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Sammanfattning
Ofta i media står det att tjejer måste våga ta mer plats, detta förekommer bland
annat i sammanhang som handlar om pop-/rockmusik. Att ta plats kan göras på
flera olika sätt, både audiellt, kroppsligt och kunskapsmässigt men också rumsligt
(Björck, 2011). Uppdelningen i musik mellan vilka som spelar vilka instrument är
heller inte jämn mellan tjejer och killar (Olofsson 2012; Bladh 2008; Jacobson,
2013).
Denna uppsats handlar om ensembleundervisning i gymnasiet utifrån ett
genusperspektiv med fokus på platstagande men också bemötande lärare–elev.
Empirin har tagits fram med hjälp av deltagande observation samt filmning av
ensemblelektioner och uppspel. Resultatet visar att skillnaden i kroppsligt och
kunskapsmässigt platstagande skilde mycket bland eleverna men inte generellt
mellan könen. I audiellt platstagande var det dock en viss skillnad, tjejerna tog där
för sig mindre genom att de generellt hade lägre ljudvolym eller spelade
försiktigare. En viktig aspekt av resultatet att ta med i framtiden är att det gör
skillnad att jobba med jämställdhet, att alla ska ta plats, och att elever får både
manliga och kvinnliga förebilder för att inte instrument eller genrer ska kopplas
ihop med kön, vilket det delvis gör idag. Skolan som observerades i denna
undersökning har gjort just det, jobbat på ett medvetet sätt kring könsroller.

Nyckelord: Genus, genusperspektiv, Ensemble, ensembleundervisning, platstagande, ta
plats, förebild, gymnasiet.
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Inledning
Mitt huvudinstrument är trummor, något som visat sig vara förvånande för
många människor beroende på min könstillhörighet. Det har inte bara med
valet av instrument att göra, utan även med hur skicklig en trumslagare
anses vara beroende på om den är en tjej eller kille1. Kommentarer som “Du
var ju jättebra trots att du är tjej" tyder på en förvåning över min
spelskicklighet kopplat till min könstillhörighet. Andra musiker som jag har
spelat med har inte alls mötts med liknande reaktioner av förvåning. Det
gemensamma för dessa musiker är att de är killar eller män.
Jag har också varit med om att redan innan jag spelat fått uppmärksamhet på
scen och blivit presenterad inför en publik som inte hört mig spela,
dessutom av en person som heller aldrig hört mig spela med: "En applåd för
trummisen som är en tjej" medan ingen av de andra musikerna fick någon
egen presentation eller applåd. Alla de andra musikerna var män. Applåden
var alltså endast för att jag, som tjej, satt vid trummorna. De hade ingen
aning om jag var bra eller dålig men det verkade ändå vara värt extra
uppmärksamhet, precis som om det var en prestation att sitta vid
trummorna.
Det är heller inte ovanligt att tjejer som spelar instrument som traditionellt
sett spelas av män blir jämförda med killar. De jämförs av antingen sig
själva eller av andra genom att de ska representera just tjejer eller visa att en
tjej kan vara lika bra eller bättre än en kille. Detta för att bevisa att tjejer inte
är sämre än killar. Tre exempel jag själv minns är dels på första
skolkonserten under gymnasiet när en tjej som spelade bas säger att hon är
nervös för att hon känner en press att visa att tjejer kan vara lika bra som
killar på, i detta fall, bas. Ett annat exempel är ett samtal mellan två tjejer
som spelar trummor när den ena säger att den inte övar så mycket, säger den
andra att vi måste öva för att visa att tjejer kan vara minst lika bra som
killar. Ett tredje exempel är vid ett uppspel på en högstadieskola med tre
olika personer som spelar trummor från samma gymnasieskola, en kille och
två tjejer, då någon kommenterar till tjejerna att det är ”gött” att de är bättre
än killen av de som spelar trummor. Tidigare undersökningar visar att detta
inte är en engångsföreteelse (Ulfsdotter Hillberg, 2015).
1

Med kille och tjej menar jag endast könstillhörighet inte någon viss ålder.
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Hur kommer det sig att många reagerar starkt när en person spelar ett
instrument som inte är vanligt för personens könstillhörighet? I samtal med
personliga kontakter som är gitarrlärare inom Kulturskolan berättar de att de
har ungefär lika många tjejer och killar som elever på gitarr, men på Kungl.
Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är det för närvarande ingen kvinna
som utbildar sig till gitarrlärare.
För att ge några personliga exempel på en majoritet av manliga utövare
inom pop, rock, jazz, country och gospel i olika sammanhang är jag med i
två olika band där alla andra är män. I vår klass på musiklärarutbildningen
på KMH är jag den enda kvinnan som inte har sång som huvudinstrument
inom jazzinriktningen, och på en tidigare utbildning på folkhögskola i norra
Sverige var det endast en till kvinnlig instrumentalist på mina två studieår.
Av alla lärare jag haft på trummor är alla sex män. Av ensemblelärarna är
endast en kvinna och ungefär 13 är män. Vad beror detta på? Är detta bara
undantag? Det finns statistiska undersökningar som visar att detta inte är
fallet. På musikhögskolan i Göteborg under åren 2009–2012 var
fördelningen på kandidatutbildningen i improvisation 70 procent män, och
bland lärarna inom den nämnda utbildningen var det 80 procent män
(Olofsson, 2012). Bland sökande till jazz- och improvisationsutbildningar
på musikhögskolan i Malmö på kandidatnivå år 2012 var det på bas, elgitarr
och trummor endast mellan 4–6 procent kvinnor, på piano var 17 procent
kvinnor men på sång nästan det motsatta, där var det enbart 14 procent män
(Jacobson, 2013). Det verkar alltså inte vara lika tydlig skillnad på hur
många tjejer och killar som spelar vissa mansdominerande instrument som
barn som i högre utbildningar med högre musikalisk nivå.
Allt detta har medfört att mitt intresse för genusfrågor i musikutbildning har
ökat, och därför grundas denna uppsats på det.
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Bakgrund
I denna del beskrivs musikundervisning på gymnasiet– varför det är viktigt
att tjejer och killar behandlas lika och varför det är viktigt att undersöka just
ensembleundervisning utifrån genusperspektiv samt vad som gjorts och det
som saknas inom ämnet i tidigare forskning. Anledningen till avgränsningen
till gymnasiet är för att kunna gå djupare in på ett smalare område, och
gymnasiet skulle jag själv gärna jobba på i framtiden. Vidare beskrivs också
kort om förebilder i musik och dess påverkan. Allt detta beskrivs utifrån ett
övergripande genusperspektiv, det teoretiska perspektiv som genomsyrar
hela uppsatsen.

Musikundervisning på gymnasiet
I undervisning på gymnasiet är det inte bara viktigt att eleverna ska lära sig
alla delar som finns med i kursplanernas mål. Det är också ett krav att alla
på skolan behandlas likadant, oavsett kön, etnicitet, tidigare kunskap med
mera. "Alla som jobbar på skolan ska aktivt främja likabehandling av
individer och grupper" (Skolverket, 2011 s. 12). Därför är likabehandling
viktigt även inom ensembleundervisning, och det är en av anledningarna till
att undersöka detta utifrån ett genusperspektiv.
Likabehandling bör alla alltid sträva efter för att skapa ett bättre samhälle –
en av innebörderna i Förenta nationernas deklaration om de mänskliga
rättigheterna: ”Alla människor, oavsett land, kultur, och sammanhang är
födda fria och lika i värde och rättigheter.” (Mänskliga rättigheter,
skolverket u.å.). I skolan är det viktigt av flera anledningar, dels för
välmående men också för att främja lärandet, eleverna lär sig bättre om de
känner sig bekväma och rättvist behandlade. Det är också lättare att
utvecklas om alla uppmuntras på ett positivt sätt till att ta plats.

Teoretiskt perspektiv– genusperspektiv
Genus är ett latinskt ord och betyder kön (Hirdman 2001). Motsvarande ord
i engelskan, gender, syftar på kön som en social konstruktion. Det är
därifrån betydelsen från det svenska ordet genus som används inom
genusforskningen kommer ifrån. Genus är alltså vad vi människor lägger in
i vad som anses vara manligt och kvinnligt. Till exempel kan det vara att
vissa färger anses mer kvinnliga eller manliga, eller vilka egenskaper eller
intressen någon förväntas ha på grund av att den är född som kvinna eller
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man. Men detta behöver inte vara något konstant, olika saker kan vara
kvinnligt och manligt i olika kulturer och det kan också förändras med tiden
även om det tar tid. Att bära kjol anses i Sverige vara kvinnligt men i vissa
andra kulturer är det inte så.
Det finns olika saker, handlingar och beteenden som anses vara kvinnligt
och manligt. Att dessa uppfattningar inte bryts så lätt kan förklaras med att
när något anses kvinnligt eller manligt gör det att tjejer och killar ofta får
intressen som speglar det som personen identifierar sig med. Då får de också
färdigheter inom de områdena vilket gör att tjejer anses generellt vara bra på
vissa saker och killar annat, vilket i sin tur blir manligt eller kvinnligt.
Höglund (2000) ger ett exempel på att det anses kvinnligt att vara vacker
och manligt att vara fysiskt stark. Det gör att många tjejer blir intresserade
av kläder, accessorer, smink, skönhetsprodukter och så vidare. Detta gör att
kvinnors utseende blir mer genomtänkt, kanske får glansigare hår osv.
medan killar ofta utövar sporter eller tränar, vilket gör att de får mer
muskler.
Det finns olika åsikter om kön är detsamma som genus (Höglund, 2000).
Vissa menar att kön är biologiskt och genus är kulturellt, det vill säga socialt
konstruerat. Medan andra anser att det inte finns någon anledning att skilja
på begreppen, och anser därför att kön är samma sak som genus, det vill
säga socialt konstruerat. Det finns alltså olika uppfattningar om vad kön är,
men Höglund (2000) beskriver ett förhållningssätt till hur orden kan
användas för att minska missuppfattningar:
Kön är ett ord vi kan använda till vardags. Som vetenskaplig term
bör vi använda genus såvida vi inte talar om något som väldigt klart
är ”rent” biologiskt. Om nu något sådant finns. (ibid., s. 34)

I denna text används begreppen på motsvarande sätt: genus används när det
syftar på något som är socialt konstruerat och kön när det handlar om något
biologiskt. Begreppen som används för biologiskt kön i denna text är tjej
och kille. För socialt konstruerat kön används genus eller maskulint och
feminint. Om något är maskulint har det alltså inte med biologi att göra–det
är en social konstruktion av förväntningar på hur en man är eller ska vara.

Ensembleundervisning utifrån genusperspektiv
Platstagande är ett begrepp som återkommer i uppsatsen och har en viktig
betydelse. Platstagande innebär att ta plats på olika sätt, vilket beskrivs
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närmare senare i uppsatsen. I ensembleundervisning är det viktigt att
eleverna tar plats men det blir därför också viktigt att ge plats. Inte minst
läraren har en viktig uppgift att ge plats för att eleverna ska kunna ta plats på
ett positivt vis.
Det har gjorts tidigare forskning inom ensembleundervisning utifrån
genusperspektiv, men i begränsad skala. För att se om något förändras över
tid bör detta undersökas inte bara en gång utan upprepade gånger. Det är
också en fördel att flera studier görs inom området på olika platser eftersom
det kan vara skillnad när det gäller platstagande och bemötande i
förhållande till könstillhörighet, på olika skolor, och i olika städer. I denna
uppsats förhåller jag mig till tidigare undersökningar inom ämnet genom att
jämföra resultaten med tanke på att saker kan förändras men också med
tanke på att undersökningarna är gjorda på olika ställen.
Den forskning och de undersökningar inom ensembleundervisning utifrån
genusperspektiv som jag tar upp har ett fokus snarare på genusstrukturer och
genusgörande än på platstagande vilket är mitt fokusområde. Det finns
också studier som handlar mer om instrumentval och förebilders påverkan,
men alltså ingen som fokuserar i huvudsak på platstagande i just
ensembleundervisning i gymnasiet vilket är fokus i denna uppsats.
Målet med denna undersökning är att undersöka och synliggöra eventuella
skillnader i platstagande i ensembleundervisning, och att diskutera hur
sådana skillnader skulle kunna bemötas. Det kan möjliggöra att sedan som
lärare i ensemble få användning av- och utveckla metoder för att göra
ensembleundervisningen mer jämställd och att inte genrer eller instrument
ska kopplas ihop med kön. För att nå målet att inte genrer och instrument
ska kopplas till könstillhörighet tror jag att musikskolor har en viktig roll.

Tidigare forskning om platstagande,
ensembleundervisning och förebilder
I media står ofta att tjejer måste våga ta plats, ett av sammanhangen är inom
populärmusik och rock (Björck, 2012). Vad platstagande inom musiken
innebär kan beskrivas genom att dela upp platstagande i olika kategorier.
Utifrån Björcks avhandling (2011) utgår jag från tre kategorier: audiellt,
kroppsligt och kunskapsmässigt.
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Audiellt platstagande kan enligt Björck (2011) ske på olika sätt, dels genom
att våga producera starka ljud men också genom att göra olika slags ljud,
både ljud som anses mer feminina och mer maskulina tillexempel
aggressiva, "fula" och hårda ljud men också mjuka, gulliga och vackra ljud
beroende på vilken genre. Som tjej förväntas det ofta gulliga och mjuka ljud
som inte är så starka, men inom rocken är idealet mer aggressiva, starka och
hårda ljud, vilket anses mer maskulint (Björck, 2011). Det kan göra att tjejer
har svårare att producera de ljuden, eftersom det inte känns naturligt för dem
(Björck, 2012).
Det kroppsliga platstagandet innebär precis som det låter att ta plats med
kroppen, precis som med det audiella platstagandet kan det inom rock och
pop uppstå en krock för tjejer, eftersom tjejer lärt sig att kroppen inte ska
breda ut sig. Detta är ett så allmänt tankesätt i samhället och därför har
kroppen lärt sig att det är "normalt", och det som då avviker från detta blir
"onormalt". Bara genom att spela vissa instrument kan detta därför bli ett
problem. Ett exempel på detta är trummor eftersom det blir ett måste att sitta
bredbent. Även rockiga gitarrposer kan kännas onaturliga eftersom det
innebär att breda ut sig och ta stor kroppslig plats (Björck, 2011).
Kunskapsmässigt platstagande handlar om att våga ta plats genom att hävda
sina kunskaper utan att tveka, genom att vara självsäker (Björck, 2012).
De flesta människor har föreställningar om hur en tjej eller kille är,
exempelvis att en tjej eller kille rör sig på ett visst sätt. Om någon vill passa
in i denna bild som tjej eller kille undviker den att göra saker som avviker
från dessa föreställningar. Ett exempel på detta inom ramen för
ensembleundervisning på gymnasiets estetiska program beskrivs av Carina
Borgström Källén (2014). När en grupp elever spelar en låt där deras
manliga lärare förespråkar ett yvigt kroppsspråk och ett kraftfullt spel, vilket
förtydligas genom att läraren förklarar hur eleverna kan göra för att uppnå
detta, får han med sig killarna men inte tjejerna. Detta förklaras med att
dessa yviga rörelser och kraftfulla spel går emot tjejernas idé av hur en tjej
är, vilket gör att det inte känns naturligt för dem, precis som det beskrivs
som ett problem ovan angående platstagande. Borgström Källén visar dock
på ett undantag. På en konsert på gymnasieskola, är det en ensemble där
tjejer tar för sig mycket bland annat genom ett yvigt kroppsspråk. Det visar
sig sen att de tjejerna som tog för sig mer på scen har föräldrar som är
musiker och/eller musiklärare, vilket enligt Borgström Källén påverkar att
de vågar ta för sig mer på scen. Detta innebär att bilden av hur en tjej är, inte

6

blir lika styrande eftersom deras tidigare undervisning eller erfarenheter som
de fått med sig bland annat från sina musikerföräldrar istället styr. De har
alltså istället för att gå efter en bild av hur en tjej är, fått en bild av hur en
musiker spelar eller sjunger och rör sig på scen. Platstagande är då en av de
delar som är med i deras bild av hur en musiker är, och därför blir det mer
naturligt för dem att ta plats både kroppsligt och audiellt.
Precis som att det finns föreställningar om hur en tjej kille ska vara kan det
också finnas föreställningar om hur en musiker är när den spelar på ett visst
sätt, vilket kan exemplifieras med följande dialog mellan en lärare och elev
(Borgström Källén, 2014):
Läraren: Trummisen på CD:n är en gubbe med jättekagge som ätit
många hamburgare den gubben. Han är som en lastbilschaffis. Det
är som man säger. Blues är inte gott, det är viktigt. Du ska spela ut
mer.
Albin: Jag trodde det skulle vara soft.
Läraren: Nej för tusan. Vår ultimata bluesålder. Gubbe. Tänk så.
(ibid., s.1)

Läraren hänvisar alltså till genus i stället för den klingande musiken.
Inom pop- och rockgenrer är det vanligt att elgitarren spelar riff, solo och
kompar. Borgström Källén skriver (2014) utifrån hennes observationer, att i
två olika ensembler är dessa uppgifter uppdelade genom att tjejerna som
spelar gitarr kompar och killarna spelar riff, solo och melodier. Det verkar
heller inte vara något som diskuteras eller förhandlas om, utan det verkar
vara självklart eller förutbestämt att killarna spelar solistiskt medan tjejerna
kompar.
Statistik från 2008 visar att på kulturskolor i södra Sverige är det många
instrumentgrupper som har tydliga skillnader mellan antalet tjejer och killar.
De flesta som sjunger, spelar stråkinstrument, piano eller flöjt är tjejer, men
bland de som spelar elgitarr, trummor och bleckblåsinstrument är de flesta
killar (Bladh, 2008).
Musikaliska förebilder har en positiv inverkan på motivationen att vilja
fortsätta spela ett instrument, men det kan också påverka val av instrument
(Hägg, 2015). Förebilder i detta sammanhang kan både vara andra i
familjen, eller andra som personen känner exempelvis instrumentlärare, men
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det kan också vara idoler som personen sett på TV, konsert, hört på radio
eller Spotify och så vidare.

Syfte
Syftet med detta arbete är att med genusperspektiv synliggöra eventuella
skillnader mellan killar och tjejer vad gäller bemötande och platstagande i
ensembleundervisning på gymnasiets estetiska program.
Följande frågeställningar ligger till grund för att uppnå syftet:
•

Vilka skillnader finns i hur lärare bemöter tjejer och killar?

•

Vilka skillnader finns det i platstagande mellan elever?

Metod
Den empiriska delen av arbetet har genomförts som en deltagande
observationsstudie (Kullberg, 2004) som inkluderar tre olika pop- och
rockensembler på estetiskt program på gymnasiet, inriktning musik.
Lektionstillfällena har också filmats för att kunna analyseras mer
djupgående. Vid valet av deltagare var målet att hitta ensembler där det
fanns instrumentalister av båda könen. Observationerna har utgått från
frågeställningar som bygger på interaktionen mellan lärare–elev och mellan
eleverna, och på platstagande mellan eleverna i ensemblerna. Det har även
genomförts samtal med lärare och några av de deltagande eleverna.

Observationsstudie
I en deltagande observationsstudie kan observatören ha olika roller,
antingen en "total deltagare", eller det motsatta, "total observatör"(Kullberg
2004, s. 95). Observatören kan också ha en roll mellan dessa, det vill säga
antingen "deltagande-som-observatör" eller "observatör-som-deltagare".
Både total deltagare och deltagande-som-observatör innebär ett deltagande i
aktivitet, antingen delvis eller helt. En nackdel med att delta som observatör
i undervisningssammanhang kan vara att lektionen inte blir som vanligt
eftersom risken finns att informanterna påverkas och agerar annorlunda än
de brukar. I observatör-som-deltagare är observatören närvarande i rummet
men deltar inte i någon aktivitet, vilket gör att risken fortfarande finns att
eleverna agerar annorlunda, men risken minskar eftersom observatören tar
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mindre plats och på så vis ändrar lektionen mindre från det som
informanterna är vana vid. I observatör-som-deltagare är deltagarna
medvetna om observatörens närvaro och den presenterar sig i förväg och
deltagarna är också medvetna om att de är utgångspunkten för
undersökningen (Kullberg, 2004).
Den roll som blev aktuell i denna undersökning var "observatör-somdeltagare", just för att minska risken att deltagarna agerar annorlunda
jämfört med andra lektioner. Målet var att ensemblelektionerna skulle skilja
sig så lite som möjligt från hur det brukar vara genom att ta så lite
uppmärksamhet som möjligt från deltagarna. Berätta vad som skulle
observeras, och att det filmades var tvunget, eftersom ett godkännande av
informanterna att få observera och filma behövdes (personuppgiftslagen
codex.vr.se).
I en deltagande observationsstudie är en viktig del fältanteckningar, det vill
säga i mitt fall anteckningar från lektionerna som observeras. Det kan vara
svårt att veta i förväg exakt vad som är viktigt att skriva ner i en
observationsstudie eftersom det inte går att veta precis hur något kommer
yttra sig, det kan vara dolt och därför svårt att upptäcka direkt, därför är det
viktigt att vara så förberedd som det går (Kullberg, 2004). Den som
observerar för första gången kan stöta på svårigheter. Kullberg (2004)
skriver:
Vid mitt första försök till observation blev jag förskräckt. Att läsa
om, att tala om, och att planera direkt observation är enkelt och
definitivt inte jämförbart med att genomföra observationen. Jag
kände mig förlamad. Jag visste helt enkelt inte vad jag skulle titta
på. (ibid., s. 102)

Ett sätt att underlätta analysarbetet är att filma, eftersom det då finns fler
chanser att analysera och gå tillbaka till samma tillfälle, även om det kan
vara svårare att höra allt som sägs på video och att få med allt som sker i
undervisningssituationer på bild.
Eftersom min erfarenhet av att observera var väldigt liten var det ett bra
alternativ att också filma observationstillfällena, för att på så sätt kunna vara
noggrannare genom att analysera samma lektion flera gånger. Jag upptäckte
också fler fördelar vid analysen med hjälp av filmerna. En fördel var att när
kameran var placerad på andra sidan rummet från mig såg jag lektionen från
ett annat perspektiv. En annan fördel var att de som inte hördes vid
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observationstillfället hördes på inspelningen på grund av att eleverna ibland
var riktade bort från mig eller att de satt vid andra sidan rummet.

Samtal med lärare och elever
Mellan, efter och innan lektionerna hade jag samtal med läraren som
berörde bland annat hans tidigare erfarenheter och om hur han funderat
kring genus och jämställdhet i ensembleundervisning. Han berättade även
om upplägget de hade på skolan inom instrument och ensemble. Min
ambition var också att prata med alla elever i ensemblerna efter lektionerna
och fråga om deras musikaliska bakgrund.
Läraren är en man mellan 40–60 år som har jobbat med ensemble- och
instrumentalundervisning i många år både på den observerade skolan och
andra skolor. Eleverna i undersökningen går i årskurs 1 och 2, och är
sammanlagt 23 elever varav tolv tjejer och elva killar.
Observationstillfällena innefattar tre ordinarie ensemblelektioner och ett
uppspel med ensemblerna i årskurs 1.
För att skydda informanternas identitet används inte deras namn utan istället
slumpmässigt valda namn. Alla elever spelade på sina huvudinstrument på
lektionerna och det var samma lärare på alla lektioner. Ensemblegrupperna
var indelade på följande sätt:

Ensemble 1 Årskurs 1
Sång
Gitarr
Piano
Trummor
Bas

Jenny

Årskurs
1
Alma

Madeleine

Lisa

Frans
Simon
Lukas

Tabell 1 Ensemble 1 årskurs 1
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Jonas
Hanna

Ensemble 2 Årskurs 1
Sång

Fanny

Mia

Gitarr

Jacob

Erik

Trummor

Julia

Bas

Aron

Louise

Johanna

Tabell 2 Ensemble 2 årskurs 1

Ensemble 3 Årskurs 2
Sång

Sandra

Viktor

Gitarr

Johan

Gustav

Trummor

Leo

Sara

Tabell 3 Ensemble 3 årskurs 2

Genomförande
Deltagarna i observationsstudien kommer alla från samma gymnasieskola,
som jag tog kontakt med via mail. På skolan jobbar flera ensemblelärare, så
valet av lektioner gjordes utifrån att det skulle vara instrumentalister av båda
könen i varje grupp och att läraren, som anmälde sig själv, var positivt
inställd till att jag skulle genomföra undersökningen på hans lektioner.
Informationen ensembleläraren fick var att jag skrev en uppsats som handlar
om ensembleundervisning utifrån ett genusperspektiv. Det var också denna
information som eleverna sedan fick genom läraren en vecka innan
undersökningen skulle genomföras. I samband med det frågade jag läraren
om filma var tillåtet och om han kunde fråga eleverna i förväg om det gick
bra för dem också. Läraren frågade eleverna vilket ledde till ett
godkännande från även eleverna. Vi bestämde sedan över telefon när jag
skulle komma till det första lektionstillfället för att observera, vilket blev när
alla ensemblegrupper i årskurs 1 hade ett uppspel där de spelade varsin låt
från temat Låtar på svenska. Ensembleundervisningen på denna skola utgick
från olika genrer som spelades i block om ca fyra veckor. Det är uppdelat så
att alla i samma årskurs har samma block under samma period, och blocken
avslutas med ett uppspel där varje ensemble spelar upp en av låtarna de
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jobbat med under perioden för varandra. Uppspelet jag närvarade på var på
morgonen och avslutade deras block med låtar på svenska. Tillåtelsen om
att filma gällde endast de två ensembler som deltog i studien, så fokus under
ensembleuppspelet blev de två ensemblerna. Efter uppspelet bestämde vi
fler tillfällen för observation. Det blev en ensemblegrupp i årskurs två och
de två ensemblerna jag observerade på uppspelet. Dessa tre ensembler
valdes för att de hade alla tre både tjejer och killar som var
instrumentalister. Dock blev det inte riktigt så eftersom både basisten och
pianisten i Ensemble 3 var borta, vilket var de två tjejerna i ensemblen
förutom de som sjöng. Jag ansåg trotts det att materialet var användbart och
genomförde därför även den observationen.
Möjligheten att gå på en clinic om kvinnliga bluesmusiker och artister fanns
också. Clinicen skulle starta upp bluesblocket för ensemblerna i årskurs 1
som väntade de närmsta veckorna, men på grund av tidsbrist valdes det bort
till förmån för att vara med när de var i ensemblegrupperna och spelade
själva. Läraren berättade dock lite om vad clinicen skulle handla om.
På grund av att eleverna hade bråttom iväg efter lektionerna blev det endast
några enstaka elever som svarade på frågor om deras musikaliska bakgrund,
vilket jag från början hade tänkt att alla skulle svara på.
Analysen gjordes genom att jag först på lektionerna skrev ner allt som
skulle kunna vara intressant, vad eleverna och läraren gjorde, vad de sa och
så vidare. Filmandet gjordes från andra sidan rummet med mobil. Jag
antecknade så mycket som möjligt på lektionerna för att underlätta
efterarbetet eftersom allt som hände i salen inte syntes i bild. Även ljudet på
mobilinspelningar är begränsat så jag var också beredd på att allt inte skulle
höras lika bra sen.
När alla observationer var gjorda gick jag igenom ett tillfälle i taget och
skrev ner och analyserade lektionerna genom att jag kollade på det som
filmats och gick igenom fältanteckningarna ett flertal gånger. Omarbetning
av resultatet gjordes också för att få med det viktigaste och att inga
omedvetna antaganden skulle göras. Analysen gjordes med utgångspunkt
från frågeställningarna och de tre olika formerna av platstagande: audiellt
platstagande, kroppsligt platstagande och kunskapsmässigt platstagande.
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Resultat
I denna del presenteras resultaten av observationerna från
ensemblegrupperna på gymnasiet. Första delen handlar om
Ensembleuppspel utifrån kroppsligt och audiellt platstagande samt
bemötande. Därefter kommer resultatet från de tre ensemblelektionerna
utifrån audiellt, kroppsligt och kunskapsmässigt platstagande hos eleverna
och slutligen redogörs för lärarens bemötande utifrån elevernas möjlighet
till platstagande och lärarens egna reflektioner.

Ensembleuppspel: platstagande och bemötande
På ensemble-uppspelet märktes en stor skillnad på kroppsligt platstagande
bland eleverna, allt från öppet och avslappnat kroppsspråk till väldigt slutet.
Till exempel var det stor skillnad mellan de tre gitarristerna i Ensemble 1.
Madeleine som spelade gitarr stod tätt ihop med fötterna och lite riktad in
mot scenen, hon tog heller aldrig kontakt med publiken och stod helt stilla.
Lisa hade ett lite mer öppet kroppsspråk genom att hon stod mer bredbent
och stod inte riktigt lika still som Madeleine, dock tog inte heller hon någon
kontakt med publiken. Den tredje gitarristen, Hanna, hade däremot ett öppet
kroppsspråk rörde sig i takt med musiken kollade på både publiken och
andra i ensemblen. Hon utstrålade på så sätt mer självsäkerhet och verkade
bekväm och avslappnad på scen. Skillnaden bland sångarna i den första
ensemblen var mindre, det enda som gjorde att det blev lite skillnad var att
Jonas större delen av låten hade ena handen i fickan vilket kunde uppfattas
som att han var lite mindre bekväm på scen.
I kroppsligt platstagande syntes inte några generella skillnader mellan tjejer
och killar på grupperna som spelade. Det var väldigt varierande, några tog
mycket plats, såg bekväma ut på scen men andra stod stilla, tog inte
ögonkontakt med varken publik eller de andra i ensemblen. Det var stor
skillnad mellan personerna men inte någon direkt skillnad mellan könen.
I bemötandet från lärare gentemot elev uppmuntrade läraren, på
soundcheck, Lisa att ta ett steg fram på scenen och att vid solo gå ännu ett
till steg framåt, han uppmuntrade alltså henne till att ta mer plats. Han lyfte
också fram att alla skulle synas och sa därför till blåsarna, som var med på
några låtar i några olika ensembler, att gå några steg åt sidan så att Hanna
som stod bakom syntes. De märktes att läraren också hade tänkt på
platstagande och att alla ska få samma chans att synas. De hade delat upp så
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att alla gitarrister, pianist, basist och trummis spelade solo i Ensemble 1, alla
spelade dessutom lika långa solon och de flesta blickar på scen var riktade
mot den som spelade solo. Även sångarna hade delat upp sångdelarna jämnt,
alla tre fick en del var av låten att sjunga själv och alla sjöng på refrängerna.
Alla i ensemblen hade alltså samma chans att synas och ta plats.
Eftersom de var fyra stycken på sång i Ensemble 2, sjöng inte alla själv
någon gång, endast tre av dem gjorde det på grund av att det inte fanns
tillräckligt många delar med sång. På refrängerna sjöng dock alla och det
hördes som att Fanny, som inte sjöng själv, sjöng melodin på refrängen. Det
var dock svårt att höra eftersom de var många och jag inte hört dem tidigare.
Eftersom Fanny aldrig sjöng själv fick hon inte samma chans till att ta plats
audiellt som de andra, men eftersom hon sjöng ganska mycket stämmor på
verser och tillsammans med de andra på refrängen blev det inte någon större
skillnad.
Mina tidigare erfarenheter som musiker och från undervisning visar att tjejer
som spelar trummor ofta spelar svagare än killar, så var det också här.
Trummorna var helt klart svagare i Ensemble 2 än de andra grupperna, och
nästan alla andra var killar. De var sammanlagt ungefär tio trummisar som
spelade. Detta kan bero på platstagande, att fler tjejer inte vill ta mycket
plats i ljudbilden. En teori är att de personer som är högljudda och tar
mycket plats audiellt annars tycker det är kul att spela trummor och spelar
gärna starkt, vilket ofta är killar (Berggren 2011). Om detta stämmer kan det
också vara en anledning till att färre tjejer spelar trummor, eftersom det hörs
ganska mycket och trummisen är oftast själv på instrumentet i ett band eller
ensemble. På uppspelet var det inte bara denna tjej som lät mindre än många
av killarna, det var även skillnad i volym bland gitarrister. I en grupp med
en tjej och en kille på gitarr var skillnaden så stor att tjejens gitarr endast
hördes lite en kort stund, när många av de andra instrumenten var tysta, men
den andra gitarren hördes tydligt hela tiden. Det var även i andra grupper
som vissa gitarrer var svaga, och även där var det tjejer. Men i Ensemble 2
hördes alla.
Något som var stor skillnad generellt mellan killar och tjejer var vilka
instrument de spelade. De flesta tjejerna sjöng men det fanns också någon
tjej på både gitarr, piano, trummor och bas. Det var få killar på skolan som
hade sång som huvudinstrument, och de allra flesta spelade trummor, gitarr,
bas och några spelade också blås-instrument som saxofon och trombon.
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Platstagande på ensemblelektionerna
Följande del handlar om tre lektionstillfällen i ensemble med Ensemble 1, 2
och 3 utifrån audiellt, kunskapsmässigt och kroppsligt platstagande.
Resultatet av lektionstillfällena beskrivs i följande ordning under varje
rubrik: Ensemble 1, 2, 3.
Audiellt platstagande
I Ensemble 1 inträffade den största skillnaden i audiellt platstagande när alla
gitarrister och pianisten spelade solo. Lisa hade då väldigt låg volym så när
hon solade hördes det nästan inte alls. Andra vändan de solade ropade
Hanna att hon skulle höja, men det gjorde hon inte. Varför hon inte höjde
berodde antagligen på att hon var osäker, hon var inte säker på vilken skala
hon skulle använda, och eftersom det var första lektionen i bluesblocket
kanske hon inte kände sig hemma i genren. När hon solade på uppspelet
verkade hon inte lika osäker, då hördes hon bra och hon verkade inte tycka
det var jobbigt. Det kan dock hända att hon då hade bestämt exakt vad hon
skulle spela, vilket kan ha gjort att hon kände sig säkrare.
Vid samma tillfälle, när de skulle spela solo bestämde de inte ordningen på
vem som skulle börja improvisera vilket gjorde att det blev en fråga om
platstagande vem som skulle börja. Hanna började spela, sedan Lisa, tredje
vändan började både Madeleine och pianisten, Frans, spela samtidigt men
Frans slutade när han hörde att Madeleine också spelade solo. Sist av alla
solister spelade Frans. Hanna började spela solo utan att ta kontakt med
någon annan, hon kollade på gitarren och började spela solo, hon var alltså
helt inställd på att hon skulle börja och att ingen annan tänkt börja. Detta
visar på audiellt platstagande där hon vågar ta plats med ljud på gitarren
men också delvis kunskapsmässigt eftersom hon med självförtroende utan
att tveka tar beslutet att börja spela solo oberoende av de andra. Lisa
däremot börjar sola lite efter rundan börjat först efter att Madelene kollat på
henne och sagt "kör", vilket visade på lägre grad av självförtroende och
beslutstagande. Dessutom hade hon så pass låg volym att det nästan inte
gick att höra vad hon spelade. Madeleine och pianisten verkade inte ha
någon kontakt med varandra inför tredje solorundan då de bara var de kvar,
och det tog några takter innan pianisten märkte att de båda improviserade
samtidigt.
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Trummisen i denna ensemble, Ensemble 1, tog för sig audiellt på så sätt att
han, medan han pratade, spelade lite kort på trummorna som förstärkning till
de han sa i en diskussion om hur de skulle göra, under tiden läraren var
borta.
I Ensemble 2 spelade trummisen, Julia, mycket svagare än de andra
trummisarna precis som hon också gjorde på uppspelet. Hon verkade lite
osäker på så sätt att hon inte tog så mycket egna initiativ när hon skulle
spela utan spelade i princip bara det som läraren sa. Eftersom hennes
bakgrund är okänd för mig, hur länge hon spelat och vad hon spelat innan är
det svårt att veta vad detta berodde på. Det kan antingen vara så att hon inte
spelat så länge eller inte den typen av musik att hon därför känner sig osäker
på vad hon ska spela. Eller kan det vara att hon inte spelat så mycket själv
utan mest haft lärare som sagt åt henne precis vad hon ska spela. Det kan
också vara så att hon egentligen kunde men var rädd att det skulle bli fel och
chansade därför inte utan väntade istället på instruktioner. Det verkade
nämligen som att hon hade helt okej teknik vilket får mig att tro att hon
spelat i åtminstone något år. I denna grupp tog gitarristerna lite större plats
audiellt än de andra, speciellt när de spelade solo, då tog de plats med både
volym och med olika ljud på gitarrerna.
I Ensemble 3 var det stor skillnad mellan eleverna i verbalt platstagande
men också delvis hur mycket plats de tog i musiken. De var tre som sjöng:
Sandra sjöng hela tiden när de spelade men Sara sjöng knappt alls, hon
nynnade lite för sig själv någon gång, men inte så att någon annan hörde.
Den sista sångaren, Viktor, sjöng mer och mer under lektionens gång. Det
verkade delvis bero på att de kunde låten olika bra, där Sandra som sjöng
hela tiden hade kollat in låten hemma och kunde den bäst. Det kan också
haft betydelse att tonarten passade olika bra till sångarna. Tonarten verkade
passa väldigt bra för Sandra men var lite hög för Viktor. Läraren berättade
efteråt att Sara var förkyld eller hade ont i halsen, så att hon var så tyst
berodde antagligen på det. Enligt läraren brukar hon vanligen inte vara tyst.
I låten som de spelade i Ensemble 3 ingick ett gitarrsolo, vilket innebar att
det bara var en av gitarristerna som spelade solo. Detta gjorde att
sologitarristen, Johan, fick lite mer fokus än Gustav, den andra gitarristen.
Det märktes också lite skillnad på reaktion mellan trummisen Leo, och
sologitarristen Johan när de fick höras mer. Läraren sa till Leo att han kunde
spela lite starkare då ropade han "YES!", varpå läraren betonade att han fick
spela LITE starkare. När läraren sa åt Johan att han kunde höja lite verkade
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han förvånad men höjde lite utan att varken protestera eller visa någon
reaktion på glädje. Detta behöver dock inte betyda att Johan inte tyckte om
att höras mer, men reaktionerna visade att åtminstone Leo uttryckte att han
gillade att höras men det går inte att veta säkert om Johan blev glad eller
inte.
Kunskapsmässigt platstagande
I Ensemble 1 gick läraren efter ett tag iväg med sångarna medan
instrumentalisterna var kvar för att spela själva en övning som läraren
förklarat. Det blev då tydligt vilka som tog över ledarrollen från läraren och
visade kunskapsmässigt platstagande. Det var främst Simon och Hanna som
tog initiativ och kom med förslag, synpunkter och lösningar. Övningen gick
ut på att de skulle spela en blues-12:a först i shuffle och sedan, med hjälp av
ett rakt fill-in av trummisen, gå över till att spela rakt, sedan tvärt om. När
läraren och sångarna gått upptäckte Simon, trummisen, att det var svårt för
honom att spela ett rakt fill-in när de precis innan spelade shuffle. När de
gick över till rakt spelade åtminstone både Hanna och Madeleine fortfarande
shuffle, de stannade igen för att det kändes konstigt. Hanna säger att de
ökade jättemycket, och Simon verkade tro att det var hans fel eftersom han
verkade lite osäker och testade spela på knäna och sa upprepade gånger att
det var svårt. De spelade en gång till, men det kändes fortfarande konstigt
tyckte de. Basisten Lukas, sa att han spelade lite fel och Simon konstaterade
då också att gitarristerna inte ska spela i baktakt när det ska vara rakt –
vilket de spelade vid shuffle – utan de skulle spela åttondelar som läraren
hade sagt. Hanna förstår då att hon missförstått, och kommer på att det var
därför det kändes konstigt, eftersom inte alla bytte till rak underdelning.
I denna situation blir det tydligt att självförtroende eller möjligtvis status
eller roller, kan påverka mycket. När Hanna sa att de ökade jättemycket när
det gick från shuffle till rakt var det ingen som sa emot trotts att de inte
gjorde det och det inte alls var problemet. Vid detta tillfälle sa ingen emot
eftersom alla antagligen trodde att de var så, eller så var de inte tillräckligt
säkra på det motsatta för att kunna säga emot.
När instrumentalisterna i Ensemble 1 sedan skulle börja spela solo, och
läraren fortfarande var hos sångarna, frågade den ena gitarristen, Lisa,
vilken skala de skulle använda på solot. De andra gitarristerna visste inte
heller och de nämnde några olika skalor men visste inte vilken av skalorna
som skulle användas. Trummisen sa "men skit i det" och Hanna att "vi kör

17

bara, man kan ju improviserar lite". Madeleine kommer fram till att hon tror
att C-pentatonisk skala passar. Pianisten var inte med i diskussionen trots att
han också skulle spela solo. Det var här Madeleine som kom med ett svar på
frågan om vilken skala de skulle spela, men hennes osäkerhet gjorde att
ingen var säker på om det faktiskt rätt skala, vilket gör att hon inte tog så
mycket plats kunskapsmässigt.
När sångarna och läraren sedan kom tillbaka skulle de välja vilka låtar de
skulle spela under resterande lektioner av blues-blocket. Två av sångarna,
Alma och Jonas, spelar upp flest förslag, Jonas skriver även upp alla förslag
på tavlan. De andra i ensemblen är tystare än Alma och Jonas men Hanna
och Simon pratar också en del. Pianisten Frans, och två av gitarristerna, Lisa
och Madeleine, kommer inte med några förslag alls. Alla andra kommer
med minst ett förslag, Hanna tycker det är kul om de spelar någon låt de
hörde på clinicen med någon kvinnlig artist. Både Alma och Jonas har fler
förslag som de också spelar upp. Så på denna del av lektionen tog Alma och
Jonas mest plats. Det kan bero på att de redan hade börjat tänka på förslag
eftersom sångarna gick iväg tillsammans med läraren för att kolla på förslag
medan instrumentalisterna spelade. Om alla börjat tillsammans kanske det
hade varit annorlunda.
När instrumentalisterna var själva var det alltså Simon och Hanna som tog
mest plats kunskapsmässigt genom att leda, men på delen av lektionen där
de skulle bestämma låtar tog Alma och Jonas större plats. Här syns det att
roller kan ändras beroende på vilka som är i rummet, samma person kan ha
olika roller vid olika situationer eller i olika grupper.
De som pratade minst och tog minst plats kunskapsmässigt i denna grupp,
Ensemble 1, vid detta lektionstillfälle var Lisa och Frans, eftersom de
gånger Lisa säger något är det frågor om hur hon ska spela vilket inte visar
på kunskapsmässigt platstagande och pianisten i sin tur pratar nästan inte
alls. Lisa tar även minst plats audiellt i musiken när de spelar.
Det blev inte lika tydligt med Ensemble 2 som med Ensemble 1, vem som
tog mest plats kunskapsmässigt. Det beror nog till viss del på att läraren var
med hela den lektionen eftersom läraren styrde ganska mycket när han var
med, därför blev det inte lika stor skillnad mellan vilka elever som tog plats.
Det blev inte att någon av eleverna stack ut så mycket, men det som skiljde
sig var att några av sångarna, Fanny och Mia, kom med många förslag på
låtar vilket jag uppfattar som ett kunskapsmässigt platstagande. Under tiden
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de spelade märktes däremot ingen skillnad i kunskapsmässigt platstagande
förutom att trummisen verkade mer osäker än de andra eftersom hon ställde
mer frågor om hur hon skulle spela.
I Ensemble 3 var det Sandra som pratade allra mest, som också sjöng hela
tiden. De andra sa inte så mycket. När eleverna pratade var det främst
antingen svar på frågor från läraren, eller frågor om till exempel hur de
skulle spela, vilka ackord eller var breaken kommer i låten. Två gånger kom
det dock upp förslag: Viktor föreslog att de kunde prova att byta kanal på
Sandras mikrofon eftersom det verkade vara något fel på den, och när
läraren tog upp att sångarna kanske kunde sjunga stämmor på refrängen
kom Sandra med ett förslag på hur de kunde sjunga stämmorna på ett sätt
som hon kallade "vattenfall". Då kommenterade också Gustav genom att
hålla med om att idén var bra och att han förstod vad hon menade. I denna
grupp var det därför Sandra och Viktor som tog mest plats kunskapsmässigt
eftersom de, på eget initiativ, kom med egna förslag. Även Gustav tog lite
mer plats kunskapsmässigt jämfört med Sara och Leo eftersom han lade
fram en åsikt genom att hålla med Sandra.
Kroppsligt platstagande
I Ensemble 1 var det väldigt liten skillnad i kroppsligt platstagande. Alla
instrumentalister satt ner på en stol hela lektionen. Sångarna satt stor del av
lektionen på golvet eftersom det inte fanns tillräckligt många stolar. Alla
kunde se alla och de satt ganska jämt fördelat över rummet, med undantag
från att sångarna satt nära varandra, hela ensemblen bildar en stor cirkel.
Jonas var den som gick runt och rörde sig mest i rummet vilket gjorde att
han tog större plats i rummet kroppsligt. Simon snurrade två gånger på en
trumstock medan de spelade vilket också gjorde att han vid det tillfället tog
för sig i kroppsligt platstagande.
I Ensemble 2 var det ännu mindre skillnad i kroppsligt platstagande, alla
instrumentalister satt ner på stolar hela lektionen och sångarna satt på golvet
de mesta av lektionen även här. I slutet stod de dock upp, det var också enda
tillfället som de sjöng, så de är troligt att de stått upp mer om det varit en
lektion som de sjöng mer på. Men det var ändå en i gruppen, Fanny, som
tog lite extra mycket plats kroppsligt genom att hon rörde sig mycket på ett
teatraliskt sätt, medan hon satt, när de lyssnade på några låtar.
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Skillnad i kroppsligt platstagande i Ensemble 3 syntes på olika sätt: Leo,
trummisen, spelade vid ett tillfälle lufttrummor när de lyssnade på en låt
som de skulle spela med stora rörelser och mycket inlevelse. Han visade då
att han inte hade problem att ta för sig kroppsligt. Motsatsen på samma
lektion var Saras handlande som inte bara var tyst utan också satt längre
bak, längs väggen jämfört med de andra sångarna som satt mer i mitten av
lokalen. Vid ett tillfälle när de spelade igenom låten ställde sig Viktor upp
och vände sig ett kvarts varv och satte ena foten på stolen. Att han ställde
sig upp gjorde att han tog mer plats kroppsligt eftersom det var fler i
rummet som satt än stod, men samtidigt vände han sig lite vilket gjorde att
han inte stod rakt mot de flesta andra vilket han gjorde innan, och han stod
med ryggen mot mig. Det är oklart om han gjorde det för att vända sig bort
från mig eller om han ville vända sig lite halvt bort från de andra eller om
han tyckte de var lättare att höra när han ställde sig upp åt de hållet.
Ytterligare ett alternativ kan ha varit att han ställde sig för att han tycker det
är lättare att hitta stödet och få med sig kroppen då, eftersom låten var i ett
lite högt tonläge för honom. Om anledningen var något av de förstnämnda
gjorde han det inte för att ta mer plats kroppsligt utan istället tvärt om,
gömma sig genom att inte kunna få ögonkontakt med någon. Om
anledningen var det sistnämnda, att få med sig kroppen bättre handlar det
snarare om att han inte var rädd att ta plats kroppsligt eftersom han kunde
tänka sig att ta mer plats till förmån för att kunna sjunga bättre.
När sångarna gick ut för att prova stämmor och dela upp sång, ställde sig
gitarristerna efter ett tag upp, och de stod även upp när sångarna kom
tillbaka och de spelade igenom låten igen. I detta sammanhang syntes de att
de valde att stå för att de kände sig säkrare. De kollade innan på ackorden på
ett papper, men när de ställde sig upp gick de också bort från pappret. De
utstrålade på så sätt självsäkerhet, och de tog för sig med kroppen.
Sandra och Viktor satt i mitten av lokalen större delen av lektionen, men
från början satt Sandra längre bak längs väggen. Det var efter att läraren
frågat om hon kunde flytta in till mitten på grund av att det blev rundgång
på hennes mikrofon som hon flyttade till mitten. Efter uppmaning av läraren
tog alltså Sandra och Viktor lika mycket plats placeringsmässigt i rummet,
men att Viktor sedan ställde sig upp kan tolkas som att han tog mer plats
kroppsligt, om så är fallet tog alla killar i denna ensemble, denna lektion,
större plats kroppsligt än båda tjejerna.

20

Lärarens bemötande
I Ensemble 1 förklarade läraren efter en stund övningen att byta mellan att
spela shuffle och rakt, som instrumentalisterna skulle göra medan han gick
iväg med sångarna. När han förklarade övningen vände han sig till
gitarristerna, speciellt Hanna och Madeleine och delvis till trummisen
Simon, vilket gjorde att han stod med ryggen vänd mot Lukas och Frans.
Detta ledde till att de inte lyssnade, Lukas spelade för sig själv, tills läraren
kontrollerade om de lyssnade. Simon hade sedan en fråga och läraren vände
sig då helt till honom. Varför han valde att rikta sig mot Gitarristerna först
är oklart, kanske han tänkte att det skulle vara svårare för dem att spela det
än för basisten och pianisten på grund av deras förkunskaper, men det var
trummisen som skulle leda in alla till rakt och shuffle genom att göra ett fillin takten innan, så om han skulle vända sig till den som skulle spela det
svåraste borde han ha vänt sig till trummisen. Det kan också varit att han
inte tänkte, utan bara vände sig mot någon och de råkade bli dem. Det
verkade som att han inte hade bestämt helt hur de skulle göra eftersom han
gick lite fram och tillbaka innan som att han hade flera tankar samtidigt. En
annan förklaring kan vara att de han vände sig mot antingen är
ansvarstagande, så om de visste vad som skulle göras kunde de styra sen när
läraren gått, eller kan de också varit tvärt om att de har svårt att koncentrera
sig och därför vände han sig mot dem för att bättre fånga deras
uppmärksamhet. Dock syntes inga tecken på att de hade svårare att
koncentrera sig än någon annan. En tanke är också att gitarristerna var de
enda av instrumentalisterna i denna ensemble som var tjejer, hade det någon
inverkan på att han valde att vända sig mot dem? Eller berodde det på att
gitarristerna hade minst tidigare erfarenheter inom sitt instrument?
I Ensemble 2 spelade de samma övning men när läraren förklarade övningen
till dem riktade han sig speciellt till trummisen men stod så att han kunde se
alla och han hade ingen bakom sig. Kanske blev det så denna gång bara för
att han redan stod på detta ställe där han kunde se alla samtidigt. Det
verkade också som att läraren hade bestämt innan hur han skulle göra denna
gång, det kan ha haft inverkan på att han ställde sig, enligt mig, på ett mer
genomtänkt ställe. Sångarna och läraren stannade denna gång kvar i
ensemblesalen och för att alla skulle ha något att göra fick sångarna visa
steganalys med fingrarna och på så vis visa vilka ackord de skulle spela. Det
var ett sätt som gjorde det möjligt för alla i ensemblen att vara engagerade
men också att lära sig ackorden i en blues- 12:a.
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Vid val av vilka låtar de skulle spela i Ensemble 2 de kommande veckorna,
var trummisen Julia tyst. Efter ett tag frågade dock läraren henne om hon
hade något förslag på låtar de kunde spela. Läraren frågade endast Julia
speciellt om hon hade något förslag, basisten Aron sa heller inte något
förslag vad jag kunde höra och han fick inte någon fråga om han hade något
förslag. Detta kan bero på att läraren inte tänkt på att Aron inte gett något
förslag, eller att Aron var med i diskussionen trotts att han själv inte gav
något förslag, vilket inte trummisen verkade vara eftersom hon varken gav
verbal respons eller visade någon annan reaktion på låtarna som spelades
upp eller på de som de andra sa om låtarna.
När ensemblen valt två låtar gick läraren igenom den ena låten med
instrumentalisterna. Han gick dock inte igenom något om hur trummorna
var tänkt att spelas förrän han gått igenom alla andra delar med de andra, då
frågade Julia hur hon skulle spela. Han visade hur hon skulle spela genom
att han spelade trummor tillsammans med de andra instrumentalisterna
vilket gjorde att det blev mycket fokus på gitarr och bas eftersom han
samtidigt fick instruera dem vilket också gjorde att de fick stoppa några
gånger och sen spela vidare. Fokus utifrån blev därför inte på hur
trummorna skulle spelas utan istället hur gitarr och bas skulle spelas, trots
att han visade hur trummorna skulle spelas eftersom han spelade som det
skulle vara, men metoden möjliggjorde ett dubbelt fokus eftersom Julia
kunde se och höra hur hon skulle spela samtidigt som basisten och
gitarristerna fick information om hur de skulle spela. När sångarna kom
tillbaka spelade de tillsammans, men med låten som bakgrund. Alla
behövde då spela svagt så att inspelningen skulle höras, vilket innebar att
trummisen fick spela på knäna. Även här hamnar trummorna i bakgrunden
eftersom alla andra spelar eller sjunger med förstärkta, men svaga, ljud. Vid
detta tillfälle gör läraren så eftersom inspelningen skulle höras, dock är det
antagligen inte hans tanke att Julia på detta sätt får mindre chans att ta plats.
Eftersom hon var bra på att spela svagt hade det antagligen gått om hon
hade spelat på trummorna också.
När eleverna i Ensemble 3 skulle spela första gången var ljudet på Sandras
mikrofon inte tillräckligt hög, så sången hördes inte eftersom det endast var
hon som sjöng. Då stoppade läraren och efter de höjt ljudet på mikrofonen
hördes alla ungefär lika mycket. Här blir det tydligt hur viktigt det är för
elevers möjlighet till platstagande att läraren, om inte eleverna själva gör
det, uppmärksammar när någon inte hörs. Om någon inte hörs känner den
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antagligen inte sig så viktig, vilket kan göra att det inte blir lika kul och inte
lika bra heller eftersom det blir svårare att sjunga och spela utan
medhörning.

Lärarens erfarenheter och tankar kring genusfrågor i
ensembleundervisning
Läraren som undervisade dessa tre grupper har jobbat med
ensembleundervisning i många år och har tänkt mycket på jämställdhet i
klassrummet. Han brukar tänka på detta både vid uppspel, ordinarie
ensembleundervisning men också vid val av låtar. Låtarna ska inte bara
passa eller vara kul för ett eller två instrument utan de ska passa för alla.
Speciellt noga är han med att låtarna ska passa någorlunda bra för sångarna
med framför allt omfång, men ibland kan det vara svårt eftersom det är flera
sångare i varje grupp. Han menade exempelvis att en ensemble där endast
tjejer sjunger kan det ofta passa bäst med låtar med kvinnliga artister. Målet
är alltid att låtarna de väljer ska passa och vara roliga att spela för alla i
ensemblen på så sätt att alla kan få en viktig roll i musiken och att det är en
lagom svårighetsnivå för alla i ensemblen. Han försöker också vara noga
med att inte behandla eleverna olika beroende på nivå på instrumentet
genom att anpassa undervisningen till elevernas förkunskaper på ett sätt så
att det inte ska märkas om någon är bättre än någon annan. Det nämndes
också om förebilder: han var positiv till clinicen eftersom den lyfte fram
kvinnliga bluesmusiker vilket många annars inte känner till eftersom det
finns fler kända män inom bluesen. Han kände också till några kvinnliga
trummisar som han själv ibland lyfter fram för elever som spelar trummor.

Diskussion
I denna del diskuteras resultatet av de analyserade observationerna i
förhållande till annan litteratur, om syftet uppnåddes och vad läraren har för
betydande roll för att eleverna ska ta lika mycket plats oavsett kön,
förkunskaper och instrument. Sedan diskuteras metoden för studien och hur
eventuell framtida forskning skulle kunna utvecklas utifrån denna studie.
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De observerade ensemblerna i jämförelse med andra
ensembler utifrån platstagande
Som nämndes under rubriken tidigare forskning står det ofta i media och
talas mycket om att tjejer måste våga ta plats, inte minst inom
populärmusiken (Björck, 2012). Min uppfattning var inte att tjejer generellt
sett tog mindre plats än killar på denna skola i de ensembler som
observerades. Möjligtvis att tjejerna generellt sett tog för sig mindre än
killarna audiellt med ljudvolym på instrument och sång, men både i
kroppsligt och kunskapsmässigt platstagande var det inte någon direkt
skillnad mellan hur mycket tjejer och killar tog för sig. Dock var det både
tjejer och killar som med fördel hade kunnat ta större plats för att gynna
deras utveckling.
Vad beror det då på att det verkar vara mindre generell skillnad mellan tjejer
och killar i platstagande på denna skola jämfört med exempelvis skolan
Borgström Källén tar upp i sin avhandling? Kanske kan det ibland bero mer
på tidigare musikalisk erfarenhet, till exempel utbildning eller om
föräldrarna är musiker, än om någon är tjej eller kille. De som har mer
erfarenhet blir antagligen säkrare och vågar därför ta för sig mer oberoende
av att någon är tjej eller kille. Som tidigare nämnts så skriver Borgström
Källén (2014) om att det är några få tjejer som på en konsert på gymnasiet
vågar ta mycket plats både audiellt och med kroppen, vilket är ett undantag
på den skolan. Hon beskriver att de har musiker- eller musiklärarföräldrar
vilket hon tror har en inverkan på att de tar för sig mer. Alltså att deras
tidigare erfarenheter hjälper dem att gå emot normativa genusmönster. Detta
kan ha haft inverkan i åtminstone en av de grupper som observerades. I
Ensemble 3 var det Sandra som tog mycket plats främst audiellt och
kunskapsmässigt. Vid samtal efter lektionen berättade hon att hon sjungit i
princip hela sitt liv och att hon sedan 10års ålder gått i musikklasser. Även
om det inte framgick om hennes föräldrar har erfarenhet som musikutövare
så har Sandra alltså mycket erfarenhet av sång och musik. I Ensemble 1, tog
Hanna mycket plats tillsammans med trummisen Simon – speciellt under
tiden läraren var borta – men hennes bakgrund fick jag inte veta så mycket
om förutom att hon inte hade spelat jättelänge. Därför går det inte att dra
slutsatser om teorin stämmer i detta sammanhang.
En annan anledning till att det verkar vara mindre generell skillnad i
platstagande bland tjejer och killar i dessa ensembler kan vara att läraren
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jobbar aktivt med att alla ska ta plats, och att ge eleverna även kvinnliga
musikaliska förebilder. Eftersom ett rockigt sound eller ett öppet
kroppsspråk uppfattas som manligt (Björck, 2012) behövs kvinnliga
förebilder som bryter denna uppfattning för att det inte ska uppfattas som
manligt, så att musiken inte associeras med ett kön. Likaså behövs manliga
förebilder i musik eller instrument som förknippas som feminint. Efter att
Alexander Rybak 2009 vann Melodifestivalen där han spelade fiol, ökade
antalet killar som ville spela fiol i Kulturskolan, vilket visar att förebilder
kan spela stor roll (Sundqvist, 2013). Förebilder eller idoler som Alexander
Rybak kan påverka även repertoar och spelstil och ge motivation att kunna
spela som honom, det kan också motivera till fortsatt spel och ett utökat
intresse för sitt instrument (Hägg, 2015). På denna skola hade de till
exempel en bluesclinic där de lyfte fram kvinnliga musiker och artister inom
genren, vilket ger en möjlighet till att eleverna blir inspirerade och
intresserade av genren och att deras bild breddas och ser att det också finns
många tjejer som spelar blues och risken minskar att den musikgenren
kopplas till något maskulint.
En annan aspekt på varför resultatet blev som det blev kan också delvis bero
på att det var en skola i en stor stad. Kanske hade resultatet blivit
annorlunda om det hade varit en skola i en liten stad, eller kanske en annan
del av Sverige. Detta går dock inte att säga säkert eftersom det på grund av
tidsbegränsning inte fanns möjlighet att göra en jämförande studie med en
annan skola på en annan plats inom ramen för detta arbete. Studier har
tidigare gjorts som visar att det finns stora generella skillnader i
platstagande mellan tjejer och killar i musik (Borgström Källén, 2014). Men
på grund av att skolorna i alla studier är anonyma går det inte att veta var de
gjorts.
Vilket tidigare nämnts så skriver Borgstöm Källén (2014) om gitarristerna i
två grupper som har delat upp så att killarna spelar mer solo och riff och
tjejerna enbart kompar. På denna skola verkade det inte vara uppdelat på
detta vis. Dock var det inga av lektionstillfällena som det var både tjejer och
killar som spelade gitarr i samma grupp. I ena gruppen var det tre tjejer som
spelade gitarr och i de andra grupperna var det två killar. Men i de
grupperna var det aldrig diskussion om vem som skulle spela solo utan då
spelade alla gitarrister och pianister solo. På det viset är det heller inte
någon risk att det bara är till exempel killarna som spelar solo eller den med
mest förkunskaper vilket annars också bidrar till prestige vilket kan vara
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hämmande i en lärande-situation. Jag hörde heller aldrig läraren säga att
eleverna skulle spela på ett sätt som refererade till genus eller viss typ av
person vilket Borgström Källén (2014) tar upp, är något som kan göra det
svårt för elever att identifiera sig med förebilder eftersom det kan gå emot
den normativa bilden av hur en kille eller tjej är. Risken är också att läraren
med sådana kommentarer skapar genus genom att berätta hur en musiker
eller sångare som spelar eller sjunger på ett visst sätt är.

Uppnående av syfte
Syftet med denna uppsats var att synliggöra eventuella skillnader i
platstagande och bemötande utifrån könstillhörighet. Detta mål uppnåddes
inte på så sätt att resultatet inte visade på några stora generella skillnader i
platstagande och bemötande men istället visade resultatet på att det kan göra
skillnad i hur lärare och skola agerar och förhåller sig till genusfrågor i
musik. Skillnaden hade antagligen varit större på andra estetiska gymnasieutbildningar eftersom Borgström Källéns (2014) studie visade på stor
generell skillnad mellan könen och den undersökningen gjordes för endast
tre år sedan. Men detta visar också på att skolan och lärare kan påverka
detta. Det var tydligt att både hela skolan tänkt på detta, genom att ha
bluesclinic om kvinnliga musiker och artister, och att läraren har tänkt på
det och jobbar för att eleverna ska få både män och kvinnor som förebilder
och att alla oavsett kön eller annat uppmuntras till att ta plats samt att alla
ska bemötas lika.

Lärarens betydelse för elevernas platstagande
I Ensemble-undervisning är det viktigt att alla elever engageras och inte
sitter för länge och väntar eftersom alla ska få ut så mycket som möjligt av
lektionerna. När Ensemble 1 och 2 ska börja spela blues, börjar de med att
spela en blues-12:a. För att även sångarna skulle få ut något av de förutom
att bara lyssna bestämde läraren att sångarna skulle visa med fingrarna vilka
ackord det var med hjälp av steganalys. Det gjorde att sångarna fick
möjlighet att lära sig ackorden genom att göra något praktiskt och de fick
också träna på steganalys. Det var ett sätt som gjorde det möjligt för alla i
ensemblen att engagera sig och få alla att lära sig ackorden i en blues-12:a.
Det är också positivt utifrån ett genusperspektiv att även sångarna blir
delaktiga och får samma möjlighet att lära sig ackorden eftersom de flesta
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tjejer är sångare bidrar det till att alla oavsett kön och instrument lär sig det
musikteoretiska bakom musiken.
Vid tillfällena där det skulle bestämmas låtar inför de kommande
lektionerna var det väldigt olika engagemang och förslag inom grupperna.
Några hade många förslag medan andra inte nämnde några alls, några
kommenterade alla låtar och några kommenterade inte alls. Efter ett tag
frågade läraren Julia, som inte hade nämnt något förslag, om hon hade några
förslag på låtar de kunde spela. Detta kan nog vara viktigt i vissa grupper för
att få alla att våga ta plats genom att exempelvis ge förslag när det ska väljas
låtar. Huvudsyftet med det anser jag inte är att alla alltid måste ha något
förslag vid sådana tillfällen, men att alla känner att de har samma möjlighet
att ge förslag oavsett kön eller annat, vilket också möjliggör att skillnaden i
platstagande mellan kön minskas.
Anledningen till varför läraren inte förklarade hur Julia, i Ensemble 2, skulle
spela på trummorna till låten de lärde sig förrän hon frågade själv hur hon
skulle spela, kan antingen varit att han helt enkelt glömde bort det, eller att
han ville utmana henne och se om hon skulle testa något själv. Men om det
varit på grund av det sistnämnda alternativet som han inte sa något till henne
innan, borde han inte visat hur hon skulle spelat så länge och utförligt som
han sedan gjorde. Nackdelen med att han visade så länge verkade vara att
hon glömde bort det mesta när hon väl skulle spela, eller att hon inte kunde
koppla ihop när varje komp skulle spelas eftersom hon inte kunde låten.
Därför hade det varit positivt med tanke på platstagande och effektivitet, att
visa endast de komp som skulle vara med och sedan medan Julia spelade
säga var varje komp skulle vara.
När läraren uppmanar Julia, i Ensemble 2, att spela på knäna när de ska
spela till inspelningen på en låt, gör det att hon får mindre chans till att ta
plats audiellt. Ett sätt att göra annorlunda hade kunnat vara att säga att hon
skulle spela svagt på trummorna alternativt att ingen skulle spela med
förstärkta ljud eftersom de då hade blivit ungefär lika för alla. På
lektionstillfället var det, vid detta tillfälle, endast Julia som inte hördes alls
eftersom alla andra spelade med förstärkt, men svagt, ljud. Problemet om
alla skulle spela helt utan förstärkta ljud skulle vara att basisten och
gitarristerna skulle få svårt att höra om de spelade rätt, eftersom deras
instrument är så ljud-svaga utan förstärkning. Sångarna skulle i det fallet bli
de enda som hördes av någon annan. Om Julia spelat på trummorna till
inspelningen finns det risk att ljudet på inspelningen skulle behöva höjas för
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att höras tillräckligt, men eftersom Julia spelade svagt hela tiden hade det
antagligen inte blivit något stort problem.
Det nämndes tidigare att läraren stoppade gruppens spel i början av en låt
med Ensemble 3 för att ljudet på Sandras mikrofon var för lågt. Eftersom
läraren påpekade detta blev det en ganska jämn nivå mellan instrument och
sång vilket möjliggjorde att alla kunde ta plats audiellt. Men är det endast
läraren som ansvarar för audiellt platstagande? Kanske är det något som
läraren istället borde lära eleverna att tänka på? Det skulle kunna ske genom
att läraren endast stoppar musiken och frågar eleverna om de tyckte att det
var en bra ljudnivå mellan alla instrument och sång eller vad som var för
svagt eller starkt. Det skulle få eleverna att tänka själva och om detta görs
vid upprepade tillfällen kan det lättare bli något som alla tänker på och på så
sätt kan ansvaret delvis flyttas till eleverna. Poängen med det är att eleverna
inte bara ska tänka på att höra sig själv utan också uppmana andra i
ensemblen om någon annan inte hörs. Det innebär att eleverna då dels får ta
plats men också ge plats åt andra.

Metoddiskussion
Valet att göra en observationsstudie var passande med tanke på syftet
eftersom det gjorde att jag fick se med egna ögon hur det kunde vara på
ensembleundervisning. Om utgångspunkten varit intervju hade endast
lärarens eller elevernas perspektiv kommit fram, och eftersom de är en del
av undervisningen och ser det endast från sitt perspektiv ger det en smalare
bild jämfört med observation. Med mer tid hade dock intervju av både lärare
och elever kunnat vara ett bra komplement. Jag hade en tanke att prata med
eleverna efteråt för att fråga några korta frågor, men upptäckte att det blev
svårt eftersom eleverna hade andra lektioner efter. Detta hade nog gått
lättare om både läraren och eleverna blivit tillfrågade i förväg.
Ett annat problem som uppstod var att platsutrymmet på mobil och
surfplatta, som användes för att filma, var begränsat och det blev därför en
del av den sista lektionen som endast kom med på ljudupptagning och några
minuter som inte kom med alls. Om liknande observation gjorts igen hade
jag varit mer noga med att se till att det fanns lagringsutrymme, och det
hade också varit bra att kolla upp exakt hur många gigabyte videorna skulle
bli för att veta hur mycket plats som skulle krävas. Bättre teknik hade också
varit en fördel exempelvis att ha en vidvinkelkamera eftersom inte alla
kunde få plats i bild med utrustningen som användes.
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En idé som inte genomfördes var att mäta hur lång tid alla elever och läraren
pratade, men efter övervägande blev det inte aktuellt att få fram exakta
siffror eftersom det inte skulle ge så mycket utan det viktiga var snarare en
ungefärlig uppfattning av hur mycket de pratade och vad de sa när de
pratade, och om det var frågor, svar, förslag eller en diskussion. En sådan
analys gav helt enkelt inte tillräckligt i förhållande till hur lång tid det skulle
kräva att göra det. Genom deltagande observation, fältanteckningar och
videofilmning kunde jag i analysen få en ungefärlig uppfattning av hur
mycket läraren och eleverna pratade.

Framtida undersökningar
Vid en vidare undersökning inom detta område skulle det vara intressant att
jämföra olika skolor i olika delar av Sverige och inte bara i stora städer för
att undersöka skillnaderna. Det skulle också vara intressant att jämföra
skolor som har antagningsprov med skolor som inte har det utan endast går
på betyg, samt att jämföra skolor som är mer kända och har ett bra rykte
med skolor som inte är så kända för allmänheten. Det vore intressant
eftersom olika personer söker sig till olika skolor kanske på grund av
musikgenre eller om äldre syskon, vänner eller släktingar gått på en skola
eller på grund av tidigare musikalisk erfarenhet. Kanske en som har mindre
erfarenhet hellre söker sig till en skola utan antagningsprov för att ha större
chans att komma in. En person som spelat länge och vill satsa på musiken
kanske istället väljer en känd skola med bra rykte och antagningsprov och
om ens betyg är låga kanske den hellre hoppas på att komma in på
antagningsprov.
Jag kom också under detta arbete, in lite på instrumentval och varför tjejer
tenderar att välja vissa instrument medan killar ofta väljer andra, men blev
tvungen att begränsa denna undersökning till att inte gå in på detaljer om
detta. Därför vore det intressant att gå in mer på djupet av detta område
också: vad det beror på, om det håller på att förändras och vad som kan
göras för att i sådana fall förändra mer.
Ett annat alternativ som skulle vara intressant att gå vidare med i framtida
undersökningar är ämnet platstagande för att undersöka olika sätt att få alla
elever att ta ungefär lika mycket plats. Undersökningen skulle då fokusera
på att ta fram fler metoder, och undersöka vilka metoder som skulle fungera
vid olika sammanhang med olika åldrar och olika personer samt om det
finns det något som bör undvikas. I slutet av uppsats-skrivandet hittade jag
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en uppsats som heter Jag var "fel" i skolan – tysta elever ur lärarens
perspektiv (Hansson, 2015) som berör frågor kring hjärnans betydelse för
elevers handlingsmönster, det vill säga om elever agerar introvert och är
tysta eller extrovert och tar för sig mer. Hon tar också upp hur introverta och
extroverta personer reagerar olika i olika situationer som till exempel
tidspress: vissa blir tystare och andra börjar prata mer och blir mer
extroverta. Detta beror enligt Hansson (2015) på hur hjärnan ser ut. Med
detta i tanken vore det därför intressant att gå mer in på vad som kan göras
för att platstagandet mellan eleverna ska bli jämnare. Alla människor måste
absolut inte vara extroverta men vid musicerande krävs det visst mått av
audiellt platstagande och det blir också svårare att utvecklas om inte audiellt
platstagande sker.
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