett tydligt mål och vara resultatinriktade, och att nybörjare tenderar 

att sällan rätta sina fel utan spelar vidare. Elever når enligt dem bättre resultat genom 

feedback. Icke-lärarledd lektionstid, även om lärare upplever att sångare behöver 

mindre handledning, kan argumenteras leda till att eleverna lär in fel som senare blir en 

uppgift att rätta till. Lärare kan hjälpa elever genom att uppmärksamma hur eleven lär 

sig på bästa sätt, men det förutsätter att läraren är närvarande och kan se på vilket sätt 

eleverna övar, till exempel i en mindre stämgrupp. Denna studie visar att 30% av lärarna 

har mottagit önskemål om mer feedback i sång, respektive 32% någon enstaka gång. 

Resultaten kan indikera att eleverna uppsöker läraren för att hen behöver mer 

instruktioner och lärarledning. Att sångpedagogerna är gruppen som i stort flertal 

upplever att eleverna vill ha mer feedback är intressant, och kan antingen indikera att 

sånglärarna finns tillgängliga för detta och att eleverna utnyttjar deras kunskap, eller 

tvärtom, att sånglärarna till exempel fokuserar på övriga instrumentalister för att de vet 

vad sångarna kan och att sångarna då istället kommer och frågar. Instrumentallärarna 

som inte i lika stor grad upplever att sångeleverna ber om mer feedback kan 

argumenteras inte fånga upp sångelevernas behov, och eventuellt inte prioriterar 

sångeleverna i mängd handledningstid på samma sätt, som kan ses hos Carlsson (2015). 

Det kan också ses tvärtom, att instrumentallärarna tillhandahåller tillräcklig feedback 

för att eleverna inte skall be om mer. Det är värt att betänka men ett tydligt svar på detta 

går inte att utläsa från denna undersökning. 

Feldman och Contzius (2016) anser att det är lärarens skyldighet att engagera alla elever 

oavsett deras musikaliska nivå genom att till exempel anpassa elevernas musikaliska 

material eller låta dem jobba med elever som håller högre kunskapsnivå. Om vissa 

elever blir passiva anser de att det sedan är viktigt att ge eleverna som tidigare haft 

mindre att göra, material som engagerar eleverna direkt efterföljande. Ett förslag på 

materialanpassning till sångelever som håller högre nivå än instrumentalisterna (som de 

flesta av lärarna när de nämner nivåskillnader anser) skulle kunna vara att ge 
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sångeleverna noterat material och be dem instudera efter noter, exempelvis genom 

biinstrument, istället för efter lyssning och avbildning, med kunskap de tillgodogjort sig 

i andra ämnen som exempelvis gehörs- och musiklära, något som en informant föreslog. 

Dock är det bara 40% av informanterna som vid separation av grupperna delar ut 

komplett noterat material, vilket skulle kunna vara ett intressant sätt att engagera elever 

som riskerar att sitta av tiden. 

5.2.3 Lärarantal 

I denna studies resultat framträder flera informanter som anger att de oftast är fler än en 

ensemblelärare närvarande på lektionerna. Hall (2015) redovisar i sitt projekt som ovan 

nämnt att mer kontakttid mellan lärare och elev ökar kvaliteten på spelandet och nivån 

på resultatet, dessutom ökade elevernas självsäkerhet och stolthet över sitt spelande. 

Han undersöker en metod som verkar vara lite av ett omöjligt scenario i den svenska 

gymnasieskolan eftersom det förutsätter utökade ekonomiska medel och fler anställda, 

men uppvisar i hans studie fördelaktiga resultat, och enligt mig borde tas i beaktning i 

svenska gymnasiers utvecklingsarbete. I hans projekt har varje enskild instrumentgrupp 

haft en pedagog kopplad till sig i ensembleundervisningen. Eleverna fick då löpande 

instrumentspecifik undervisning och förstod mer specifikt vad som krävdes av dem i de 

enskilda momenten. Fyra av denna studies informanter förklarar hur arbetet fungerar på 

deras arbetsplats, och det rör sig om att en sångpedagog är närvarande vid stämrep och i 

det gemensamma ensemblerummet, och ger sångarna instrumentspecifik feedback. Det 

är intressant att det just är sångarna som instrumentgrupp som dessa fyra informanters 

arbetsplats/er valt att ge extra stöd, men där stämsång lyfts som ett motiv till separation 

har utsagorna i vissa fall handlat om att sångarnas delar kan innefatta komplexa 

stämmor, och att dessa med fördel dessutom instuderas där det är en lugn miljö. 

Eventuellt har skolan uppmärksammat att det är mer rättvist att alla sångelever på grund 

av detta behöver tillgodoses med lika mycket lärarledd tid som de andra utifrån deras 

separata behov. Precis som Renwick och Reeve (2012) föreslår, får eleverna då mer 

direkt-feedback av läraren, något som ses gagna deras lärande och effektivisera arbetet. 

Halls (2015) elever fick också spela tillsammans med sina lärare, vilket ökade deras 
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självförtroende och mångsidighet, och i fallen i denna studie där en extra sångpedagog 

kopplas till undervisningen kan det antagas att eleverna får höra läraren förebilda, och 

härma, och dessutom få feedback om de behöver justera något istället för att instudera 

felaktiga tekniska och musikaliska funktioner.  

5.3 Individen och gruppen 

Härunder följer diskussion kring enkätsvar gällande lärarnas upplevelse av elevernas 

önskemål om individuell instuderings- och repetitionstid. I denna studie framträder en 

bild av en elev som själv vill gå ut och lära in material eller öva på material för sig själv 

eller med ensemblens andra sångare. Ungefär en tredjedel av informanterna anger att 

eleverna ofta själva vill gå ut och öva, och många av lärarna (se figur 8) verkar anse att 

de i förhållande till instrumentalisterna på grund av nivåskillnader klarar sig med 

mindre lärarledning, dock inte alla då två svarar det motsatta. I Asps (2015) 

observationer verkar elever vara förtrogna med metoden, och kommer av vana tillbaka 

när de lärt sig sin del, något som även tre av lärarna i denna studie nämner när de 

reflekterar över motiv till att eleverna vill gå ut och öva. 

5.3.1 Autonomistöd 

Lärarna har svarat i fritext kring vad de tror är motiven till att eleverna själva ber om att 

få gå ut. Eftersträvan och uppmanande till elevautonomi som framkommer i tidigare 

forskning (Björck, 2011a, Asp, 2015, Borgström Källen, 2014, Zandén, 2011) återfinns i 

denna studie och många av lärarna verkar genom sina metoder och fritextsvar 

uppmärksamma och stödja elevernas autonomitet genom att tillåta dem att få arbeta 

självständigt. Inga av lärarna uttrycker sig om separation som något uppenbart negativt, 

eller uttrycker självkritik, utan förklarar istället varför tillvägagångssättet används av 

olika anledningar och varför de tror att eleverna ber om möjligheten att arbeta autonomt. 

Ur Bergsten och Melanders (2009) arbete framkommer tydligt att elevernas och lärarnas 

upplevelse av lärarens roll skiljer sig: eleverna uppskattar en avslappnad och 
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administrativ ensemblelärare som skapar förutsättningar för grupparbete, och lärarna i 

studien ser sin uppgift mer som konstnärlig och centrerad kring musikalisk nivå, och 

detta skulle eventuellt kunna tolkas som att eleverna tycker om en autonom lärandestil. 

Enligt principerna i SDT (Deci & Ryan citerade i Jungert, 2016) bör elevautonomi 

uppmuntras och stödjas, och valfriheten som eleverna får när de ber om att öva själva 

kan argumenteras hjälpa deras lärande framåt. Tid som sångeleverna till denna studies 

informanter tillbringar separerade från den övriga gruppen behöver inte ses som icke-

konstruktiv, inte heller behöver resultaten tolkas som om att läraren åsidosätter eleverna, 

utan tvärtom, att läraren genom hörsammande av elevernas behov hjälper dem känna sig 

kompetenta och självständiga, vilket enligt SDT gagnar lärandet. 

Jungerts (2016) förklaringar av tre aspekter ur SDT till bra autonomistöd stämmer på 

många sätt överens med hur många av denna studies informanter tillgodoser elevernas 

önskemål:  

1. Att det finns en anledning till varför något skall göras. Eftersom eleverna själva 

uttrycker sina behov så vet eleverna redan varför det gagnar dem att öva själva, och har 

troligtvis ett klart mål med den enskilda tiden. Lärarna uttrycker sig ofta med ”eleverna 

vill…” vilket indikerar just detta, att de ser att eleverna har en målformulering och 

läraren stödjer detta. Eleverna vill exempelvis ”fräscha upp stämmor”, få ”lugn och ro”, 

eller lyssna på originalet. 

2. Att förståelse för elevens känslor i förhållande till uppgiften hörsammas. Lärarna ser 

att eleverna kan känna osäkerhet och vill ”vara ifred i sina första försök”, eller 

”förbereda sig på egen hand…innan de känner sig bekväma att sjunga inför de andra”. 

Genom att se dessa önskemål visar lärarna att de lyssnar på elevernas behov i 

förhållande till elevens behov i förhållande till känslomässiga aspekter. En lärare 

uttrycker en förståelse i förhållande till sina egna upplevelser och genom att skriva att 

hen själv kan förstå elevernas behov eftersom hen själv tycker att det är svårt att 

instudera medan ett band spelar i samma rum. 

3. Att valfrihet ges istället för kontroll. Det verkar som en röd tråd genom lärarnas 

utsagor att elevernas behov generellt sätt vanligtvis uppmärksammas och hörsammas. 

!58



En informant uttryckte dock att det är svårt att hålla samman gruppen och att de därför 

låter sångarna (som själva uttrycker behovet att lämna) får lov att göra detta. Men även 

om läraren själv uttryckte något som kan ses som ett tillkortakommande hos sig själv, 

verkar hen inte låta detta gå ut över eleverna som ser det som lättast att lämna det 

gemensamma utrymmet, och låter dem göra det om de vill, vilket kan ses som valfrihet 

(Deci & Ryan citerade i Jungert, 2016). 

När lärare stödjer elevers inre motivation anser Renwick och Reeve (2012) precis som i 

exemplet med simtränarna (Pelletier, citerad 2001 i Renwick & Reeve, 2012) att det kan 

hjälpa eleverna att vara engagerade i hela processen, mellan lektionerna och dessutom 

över tid. Men för att göra detta behöver lärare som inte alltid är medvetna om att det har 

en kontrollerande undervisningsstil sätta sig in i hur de använder sig av ett icke-

kontrollerande förhållningssätt, något som enligt dem har visat sig hjälpa eleverna att 

utvecklas snabbare och dessutom minska lärarens stress, en win-win-situation. Det är 

svårt att säga utifrån denna undersökning hur många av lärarna som känner sig 

medvetna över varför det faktiskt kan gagna eleverna att få öva själva, eller om de gör 

det på grund av att de själva känner stress och otillräcklighet, eller av ren vana vid den 

icke-kontroversiella metoden.  

5.3.2 Sångarnas unika behov 

Ur lärarnas svar framkommer teman som berör just vad de anser är sångarnas unika 

behov. Sångare behöver enligt många en lugn instuderings- och övningsmiljö, och 

sångare kan dessutom uppleva en osäkerhet som kan tolkas vara relaterad till deras 

instrument. Att detta skulle vara specifikt för just sång som instrumentgrupp är 

diskutabelt, men eftersom studien inte efterfrågar information gällande andra grupper 

lyfts enbart sångarnas behov. Informanten som angivit att den har lokaler till att ”dela på 

alla” verkar ha fina förutsättningar att individanpassa och effektivisera undervisningen 

inte bara för sångarna, och jämställer då eleverna oavsett huvudinstrument, något som är 

eftersträvansvärt, men antagligen utrymmesmässigt komplicerat för de flesta.  
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Nilsson (2005) nämner att ängslan att misslyckas kan påverka effektiviteten bland annat 

vid problemlösning i grupp. Att instudera ett stycke kan i högre grad än repetition anses 

som en typ av problemlösning, där eleverna går från att inte kunna melodin och texten, 

till att sjunga låten i ett flöde utan att behöva bryta. Detta speglas i denna studies 

resultat, där 13 av 29 kommentarer berör osäkerhet och lugn och ro. Lärarna uttrycker 

att eleverna till exempel vill vara ifred i sina första försök eller känna sig säkrare innan 

de sjunger för de andra. Att sång kan kännas naket eller att eleverna inte vill stå framför 

de andra och blotta att de inte hittar toner förklaras i en kommentar. Att hörsamma och 

tillgodose dessa elevers behov är att visa respekt för eleven som person, och för elevens 

känslor och behov, vilket jag anser vara en grundförutsättning för en konstruktiv 

relation mellan lärare och elev, och en trygg miljö att utvecklas i. I vilken mån läraren 

skall uppmuntra elever att våga chansa och utmana sig själva är en interpersonell 

avvägning som varje pedagog själv får ta ställning till. Haglund och Lindgren (2013) 

visar i sin studie av fem sångare att de har en komplicerad position i den 

populärmusikaliska ensemblen, att de ofta står tillbaka i repetitionsarbetet eftersom den 

anses ha mindre musikteoretisk kunskap, och Björck (2011b) ser att sångare inte alltid 

ges plats i ensembleundervisningen och anger flera skäl till varför särskilt kvinnliga 

sångare och musiker bör agera för att ta mer plats, bland annat genom att erövra en 

tydligare röst i ensemblesituationen. Elevautonomi behöver stödjas, men det behöver 

också vara en noggrann avvägning av vilken anledning elever ges personligt utrymme, 

så att de inte upplever känslan att de måste bevisa något för gruppen när de återvänder 

till rummet, som eventuellt skulle kunna öka deras osäkerhet eller ge dem 

prestationsångest. 

Lärarna nämner även ”lugn och ro” som ett av motiven till att de själva väljer att 

separera grupperna. Instrumentalgruppen kan störa elevernas förmåga att lyssna och 

analysera, och en av lärarna nämner att det kan slita på rösten att öva i rummet med de 

andra och sång verkar ses av denne som ett känsligt instrument. Lyssning, bör enligt 

Renwick och Reeve (2012), och Zerull (2006) användas som redskap för en större 

musikalisk medvetenhet och lärande, men det kan diskuteras om sångarna i högre grad 

än de andra skall få privilegiet att lära med denna metod då det kan gagna alla i 
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ensemble och enligt Zerull (2006) borde introduceras i stor grad i 

klassrumsundervisning. Lärarna tror också att eleverna själva vill ha en lugn miljö när 

de instuderar eller övar, och därför ber om att få gå ut. I en stökig eller bullrig ljudnivå 

kan eleverna inte uppnå detta.  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6. Slutsatser 

I detta slutliga kapitel sammanfattas studiens övergripande resultat och 

resultatdiskussion, för att följas av ämnen som skulle kunna leda till vidare forskning, 

sedan presenteras en kritisk reflektion utifrån ämnen som tagits upp i metodkapitlet 

under rubrik 3.5 Validitet och reliabilitet. Kapitlet avlutas med samband kring studiens 

resultat i förhållande till mitt framtida yrke som lärare. 

6.1 Sammanfattning 

Ensembleämnet syftar till att ge eleverna verktyg, förmågor och möjlighet att kunna 

spela tillsammans. Eleverna har enskild undervisning som ett separat ämne på det 

estetiska programmet, och ensembleämnet handlar istället om musikundervisning i 

grupp. Den här studiens syfte har varit att fokusera på just sångarens roll i 

ensembleundervisningen, efter en inledande frågeställning kring att sångarna tenderar 

att tillbringa en del av undervisningstiden i en annan lokal än instrumentalgruppen. Är 

det så och i så fall varför, frågade jag mig. Min inledande hållning var på grund av egen 

erfarenhet mestadels kritisk till att sångarna skulle arbeta skilt från den övriga gruppen, 

men genom det omfattande arbetet att sammanställa en kartläggning av hur 50 lärare 

utspridda över landet arbetar i praktiken har jag fått en mer nyanserad syn på 

företeelsen, en större inblick, och en del högst relevanta motiveringar. 

Instudering är en del av ämnet och i denna studie framkommer att det främst är just 

instuderingen som kan gagnas av att ge eleverna möjlighet att arbeta efter sin 

instrumentgrupps specifika behov. Eleverna ber till viss grad själva om att arbeta i 

stämgrupper av olika anledningar: att vara förberedda, att känna mindre osäkerhet inför 

andra, och att arbeta på flerstämmig sång - något som gagnas av en lugnare miljö än ett 

klassrum där elever med elförstärkta instrument övar på nytt material. Stämrep är väl 

beprövat och implementerat i många musikaliska sammanhang, speciellt i stora grupper 

som orkestrar där individerna riskerar att anonymiseras eller passiviseras om inte 

orkesterledaren har unika förmågor att se alla och hålla alla aktiva på olika sätt. Hälften  
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av lärarna gör oftast instuderingen i helgrupp och det tyder på att stämrep som metod 

inte är så utbredd som jag initialt trodde.  

Det är viktigt att reflektera över styrdokumenten för ensemblekurserna som kräver att 

både instudering enskilt och i grupp skall kunna bedömas (Skolverket, 2011). Jag anser 

då att det är viktigt att flera metoder används, och att lärare inte gör på ett visst sätt i alla 

situationer utan att materialet och lektionsinnehållet avgör vilken metod som används, 

och hur. För att kunna göra detta bör lärare diskutera olika tillvägagångssätt för att 

kunna dela upp elever vid situationer där det gagnar dem, finnas tillgängliga för 

feedback, och reflektera över dessa aspekter när det gäller alla instrumentgrupper. Ett 

exempel skulle kunna vara att även elever som spelar ackordsinstrumentkanske i allra 

högsta grad skulle gagnas av att inte befinna sig i samma rum som exempelvis 

slagverkare vid instudering.  

Av egen erfarenhet vet jag att det är lätt att råka falla in i ett kontrollerande 

undervisningssätt i gruppundervisning, speciellt när planeringen förutsätter att en låt 

skall kunna spelas senare under lektionen. Detta kan också utläsas ur denna studies 

fritextsvar och ur tidigare forskning där det ses som ett prioriterat mål hos lärare. Många 

av lärarna i denna studie kan dock anses stödja sångeleverna i sin inre motivation och 

autonomitet genom att ge dem valfrihet och förståelse för deras unika behov när de 

väljer att låta dem stämrepetera, men jag tror att det är viktigt i detta avseende att 

hörsamma om eleverna själva vill öva i mindre grupp, vilket vissa av studiens 

informanter bekräftar.  

Eftersom förmågan att kunna självständigt studera in material är ett kunskapskrav i sig 

och förekommer i det centrala innehållet, anser jag att lärarkollegier och tänkkollektivet 

de utgör bör reflektera över hur det behandlas som mål och lektionsinnehåll. När det 

prioriterade lärandemålet blir musikaliskt resultat på grund av yttre krav som konserter 

och liknande, tror jag att det finns en risk att vanor och effektivisering innebär att 

instudering som separat lärandemål och process åsidosätts. Att få tid till att visa elever i 

alla instrumentgrupper olika sätt att arbeta i både helgrupp och stämrep med 
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instudering, att få tid till gemensamma genomgångar för att främja olika typer av 

musikaliskt material, och tid till lyssning utgör viktiga beståndsdelar för att utvidga 

elevernas syn på ensemblespel och grupprocess. Det finns både kortsiktig effektivitet 

och långsiktig effektivitet, och framförallt behöver målen för olika kursmoment och 

skillnaden mellan dem konkretiseras och medvetandegöras. Vad, hur och när behöver 

diskuteras. Vad skall eleverna göra, hur arbetar jag bäst med målet, och när passar de 

olika metoderna? Jag anser att kortsiktig effektivitet inte får sättas i system som 

snabblösning för att nå tid till samspel, även om samspel är centralt i 

ensembleundervisningen i stort. Då kan det bli ett hinder för utveckling av ett djupare 

musikaliskt kunnande och en förståelse för olika sätt att nå ett musikaliskt resultat 

tillsammans.  

6.2 Vidare forskning 

Flera perspektiv på mitt ämne har dykt upp under arbetets gång som det vore intressanta 

att studera vidare. Att undersöka samma ämne men utifrån sångelevernas synvinkel vore 

mycket intressant. Jag skulle vilja ta reda på hur de upplever den tid som  de får arbeta 

separerade från instrumentalgruppen, och vad de faktiskt åstadkommer under denna tid, 

och de psykologiska aspekterna av icke-lärarledd tid. Metoden för detta skulle med 

fördel vara intervjuer eller fokusgruppsamtal, kombinerat med observation under 

stämrepetitionen. 

En annan aspekt som skulle vara intressant att ta vidare genom intervjuer är vad lärare 

har för verktyg och metoder för att undervisa alla eleverna tillsammans och fördela sin 

undervisningstid jämnt mellan instrumentgrupper vid instudering och repetition. Jag 

undrar hur lärare upplever sitt handlingsutrymme i denna fråga- och i vilken grad de 

upplever att de agerar av exempelvis vana, begränsningar och medvetna val. 

Denna studie skulle även kunna fungera som en förstudie till dessa typer av vidare 

forskning, och kunna diskuteras på arbetsplatser med lärare och elever. Om en skola 

fann resultatet intressant skulle det med fördel kunna ligga till grund för en 
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undersökning hos skolans elever för kvalitetsutveckling av ensembleundervisning ifråga 

aspekter som likvärdig undervisning mellan instrumentgrupper. 

6.3 Kritisk reflektion 

Det har varit mycket intressant men också komplext att försöka kvantifiera lärares 

metoder, och i efterhand handlar min kritiska reflektionen huvudsakligen om skapandet 

av skalor och beskrivningar i enkätfrågorna. Om flervalsalternativen varit mer 

likformiga sinsemellan hade det eventuellt givit större tillförlitlighet åt resultaten. 

Anledningen till bredden av formuleringar i svarsalternativen handlade om att kunna 

främja och underlätta lärarnas igenkänning och hitta sin tillhörighet i val av metoder i 

största mån möjligt, men det gav mig som forskare ett till viss del disparat 

forskningsunderlag som ledde till vissa utmaningar, framförallt vid jämförelser av 

variabler, något som dock inte användes i större utsträckning. Dock speglar resultaten 

till mångt och mycket företeelser i litteraturen som ligger till grund för arbetet, vilket är 

en indikation på att resultaten rent kvantitativt inte är väsensskilda från de kvalitativa 

studiernas indikationer.  

Den sekundära reflektionen handlar om det som Bryman (2011) nämner omkring att det 

kan vara svårt för en forskare att separera sina personliga värderingar från materialet i 

alla delar av processen. Därför valdes en kvantitativ metoden, eftersom den kan 

argumenteras ge forskaren en överblick och göra det omöjligt att påverka 

informanternas svar. Men eftersom en informant uttryckte att hen upplevde att enkäten 

upplevdes riktad så kan just detta uppenbarligen även hända i surveyundersökningar. 

Dock nämnde flera informanter att de var mycket intresserade av ämnet och att de 

uppskattade att frågan lyftes, och vill läsa resultaten i efterhand. Att hålla mig objektiv 

var mycket lättare i analysen av de kvantitativa frågorna, och mindre i genomgången 

och kategoriseringen av fritextsvaren. 

En uppenbar och intressant diskrepans är intressant att lyfta fram: trots att så få lärare 

separerar grupperna vid repetition den här terminen har flertalet informanter ändå valt 
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att förklara sina motiv till separation vid instudering och repetition. Anledningar till det 

kan vara flera saker, antingen så är de bekanta med och har sett behov av att använda 

metoden tidigare och därför har åsikter och personlig insyn i ämnet, eller så upplever de 

att de behöver förklara sig för att täcka upp för eventuella känslor av otillräcklighet eller 

att de känner att enkätmaterialet är riktat. Ytterligare alternativ kan vara att de i 

verkligheten väljer att dela på grupperna oftare men svarat genom påverkan av social 

önskvärdhet, eller att de bara valt att inte jobba så just den här terminen, som frågorna 

specificerar. 

En ytterligare aspekt är den om vad övriga instrument innebär. I ensembler på 

gymnasier finns fler melodiinstrument än just sång, exempelvis blåsinstrument, vilka 

också kan tänkas ha liknande behov och kunna vara föremål för en liknande studie. 

Resultatet i denna studie skulle kunna tolkas bredare, ifall sångelever istället 

omformuleras till melodiinstrumentalelever och kan då ligga till grund för en diskussion 

som innefattar fler elever. 

6.4 Pedagogisk tillämpning  

Lärarnas samsyn kring faktorer som påverkar deras beslut att separera sångelever från 

instrumentalelever har påverkat mig att utveckla och reflektera över mina 

undervisningsmetoder i mitt kommande yrke som lärare. Det kan anses som lyx att vara 

två lärare i ensembleundervisningen och alla arbetsplatser har nog inte ekonomisk 

möjlighet till detta, men denna studie kan vara en utgångspunkt till diskussion kring 

ämnet med kollegor och skolledare. Dock tror jag inte att antalet lärare är den enda 

lösningen på att finnas till hands för alla elever, utan jag tror att medvetenheten kring 

ämnet kan ge mig ytterligare verktyg till att utveckla metoder som passar beroende på 

målet för undervisningen och vilka lärandemål som är i centrum. I efterhand har jag lärt 

mig mycket utifrån dessa lärares utsagor och arbetsmetoder, där det främsta är att det 

inte är ett mål i sig att behålla alla instrumentgrupper i samma rum, och dessutom inte 

eftersträvansvärt i alla situationer, men att det handlar om medvetna val och 

uppmärksammande av vad, hur och när. Jag tror att det är möjligt genom metodiskt 
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arbete, reflektion och framförallt praktiserande, att kunna se klart på vilka metoder som 

är användbara vid vilka tillfällen och moment. Därefter är min strävan att utarbeta en 

systematik för att tillgodose de olika instrumentgruppernas unika behov och därmed 

främja deras musikaliska utveckling, stödja inre motivation, och bedriva en likvärdig 

och kvalitativ undervisning som på lång sikt även bidrar till effektivitet och fokus på  

samspel. 
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