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Sammanfattning
Att leda en ensemble med olika musikaliska förutsättningar kan bjuda på utmaningar då det är
många behov som ska tillgodoses på samma gång. Läroplanens krav om individanpassad
undervisning ökar pressen för lärare att kunna bemöta alla individer i den svenska skolan i
dag, och en fördjupad kunskap kring ämnet krävs för att läraren ska lyckas att få sina elever
att nå målen. I denna studie utforskas olika tillvägagångssätt att lära ut låtar till en pop- och
rockensemble där deltagarna har olika kunskapsnivå. Syftet är att utforska metoder som
passar för mer respektive mindre erfarna deltagare i en ensemble samt se vilka resurser och
utmaningar som finns i en ensemble med olika musikaliska förutsättningar. Studien har inletts
med en aktionsforskning på en pop & rock-ensemble som dokumenterats med enkäter från
deltagarna och dagbok från mig, ensembleläraren. Därefter genomfördes en kvalitativ intervju
med de deltagande. Till grund för analysen ligger det kulturpsykologiska perspektivet,
Vygotskijs teori om den proximala inlärningszonen samt teorien om kulturella verktyg.
Resultatet visar att föredraget tillvägagångssätt verkar bero lika mycket på vilket instrument
deltagaren spelade som vilken nivå de var på. Resultatet visar även att erbjudande av olika
kulturella verktyg ökar sannolikheten för att både mer och mindre erfarna kan lära utifrån sin
kunskapsnivå. En resurs i studien var att kamratlärande uppstod som strategi i processer där
ensembleledaren inte räckte till, medan en utmaning var att anpassa undervisningens utefter
varje bandmedlems proximala inlärningszon. Studien visar också på att trivsel och ett
stödjande psykiskt klimat i en grupp spelar en avgörande roll i hur ett lektionstillfälle som
helhet upplevs, och att ett tillvägagångssätt med rytmik verkade vara det som både mer och
mindre erfarna deltagare tyckte bäst sammanlagt om. Om toleransen för varandras olika
kunskapsnivå höjs, och personers olikheter ses på som en resurs istället för motsatsen tror kan
det leda till en mer inkluderande musikvärld och i förlängningen en bättrad självkänsla bland
människor i vårat samhälle.

Nyckelord: Ensembleundervisning, Ensembleledning, Pop- och rockensemble,
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1. Inledning
Det att leda en standard pop- och rockensemble kan bjuda på många utmaningar. Det kan vara
fem olika instrument, fem olika individer och kanske även fem olika nivå på dem som spelar.
Hur går du tillväga? Som ensembleledare är trygghet och inkludering för deltagarna något jag
prioriterar väldigt högt, och alltid försöker tillrättalägga så mycket som möjligt för att uppnå.
Men ofta jobbar man som lärare under press och måste hinna med vissa resultat under en viss
tid. I den svenska skolan är du som lärare till exempel ålagd att alla elever ska nå det minsta
betyget E (Lgr11a och Gy11b), vilket kan sätta en viss tidspress på en som lärare. Att behöva
nå ett resultat samtidig som du önskar att som lärare skapa ett tryggt rum kan som lärare vara
svårt. Jag vill i denna studie forska på en ensemble med olika musikaliska förutsättningar där
målet var att nå ett konkret resultat, men samtidigt behålla ett gott psykiskt klimat i gruppen.
För att lyckas med detta har jag tagit reda på olika utlärningssätt för ensemblespel som jag
tänkte kunde passa gruppens behov. Målet med det är att få en inblick i vilka typer av behov
mer erfarna respektive mindre erfarna ensembledeltagare har, och att i förlängningen bidra till
en röst till debatten om vilka resurser och utmaningar som finns i en ensemble med olika
musikaliska förutsättningar.

1.1. Syfte
Syftet med denna undersökning är att ta reda på metoder som kan gynna lärande för både mer
och mindre musikaliskt erfarna deltagare i en ensemble. Jag vill också utforska resurser och
utmaningar i möte med målgruppen. Genom aktionsforskning och kvalitativ intervju ämnar
jag besvara:
(1) Hur pass fungerande/icke fungerande verkar metoderna för de mer respektive mindre
musikaliskt erfarna deltagarna?
(2) Vilka resurser och utmaningar kan man möta på i ensembleundervisning med mer och
mindre musikaliskt erfarna deltagare tillsammans?
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2. Bakgrund
I denna bakgrunden följer några tankar kring erfarenheter av trygghet i ensembleundervisning
och hur det skiljer sig beroende på vilka ramar man har för verksamheten. Ramar kan se olika
ut om man till exempel har kursplaner och styrdokument från en skola jämfört med om en
jobbar i en frivillig organisation eller i fritidsverksamhet. Detta diskuterar jag under rubriken
"Fritidsverksamhet vs kursplaner". Senare följer ett avsnitt om ensembleledning, ett avsnitt
om rytmik som musikpedagogiskt tillvägagångssätt efterföljt av en intervju med två
ensemblelärare som delar med sig av sina tips kring ämnet efter 30 år i yrket som
ensembleledare. Slutligen följer en sammanfattning av studien "Spelets regler" som behandlar
strategier lärare använder för individanpassad undervisning i klassrum.

2.1. Fritidsverksamhet vs kursplaner
I 2015 var jag med och startade Prosjekt: Pop, en ideell organisation som anordnar
bandkurser för tjejer och transpersoner 10-19 år. Målet med verksamheten är att skapa ett
tryggt rum för en marginaliserad grupp i dagens musikbransch (Jämställd festival, 2017).
Eftersom organisationens högsta syfte är att säkra de deltagandes trygghet, och det är något
jag strävar efter i denna studie känns Prosjekt: Pops pedagogik relevant att ha i bakhuvudet
även i denna studie. Det speciella med Prosjekt: Pop är att ungefär en tredjedel av kursens
avsatta tid går åt till trygghets- och trivselsskapande åtgärder. Sådana åtgärder är exempelvis
att skriva gemensamma trivselsregler1, rundor2 och namnlekar samt andra lekar där deltagarna
får möjlighet att larva sig inför varandra. Inga förkunskaper krävs för att delta på kursen, och
under de fyra dagarna som kursen varar ska de deltagande prova alla bandinstrument, skriva
en egen låt ihop med sitt band och slutligen framför den på en scen. Tanken med de
trygghetsskapande åtgärderna är att det kan få den fantastiska effekten att de ”coola”
deltagarna kan slappna av, och att det sen inte ska vara lika farligt att göra bort sig när de ska
lära sig nya saker. Jag har själv sätt vilka resultat denna pedagogik kan leda till och jag
fascineras av allt som skapas och spelas på kurserna med tanke på att vikten läggs på
processen snarare än resultat. I min drömvärld skulle jag använda Projekt: Pops pedagogik i
alla mina musikaliska sammanhang, men verkligheten bjuder på andra typer av
Trivselsregler är gemensamma regler som gruppen skriver utifrån diskussion om vad som gör
deltagarna trygg och otrygg. Trivselsreglerna är lägger en ram för hur man kan bete sig under kursen,
och kan med fördel återgås till om det skulle uppstå en konflikt.
1

En runda är ett strukturerad sätt att få alla i ett rum att komma till tals (Popkollo, 2017). Deltagarna
sitter i en ring, ett objekt skickas runt, och endast den som håller i objektet får tala. En runda kan bestå
i att säga sitt namn och en trivial sak som vilken färg man har på sin strumpa den dagen. Sen skickas
objektet vidare till nästa person.
2

!2

förutsättningar. Den svenska skolan är till exempel resultatstyrd på det sätt att kvaliteten och
likvärdigheten för alla i landet garanteras genom att alla ska nå samma mål; betyget E
(Backman Bister, 2014). Detta framgår också i Falthin (2015) som skriver att innehållet i
kursplanerna är tvingande vilket syftar till att öka likvärdigheten mellan olika skolors
utbildningar (2015:27). Som lärare har du därmed en press att alla dina elever, kanske upp till
30 personer ska nå målen (Skolverket, 2011). Det skiljer sig alltså stort vilket utrymme du
som lärare får att arbeta med din grupp, beroende på om du arbetar i en skola och har
kursplaner att förhålla dig till, eller om lär ut i en fritidsverksamhet, som Prosjekt: Pop. I
läroplanerna Lgr11 (Skolverket 2011a) och Gy11 (Skolverket, 2011b) finns det även krav på
individanpassad undervisning (Backman Bister, 2014; Partanen, 2007). Det står att läraren
ska:
Ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande (Lgr 11,
Skolverket 2011:9)

Jag kan bara föreställa mig vilken utmaning det måste vara att individanpassa undervisning
till över 30 elever, men jag har erfarenhet av att vara elev i en sådan situation. Som 11-åring
bodde jag ett halvår i Nederländerna, och gick i skolan där. Jag kommer ihåg att det var stora
klasser, hela 36 elever på en väldigt liten yta och det var helt andra saker en fick lära sig där
än hemma i Norge så allt var nytt för mig. Det jag nästan kommer ihåg bäst från den tiden var
all den hjälp jag fick från en klasskamrat som satt bredvid mig. Hon visade och förtydligade
allt som läraren hade sagt, och det var en viktig hjälp för mig då all undervisning föregick på
ett språk som inte var mitt modersmål. I den situationen lärde jag mig förmodligen betydligt
mer på grund av min klasskompis än vad jag hade kunnat lära mig utan. Det att min
klasskompis hjälpes åt den gången var inte något jag tänkte särskilt mycket över då, men som
har kommit till min medvetenhet efter att jag började studera till lärare.
Eftersom en ambition i denna studie var att se allas behov och försöka individanpassa
undervisningen var min ursprungliga tanke att hitta en ensemble i en skola, som hade
konkreta mål från ett styrdokument att förhålla sig till. Eftersom jag inte lyckades hitta någon
sådan ensemble, utan fick en ensemble som ställde upp frivilligt försökte jag ändå föreställa
mig att jag var i en skola där konkreta mål (tre nya ensemblelåtar) skulle läras ut, och mitt mål
var att under processen båda fokusera på gruppens trivsel och resultat. Därför anser jag att
läroplanens krav om individanpassning är relevant för mig att ha i bakgrunden för denna
studie.
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2.2. Ensembleledning
En del av förberedelserna för min studie gick ut på att ta reda på vad som är viktigt när man
ska leda en ensemble och vilka metoder jag ville använda mig av i denna studie. I läroboken
Ensembleledning (Johansson, 2011) menar författaren Leif Johansson att det inte bara krävs
musikalisk kompetens för att vara ensembleledare i mindre musikgrupper, utan även
kunskaper om den lilla gruppens psykologiska mekanismer (Johansson, 2011). Eftersom ett
mål i denna studie var att åstadkomma trygghet i gruppen ansåg jag att kapitlen om psykiskt
klimat, utformning och planering samt ledarens egenskaper och förhållningssätt som särskilt
relevant för denna studie. Jag har därför valt att sammanställa saker jag ser som relevanta från
dessa kapitel i min bakgrund.

2.2.1. Psykiskt klimat
Inom gruppen kan det, beroende på hur du som ensembleledare styr gruppen uppstå olika
slags klimat. Detta kan man kalla för gruppens psykiska klimat och det har inverkan på
individernas trivsel och engagemang (ibid.). Ett stödjande klimat är ett klimat där:
En vänlig och accepterande attityd råder
Deltagarna trivs ihop trots meningsskiljaktigheter
Deltagarna är inställda på gemensam problemlösning
Individernas olikheter ses som en tillgång
Man känner sig trygg och kan i och med detta släppa på försvarsattityder och använda
en större del av sin personlighet i sitt arbete
• Ett humoristisk förhållningssätt (Johansson, 2011:16)
•
•
•
•
•

Att uppnå ett stödjande klimat känns viktigt för denna studie då ett stödjande klimat kan leda
till att gruppdeltagarnas tolerans för varandras olikheter i nivå höjs (Johansson 2011:123). Att
deltagarna i min studie har tolerans för varandras nivå ser jag nästan som en förutsättning för
att vi ska kunna arbeta ihop och lära oss något. Ett försvarsinriktat klimat kan däremot leda
till motsatsen, att det blir en dålig social stämning i gruppen. Här blir öppenheten och
toleransen för att göra fel också mindre, och därmed blir det svårare att lära ut till ensemblen.
Att det psykiska klimatet är med och präglar processen är viktigt att vara medveten om som
ensembleledare, då du som ledare för gruppen sitter på en stor makt att kunna påverka den.
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2.2.2. Utformning och planering
Under utformningen och planerandet av ensembleundervisning är det många aspekter att ta
hänsyn till. Här tar du bland annat hänsyn till hur olika åldersgrupper lär sig, vilken nivå
ensemblen är på, och vad de vill åstadkomma. Det är här det bestäms vilket syfte, mål och
resultat du vill åstadkomma med verksamheten (Johansson 2011:122). Jobbar du i en skola
hittar du svaren på dessa frågor i styrdokument som kursplaner eller liknande (ibid.).
Gruppens förutsättningar och omständigheter skiljer sig ofta åt beroende på om verksamheten
föregår på en fritidsgård, en musikskola, eller i skolan. Dessa är institutioner vars syfte ser
olika ut, och därmed ger det också olika förutsättningar för hur processen kan gå till.
Men en viktig sak att tänka på när detta ska bestämmas, är att utgå från deltagarnas behov.
Alla beteenden, roller och syften orsakas av ett behov som individer har, skriver Johansson
(2011). Gruppen existerar också endast i den utsträckning att det finns ett behov att
tillfredsställa. Om det inte skulle ha funnits ett behov så skulle gruppen aldrig startats, och när
alla behov är tillfredsställda så upplöses gruppen. På så sätt är det essentiellt att ta reda på
gruppens behov när du ska leda en ensemble.
En viktig sak för gruppens utveckling är att avväga svårighetsgraden på aktiviteterna man
planerar. Som lärare är det rimligt att de aktiviteter man har i början planeras med lågt
risktagande, för att successivt öka risktagandet när tilliten i gruppen byggts upp (Johansson
2011). Johansson menar att för svåra musikaliska uppgifter leder till osäkerhet och en känsla
av att inte kunna (2011:122). Detta menar han är speciellt viktigt i början av gruppens
utveckling.
Om du inleder med för svåra aktiviteter är risken att du kan sätta den som behöver mer tid för att lära
sin del av arrangemanget i en utsatt position. Denna utsatthet, när de andra väntar medan ledaren
”tragglar” på en alldeles för svår musikalisk del, leder endast till att eleven vid nästa tillfälle spänner sig,
känner sig obekväm och får ännu svårare att spela (Johansson, 2011:122).

Tricket är istället att i början använda enklare musikaliska aktiviteter så att alla i gruppen får
en chans att känna sig delaktiga och viktiga, skriver Johansson.

2.2.3. Ledarskap och förhållningssätt
Gruppledaren har en central inverkan på grupprocessen, och spelar också en stor roll i att
sätta normerna för gruppens psykiska klimat (Johansson, 2011). Detta ligger nära Vygotskijs
tankar om att det är den sociala miljön som utvecklar elevens handlingar (Lindqvist, 1999).
Vygotskij menar även att miljön är aktiv och dynamisk och läraren har en viktig roll i att
organisera miljön (ibid.). Att organisera en miljö i till exempel en verksamhet har med
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ledarskap att göra, och Johansson (2011) menar att det kan göras på olika sätt: passivt,
demokratiskt eller auktoritärt. Johansson refererar till författaren Arne Sjölund (1965), som
igen refererar till Lippit och White (1960) som skriver att arbetsprestationerna var lägst under
passivt ledarskap i en grupp, en auktoritärt ledd grupp arbetade snabbare och en demokratiskt
ledd grupp var kvalitativt bäst. När den auktoritära ledaren lämnade salen sjönk arbetsinsatsen
i gruppen betydligt. I gruppen med passiv ledare höjdes prestationen om ledaren gick ut,
medan i den demokratiskt ledde gruppen blev det ingen större skillnad (2011:125). När du ska
leda en grupp kan det vara viktigt att tänka över vilken roll du tar och vad för konsekvenser
det har. I denna studie hade jag som ambition att vara ganska auktoritär, då jag ville hinna
med mycket, men min ambition var samtidig att skapa en trygg och trevlig process. Det finns
en rad egenskaper som är viktiga för ett gott ledarskap, menar Johansson. Drag som
lyhördhet, lojalitet, sensitivitet, ärlighet, flexibilitet och förmåga att anpassa sig, samt mod att
ta beslut och att vara tydlig i sin kommunikation är några av dessa (2011:126). Dock citerar
Johansson Björn Nilsson (1993) som påpekar att en framgångsrik ledare besitter flera men
sällan, eller aldrig alla de ovannämnde kvaliteter. Han menar också att ledarskap inte är en
talang som någon har och andra inte, utan är snarare något som utvecklas genom kompetens,
reflektion och erfarenheter (2011:26). När en ledare misslyckas att leda en grupp förklarar han
det såhär:
När man misslyckas som ledare beror det i de flesta fall inte på att man saknar vissa egenskaper, utan
snarare att man inte besitter tillräckligt goda gruppfärdigheter. Det kan till exempel innebära att man
inte kan läsa gruppens behov, inte förstår vad som försiggår bland medlemmarna, feltolkar avsikter och
budskap, inte begriper sig på hur man ska utnyttja resurser som finns i gruppen och inte kan
genomdriva beslut. Man förmår inte att utveckla positiva normer i gruppen och lyckas inte skapa ett
gott klimat. (Johansson 2011:126)

Det är alltså av oerhörd stor vikt som ensembleledare att kunna läsa av gruppens behov och
att anpassa undervisningen efter denna för att kunna skapa en positiv stämning i gruppen.

2.3. Intervjuer med ensemblelärare
For att få en ännu bredare kunskap om erfarenheter kring ensembleledning gjordes intervjuer
med två ensemblelärare. I studien betecknas lärarna A och B. Intervjuerna var
halvstrukturerade och spelades in. Båda lärarna hade över 30 års erfarenhet i att leda
ensemble och syftet med att samtala med dem var att utforska specifika metoder som jag
kunde använde i min aktionsforskning. Mer specifikt talade vi om hur man inleder ett
ensemblepass, hur man avslutar det, och vilka tillvägagångssätt som skulle kunna vara
intressanta för just min målgrupp, ensemble med varierande förkunskaper. Jag frågade också
om deras viktigaste lärdom efter 30 år i yrket och hur man som ensembleledare hanterar att en
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elev åker fast. Dessa intervjuer väckte många frågor hos mig, och bildade något sorts
fundament för studien jag valde att genomföra.
På frågan om eleven kör fast menar båda lärarna att en inte ska göra en för stor grej av det. A
tipsar om att låta alla sjunga eller spela det som är svårt, så att folk inte sitter och väntar. A
menar också det är lätt att personen kan känna sig väldigt utsatt, och att en effekt av det kan
vara att den motoriska utvecklingen stagnerar. A säger:
Om man blir nervös, då går man tillbaks i den motoriska utvecklingen. Ta därför en motorisk svårighet
i taget. Om eleven kör fast är det bättre att bara visa personen sin stämma och ge i läxa att öva på den.

Lärare B förespråkar också att ge deltagaren en läxa att öva på till nästa gång:
Om man inte kan, så kan man inte och då måste man få tid till att lära sig sin stämma i lugn och ro.

Vidare menar B att det att lära ut något som man inser är för svårt kan leda till osäkerhet i hela
gruppen. B säger:
Läraren blir osäker för att eleven inte förstår, eleven blir osäker för att hen inte kan, och de de andra
försöker hålla sig neutrala, men det är svårt! Det gäller att inte hamna i ett läge där man ger för mycket
uppmärksamhet till en som inte kan. Då är det lätt att man fastnar där.

Lärare B understryker igen vikten av att börja på en enkel nivå som alla kan klara av om man
inte vet vilken nivå gruppen är på. B tipsar om att man på gitarr till exempel kan stämma om
strängarna, så man kan spela ett ackord hela tiden. På bas ska man helst undvika de mittersta
strängarna. B menar också att det är viktigt att kolla att de deltagande förstår vad de gör, och
hur det hänger ihop med det som de andra i ensemblen spelar. Annars kan det leda till att man
börjar gissa och chansa, och det kan också leda till osäkerhet menar B.
På frågan om lärarnas viktigaste erfarenhet som ensembleledare svarar B:
Att fånga in rummet. Att skapa en god miljö i klassrummet.

Lärare A säger att kontakten med gruppen och individerna är den viktigaste erfarenheten som
ensembleledare. A nämner också vikten av att lära sig namnen till de deltagande i gruppen
väldigt snabbt. A menar också att man måste släppa prestigen på att man själv ska vara duktig,
och att det kan ha en stor effekt att ha ett gott humör.
Man ska inte bevisa nånting själv, utan man ska hjälpa dom som är där att utvecklas, och då måste jag
ge utrymme för det, vara där, vara glad! Annars händer det ingenting. Framför allt inte när man jobbar
med kropp och gruppaktiviteter. Det finns risk att eleverna inte vågar.
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Båda ensemblelärarna pekar här alltså på den sociala faktorn som den allra viktigaste efter 30
års erfarenhet i ensembleyrket.

2.4. Rytmik
Rytmik är en metod där musikundervisningen föregår genom rörelse. Kroppen minns ofta
puls, rytm och klang när man upplevt och utryckt det i rörelse, och med hjälp av det
kroppsliga minnet kan vi uppnå en djupare förståelse för det vi lär oss (Wedin, 2011).
Rytmikmetoden kan användas i många olika sammanhang och varje rytmiklärare tillämpar
metoden på sitt eget sätt utifrån målet för verksamheten och sin målgrupp. Rytmikmetoden
bygger inte på speciella övningar eller en viss musik, utan kan mer beskrivas som ett
förhållningssätt (ibid.). Rytmikmetoden kan användas för alla åldrar, olika nivåer och för
olika musikstilar: noterad, gehörsbaserad, gammal, ny, instrumental, vokal och musik från
olika kulturer. Rytmik brukar därför att beskrivas som en helhetspedagogik som involverar
både kropp, intellekt och känslor. Eleverna får utrycka
sig på olika "språk" och hela människan får vara med
i undervisningen, något som kan upplevas som
välgörande (ibid.). Sidovinster som kan uppnås är
skapande förmåga, samarbete, koncentration och
kroppsuppfattning. Rytmik kan med fördel användas i
Ex.1
gruppstärkande verksamhet. I Rytmiken används
musiken som ett medel för gruppstärkande istället för
ett mål. En grundpelare i rytmiken är att gestalta
musik genom att använda både hörseln, synen,
känsel, balans och muskelminnet (Wedin, 2011).
Rytmikundervisningen kännetecknas av en medveten
användning av rörelse, improvisation och arbete i grupp. En visuell symbol för rytmikens
grundstenar är rytmiktriangeln (ex.1, ur Wedin, 2011 s.12). Metrik står för övningar i rytmiskt
gehör, exempelvis puls, rytm, taktarter och polyrytmik, solfège står för gehörsövningar i
melodik, tonalitet och harmonik och improvisation står för att utveckla den skapande
förmågan; musikaliskt och rörelsemässigt. I rytmiken är idealet att du låter övningar i metrik,
solfege och improvisation gå naturligt in i varandra. Det är också lättare för din grupp att hålla
koncentrationen uppe om du varierar din lektion och använder övningar utifrån
rytmiktriangeln. Rytmiktriangeln är mycket användbar när du ska planera lektioner av olika
slag.

!8

2.5. Spelets regler
I avhandlingen Spelets regler (2014) undersöker Anna Backman Bister vilka strategier lärare
använder för individanpassad undervisning vid musicerande i grupp. I studien observerar
Backman Bister hur tre olika lärare arbetar som musiklärare i tre musikaliska kontexter; i en
musikal, i undervisning på ett gymnasium och undervisning på ett högstadium. Hon anser att
dessa tre kontexter kan ses som tre arenor med sina egna spelregler (2014:140). Hon
sammanställer observationerna av de olika arenorna i tre olika praktiker. Dessa kallar hon
replokalens praktik, handledande praktik och ensemble-ledande praktik. I studien kommer
Backman Bister också fram till olika roller läraren intar. Läraren kan inta rollen som
handledare, som medlare, dirigent och medmusiker, eller som kapellmästare. De olika rollerna
som lärarna intar är spännande att läsa om, eftersom det kan göra en blivande lärare medveten
om vilken roll en själv tar som lärare, och vilka konsekvenser det får för de studerande.
Backman Bisters studie ses genom linsen av det kulturpsykologiska perspektivet, vilket vill
säga att de olika kontexterna är fullständigt påverkade av den kultur de sker i. Genom denne
linsen jämför Backman Bister de olika kontexterna med olika spel, som igen har olika
kulturella spelregler, därav avhandlingens titel.
Efter att ha analyserat och redogjort för strategierna som lärarna använder sammanställer
Backman Bister ändå några gemensamma strategier som lärarna använder sig av för att
individanpassa undervisningen. Kamratlärande, alltså att att eleverna lär varandra är en
strategi. Det kan inträffa när till exempel läraren inte kan närvara. Viktigt är det dock, menar
Backman Bister, att avklara vilka «spelregler» som gäller i klassrummet, så att det att hjälpa
varandra till exempel inte uppleves som fusk (Spelets regler, 2014). Ett annat fynd är att
eleverna tillåts använda kulturella verktyg i olika slags kombinationer. Ett kulturellt verktyg
kan till exempel vara mobiltelefoner med klingande exempel på låten som ska läras in. Det
kan också vara olika former för notationer, exempelvis ackord, ackord och text eller ackord,
noter och text vilket gör att eleverna kan välja medierande verktyg utefter sin egen nivå. Ett
dialogiskt förhållningssätt gentemot eleverna och att bygga gemenskapen i klassrummet på
ömsesidigt lärande är ett förhållningssätt som en lärare också kan välja att inta. Vårt samhälle
är i ständig förändring, och det att se på läraren som allvetande är kanske inte alltid det mest
fruktbara. Om man som lärare intar ett dialogiskt förhållningssätt öppnar denna strategien för
att läraren också kan lära av eleven. Vuxna och ungdomar kan leva i rätt så olika världar, och
det är inte alltid givet att man förstår varandras tankesätt och praktiker. Öppenhet, nyfikenhet
och framför allt intresse för sina elevers värld tror jag är oerhört viktig om man ska kunna
bemöta sina elever där de är, något denna strategi uppmanar till. Att inta skiftande lärarroller
utefter vad situationen kräver är ett annat perspektiv som Backman Bister beskriver. Ingen
kontext är den andre helt lik, och olika kontexter kräver olika lärarroller. Perspektivet
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uppmanar som jag ser det till öppenhet och flexibilitet. Om man till exempel ser att ett
undervisningsupplägg inte fungerar kan man alltså ändra det under vägens gång.

3.Teori
Här följer några teoretiska överväganden jag tagit utgångspunkt i i denna studie. De teoretiska
perspektiven har alla sitt ursprung i det kulturpsykologiska perspektivet. Först följer därför en
beskrivning av det kulturpsykologiska perspektivet. Därefter följer en redogörelse för
begreppet kulturella verktyg, proximalzonsteorin, och tankar om ömsesidig lärogemenskap.

3.1. Kulturpsykologiskt perspektiv
I det kulturpsykologiska perspektivet utgår man från att all undervisning och lärande måste
ses beroende på sin kontext och sina tillgängliga kulturella resurser (Lindquist, 1999:83).
Vygotskij menar att man alltid måste se en människas handlingar i relation till samhällsklass
och historia. Vygotskij menade att individ och kultur inte gick att skilja åt, och att lärande inte
kan separeras från den kultur där den sker (1999:41), och att kultur och människa därför
påverkar varandra ömsesidigt. Denna teori ligger som ett fundament för min forskning.

3.1.1. Kulturella verktyg
En väsentlig tanke inom det kulturpsykologiska perspektivet är att kunskap medieras genom
kulturella verktyg (Backman Bister, 2014). Ett medierande verktyg är viktigt i en
lärandeprocess därför att kunskapen medieras genom verktyget, alltså att verktyget binder
ihop den lärande med kunskapen. I musikvärlden kan till exempel noter vara ett medierande
verktyg, som då binder ihop den lärande med ett musikstycke den ska spela. Det medierande
redskapet kan vara både fysiskt eller kommunikativt menar Säljö
(Säljö, 2000). Exempel på det kan vara en ljudfil med en låt, eller
Medierande verktyg
att en lärare pratar om en låt. Att använda språk som ett medierande
verktyg kan till exempel vara att berätta om djuret häst inför en
klass. Ett fysiskt medierande verktyg skulle istället vara att peka på djuret
häst i verkligheten. I det verbala fallet är själva pratet det medierande
verktyget, medan i det fysiska fallet är armen som pekar det medierande
verktyget. I denna studie använder jag kulturella verktyg i min
undervisning, vilket gör Vygotskijs processmodell
Lärande subjekt
Lärande objekt
relevant för denna studie. Modellen är ur Spelets regler
(Backman Bister, 2014:51).
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3.1.2. Proximalzonsteorin
Proximalzonsteorin framfördes av Lev Vygotskij som var pedagogisk teoretiker. Den
skandinaviska skolan bygger på Vygotskijs syn på lärande och utveckling, vilket gör hans
teorier viktiga för denna studie (Partanen, 2007). Proximalzonsteorin går ut på att det du vill
lära någon bör ligga inom den närmaste utvecklingszonen, vilket kallas den proximala
utvecklingszonen (Ibid.). Denna zon innebär att undervisningen inte ska läggas på för hög
eller för låg nivå. Det är enligt Vygotskij viktigt att läraren skapar ett intresse för den nästa
(proximala) zonen, eller det nästa steget i utvecklingen för den lärande. För att lyckas med att
motivera eleven handlar det om att ge målet en mening och att fylla målet med engagemang
och energi (ibid.). För att fånga det som ännu inte inträffat menar Partanen att den lärande
måste få öppna upp för sin kreativitet och fantasi. Samtal och frågande med stöd av fantasin,
menar Partanen kan ge upphov till många framåtsyftande frågor. Dessa kan förbereda ett
pedagogiskt arbete i elevens utvecklingsområde (2007:78). Det är alltså av vikt att du som
lärare kan läsa vart dina elever ligger i sin utveckling, för att därefter kunna tillrättalägga
undervisningen så att den blir meningsfull för din elev. Detta tänker jag hänger ihop med att ta
ursprung i elevens behov, vilket Johansson skriver om i ensembleledning (2011). Detta kan
åstadkommas genom dialog med eleven.

3.1.3. Ömsesidig lärogemenskap
En ömsesidig lärogemenskap är ett exempel på ett dialogiskt lärande som sker genom samspel
i den lärande gruppen (Backman Bister, 2014). Begreppet som Backman Bister skriver om i
sin avhandling är framfört av Bruner (1996/2002) och perspektivet innebär att både elever och
lärare kan vara till stöd och hjälp för varandra i en lärandeprocess. Det kan exempelvis vara
när nykomlingarna i en grupp lär av de mer erfarna, något som också kan kallas för
kamratlärande (Backman Bister, 2014). Författaren Wenger (1998) menar också att
utmaningar och ansvar bör ligga på en nivå som inte är alltför högt över deltagarnas förmåga
men som men ändå uppmanar deltagaren att upptäcka nya territorier (Backman Bister, 2014).
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4. Metod - Delstudie ett
Denna studie inleddes med aktionsforskning med en ensemble som jag träffade vid tre
tillfällen. Aktionsforskningen valdes som metod för att jag ansåg det intressant att själv testa
olika utlärningssätt i ensemblespel. En annan fördel med metoden var att den gav möjlighet
att ändra tillvägagångssättet från gång till gång. Mitt syfte med detta var att studera vilken
metod som fungerade bäst för de olika deltagarna i ensemblen. Aktionsforskningen
dokumenterades med dagbok av mig som också var ensembleläraren samt digitala enkäter
från deltagarna, genom programmet Serveymonkey. Det var tänkt att de deltagande skulle
svara på den digitala enkäten direkt efter varje träff. För att få en mer nyanserad bild av
aktionsforskningens resultat bestämde jag mig för att göra en uppföljningsintervju med de
deltagande. Min övergripande metod består därför av en kombinerad metod: Delstudie ett,
som bestod i aktionsforskning genom undervisning, dagbok och enkät, samt delstudie 2, som
bestod i kvalitativa intervjuer. I detta kapitel redovisas metoden för delstudie ett, och det är
uppdelat i rubrikerna Aktionsforskning, Dagbok och Enkät, som är metoderna i delstudie ett.
Sedan följer avsnitt om Urval, Lektionsplanering, Enkätfrågor, Analys, Etiska överväganden
och Metodkritik.

4.1. Aktionsforskning
Aktionsforskning är en forskningsmetod som används när man forskar på sin egen praktik
där önskan är att genom analys och forskning på sina handlingar åstadkomma förändring
(Rönnerman, 2004). Aktionsforskning är ett begrepp som ofta används när man talar om att
utveckla verksamheter av olika slag. Skolan är exempelvis en sån verksamhet och läraryrket
är ett exempel på en verksamhet som kan vara intressant att göra en aktionsforskning på
(ibid.). En aktion indikerar att något ska iscensättas eller prövas, och forskning kan beskrivas
som en process som genom systematisk arbete och relation till teorier kan leda till ny
kunskap. Den egna praktiken står i fokus för en aktion. Aktionsforskning kännetecknas av att
det är praktikern själv som ställer frågor till sin egen praktik. Detta kallas för ett "bottom up"
perspektiv. Sedan kan man iscensätta handlingar, och genom att följa och dokumentera
processen, ska man reflektera över vad som sker. Det är alltså ett samspel mellan agerande
och reflekterande som utgör grunden för aktionsforskning (ibid.).

4.2. Dagbok
En dagboken kan skrivas i syfte att fungera som loggbok över handlingar och reflektioner
under en undersökning (Bryman, 2008). Efter varje träff skrev jag dagbok där jag beskrev vad
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som hände. Jag skrev även hur jag kände och hur bra jag lyckades förhålla mig till min
planering, genom parametrar som trygghet och trivsel i gruppen samt resultat.

4.3. Enkät
Enkät är en metod där respondenterna svarar själva på en uppsättning med frågor som du
ställer (Ejlertsson, 2005). I en enkätinsamling får respondenterna möjlighet att själva
bestämma när de vill svara på enkäten, vilket både kan vara en fördel och en nackdel; det kan
leda till att respondenten i lugn och ro kan tänka över och begrunda frågorna, men det kan
vara en nackdel om det gått för lång tid sedan händelsen då det kan medföra att minnet av det
som hänt försämras (ibid.). I en enkätundersökning har respondenterna ingen möjlighet att
ställa kompletterande frågor om något skulle vara svårt att förstå. Detta kan leda till att
uppenbara missförstånd inte kan korrigeras. En annan nackdel är att respondentens identitet
inte kan styrkas. I denna studie ledde till exempel det till problem, då syftet i min uppsats var
att ta reda på hur personer med mer respektive mindre musikalisk erfarenhet ställde sig till
olika musikpedagogiska metoder. Jag bestämde mig därför för att göra kvalitativa intervjuer
efter att ha samlat in materialet till aktionsforskningen. Resultaten från enkätinsamlingen och
min dagbok bildade tillsammans fundamentet för frågorna i den kvalitativa intervjun.

4.4. Urval
Urvalet i aktionsforskningen bestod av en pianist, en vokalist, en basist, en elgitarrist. Jag,
ensembleläraren, var egentligen tillfrågad att vara trummis i bandet men eftersom jag
bestämde mig för att forska på bandet och inte lyckades hitta någon annan trummis blev
urvalet fyra ensembledeltagare istället för fem. Ensemblen hade redan tidigare bildats för att
de deltagande ville spela dansbandsmusik med feministiska texter. Genom att till exempel
byta ut en låttitlar som ”Vad har du under blusen Rut?” till ”Vad har du inni byxa Knut?” och
”Hon är bara femton år” till ”Han är bara femton år” var ambitionen att med få medel ge
sexistiska texter en komisk twist. Pianisten var initiativtagaren till bandet och hade frågat runt
i sin bekantskapskrets om det fanns ett intresse för ett sånt här typ av projekt. De som tackade
ja att delta var alla på olika musikalisk nivå. Endast basisten hade gått en högre utbildning i
musik, men denna hade ett annat huvudinstrument än bas. Vokalisten och pianisten hade gått
på folkhögskola med musik som ämne för åtta år sedan, och gitarristen hade sysslat med
musik som hobby. Ensemblen hade därför varierande musikaliska förkunskaper och nivå,
något Backman Bister (2014) skriver att man kan tänkas möta i skolvärden och detta var ett
viktigt urvalskriterium för mig. De deltagande kategoriserade sig alla som kvinnor och var
mellan 24 och 29 år gamla. Jag träffade ensemblen vid tre tillfällen alla 1,5 timme. Vi hade
träffats en gång innan jag började undervisa dem. På grund av sjukdom deltog några
inhoppare under tillfälle två (en person) och tre (två personer). Alla inhopparna var studerande
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vid en musikhögskola. Det bör noteras att alla de deltagande som studerade på en högre
utbildning i musik inte fick tilldelat sitt huvudinstrument under studien. Det var därmed ingen
av de deltagande som var både musikhögskolestudent och spelade sitt huvudinstrument. I
schemat nedanför kan du se hur deltagandet på tillfällena såg ut. MH står för
musikhögskolestudent. Röd färg står för mindre erfaren och blå färg för mer erfaren.
Forskningsensemblen

1.Instrumentbaserat

2. Sångbaserat

3.Rytmikbaserat

Pianist

x

x

Pianoinhoppare (MH)

Basist

x

Basinhoppare (MH)

x

Gitarrist

x

x

Gitarrinhoppare (MH)

Vokalist

x

x

x

4.5. Lektionsplanering
Jag bestämde mig efter intervjuerna med ensemblelärarna att jag ville lära ut låtar efter
kompskiss3 som medierande verktyg med tre olika tillvägagångssätt. Mitt syfte var att kolla
hur metoderna fungerade för erfarna respektive oerfarna deltagare. Eftersom de deltagande
alla spelade olika instrument och låg på olika nivå resonerade jag mig fram till att de skulle ha
olika behov, något Johansson (2011) också påpekar vikten av (se s.4). Jag ville därför att en
träff skulle utgå från de fysiska instrumentens behov; piano, elgitarr och bas. Denna träffen
kallade jag instrumentbaserad. Ett undervisningstillfälle skulle utgå ifrån vokalistens behov.
Under denna träffen ville jag även testa att göra några rytmövningar oralt (vilket jag
misstänkte skulle kunna gynna alla i sitt musicerande). Den andra träffen kallade jag
sångbaserad. Den tredje träffen skulle ta utgångspunkt i kroppsliga rörelser till musik (alltså
helt utan instrument) och kallades rytmikbaserad. Från början var min tanke att ta en ganska
auktoritär roll som lärare, då jag ville hinna med mycket (lära ut tre hela låtar som var nya för
ensemblen under tre tillfällen alla 1,5 timme). Min ambition var samtidig att skapa en trygg
och trevlig process, vilket enligt Johansson (2011) var mer sannolikt att få till med ett
demokratiskt ledarskap (se s.4-5). För att nå mina mål kändes det viktigt att tänka över min
roll som ensembleledare. Låtarnas nivå och utmaningar kan också vara relevant att ha i
bakhuvudet när enkätresultaten läses. Detta för att det är en viktig faktor i hur resultatet i
enkätundersökningen blev. Jag hade ursprungligen tänkt att välja tre låtar med ungefär lika
nivå så att utlärningssätten skulle bli jämförbara. Det blev att jag fick ta låtar som ensemblen
redan hade bestämt, nivån blev därför något varierande på de olika låtarna.

3

Kompskiss är ett sätt att notera pop- och rockmusik med rytmer, ackord och text.
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4.6. Enkätfrågor
I enkäten ställdes åtta frågor där deltagarna fick rangordna sina svar på en skala från ett till
sex. Nedan visas frågorna:
1. Hur kul var det att ha ensemble i dag?
2. Hur enkelt var det att förstå hur du skulle spela i dag?
3. Kändes metoden som ett effektivt sätt att lära sig låten för dig?
4. Hur väl fungerade kompskissen som ett verktyg till att lära sig låten?
5. Hur tydlig blev din bild av låten som helhet?
6. Hur väl tyckte du att ensembleläraren såg dig och dina behov i dag?
7. Hur väl förberedd verkade ensembleläraren vara?
8. Hur erfaren känner du dig i musikämnet?

4.7. Analys
I aktionsforskningen har de deltagande fått rangordna hur bra de tycker olika aspekter på
tillfällena har varit på en skala från 1 till 6, där 1 stod för mindre bra, och 6 stod för väldigt
bra. Medelvärde har använts som metod för att ta fram statistik för att kunna mäta vad de
deltagande tyckte om de olika metoderna. Medelvärdet är det man kommer fram till om man
lägger ihop de angivna värdena delat på antalet deltagare som svarat (Bryman, 2008:190).
Utifrån medelvärdet har statistik sammanställts och tolkats i ljuset av syfte och
forskningsfrågor.

4.8. Etiska överväganden
Jag har i denna studie följt CODEX (Vetenskapsrådet, 2017) riktlinjer för forskning och
skydd av personers identitet. Alla sju personer, de fem deltagande i ensemblen och de två
ensembleledare som jag intervjuat är anonyma i studien. Ensembledeltagarna blir i studien
benämnda efter de instrument de spelar. Exempelvis: pianist, vokalist, basist, gitarrist och
inhopparbasist. Ensemblelärarna som intervjuats i denna studie blir benämnda som A och B.
Det tillfrågade samtyckte alla till att delta och de var informerade om att de kunde hoppa av
om de ville.

4.9. Metodkritik
Då många olika metoder använts i denna studie har jag valt att bifoga ett avsnitt med
metodkritik efter varje delstudie. Detta för att den valda metoden många gånger varit så
bristfällig i förhållande till mina frågeställningar att det var nödvändigt att fortsätta studien
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med en ny metod. Istället för en samlad metoddiskussion på slutet har jag valt att avsluta
denna studie med en metodreflektion.

5. Metod - Delstudie två
För att kunna få en mer nyanserad bild av vilken metod som passar de erfarna och oerfarna
bäst valde jag att göra kvalitativa intervjuer med deltagarna i min ensemble. Frågorna
bildades utifrån resultaten i enkätundersökningen.

5.1. Kvalitativa intervjuer
Syftet med en kvalitativ intervju är att erhålla kvalitativa beskrivningar av den intervjuades
värld där avsikten är att tolka deras mening (Kvale 1997:117). Den kvalitativa intervjuformen
som använts i alla sju intervjuerna i denna studie kallas halvstrukturerad intervju. Det
speciella med en halvstrukturerad intervju, är att intervjuaren utefter svaren tillåts att ställa
uppföljningsfrågor som inte var bestämda sedan förut (ibid.). En risk med kvalitativa
intervjuer är att respondenterna uppfattar frågan olika. Det beror på att olika personer har
olika verklighetsuppfattningar (Belson, 1981). Därför är det viktigt att ställa frågan på ett sätt
som gör att respondenterna så långt som möjligt får samma innebörd och samma associationer
utifrån frågeställningen (ibid.). Under transkriberingen har jag valt att försöka skriva och
föreställa mig hur intervjupersonerna skulle uttrycka sig i skrift (Kvale, 1997:156), alltså till
en mer formell skriftspråklig karaktär. Därmed har jag valt att inte skriva in pauser,
betoningar i intonationen eller suck och skratt (ibid.). Att göra om svaren till en mer formell
skriftspråklig karaktär kan medföra att intervjuerna blir nedskrivna på ett lite annat sätt än de
hade låtit i verkligheten och därmed finns det en risk för att intervjuernas validitet försämras.

5.2. Urval
I urvalet till den kvalitativa intervjun togs alla de fyra deltagande i ensemblen in och även
basinhopparen som deltog under tillfälle två. I enkätundersökningen hade basisten, pianisten,
gitarristen och vokalisten alla fått estimera sin musikaliska nivå på en skala från 1- 4. Jag har
valt att dela in deltagarna i två kategorier, mer erfaren och mindre erfaren. I detta schema kan
man se att basisten kategoriserade sin musikaliska nivå på högsta nivå och pianisten,
vokalisten och gitarristen på en lägre. Jag har valt att dra ett streck mellan nivå tre och fyra,
vilket resulterar i att basisten blir en mer erfaren deltagare i denna studie. Pianisten, vokalisten
och gitarristen blir mindre erfarna.
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Gitarristen

1. Har inte så mycket 2. Känner mig ok
erfarenhet med musik erfaren i musik, och
sedan förut
sysslar med det på
hobbynivå

Pianisten och
vokalisten

Basisten +
basinhopparen

3. Känner mig
ganska erfaren i
musik, har gått/vill
gå folkhögskola,
spelar mitt
instrument ganska
bra och kan en del
musikteori

4. Känner mig
mycket erfaren i
musikämnet, har gått/
vill gå högre
musikutbildning,
spelar mitt
instrument på en
mycket hög nivå och
har stenkoll på all
musikteori

5.3. Bildande av frågor till kvalitativ intervju
Under bildandet av frågorna till den kvalitativa intervjun valde jag att ställa sex nya frågar.
Eftersom både Johansson (2011) och ensembleledarna A och B pratade mycket om vikten av
ett gott psykiskt klimat i gruppen var jag bland annat nyfiken på att höra vilket tillfälle som
enligt deltagarna ledde till bäst trivsel och bäst upplevelse sammanlagt. Frågorna blev:
1. Hur bra fungerade metoden för dig?
2. Hur väl trivdes du under träffen?
3. Hur tydlig bild fick du av låten som helhet när tillvägagångssättet skedde på det här
sättet?
4. Vilket medierande verktyg tyckte du mest om?
5. Vilket tillfälle tyckte du gav bäst klingande resultat?
6. Vilket tillfälle upplevde du som bäst sammanlagt, om du summerar alla parametrar?
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Eftersom jag hade statistik från den första enkäten, låg denna till grund för intervjun.

1.Metod
Fråga 2
(Förståelse
av
spelstämma
n) + fråga 3
(Metod)

3.Tydlighet
Fråga 5
(Hur tydlig
bild av låten
som helhet)

4.Medieran 5.Klingand
de verktyg e resultat
Fråga 4
(Kompskiss)

5.37

4.25

4.5

4.5

4.75

6.Sammanl
agt

5

Instrument
basera
Sångbaser
ad

2.Trivsel
Fråga 1(Hur
kul) + fråga
6 (hur sedd)

35
4

4.87

Rytmikbase
rad
4.62

33.5
5

5.25

36
5.5

När intervjun pågick användes statistiken från de olika kategorierna som en ingång till
diskussion kring frågorna. Jag frågade samtliga deltagare 1) «Vad tänker du när du ser denna
statistiken?» och 2) «Vad tycker du själv var bäst?» på varje fråga.

5.4. Analys
Materialet har analyserats utifrån begrepp i det kulturpsykologiska perspektivet. Detta
perspektivet betonar betydelsen kulturens påverkan på lärande. I analysen har särskilt vikt
lagts på deltagarnas föredraget val av tillvägagångssätt (Instrumentbaserad, Sångbaserad och
Rytmikbaserad) beroende på deras musikaliska nivå samt vilket instrument de spelat. Därefter
har logiska slutsatser dragits.
Deltagarnas huvudinstrument och olika erfarenhet har ställts i förhållande till de olika
kompskisserna som medierande verktyg. Jag har försökt att hitta samband mellan musikalisk
erfarenhet, huvudinstrument och föredragit tillvägagångssätt och medierande verktyg.
Sedan har två signifikanta händelser varit föremål för utökad analys med utgångspunkt i
följande teoretiska begrepp:
•
•
•

Kamratlärande och flexibelt ledarskap (Backman Bister, 2014),
Proximalzonsteorin (Partanen, 2007)
Psykiskt klimat (Johansson, 2011; Intervjuer s.6-7).
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6. Resultat - Delstudie ett
6.1. Dagbok
6.1.1. Instrumentbaserad
Ensemblen lärde sig spela låten ”Vad har du inni byxa Knut” som var en cover på låten ”Vad
har du under blusen, Ruth?” skriven av Lennart Witoslaw i bandet Streeplers från 1975.
Kompskissen var skriven så kortfattad som möjligt och innehöll några repetitionstecken och
musikaliska tecken som till exempel coda4 och segno 5. Nederst på kompskissen stod det hur
de olika instrumenten skulle spela. Alla
kompskisser i denna studie är skrivna av mig. I
genren dansband är det vanligt att det sker en
tonartshöjning. Detta delade låten in i två delar:
vers och refräng i orginaltonart och refräng efter
tonartshöjning. Alla i ensemblen var närvarande
vid tillfället. När vi kom fram till salen vi skulle
vara i visade det sig att varken projektor eller
instrument fanns där. Detta medförde en
försening på 30 minuter innan vi kunde börja
spela. Jag inledde med att dela ut en kompskiss
till var och en på papper till bandets deltagare.
Sedan presenterade jag ackordet G-dur. Alla som
hade ett instrument jammade på ackordet till en
4/4 rytm. Sedan introducerade jag ackordet A7
och fick ensemblen att jamma på A7. Sedan
övade vi på att byta ackord genom att spela åtta
takter G-dur och byta till åtta takter A7. Vi minskade successivt antalet takter per ackord till
två takter G-dur och två takter A7 och loopade det länge. Jag märkte ganska snabbt att
vokalisten inte blev inkluderad i detta, så då bad jag henne sätta sig vid pianot tillsammans
med pianisten. Vokalisten fick därmed spela piano den första halvtimmen av passet. Detta
hade hon inte blivit informerad om sedan förut. Denna händelsen kommer jag senare i
uppsatsen att referera tillbaka till som pianohändelsen. När vi hade sytt ihop ackorden till
ordningen D-dur, D-dur, E-moll, E-moll, A7 och G-dur och spelat ackordföljden några
4

Coda betyder svans och innebär den sista delen av ett musikstycke.

Segno betyder tecken. I musiknotation används ofta "Dal segna" (från tecknet) som en instruktion
om att musikstycket ska uppropas från den plats i partituret tecknet står.
5
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Ex.1

gånger berättade jag för dem att vi hade spelat den sista refrängen i låten och vokalisten fick
nu vara med och sjunga på denna refräng. Efter detta spelade vi slutet på låten, där frasen "Nu
vet jag vad du döljer Knut" repeteras tre gånger över ackorden D-dur och G-dur. Efter en kort
paus introducerade jag instrumentalisterna för två nya ackord, D-dur och E-moll och gjorde
även här så att vi loopade två takter av varje ackord så att vi övade in ackordbyten. Vi sydde
sedan ihop de nya ackorden i följden C-dur, D-moll, G-dur, C-dur (versen) och C-dur, C-dur,
D-moll, D-moll, F-dur, G-dur, C-dur och G-dur (refrängen) så att vi slutligen kunde spela den
första versen och refrängen i orginaltonart. Efter detta lade vi på sången och ensemblen
spelade hela låten. Utmaningen med detta passet var att utrustningen och lokalen inte var som
förväntad vilket ledde till förseningar. Förseningar kan skapa osäkerhet i en grupp, det gör i
alla fall det för mig som ensembleledare. Tillvägagångssättet kändes kanske inte så väldigt
genomtänkt eftersom vokalisten inte kunde inkluderas från början. Det blev istället att jag
spontant bad henne spela piano vilket kanske inte var så genomtänkt. Det var också
utmanande att lära ut en låt efter en kompskiss till en grupp varav de flesta inte kunde läsa
noter. Om en ändå ska se det positiva i passet så tyckte jag att vi hann att spela hela låten på
ganska kort tid och att det lät hyfsat bra.

6.1.2. Sångbaserad
Den andra träffen skulle utgå från en
gemensam sångstart, något som ensemblelärare
B menade kunde ha en inkluderande effekt
(s8.). Låten som skulle spelas var ”Bara femton
år”, skriven av Gert Lengstrand och Rune
Wallebom men mest känd är versionen från
bandet Streeplers. Även denna låten innehöll
en tonartshöjning vilket delade in den i två
delar, vers och refräng innan tonartshöjning och
vers och refräng efter tonartshöjning. Låten bjöd
på utmaningar eftersom båda piano och gitarr
skulle spela på backbeat6. Då deltagarna inte
verkade förstå kompskissen från det
instrumentbaserade tillfället så bra, bestämde jag
mig för att denna gång erbjuda två olika
kompskisser. En med melodin i noter, text och

Backbeat översatt till svenska betyder baktakt, vilket betyder att man spelar på det andra och det
fjärde slaget i en takt.
6
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Ex.2

Ex 3

ackord (ex.2) och en med bara text och ackord (ex.3). Eftersom jag gjorde en
aktionsforskning tänkte jag att detta kunde vara en del av experimentet. Basisten kunde inte
närvara vid detta tillfället, så det deltog en inhoppare på bas. Utrustningen och lokalen
fungerade bra den här gången. I och med att jag visste på förhand att salen inte hade varken
instrument eller projektor lånade jag alla instrument i tid. Jag hade också skrivit ut alla noter
till när vi började. Jag hade turen att en av inhopparna kunde hjälpa mig att koppla ihop alla
instrument. Jag inledde passet med att visa de deltagande tidsplaneringen. Sedan fick de välja
vilken kompskiss de ville ha. Vokalisten, pianisten och gitarristen valde alla kompskissen med
text. Basisten valde kompskissen med noter och ackord. Vi sjöng därefter hela låten två
gånger allihopa medan jag kompade på gitarr. Efter detta satte vi oss i en ring och jag
berättade för pianisten och gitarristen att de skulle spela backbeat. Jag frågade dem hur
backbeat lät och de fick gestalta det genom att klappa, medan jag, basisten och vokalisten
klappade ettan. Sedan sjöng vi basens stämma allihopa. Efter detta satte alla sig vid sina
instrument. Vi skulle nu spela låtens första del. Jag, ensembleläraren, hade stolt tagit med ett
nytt sätt att spela på för gitarristen. Det var treklanger på de tre ljusaste strängarna, något som
jag tänkte skulle låta bra tillsammans med basen, för då skulle dom utfylla varandra och täcka
lågt och högt register. Enligt vad jag hade observerat tills då, tyckte jag att gitarristen verkade
ha koll på ackord och att hon var redo för en ny utmaning. Jag tänkte också att treklangerna
var bra på grund av att det var en tonartshöjning i låten, för då var det sen bara att flytta upp
de tre nya treklangerna två band på gitarren. Jag hade också testat att spela ackorden F#-dur
och B-dur hemma själv och bedömt att det var rätt så svåra ackord att spela på gitarr. Jag
bestämde mig därför för att lära ut treklanger. Under den första delen av passet var jag helt
bestämd på att gitarristen skulle lyckas med sina treklanger. Därav glömde jag som
ensembleledare helt bort ensemblen och satt i kanske 20-30 minuter medan jag försökte nöta
in och lära gitarristen treklangerna. När det efter ca en timme blev paus på ensemblepasset
och jag tänkte att hon hade förstått systemet med treklangerna, frågade hon om hon inte bara
fick spela "vanliga" ackord där nere som hon redan kunde. Denna episoden kommer jag
senare att referera tillbaka till som gitarrhändelsen. Då visade det sig att hon kunde B-dur och
F#-dur utan problem i vanligt läge. Jag fick kommentarer om att jag hade ägnat mycket tid åt
gitarristen i enkäten sen. Mellan kl 20.10-20.30 spelade vi andra halvan av låten och vi hann
klart till kl 20.30. Enkäterna blev ifyllda mellan 4-10 dagar efter passet. Utrustningen
fungerade bra den här gången. Vi förhöll oss punktligt till schemat.

6.1.3. Rytmikbaserad
Det tredje tillfället skulle utgå från rytmikövningar i 40 minuter, för att sedan spela låten i 40
minuter. Jag valde att under detta tillfället enligt rytmiktriangeln (s.8) gå genom låtens
harmonik, puls och form genom rörelse. Detta skedde i en rörelsesal. Efter detta skulle vi gå
till ett ensemblerum och spela låten på bandinstrument. Låten hette ”Ragga runt”, var skriven
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av artisten Eddie Medusa och i kompskissen noterades både melodi, texten i första versen och
ackord i noter (ex.4) Det var ingen tonartshöjning i denna låt. Låten hade intro (A), vers (B),
brygga (C) och refräng (D). Formens följd stod nederst på pappret.
Två deltagare kunde inte närvara vid det här
tillfället. Den ena hade meddelat det med en
veckas marginal och den andra endast 20
minuter innan undervisningens start. Till min
Ex 4
stora förvåning lyckades jag skaffa två
personer samma dag, så det blev två
inhoppare vid det här tillfället, på gitarr och
på piano. Jag inledde passet med att visa
tidsschema för deltagarna och de fick se att vi
skulle göra 40 minuter rytmik och 40 minuter
ensemblespel. Jag bad sedan deltagarna om
att röra sig till inspelningen av "ragga runt"
och frågade om de kände någon puls. Vi kom
fram till att låten gick i 4/4. Efter detta bad
jag gruppen härma mig när jag rörde mig. Jag
gick helnoter till introt som jag i kompskissen
valt att kalla A, fjärdedelsnoter på versen (B),
halvnoter på bryggan (C) och åttondelsnoter
på refrängen (D). Vi gick sedan med olika
notvärden till hela "ragga runt". Min tanke var att vi skulle röra oss med olika notvärden till
låtens olika delar, så att vi kunde lära oss låtens puls och form. När vi hade gjort detta gick vi
över på harmonik och jag la ned papperslappar med låtens ackord D, G, A och E7 på golvet.
Jag visade sedan hur ackorden lät genom att spela ackorden långsamt på piano. Sedan sa jag
åt deltagarna att ställa sig bredvid startackordet. Jag berättade för dem att D var tonika, G var
subdominant och att A var dominant. Därefter sa jag att de skulle ställa sig bredvid rätt ackord
varje gång jag bytte ackord på pianot. De flyttade sig enligt harmoniken medan jag spelade
och sjöng låten långsamt en gång. Sedan gjorde vi samma sak till inspelningen av ragga runt.
Efter detta gick vi till ensemblesalen och satte oss vid våra instrument. Eftersom ensemblen
nu hade bekantat sig med låtens olika delar, kunde vi nu börja från låtens start. Jag lärde ut ett
pianointro till pianisten, medan de andra provade ut de olika ackorden var för sig. När
instrumentalisterna hade hittat sina ackord spelade vi genom hela låten. Eftersom inlärningen
gick ganska snabbt den här gången, bestämde jag mig för att spela med på trummor. Vi hann
spela genom låten två gånger från start till slut innan tiden var slut. Den största utmaningen
med detta passet var att hitta inhoppare som kunde delta, samt att hålla koll och förbereda två

!22

olika salar samtidigt som man ska hämta deltagare utefter ankomsttid, då ingen av de fasta
deltagande i ensemblen var studerande vid skolan vi repade på. Utöver allt det här skulle man
som ensembleledare koncentrera sig på sin undervisning och forskning, så det blev mycket att
tänka på på en gång. Men när passet väl var i gång var det väldigt kul och personligen så
tyckte jag kanske det klingande resultatet blev bäst under det här tillfället.

6.1.5. Metodkritik av aktionsforskningen
Ett problem med att använda dagbok som dokumentationen för aktionsforskningen tycker jag
är att det jag skriver ned blir väldigt subjektivt jämfört med om jag till exempel hade filmat.
Då hade jag kanske mer objektivt kunnat bedöma mina tillvägagångssätt och faktiskt sett på
riktigt vad som försiggick under min undervisning. Dagboken skrevs mellan 1-10 dagar efter
undervisningstillfällena, något jag också tänker försämrar minnet och därmed också det
nedskrivnas validitet. Det som var bra med aktionsforskningen var att jag från gång till gång
kunde se vad som hade fungerat och inte. Bland annat valde jag under den sångbaserade
träffen att testa att erbjuda två kompskisser för att se om det kunde underlätta
utlärningsprocessen för deltagarna som var på olika nivå.

6.2. Enkätresultat
I enkäten ställde jag åtta frågor där deltagarna fick rangordna följande frågor på en skala från
ett till sex. I schemat under syns resultatet av medelvärdet till de åtta olika frågorna från
enkäten:
1. Hur kul
var det att
ha
ensemble
i dag?

2. Hur
enkelt var
det att
förstå hur
du skulle
spela i
dag?

3. Kändes
metoden
som ett
effektivt
sätt att
lära sig
låten för
dig?

4. Hur väl
fungerade
kompskis
sen som
ett
verktyg
till att lära
sig låten?

5

5,25

4,75

4,5

Sång

4,75

4,75

5

Rytmik

5,25

5

4,25

Instrume
nt

5. Hur
tydlig
blev din
bild av
låten som
helhet?

6. Hur väl
tyckte du
att
ensemblel
äraren såg
dig och
dina
behov i
dag?

7. Hur väl
förberedd
verkade
ensemblel
äraren
vara?

8. Hur
erfaren
känner du
dig i
musikämn
et?

4,25

5,75

5,5

3,7

4

4,75

4,75

5,25

4,1

5,5

5

5,5

5,5

4,9

Sammanlagt fick instrumentbaserad= 35, Sångbaserad= 33,25 och Rytmikbaserad = 36
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6.2.2. Metodkritik av enkätundersökningen
En anledning till att jag tror att det är svårt att säga något konkret utifrån detta resultat är att
det var olika deltagare på de tre tillfällena och att deltagarna sammanlagt var på högre nivå på
det sista tillfället (4,9 av 6) jämfört med instrumenttillfället (3,7 av 6) och sångtillfället (4,1 av
6). Det är också en anonym enkätundersökning vilket gör det svårt att säga något om vilket
instrumentval och musikalisk nivå de som svarat har haft. I en enkätundersökning finns också
en viss risk för att tolkningen av frågan kan missuppfattas. Detta var något jag diskuterade
under rubriken "enkät" i metodkapitlet. Jag blev också nyfiken på hur pianohändelsen och
gitarrhändelsen (s.19-21) upplevdes för de deltagarna som blev utsatta. Detta var frågor som
jag kunde få svar på genom att göra uppföljningsintervjuer.
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7. Resultat - Delstudie två
7.1. Intervju om ensembletillfällena
Här följer en redogörelse för de kvalitativa svaren på frågorna utefter de sex parametrarna
(1)Metod, (2)Trivsel, (3)Tydlighet, (4)Medierande verktyg, (5)Klingande resultat och
(6)Sammanlagt.

7.1.1. Metod
På kategorien metod får det instrumentbaserade tillfället högst poängsumma med 5 poäng,
efterföljt av sångbaserad på 4.87 och rytmikbaserad som får 4.62. Detta visar alltså att
metoden på det instrumentbaserade tillfället upplevs sammanlagt som genomsnittligt bäst av
de tre tillfällena. Vad tänker ni kring detta, och vilket tillfälle föredrog du?
Basisten (den mer erfarna) håller med att instrumentbaserad får högst poängsumma och
motiverar det med att det var positivt att få repetera olika delar av låten väldigt mycket.
Det förvånar mig inte att det är instrument som får högst poängsumma! Det positiva med den gången
var ju att vi repeterade nånting väldigt länge, genom att loopa samma ackord om och om igen, och då
sätter det sig båda i fingrarna och i huvudet. Eller jag känner i alla fall att den appellerar till mig, den
metoden.

Här motiverar alltså basisten sitt tyckande med att hon fick spela mycket på sitt instrument.
Vokalisten som är mindre erfaren väljer också föredragen metod utefter sitt eget instrument:
Jag kan hålla med om att det instrumentbaserade tillfället var bra, för vi gick ju mer in på
instrumentdelarna än sångdelarna som jag kan minnas, men sångtillfället var nog ändå bäst
metodmässigt för min del som vokalist.

Gitarristen menar också att det är nivån på sin instrumentstämma som avgör hur enkelt det
blir att förstå hur hon ska spela:
Alltså det här med hur enkelt det va, det e ju så himla färgad för mig av att jag inte är liksom en
musiker, förstår du? Så för mig är det liksom hur enkla ackorden är som avgör det för mig. Men så som
jag minns det så var instrumentbaserad enklast för mig att förstå hur jag skulle spela.

Enligt gitarristen är synen på vad som är enkelt färgad av hennes egen nivå.
Pianisten nämner inte sitt instrument, men nämner metoden som varit avgörande för hennes
val av vilket tillfälle som fungerat bäst:
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Jag tyckte nog att båda tillfällena (instrument och sång) va ganska bra. Instrumenttillfället va bra för att
sätta ackord och övergånger och så. Men som helhet och som grupp och så, så tyckte jag att det kanske
va lite bättre med sångtillfället, eftersom vi klappade, och jobbade ganska mycket rytmiskt.

Tre av deltagarna väljer alltså den metod som varit mest anpassad till deras instrument, vilket
är logiskt. En mer erfaren (basisten) och en mindre erfaren (gitarristen) väljer
instrumentbaserad som föredragen metod, medans de andra två mindre erfarna (pianisten och
vokalisten) föredrar det sångbaserade tillvägagångssättet. Med det skulle man kunna dra
slutsatsen att det är olika metoder som fungerar bättre för olika instrument, något som är en
värdefull kunskap att ha som ensemblelärare. Om föredraget metodval har något med de
deltagarnas olika nivå att göra går inte fram. Intressant här är det dock att ingen av fyra väljer
rytmik som den bästa metoden. Rytmik verkar ha fått höga värden på många andra
parametrar, men just när det kommer till metod och inlärning av spelstämman verkar
rytmikmetoden alltså inte vara optimal.

7.1.2. Trivsel
I kategorien trivsel är det igen det instrumentbaserade tillfället som får högst summa. Här får
instrumentbaserad 5.37, jämfört med sångbaserad som ligger på 4.5 och rytmikbaserad som
ligger på 5.25. Det sångbaserade tillfället hamnar alltså lite efter. Vad har ni själva tyckt varit
bäst, och vad tänker ni kring statistiken?
När jag frågar gitarristen och pianisten verkar de samtycka om statistiken och känt av att det
psykiska klimatet i gruppen var något sämre under det sångbaserade tillfället. Gitarristen
säger:
Jag vet ju själv vad jag har svarat på det här, och det stämmer ju överens med hur resultatet har blivit.
Och för mig så kände jag mig ganska dålig efter det sångbaserade tillfället, just eftersom jag tyckte inte
att jag klarade av liksom den nivån, och då blir det inte lika kul.

Här går det tydligt fram att det inte varit lika kul för gitarristen att spela under det
sångbaserade tillfället. Gitarristen motiverar att det blev sämre trivsel med att hon själv inte
lyckades lära sig på plats:
Jag kände mig ju definitivt sedd och så, men samtidigt, du kan ju inte göra nånting åt att jag inte kunde
spela dom ackorden liksom, förstår du? Du försökte ju, och du hade ju skrivit upp för mig ackorden ock
så, men jag kunde liksom inte lära mig på plats.

Pianisten tänker på sitt håll att trivseln kan ha gått ned på grund av att det att sjunga kan vara
ganska laddat för en grupp när de är så pass få. Pianisten säger:
Jag tänker att det är läskigare för många att sjunga än vad det är att spela, om man e van att spela, och
inte så van att sjunga. Det ligger ofta kanske en prestationskänsla för många när det kommer till sång.
Sång kan vara en sån sak som förväntas att man ska kunna göra. Det ska liksom vara nånting som ska
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komma innifrån en, och va som en slags naturlighet, vilket jag tror att det många gånger inte är, utan det
är något man övar på. Jag tror att det kan ha varit en för liten grupp med fem pers, att om vi hade varit
15 så hade folk kanske inte känt sig lika utsatta.

Båda gitarristen och pianisten (som dock inte var närvarande på rytmiktillfället) säger att de
tycker att instrumenttillfället varit det trevligaste tillfället. Eftersom basisten inte kunde
närvara vid det sångbaserade tillfället blev det här aktuellt att ta in basinhopparen, som på
frågan om hur den tänker kring statistiken säger att hon också märkte av att det psykiska
klimatet under sångtillfället:
Jag håller med om att det alltså blev det resultatet som det blev på den! Jag förstår att trivseln kan va
lite lägre än de andra träffarna. Det har nog mycket å göra med att det tog längre tid att lära stämman
för en av instrumentalisterna.

Vokalisten håller inte med om att det var mindre trivsel under det sångbaserade tillfället och
misstänker, precis som pianisten att anledningen kan vara att några i bandet känner sig
obekväma med att sjunga. Den ordinära basisten (som dock inte var närvarande vid det
sångbaserade tillfället) tycker själv att det rytmikbaserade tillfället var bättre just när det kom
till trivsamhet. Det motiverar hon med att de fick göra något i samlad grupp jämfört med att
vara polariserad och att sitta på varsitt instrument.
Om jag ska få säga personligen tycker jag trivseln blev väldigt bra efter den rytmikbaserade träffen.
Eftersom alla gör samma sak får en en sån gemenskap, medan under det instrumentbaserade tillfället blir
man mer polariserad så, att alla jobbar med sitt egna instrument. Rytmiken var väldigt roligt, och det var
trivsel i det, och jag blev väldigt glad under det tillfället, och det satt kvar när man spelade sen.

Här syns det att de olika deltagarna tycker olika tillfällen varit trevligast. Vokalisten tyckte att
sångtillfället varit trevligast, medan den ordinarie basisten som också var den enda mer
erfarna i ensemblen tyckte rytmik skapade mest trivsel. Gitarristen och pianisten tycker att det
instrumentbaserade tillfället varit bäst. Gitarristen och pianisten håller alltså med om
statistiken att det instrumentbaserade tillfället ska ha högst värde på trivsel, men dessa var
dock inte närvarande under rytmikträffen. Basinhopparen, pianisten och gitarristen påpekar
alla tre att trevligheten var lite lägre under det sångbaserade tillfället, något som för
gitarristens del tydligt berodde på att hon fick en för svår uppgift och kanske till och med
kände sig lite utsatt. En anledning till att statistiken visar ett ganska mycket lägre värde i
trivsel på just sångbaserad kan ha varit att denne händelsen kan ha haft inflytande på det
psykologiska klimatet i gruppen.
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7.1.3. Tydlighet
På frågan om hur tydlig bild av låten som helhet, alltså resultatet får instrumentbaserad 4.25 i
medelvärde, sångbaserad 4.75 och rytmikbaserad får 5. Här är det alltså det rytmikbaserade
som får högst värde. Vad tänker ni kring det?
Basisten som också var den enda mer erfarna menar att det rytmikbaserade tillfället var bäst
för att lära sig låten därför att det lades energi på analys av form och harmonik genom rörelse.
Hon säger:
För att lära sig helheten på låten så var rytmiktillfället bäst. Sättet du la upp rytmikpasset på gjorde att
man kom ihåg strukturen när vi satt med ackorden sen. Och genom att vi gjorde dom här övningarna
med kroppen, och repeterade dem mycket, så förstod man skissen lite bättre när man väl stod med
instrumentet. Kontra det instrumentbaserade tillfället, då såg man liksom inte för sig formen på låten
lika bra, då det var mest loopande av två och två ackord på vissa ställen i låten.

Basisten jämför det rytmikbaserade tillfället det med det instrumentbaserade som inte varit
lika tydligt för henne. Vokalisten tycker samma sak som basisten, att rytmik var bra för att
man fick röra på kroppen, och att det instrumentbaserade inte varit lika tydligt:
Den första låten vi körde var lite konstigt upplagd, jag hade nog svårt att komma in i den över huvud
taget. Låten var lite konstig, vi kanske skulle ha valt en lite lättare låt! På rytmiken lyssnade vi mycket
på låten och vi rörde oss till den vilket gjorde att det satte sig på ett annat sätt innan vi började spela
den. Så jag håller med om att det rytmikbaserade fick högst poängsumma där.

Båda deltagande som varit deltagande på rytmiktillfället tycker alltså att rytmiktillfället varit
det bästa tillvägagångssättet för att få en tydlig bild av låten. De motiverar det båda med att
rörelse gjorde att låten satte sig på ett annat sätt. Båda uppmärksammar att det
instrumentbaserade tillfället inte känts lika tydligt för dem, och vokalisten påpekar att låten
helt enkelt kan ha varit på en för svår nivå. Pianisten och gitarristen (som inte var närvarande
på det rytmikbaserade tillfället) tyckte båda tydligheten var bäst på det sångbaserade tillfället.
Gitarristen säger:
Just vad gäller metod och liksom bild av hur låten skulle bli, då var nog ändå det sångbaserade bättre än
det instrumentbaserade tycker jag. Just för att, med reservation för att jag inte minns allt, men jag har för
mig under den här instrumentbaserade övningen att liksom inte körde låten från start till slut. Och jag
minns att det gjorde mig lite förvirrad så. Och då hade man liksom inte lika bra koll på vart man befann
sig i låten.

Vokalisten säger ungefär samma sak, och påpekar att tydligheten var där redan från början:
På sångtillfället tyckte jag att jag fick tydligast bild av låten som helhet, eftersom man då redan från
början fick en bild av hur låten skulle å komma å låta och så.
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Båda gitarristen och pianisten säger att de tycker att det sångbaserade tillfället var bättre
upplagt för att förstå låten som helhet. Vokalisten och basisten tycker att rytmiktillfället varit
bäst. Ingen väljer instrumentbaserad som det bästa tillfället med tanke på tydlighet. Tre av
deltagarna påpekar istället att instrumenttillfället varit just otydligt.

7.1.4. Medierande verktyg
På frågan om vilken kompskiss som fungerat bäst har den rytmikbaserade kompskissen fått
högst med 5.5 poäng, det instrumentbaserade fick 4.5 i medelvärde och det sångbaserade
hamnar på 4.
Under det sångbaserade fick ni valet att välja antigen en kompskiss med text och ackord, eller
en med noter, text och ackord. Vilken tyckte ni själv varit bäst, vilken valde ni när ni fick
välja, och vad tänker ni kring denna statistiken?
På frågan om vilken kompskiss som fungerade bäst, så svarar basisten (den mer erfarna) att
kompskissen med både ackord och melodi (”Ragga runt”) var den bästa för att den var lättast
att läsa. Det motiverar hon med att det var mycket musikaliska tecken i den andra
kompskissen hon hade att jämföra med, vilket för henne komplicerade notbilden. Basisten
säger:
Jag måste ju erkänna själv att jag kollar ju aldrig på tonerna så mycket. Jag tittar bara på ackorden. Om
man ska va petig så tycker jag att ackorden är lättare att läsa på ragga runt, eftersom de står ovanför
notstrecken och inte i själva takten. Så i mina ögon är inte ”inni byxa knut” lika tydlig som ”ragga runt”.
Sen är det ju mycket svåra tecken osv i ”Inni byxa knut” kompskissen. Men jag tyckte att du va tydlig
när du förklarade vad de olika tecknen hade för betydelse, med hus och allt det där. Jag hade nog inte
förstått det där med coda och sånt om du inte hade förklarat det. Ragga runt kan jag förstå på en gång.

Utifrån detta citat kan man läsa att även den erfarna musikern tyckte att den första
kompskissen nästan var för svår. Det är hur lätt det är att läsa ackorden som avgör vilket
medierande verktyg som fungerar bäst för henne. Vokalisten uttrycker för sin del att alla
kompskisser varit för svåra. Hon säger:
Jag kan ändå inte läsa kompskisser ordentligt. Så att det ger ju inte mig nånting riktigt.

När jag pratar lite mer kring detta med vokalisten kommer det fram att hon inte verkar ha
tittat på någon kompskiss alls, utan bara tittat på text, vilket jag som ensemblelärare blev
ganska förvånad över när jag hörde. Jag gav alltid vokalisten både en kompskiss och en text
varje gång, men vokalisten verkar alltså endast ha kollat på texten.
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Statistiken där blir inte representativ för mig. Jag håller inte med resultatet där, eftersom att jag hade
text varje gång, och jag tyckte alla texter va lika bra. Jag tyckte nog att ”Bara femton år” (det
sångbaserade tillfället) var den bästa kompskissen ändå, för min del eftersom jag på den kompskissen
båda såg text och ackord.

Hon uppmärksammar här att ”Bara femton år” har både text och ackord. Det verkar alltså vara
bättre för henne att se text tillsammans med ackord än att bara ha text.
Pianisten berättar varför hon också föredrar en textbaserad kompskiss framför en notbaserad:
Jag valde den med text, då jag tycker det är lättare att överblicka den, jämfört med en sån här mer
detaljerad kompskiss (pekar på en med noter), för då har jag så svårt att hitta tillbaks om jag skulle
tappa bort mig. Medan på den textbaserade har jag lättare att få en överblick över hela låten. För jag lär
mig oftast rytm och sådär på gehör ändå, så det är mest ackorden som jag behöver som stöd för att
kunna spela.

För pianisten är det alltså, precis som för basisten också viktigast att lätt kunna se ackorden.
Gitarristen berättar att hon också valt kompskissen med text när hon fick välja:
Jag valde den med text. För att jag kan ju inte läsa noter. Så så var det ju. Jag skulle välja en kompskiss
med bara text och ackord framför en med noter alla dagar i veckan. Jag tycker det känns bra när hela
texten är utskriven. I ”Inni byxa Knut” kompskissen tycker jag att det va svårt att förstå när man skulle
gå tillbaka och så.

Här går det alltså fram att alla de mindre erfarna i bandet föredrar en textskriven kompskiss
framför en notbaserad. Detta är intressant ur ett medierande verktyg-perspektiv, då en
textbaserad kompskiss uppenbarligen föredrogs för de mindre erfarna deltagarna. Att ge
eleverna möjlighet att välja medierande verktyg utefter nivå kan vara ett bra sätt att
individanpassa, skriver även Backman Bister (2014).
Men anledningen till varför kompskissen till ”ragga runt” på det rytmikbaserade tillfället fick
så mycket högre statistisk värde, hela 5,5 poäng, jämfört med bara 4 i värde på det
sångbaserade står kvar som ett mysterium. Om alla varit mest nöjda med den kompskissen där
deltagarna gavs valet att välja medierande verktyg borde man kunna tycka att kompskissen till
det sångbaserade tillfället skulle få ett högre värde. Detta tänker jag är ett exempel på en
fallgrop med kvantitativ intervju som metod. Men jag blev ändå nyfiken på att höra vad
ensemblen tyckte kunde vara anledningen till att statistiken blev som den blev.
Basisten tror att den missvisande statistiken kan bero på ensemblens högre nivå under det
rytmikbaserade tillfället. Pianisten tror på sitt håll att statistiken kan ha blivit som den blev på
grund av att att gruppen varit nöjd med att det över huvud taget fanns en skiss.
”inni byxa knut” var den ju den första skissen vi fick, och jag tror att vi tänkte lite ”denna skiss eller
ingen skiss”.
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Gitarristen uttrycker samma sak som pianisten, att anledningen kan ha varit att de var nöjda
över att över huvud taget ha fått en kompskiss. Hon utrycker samtidigt att hon tror att hon är
den enda i bandet som inte kan läsa noter:
Jag tror att det beror på att alla andra i bandet kan läsa noter, förutom jag. Men jag menar, första gången
då visste man ju heller inte att man skulle få en kompskiss med bara text nästa gång. Kan det inte ha
varit att alla va så glada för att det över huvud taget fanns en kompskiss? Att den liksom kändes toppen
jämfört med att inte ha något alls”.

Här kommer det fram att de tre mindre erfarna föredrar kompskissen med text och ackord
(”Bara femton år”), medan basisten (den mer erfarna) föredrar kompskissen med både noter,
text och ackord (”ragga runt”). Anledningen till att statistiken ändå visar att deltagarna
generellt varit mest nöjda med kompskissen till ”Ragga runt” tror en deltagare beror på att
nivån generellt varit högre under det tillfället, medan två deltagare tror att deltagarna rankade
den första kompskissen de fick högt därför att de var så nöjda med att det över huvud taget
fanns en kompskiss.

7.1.5. Klingande resultat
Här ställde jag en öppen fråga, då jag inte hade någon statistik att utgå ifrån. Frågan var
”Vilket av de tre tillfällena ledde till bäst resultat?”. På frågan svarar båda basisten (den mer
erfarna) och vokalisten som deltagit på det rytmikbaserade tillfället att rytmiktillfället ledde
till bäst klingande resultat. Den mer erfarna tror den högre genomsnittsnivån på deltagarna
under rytmiktillfället kan ha varit anledningen till det, men understryker också att
tillvägagångssättet gjorde att hon fick en väldigt tydlig bild av låten något hon tror kan ha
varit en anledning till att de spelade bättre. Pianisten och gitarristen som endast var
närvarande vid de två första tillfällena är överens om att de tycker det instrumentbaserade
tillfället lät bäst. Gitarristen säger:
Jag tyckte nu ändå att vi lät bäst och starkast på ”Inni byxa knut”. (Skrattar). Men det e ju också låten,
den går ju knappt å tävla med.

Pianisten har samma uppfattning och säger:
Jag har svårt att minnas hur det lät, men jag har för mig att jag kanske tyckte att det lät bäst första
gången! Men det kanske kan bero på att det blev nån sorts kick av att vi kom igenom låten.

På frågan vilket klingande resultat som lät bäst enligt deltagarnas minnen, så visar resultatet i
intervjuerna att både basisten och vokalisten tyckte att det rytmikbaserade tillfället lät bäst.
Gitarristen och pianisten (som för övrigt inte var närvarande på rytmiktillfället) tycker att det
instrumentbaserade tillfället lät bäst. Jag tror nog också, precis som basisten att det faktum att
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det var högre genomsnittsnivå bland deltagarna under rytmiktillfället (tre av fyra i ensemblen
var musikhögskolestudenter) kan ha haft inverkan på det klingande resultatet. Detta i
kombination med att ”Ragga runt” var den kanske enklaste låten av de tre låtarna jag lärde ut,
kan ha gjort att det klingande resultatet blev bättre under rytmiktillfället.

7.1.6. Sammanlagt
Sammanlagt hamnade det rytmikbaserade tillfället på 36 poäng, det instrumentbaserade fick
35 och det sångbaserade tillfället fick 33.25 poäng. I frågan om huruvida rytmiken som fick
högst sammanlagt poängsumma också var det bästa tillfället, håller basisten (den mer erfarna)
med. Hon säger att att det rytmikbaserade tillfället var bäst både musikaliskt och
trivselsmässigt för henne:
Det vi gjorde på rytmiken var väldigt lekfullt, men ändå så gav en rot till själva låtens struktur. Det
kändes som att vi manipulerades lite, fast på ett roligt sätt. Efter tillfället hade vi liksom låten i
kroppen, och ett väldigt roligt sätt att lära sig låten på, för min del i alla fall! Bäst musikaliskt, och
mest trivsamt för mig definitivt.

Vokalisten håller också med om att rytmiken var bäst sammanlagt och understryker att rörelse
förde till tydlighet för henne.
För mig blir det ofta mer tydligt när jag får göra saker med kroppen! Det beror nog på vad man gillar i
och för sig, har man gjort mycket sång förut så blir ju det mer självklart. Jag tror att genom rytmik blir
det lite klarare för alla!

Vokalisten tror alltså att rytmikmetoden kan ha gjort det tydligare för alla. Gitarristen
framhåller att det instrumentbaserade tillfället är det som varit bäst för henne:
När man tänker tillbaka, så har jag ett bättre minne av det första tillfället än det andra. Det va ju för att
jag tyckte att jag själv va sämre på det andra tillfället.

Hon påpekar här igen att hon väljer det instrumentbaserade därför att hon inte kände sig så bra
på det sångbaserade. Detta är ett tydligt exempel på att trivsel kan ha inverkan på resultat,
motivation och helhetskänslan av undervisningen. Pianisten tycker som gitarristen att det
instrumentbaserade tillfället varit bäst sammanlagt och motiverar det med att alla fick vara på
sitt instrument som de känt sig trygga med:
Jag önskar att jag hade varit med på rytmiktillfället, för det hade varit väldigt spännande. Men jag tänker
att om jag ska säga utifrån dem träffarna jag va med på så tycker jag ändå att det instrumentbaserade va
bäst. Man fick en lite sämre helhetsblick av sången, men alla va på sitt instrument som de va trygga med.
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De två deltagarna som deltagit på rytmik väljer här alltså rytmik som bästa tillfälle
sammanlagt, medan de två som inte varit med på det väljer instrumentbaserad som bäst
sammanlagt.

7.2. Andra händelser
7.2.1. Pianohändelsen
Pianohändelsen står beskriven på s.19. och inträffade på grund av att jag såg att vokalisten
inte hade något att göra eftersom jag gav all uppmärksamhet till instrumentalisterna. Jag bad
vokalisten att spela piano, något som inte alla kanske skulle känna sig jättebekväma med att
göra när man inte gjort det förut. Därför var jag nyfiken på hur detta upplevdes för den utsatte
och de andra som var närvarande.
När jag frågar vokalisten som blev ombedd att spela piano verkar hon mest ha sett det som en
positiv händelse. Hon verkar se det som en möjlighet att lära sig ett nytt instrument.
Jag tyckte bara att det va kul! Jag vill bara lära mig mer piano så för mig var det ett bra tillfälle att få en
liten kurs i det. Så det var superbra!

Även den ursprungliga pianisten som redan satt vid pianot när händelsen inträffade verkar
positiv till händelsen. Hon säger:
Jag tänkte inte på det som ett problem att hon behövde spela piano. Jag tyckte egentligen bara att det var
kul eftersom jag då fick känna mig bättre än hon.

Här kan man utläsa att det känts bra därför att den som egentligen spelade piano då kunde få
visa vokalisten hur man skulle spela. Kamratlärande är en strategi som Backman Bister
beskriver i sin avhandling spelets regler (2014). Pianisten påpekar dock att det skulle kunna
ha kännas jobbigt om vokalisten hade varit en bättre pianist än henne.
Det kanske hade känts jobbigare om hon hade varit jätte erfaren pianospelare, då hade jag nog kanske
bara känt mig dålig i jämförelse om den personen hade varit jätteduktig, men eftersom jag visste att hon
inte hade spelat så blev det istället att jag visste att jag kanske behövde stötta henne i att våga spela,
eftersom att jag hade spelat mer än hon.

Basisten verkar inte heller ha upplevt situationen som något negativt, snarare tvärtom.
Först och främst så kändes det som att vokalisten aktiverade sig lite själv medan vi spelade. Att hon
övade på texten själv, och från mitt perspektiv verkade det nästan som att hon trivdes med att stå där och
gjorde det hon gjorde. Mitt intryck är att hon bara blev glad att hon blev aktiverad på piano, och det är ju
bra att hon lär sig grundackord också!
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Det att deltagaren upplevde detta som en positiv sak tar jag som ensembleledare inte för givet.
Hade det varit andra personer eller en annan situation, skulle det ha kunnat leda till obehag för
vokalisten som kommenderades till en post hon var obekant med. Som ensembleledare tänkte
jag i efterhand också på hur det upplevdes för pianisten som redan satt där och som plötsligt
fick en extra pianist bredvid sig. Som tur var slutade denna situation med att pianisterna
hjälpte varandra och den pianisten som redan satt där fick agera lite lärare, något som
egentligen var väldigt fint.

7.2.2. Gitarrhändelsen
Gitarrhändelsen står beskriven på sidan 20.-21. Eftersom jag kände att jag hade underskattat
gitarristens erfarenheter och kanske även försatt henne i en utsatt position var jag nyfiken på
att veta hur det upplevdes för henne själv. Under intervjun kommer det fram att mina
misstankar var befogade. Gitarristen säger:
För mig så kände jag mig ganska dålig efter det sångbaserade tillfället, just eftersom jag tyckte inte att
jag klarade av liksom den nivån, och då blir det inte lika kul. Jag kände mig ju definitivt sedd och så,
men samtidigt, du kan ju inte göra nånting åt att jag inte kunde spela dom ackorden liksom, förstår du?
Du försökte ju, och du hade ju skrivit upp för mig ackorden ock så, men jag kunde liksom inte lära mig
på plats.

Gitarristen verkar här skuldbelägga sig själv för att hon inte kunde spela ackorden. Det ser jag
snarare som ett misslyckande i min utlärning och metod. Det blir därför extra viktigt för mig
att ta reda på hur det psykiska klimatet varit i gruppen. När jag frågar hur gitarristen upplevde
stämningen i gruppen påpekar hon dock att hon inte upplevde den som jobbig, men att det var
svårigheten i spelet som var det jobbiga.
Alltså ni e ju så snälla liksom, så att det va inte så att jag kände att någon skrattade åt att jag inte kunde
ta ackorden, så jag upplevde inte det som jobbig eller så på det sättet. Men däremot, rent personligt att
man ju gärna vill kunna va en sån som kan ta in information snabbt.

Gitarristen ger även uttryck för att hon tycker det är svårt att estimera sin egen musikaliska
nivå. Exempelvis blev hon förvånad när det visade sig att hon mot slutet av lektionen kunde ta
barrégrepp7 utan problem. Basinhopparen, som under den Sångbaserade träffen var den mest
erfarna i gruppen har en teori till varför ackorden blev såpass utmanande att lära för
gitarristen. Basinhopparen säger:
Jag minns att jag själv blev chockad när hon sa att hon kunde ackorden i vanligt läge sen. Och det va ju
under den sista kvarten av passet som hon sa att hon kunde det. Men när du satt där så tänkte jag väl att
jag undrade vad det var som blev så svårt med det, i och med att hon redan kunde barréackord. Undrar

7

Ett barrégrepp på gitarr innebär att du pressar ner flera strängar samtidigt med ett finger.
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om rytmen ställde till det för henne också, att det både blev utmanande rytmiskt och ackordsmässigt,
men det vet jag ju inte.

Basinhopparen uppmärksammar här att för många motoriska svårigheter åt gången kan ha
varit en anledning till att det blev svårt att lära allt på plats, vilket är detsamma som
ensemblelärare A säger i intervjun (s.10).
När jag frågar de resterande deltagarna hur de upplevde gitarrhändelsen verkar de inte ha haft
problem med att det tog tid från passet. De påpekar att de deltagande gör det här tillsammans
som grupp. Vokalisten säger:
När olika saker i ensemblen tar lång tid är det ju lätt att man känner att ”min tid går också” , men jag
kände inte alls så i det här tillfället. Om det här hade hänt vid ett annat tillfälle, när jag studerade musik
på folkhögskola eller så, då hade jag nog tyckt att det va jobbigt att det tog lång tid. Men om vi ska göra
nånting tillsammans, som i dansbandet så tycker ju jag att det är bra att gitarristen också känner att hon
har koll.

Pianisten verkar tycka det var positivt att jag och gitarristen var upptagna, då pianisten då
hade möjlighet att kolla på sina ackord som hon upplevde vara rätt så svåra. Hon säger:
Det känns så nytt för mig att spela igen, så för mig gör det inget att det går lite långsamt så, för då hinner
jag i kapp med huvudet.

Gitarristen understryker dock att det för henne är en bra strategi att få låten i förhand, för att
inte hamna i samma situation igen:
Det säger ju något om hur vi kan tänka framåt, men jag tänker i framtiden, att man kan ge ut ackord och
sånt innan. Jag har ju en gitarr hemma. Så jag kan ju öva! Men ja, så det kan vi ju tänka på till framtiden.

Tipset med att ge noter eller ackord i förhand är lärorik respons för mig som ensembleledare,
då jag på så sätt kan veta hur jag kan bemöta svåra situationer som denna en annan gång, eller
snarare förebygga i förväg så att det inte händer.
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7.3. Resultatsammanfattning
När man ser på resultatet från de deltagande efter intervjuerna kan man slå fast att det på ett
sätt är svårt att dra några stora slutsatser, eftersom alla verkar föredra olika tillfällen av de sex
kategorierna de deltagande fick frågan om. Instrument står för den instrumentbaserade träffen,
Sång för den sångbaserade träffen, och Rytmik står för den instrumentbaserade träffen.
1.Metod

2.Trivsel

3.Tydlighe 4.Mediera
t
nde
verktyg

5.Klingan 6.Samman
de resultat lagt

Bas

Instrument

Rytmik

Rytmik

Rytmik

Rytmik

Rytmik

Vokal

Sång

Sång

Rytmik

Sång

Rytmik

Rytmik

Piano

Sång

Instrument

Sång

Sång

Instrument

Instrument

Gitarr

Instrument

Instrument

Sång

Sång

Instrument

Instrument

Detta bekräftar egentligen bara det jag skrev i inledningen till denna studien, att olika
deltagare har olika behov avhängigt av instrumentval, individuella preferenser och
musikaliska förutsättningar, något även Johansson (2011) understryker i sin bok
ensembleledning. Denna studie är ett exempel på hur komplex en ensemblesituation är, där
många viljor och behov ska infrias på samma gång.

7.3.6. Metodkritik, kvalitativa intervjuer
Det är uppenbart att frånvaron under det sångbaserade tillfället och det rytmikbaserade
tillfället hade inverkan på detta resultat. Mitt syfte var ju att deltagarna skulle få jämföra vilka
metoder de tyckte bäst om, så det var därför synd att hälften inte kunde delta på det
rytmikbaserade tillfället, och att en var frånvarande på det sångbaserade. Det gör också mitt
resultat mindre trovärdigt. Hade jag haft mera tid till denna undersökningen, så hade jag
kunnat anpassa mig genom att ha lektionstillfällena på tider som passade ensemblen bättre.
Det gick också ganska lång tid, tror det var mer än en månad mellan det första
ensembletillfället och intervjuerna, något som naturligtvis gör att minnet från händelserna
försämras. Annars tyckte jag att de kvalitativa intervjuerna fungerade bra, och det var
spännande att äntligen få möjlighet att prata och diskutera kring de saker som hänt med
deltagarna själva.

!36

8.Diskussion
8.1. Föredragna metoder
Ett syfte med denna studie var att ta reda på frågeställningen:

(1) Hur pass fungerande/icke fungerande verkar metoderna för de mer respektive mindre
musikaliskt erfarna deltagarna?

Under analyseringsprocessen av materialet insåg jag mer och mer hur de intervjuades val och
föredragna tillvägagångssätt verkade bero lika mycket på val av instrument som deras tidigare
musikaliska erfarenheter. Jag har därför valt att inleda diskussionen med avsnitten "de erfarna
och mindre erfarnas behov" och "de olika instrumentens behov".

8.1.1. De mer respektive mindre erfarnas behov
Om man ska tolka resultaten verkar den mer erfarna överlägset välja rytmik som bästa
tillvägagångssätt, något hon gör på alla kategorier förutom metod. Detta skulle kunna betyda
att rytmikbaserad är ett bra tillvägagångssätt i ensembleundervisning för en mer erfaren
deltagare.
När det kommer till metod och att lära sig sin spelstämma väljer ingen av de fyra deltagarna
rytmikbaserad som det bästa tillvägagångssättet. Rytmik verkar alltså inte vara en optimal
metod för varken mer erfarna eller mindre erfarna deltagare när det kommer till att lära sig sin
spelstämma. På frågan väljer däremot två av de mindre erfarna sångbaserad som det bästa
tillvägagångssättet, medans de resterande tycker att instrumenttillfället varit bäst för att lära
sig sin spelstämma. Flertalet mindre erfarna deltagare väljer alltså sångbaserad som bäst
metod och tillvägagångssätt att lära sin spelstämma.
På frågan om medierande verktyg så verkar alla de mindre erfarna tycka att det sångbaserade
tillfället erbjöd den bästa kompskissen. Det var det enda tillfället där de deltagande fick
möjlighet att välja kompskiss. Alla de mindre erfarna valde här kompskissen med bara text
och ackord framför en kompskiss med noter och ackord. Det skulle kunna betyda att ett
valfritt medierande verktyg är något som kan gynna mindre erfarna deltagare i ensemblespel.
Genom ett anpassad medierande verktyg ges de mindre erfarna en chans att hänga med och ta
del i undervisningen, vilket skulle kunna vara svårt eller till och med omöjligt om man inte

!37

kan läsa noter. Att erbjuda olika kompskisser är enligt Backman Bister (2014) också ett bra
sätt att individanpassa undervisningen, och på så sätt bemöta båda de mer och de mindre
erfarna samtidigt.
När det kommer till trivsel tycker den mer erfarna att det rytmikbaserade tillfället var bäst.
Två av de mindre erfarna tycker här att det instrumentbaserade tillfället är bäst, medans en
mindre erfaren tycker bäst om sångbaserad. Det är svårt att dra några slutsatser eftersom de
två som valt instrument inte var närvarande på rytmikträffen, men eftersom två av de mindre
erfarna här väljer instrument som föredraget tillvägagångssätt så kan det tyda på att nivån jag
lärde ut på var välanpassad och skapade trivsel för mindre erfarna deltagare på den
instrumentbaserade träffen. En annan anledning till att två tyckte mindre erfarna tyckte bäst
om instrumenttillfället kan helt enkelt ha varit för att det var det första och enda tillfället de då
hade varit på, och därmed inte hade något annat att jämföra med.
På frågorna om "klingande resultat" svarade en mer erfaren och en mindre erfaren att
rytmikträffen gav bäst klingande resultat, medans de två mindre erfarna som inte varit på den
rytmikbaserade träffen tycker att den instrumentbaserade träffen ledde till bäst resultat. Här är
det svårt att dra någon slutsats eftersom två personer var frånvarande på den rytmikbaserade
träffen och då inte har den träffen att jämföra med. Intressant är det dock att ingen minns
sångbaserad som en träff som ledde till bäst klingande resultat. Kanske kan det tyda på att
trivsel och minne av klingande resultat kan hänga ihop? Detta kommer jag diskutera mer
under rubriken "vikten av ett gott psykiskt klimat".
På frågan "sammanlagt" svarar alla exakt likadant som på klingande resultat och visar att den
instrumentbaserade och den rytmikbaserade varit de två populäraste träffarna. Av de som
deltagit på rytmikbaserad väljer båda denna som sin favoritträff sammanlagt. Eftersom både
en mer erfaren och en mindre erfaren valt rytmikträffen som det föredragna
tillvägagångssättet sammanlagt skulle det kunna betyda att det är den träffen som var bäst
anpassad båda för mer erfarna och mindre erfarna personer tillsammans. I Wedin (2011) står
det att rytmikmetoden kan användas för alla åldrar, olika nivåer, och att metoden med fördel
kan användas i gruppstyrkande syfte. Kanske kan metodikens gruppstyrkande karaktär och
öppenhet för olika nivåer ha varit en anledning till att båda mindre och mer erfarna deltagare
tyckte bäst om den rytmikbaserade undervisningen?

8.1.2. De olika instrumentens behov
Vokalisten väljer inte det instrumentbaserade tillfället som föredraget tillfälle i någon kategori
en enda gång. Det skulle kunna betyda att det instrumentbaserade tillvägagångssättet inte är
optimalt för en vokalist. Hon väljer rytmik som bästa tillvägagångssätt på tre av de sex
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kategorierna (tydlighet, klingande resultat och sammanlagt), men under metod, trivsel och
kompskiss föredrar hon det sångbaserade tillfället. Det att hon väljer sångbaserad som bästa
tillfälle på tre av de sex kategorierna skulle kunna betyda att hon på områdena metod, trivsel
och medierande verktyg helt enkelt föredrar de metoder som riktar sig mest till hennes
instrument. Då vokalisten endast föredrar sångbaserad och rytmikbaserad i alla kategorier
skulle det kunna betyda att sångbaserad och rytmikbaserad inlärning verkar vara de bästa
tillvägagångssätten för en vokalist. Ur det skulle man också kunna läsa att en vokalist verkar
ha andra behov än de som spelar fysiska instrument i ett band.
Basisten väljer rytmik som bästa tillvägagångssätt på fem av sex kategorier, på alla förutom
metod, där hon föredrar instrumentbaserad. Eftersom den enda erfarna deltagaren i denna
studie föredrog det rytmikbaserade undervisningstillfället som inte riktade sig mot något
särskilt instrument skulle det kunna betyda att undervisning inriktad på olika personers
instrument är ännu viktigare för mindre erfarna deltagarna än mer erfarna. Det skulle också
kunna betyda att rytmikbaserad undervisning passar bra för en bassist.
Pianisten och gitarristen har båda kategoriserat sig som mindre erfaren i studien, och spelar
båda ett bandinstrument på hobbynivå. De verkar vara ganska så överens på allt de svarar,
vilket också skulle kunna betyda att deras behov skulle kunna se ganska lika ut. Av de två
tillfällen som pianisten och vokalisten deltog på (instrumentbaserad och sångbaserad), verkar
de vara överens om att att det instrumentbaserade tillfället båda ledde till bäst klingande
resultat, bäst trivsel och upplevdes som bäst sammanlagt. De verkar tycka att det
sångbaserade tillfället (där träffen inleddes med sång och rytmikövningar) gav tydligast bild
av låten som helhet. Den enda kategorien där pianisten och gitarristens val skiljs åt är metod,
där gitarristen tycker det instrumentbaserade tillfället varit bäst medan pianisten tycker
sångmetoden.

8.2. Resurser och utmaningar
Ett vidare syfte var att ta reda på frågeställningen:
(2) Vilka resurser och utmaningar kan man möta på i ensembleundervisning med mer och
mindre musikaliskt erfarna deltagare tillsammans?
Här följer några reflektioner kring resurser och utmaningar med målgruppen med
utgångspunkt i teorikapitlet. Först kommer ett avsnitt om att lära av varandra, följt av ett
avsnitt om ledarskap. Vidare följer en del om att lägga utmaningar på rätt nivå, och slutligen
ett avsnitt om vikten av psykiskt klimat.
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8.2.1. Att lära av varandra
En resurs, som för mig egentligen kom ganska oväntat är faktum att deltagarna sig emellan
kan lära av varandra. Under pianohändelsen var det precis detta som hände. Jag hade fullt upp
med att instruera basisten och gitarristen nya ackord, och hade därför inte möjlighet att visa
vokalisten någonting på piano. Det var därför väldigt tursamt för mig att pianisterna kunde
hjälpa varandra. I Spelets regler (2014) kallas detta fenomenet enligt författaren Backman
Bister för kamratlärande, och det är en av de strategierna som lärare använder sig av för att
individanpassa undervisning i svenska skolor. Enligt mig är detta också precis vad jag
upplevde som elva-åring i ett klassrum med 36 elever: jag fick hjälp av en klasskompis.
Vikten av medlare och medhjälpare tror jag är ovärderlig, och det fina är att det också kan
vara en positiv sak för den som hjälper till. I pianohändelsen visade det sig att den som
egentligen spelade piano till och med tyckte att det var kul att lära ut piano till vokalisten.
Hon uttryckte även att det fick henne att känna att hon ändå bemästrade pianot och att hon
fick bättre självförtroende på sitt instrument. Hon kände att hon behövde stötta vokalisten i att
våga spela, eftersom att hon hade spelat mer. Det att mina deltagare kunde visa och lära av
varandra på eget initiativ ser jag på som en av resurserna med det att ha båda mer erfarna och
mindre erfarna musiker tillsammans i en grupp. Det blir en trygghet för mig som lärare att jag
vet att deltagarna själva kan ta initiativ till att hjälpas åt när jag inte räcker till. När det till
exempel befinner sig 30 elever i ett klassrum, som det ofta gör i musikundervisning i svenska
skolor, så säger det sig ju nästan självt att en lärare inte har möjlighet att vara överallt på en
och samma gång. Viktigt är det dock, menar Backman Bister, att avklara vilka «spelregler»
som gäller i klassrummet, så att det att hjälpa varandra till exempel inte uppleves som fusk
(Backman Bister, 2014). Det är upp till läraren att bestämma vilka spelregler och
förutsättningar som ska gälla i ett klassrum för att eleverna ska nå målen (ibid.).

8.2.2. Flexibelt ledarskap
Det är inte alltid saker går som planerat när man undervisar. Ofta dyker det upp saker som gör
att man måste göra ändringar och justera i sitt undervisningsupplägg. Pianohändelsen är ett
exempel på att jag som ensembleledare tog ett beslut om att ändra i min planering.
Utmaningen med det var att jag behövde lägga tid på att lära vokalisten att spela piano, något
hon inte hade erfarenhet av sendan förut. Det positiva (och anledningen till att jag valde att ta
beslutet) var att vokalisten då skulle bli inkluderad i ensemblen istället för att stå på sidan och
vänta till instrumentalisterna hade lärt sig sitt komp. En tanke som kommit till mig i efterhand
är att pianohändelsen nog inte hade inträffat utan ett flexibelt ledarskap från min sida. Saker
sker i undervisning, och man kan inte alltid ha kontroll över allt, men det är viktigt att vara
medveten om vilket typ av ledarskap man väljer att ha och att förstå konsekvensen av sina
handlingar. Enligt Johansson (2011) är det inte ett facit på hur ett vällyckat ledarskap ser ut,
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utan det är snarare en kombination av många olika egenskaper som utgör ett vällyckat
ledarskap. En av dessa, skriver Johansson, är förmågan att kunna anpassa sig efter situationen
och att vara lyhörd inför gruppen. Backman Bister benämner det att kunna ändra
undervisningen om man ser att den inte fungerar som ett öppet och flexibelt förhållningssätt
som en god egenskap att ha som lärare. Det att vara lyhörd och att ändra upplägget var alltså
något jag medvetet gjorde under pianohändelsen, och som jag tänkte skulle medföra båda för
-och nackdelar. Det skulle å ena sidan medföra att vokalisten fick vara med i ensemblen, men
å andra sidan ta extra tid, eftersom hon skulle behöva lära sig spela piano. Eftersom den
sociala faktoren, och inkludering av alla i ensemblen var ett av mina huvudmål med studien
tog jag beslutet att inkludera vokalisten i momentet. Om jag hade velat lära ut allting så
snabbt som möjligt hade jag nog till exempel valt att ha ett mer auktoritärt ledarskap. Som en
auktoritär ledare där målet hade varit att bli klar så snabbt som möjligt skulle det förmodligen
inte finnas utrymme att vara lika lyhörd för det som hände i gruppen, och då skulle kanske
deltagarna känna sig mindre inkluderade något som igen kan påverka trivseln i en grupp.
Johansson (2011) belyser i ensembleledning hur auktoritärt, demokratiskt och passivt
ledarskap påverkar gruppen, något som kan vara lärorikt att reflektera över. Att göra ändringar
i stunden är i bland nödvändigt och då händer saker man kanske inte hade förutsätt, men i
detta fallet fick det ett utfall som var positivt får gruppen. Viktigt är det, som Johansson också
säger, att vara medveten om vilken typ av ledarskap man har och hur det påverkar gruppen.

8.2.3. Att lägga utmaningar på rätt nivå
Som lärare har du ett stort ansvar i att bedöma vilken nivå dina elever ligger på, och att lägga
upp ett pedagogiskt upplägg som ligger i elevernas proximala inlärningszon (Partanen, 2007).
Det betyder att utmaningen ska ligga i den närmaste utvecklingszonen, alltså vare sig för högt
eller för lågt i förhållande till elevens ursprungsnivå. Detta tycker jag är en av de största
utmaningarna med att ha personer på olika nivå i en ensemble. Det är också svårt att bedöma
någons nivå när du inte känner eleven sedan förut. Gitarrhändelsen ser jag som ett tydligt
exempel på att jag som ensembleledare givit min elev en utmaning som låg på en för hög
nivå. En anledning till det tror jag kan ha varit att jag gav gitarristen två musikaliska
utmaningar samtidigt, både rytmisk och harmonisk. Resultatet var att ensemblen stod och
väntade på att jag skulle lära gitarristen den nya spelstämman, och gitarristen själv hamnade i
en väldigt utsatt situation. Efter pausen frågade gitarristen själv om det var ok att hon kunde
spela på ett sätt som hon var van vid istället. Detta hade jag hade full förståelse för, men
samtidigt fick det mig att inse att utmaningen låg över hennes proximala inlärningszon, och
att det därför skulle bli svårt att lära ut den nya spelstämman. Johansson (2011) menar att för
svåra musikaliska uppgifter leder till osäkerhet och en känsla av att inte kunna. Detta menar
han är speciellt viktigt i början av gruppens utveckling.
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Om du inleder med för svåra aktiviteter är risken att du kan sätta den som behöver mer tid för att lära
sin del av arrangemanget i en utsatt position (Johansson, 2011:122).

En sak som både kom fram i boken ensembleledning och i intervjun med ensemblelärarna (s
6-7) var att undervisning borde starta med ett lågt risktagande, för att sedan höja risktagandet
senare i processen (Johansson, 2011). I mitt fall kunde jag till exempel ha börjat med att lära
gitarristen stämman utan svåra rytmiseringar, och när hon hade satt det föreslagit treklangerna
som ett nästa steg. Då skulle treklangerna kunna kännas som en kul och lustfylld utmaning
istället för en för något svårt och tråkigt sak som ensembleläraren tvingar på en. När
utmaningen blir för stor skulle det i värsta fall kunna få som följd att man inte vill spela mer
(Johansson, 2014).
Gitarristen håller själv med om att det var en utmanande situation och uttryckte att hon liksom
inte kunde lära sig på plats. Enligt min bedömning utsatte jag gitarristen för en stor press, där
hon fick en för svår utmaning, och det blev nog inte bättre av att hela ensemblen «väntade».
Det är inte omöjligt att jag fick henne att känna sig ganska utsatt där och då. I litteraturen står
det klart och tydligt att man som ensembleledare borde undvika sådana situationer:
Det att låta någon ”traggla” på en alldeles för svår musikalisk del, leder endast till att eleven vid nästa
tillfälle spänner sig, känner sig obekväm och får ännu svårare att spela (Johansson, 2011:122).

Situationen hade alltså mest sannolikt inte blivit bättre av att få ännu mera tid, utan när det
blir för många svårigheter samtidigt, kan en elev gå tillbaks i den motoriska utvecklingen.
Detta är också något ensemblelärare A pratar om (se intervju s. 6-7). De två nya utmaningarna
som gitarristen fick samtidigt i kombination med pressen av att ensemblen väntade tror jag
kan ha medfört att hon gick tillbaks i sin motoriska utveckling. Jag förvärrade nog också
situationen genom att dra ut på den, och låta den fortgå i nästan 30 minuter.
Enligt Vygotskij är det viktigt att läraren skapar ett intresse för det nästa (proximala) zonen,
eller det nästa steget utvecklingen för den lärande (Lindqvist, 1999). I detta fallet
misslyckades jag med det då jag hade jag tänkt ut något som var för svårt. En positiv sak var
dock att jag denna gången hade möjlighet att ta reda på hur situationen upplevdes genom att
göra uppföljande intervjuer och att läsa litteratur om ämnet. Ett dialogiskt förhållningssätt där
man som i detta fallet kan samtala med eleven är även något Johansson (2011) belyser som en
viktig ledaregenskap.
Det hade varit spännande att veta vad som hade hänt om jag hade agerat annorlunda i denna
situationen. Till exempel hade jag kunnat släppa det på en gång, och sagt att hon kunde spela
ackorden i vanligt läge. Samtidigt visste inte jag att gitarristen redan kunde ta barréackord, då
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jag inte hade någon kunskap om hennes nivå. Jag valde därför att ge henne utmaningen då jag
ansåg att det nästan var lättare att spela treklangerna jämfört med barréackord. Jag tänkte att
"om jag bara ger det lite tid så kommer hon nog att klara det". Men det är nog inte det bästa
sättet att tänka alla gånger och det har jag i alla fall lärt mig nu.
Efter att ha varit med om denna situationen kan jag inte annat än att hålla med om att det blev
en olycklig situation, och ta med mig den lärdom som händelsen ändå förde med sig. Genom
den kvalitativa intervjun med gitarristen och ensemblelärarna har jag åstadkommit värdefull
kunskap om hur man som lärare borde hanterar sådana situationer. Inte minst har jag lärt att
det kan vara en idé att ge en elev en notis om vad den ska lära sig i förhand. Då har eleven
möjlighet att förbereda sig i lugn och ro, så att den släpper känna sig så utsatt. Det att ge en
elev en läxa veckan innan var även något båda de två ensemblelärarna förespråkade (se
intervju s. 6-7). Som sagt är en av lärarens uppgifter enligt Vygotskij att göra lärande
fröjdefullt och att skapa en nyfikenhet och ett intresse hos eleven. Motsatsen, när utmaningen
som i mitt exempel blir för stor, kan medföra att eleven tappar motivation (Johansson, 2014;
intervjuer s.6-7). Det att jag försökte lära gitarristen den nya kompet så pass länge kan ha
försvårat situationen, och utsatt henne för ännu mera press. Johansson (2011) skriver att när
det blir en blir en dålig social stämning i gruppen blir öppenheten och toleransen för att göra
fel också mindre, och därmed blir det svårare att lära ut till ensemblen (Johansson, 2014). Det
är därför av oerhört stor vikt att man lyckas möta eleven där den är, och ge den utmaningar
som är lagomt svåra för att eleven ska klara av det.

8.2.4. Vikten av ett stödjande psykiskt klimat
Som lärare bär du ett stort ansvar för det psykiska klimat i en grupp. Det är något jag själv
erfarit men också något som påvisats gång på gång under läsning och inhämtning av
information till den här studien. Att kunna känna in rummet och att skapa en god miljö i
klassrummet pekar båda ensemblelärarna jag intervjuade på som en av deras viktigaste
erfarenheterna efter 30 år i yrket (se intervju s. 6-7). Och när den sociala miljön i gruppen är
god kan det ge en massa sidovinster, som till exempel att toleransen för att göra fel höjs,
skriver Johansson i Ensembleledning (2014). Det är därför av oerhört stor vikt att som
ensemblelärare lyckas skapa ett gott gruppklimat. Resultatet visar att det tillfälle som
deltagarna föredraget på parametern trivsel har även varit det föredragna tillfället på
«klingande resultat» och «sammanlagt» hos tre av de fyra deltagarna. Det skulle kunna betyda
att trivseln i en grupp påverkar helhetsuppfattningen av ett lektionstillfälle oberoende av
metoden, kompskissen och hur enkelt det var att lära sig sin spelstämma.
Dock skulle jag vilja påstå att det finns ett samband mellan kunskap och trivsel. Om du som
lärare besitter stora kunskaper och lyckas med att beräkna nivån på en elev, så att utmaningen
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ligger i den proximala utvecklingszonen, så medför det med större sannolikhet trygghet hos
eleven som igen kan leda till trivsel. Ett exempel på det är den rytmikbaserade träffen och den
instrumentbaserade träffen där utmaningarna till de olika individerna i ensemblen noggrant
avvägdes, och deltagarna lyckades spela det jag hade planerat något som ledde till hög trivsel
i gruppen (Se enkätresultat s.23). När utmaningen däremot ligger över den proximala
utvecklingszonen, så kan känslan av trygghet bli sämre och därmed också trivseln. Exempel
på det från studien är att den sångbaserade träffen (s.23) var det tillfället som fick lägst värde
på trivsel både i enkätundersökningen och intervjuerna, och ingen av de deltagande tyckte att
det sångbaserade tillfället ledde till bäst klingande resultat eller varit bäst sammanlagt. Detta
kan man se om man tittar på resultatschemat (s. 36). Det skulle kunna betyda att trivseln och
ett stödjande psykiskt klimat i en grupp spelar en avgörande roll i hur ett lektionstillfälle som
helhet upplevs, och då också hur mycket en person lär sig. Den sångbaserade träffen föredras
dock av de mindre erfarna deltagarna när det kommer till metod, tydlighet och medierande
verktyg. Alla parametrar jag mätt och haft med i denna undersökning är viktiga i en
inlärningsprocess, men min studie visar på att trivseln kanske är av allra störst vikt när det
kommer till helhetsuppfattning och det totala intrycket av undervisningen. Johansson skriver
att ett av kännetecknen på ett gott psykiskt klimat är att individernas olikheter ses som en
resurs (Johansson, 2014). Som ensembleledare, med ett mål om att lära ut låtar till en
ensemble med olika musikaliska förutsättningar skulle jag inte kunna uppnå något finare än
att mina deltagare ser varandras olika egenskaper som resurser.

8.3. Diskussionssammanfattning och slutord
8.3.1. Föredragna metoder
Det är i denna studie tydligt att ensembleundervisning med bandmedlemmar på olika nivå är
otroligt komplext och att olika personer på olika nivå och instrument verkar föredra olika
metoder för att lära sig. En av slutsatserna jag kommit fram till genom denna studie, är att det
verkar vara minst lika avgörande vilket instrument de olika deltagarna spelar som vilken
kunskapsnivå de är på när de väljer föredraget tillvägagångssätt. En vokalist kommer till
exempel att välja det tillvägagångssätt som gynnar hennes instrument mest. Den enda erfarna
deltagaren i denna studie föredrog överlägset det rytmikbaserade undervisningstillfället (som
inte riktade sig mot något särskilt instrument). Detta var basisten ensam om att tycka, vilket
skulle kunna tyda på att undervisning inriktad på olika personers instrument är ännu viktigare
för mindre erfarna deltagarna än mer erfarna. Individanpassning genom att erbjuda olika
musikaliska kompskisser (medierande verktyg) är ett annat sätt att öka sannolikheten för att
deltagare i en ensemble med olika erfarenheter kan lära sig specifika mål. Båda en mer
erfaren och en mindre erfaren valde rytmikträffen som det föredragna tillvägagångssättet
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sammanlagt, något som skulle kunna betyda att den rytmikbaserade träffen var bäst anpassad
båda för mer erfarna och mindre erfarna deltagare tillsammans.

8.3.2. Resurser och utmaningar
När en ska leda en ensemble där deltagarna har olika kunskapsnivå har en som
ensembleledare en oerhört viktig roll i att organisera miljön och det sociala klimatet. Mitt mål
var att genom ett ganska strikt schema lära ut tre låtar, men ändå bibehålla en god social
stämning i gruppen. Jag valde därför medvetet att tillåta eventuella ändringar i min planering
om det sågs som nödvändigt för att styrka den sociala miljön i gruppen, något som kallas
flexibel lärarroll. En oväntat fynd var att kamratlärande uppstod mellan deltagarna när
ensembleledaren inte räckte till. Kamratlärande skedde som en effekt av ett flexibelt
ledarskap. Resursen med kamratlärandet var att den mindre erfarna kunde få den hjälp hon
behövde, medan det för den som lärde ut verkade känna att hon befästa sina kunskaper ännu
mer. I intervjun berättar hon att det ökade hennes självförtroendet och känslan av att hon
bemästrade sitt instrument. Det att deltagarna kan hjälpa varandra när en som lärare inte
räcker till ser jag som en enorm resurs i det att ha deltagare med olika erfarenheter i gruppen.
En av utmaningarna med att ha både mer och mindre erfarna deltagare i samma grupp är att
avväga de olika individernas nivå, och att ge alla utmaningar som ligger i den nästa proximala
utvecklingszonen. Detta kan vara extra svårt när du inte vet vilken nivå din elev ligger på. När
utmaningen blir för stor kan det få som effekt att eleven blir stressad och därmed går tillbaks i
sin motoriska utveckling. Stressen och känslan av att känna sig utsatt kan göra att trivseln och
deltagarens lust att lära sig sjunker. Min studie visar att när trivseln för en person sjunker
försämras det psykiska klimatet i hela gruppen. Studien visar också att trivseln och det
psykiska klimatet verkar avgöra vilket av tillfällena som kommer bäst ut sammanlagt. När
trivseln i min studie var hög var även deltagarnas minne av det klingande resultatet och
helheltsuppfattningen från tillfället bättre. Därmed var trivseln avgörande för helhetsintrycket
av tillfällena. Det att missräkna någons nivå kan därför få fatala konservenser för hela
gruppens psykiska klimat. Därför är förmågan att kunna avväga någons nivå och göra ett
lektionsupplägg i den proximala utvecklingszonen så viktigt.
Det att göra sig medveten om sina elevers behov är, att veta vilken nivå de ligger på och vad
de skulle behöva för att känna sig trygga lära sig är väldigt värdefull vetskap att ha om man
som lärare till exempel ska lägga upp långsiktiga mål för eleven. Denna studie skulle också
kunna fungera som ett exempel på en behovskartläggning av deltagare i en grupp.
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8.3.3. Studiens trovärdighet och framtida forskning
De generaliseringar som gjorts i diskussionen kan mest tala för hur utfallet blev i denna
gruppen då denna studie varit för liten för att kunna dra några större slutsatser. Studien blir
därför är ett resultat av hur det kan se ut snarare än hur det är, och kan ses som ett bidrag till
debatten om mer respektive mindre erfarna deltagares behov i ensemblespel. I framtiden
skulle det vara intressant att göra en större studie av målgruppen, antingen i
klassrumssammanhang, eller med flera olika ensembler samtidigt för att kunna öka
sannolikheten att se mönster i hur mer erfarna och mindre erfarna deltagare upplever
ensembleundervisning.

8.3.4. Metodkritik och slutreflektion
Det har varit en lång resa att skriva denna uppsats. Utmaningen med denna processen har varit
att från början inte riktigt ha vetat vart studien ledde, och som en effekt av det vara förvirrad i
förhållande till val av metod. Resultatet blev att flera olika metoder valdes något som gjorde
den här studien väldigt omfattande och tidskrävande. Jag har å andra sidan fått en insikt i både
kvantitativa (digitala enkäter), och kvalitativa (intervjuer) metoder. Det blev totalt sju
kvalitativa intervjuer, något som varit både kul och lärorikt, men också enormt tidskrävande
att transkribera och sen sammanställa i text.
Det har också varit utmanande att skriva en högskoleuppsats på ett språk som inte är ens
modersmål, men jag gjorde ett medveten val om att skriva på svenska då studierna på KMH
och alla termer osv de senaste fem åren varit på svenska. Men det har varit väldigt lärorikt att
få möjlighet att ägna så mycket tid åt en studie, och att jag hoppas att den kan bidra till ökad
kunskap kring elever med olika erfarenheter. Om toleransen för varandras olika kunskapsnivå
höjs, och varandras olikheter ses på som en resurs istället för motsatsen tror jag det kan leda
till en mer inkluderande musikvärld och i förlängningen självkänsla bland människor i vårat
samhälle.
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Bilaga 1 - redovisning av kompskisser
Kompskiss, ”Vad har du inni Byxa Knut”, från den första instrumentbaserade träffen.

Vad har du inni byxa, Knut?
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Kompskissorna till "Bara femton år" från den andra, sångbaserade träffen
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Kompskissen till "Ragga runt", till det tredje rytmikbaserade tillfället
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Bilaga 2 - redovisning av enkätundersökningen

1. Hur kul var det att ha ensemble i dag?

2. Hur enkelt var det att förstå hur du skulle spela i dag?

3. Hur tydlig blev din bild av låten som helhet

4. Kändes metoden som ett effektivt sätt att lära sig låten för dig
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