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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka didaktiska strategier en lärare använder sig av 
i ensembleundervisning på gymnasiets estetiska program, med främst fokus på arbetet med 
sångare. Forskningsfrågorna som lade grund för studien var: Hur inkluderar lärare sångare i 
ensemblen? Vilka utmaningar upplever lärare med att undervisa sångare i ensemble? Skiljer 
sig arbetet med sångare jämfört med ensemblens resterande instrumentalister? Med 
observation av tre ensemblelektioner och kvalitativa intervjuer med tre verksamma 
ensemblelärare som metod fick jag resultatet från att ha sett lärarnas arbetssätt och hört deras 
tankar och upplevelser. Resultatet visar att lärarna till viss del ser på sångare som ett 
annorlunda instrument och att sångare har en annan typ av roll i ensemblen i jämförelse med 
de andra instrumentalisterna. Lärarna upplever en del utmaningar med att undervisa sångare 
på grund av att sång är ett instrument som sitter inuti kroppen och är unikt för varje person, 
det är inget en person varken kan gömma sig bakom eller gå iväg från. Resultatet visar att 
lärarens arbete med att skapa trygga grupper tillsammans med eleverna är nödvändigt för 
gruppens musikaliska och konstnärliga utveckling.  
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1 Inledning 
”Det här är låten vi ska köra, gå iväg och lär dig den och kom tillbaka om en kvart, jag stannar 
här med musikerna och sätter ihop kompet”.   
 
Meningen som inleder detta avsnitt har jag fått höra ett flertal gånger under mina år. Att 
sångare inte går under benämningen musiker har fått mig osäker vid många tillfällen, då jag 
anser att den benämningen inte stämmer. Jag började sjunga vid ungefär 7 års ålder och har 
hamnat i ganska många ensemblesituationer under årens lopp. Med ensemblesituationer eller 
ensemble syftar jag på pop-rockensemble där ofta instrumenten sång, trummor, bas, gitarr och 
piano ingår. Gång på gång tampas jag med vilken roll eller plats jag som sångare har i 
ensemblen. Andeldningen till denna osäkerhet tror jag är för att jag blivit bemött på liknande 
sätt av mina ensemblelärare under åren, nämligen att jag som sångare har min text att 
förmedla och inte så mycket mer. Läraren lägger sitt fokus på resten av ensemblen för att få 
ihop ett bra komp, undervisningen fortskrider med att instrumentalisterna ska lära sig att 
lyssna och känna in varandra. De får feedback och instruktioner under tiden de sätter ihop 
kompet. Jag har suttit med på ensemblelektioner där de andra instrumentalisterna får spela 
ihop sig och hitta groovet1, som förvisso låten ofta kräver men då har jag mest suttit av min 
tid utan att få något att arbeta med. Att skilja på instrumentalister och sångare är något 
tvetydligt då sång också är ett instrument i ensemblen. Det finns en gammal bild av att sång är 
en talang man antingen har eller inte har, men jag vill påstå att det är som vilket instrument 
som helst att öva på, underhålla och värna om.  
 
Min erfarenhet av ensembleundervisning på gymnasiet, folkhögskola och musikhögskola är 
att sångare ofta separeras från de andra instrumentalisterna, i och med att man antingen får 
sitta och lyssna utan att få några instruktioner eller ombeds gå iväg och öva på egen hand. Är 
detta ett vanligt förkommande idag eller är det bara min uppfattning? Jag vill tro att hela 
ensemblen gynnas av att veta vad de andra gör under en låt, att ensemblen gemensamt går 
igenom vad varje instrument spelar och sjunger för att få en bättre helhetsbild samt en 
öppning till att interagera med varandra och faktiskt spela tillsammans och inte var och en för 
sig.  

I föreliggande undersökning fördjupar jag mig i ensembleundervisning på gymnasiets 
estetiska program med observationer och intervjuer som metod. Jag vill undersöka hur 
ensemblelärare arbetar med sångare under ensembleundervisningen, vilka didaktiska 
strategier de använder sig av, så som; hur de disponerar instrumentspecifika instruktioner, om 

                                                
1 Groove är ett engelskt ord som på svenska i vissa sammanhang skulle kunna jämföras med sväng. Det syftar till en känsla av rytmisk 
energi eller dragkraft i ett musikaliskt framförande, en kraft som stimulerar lyssnaren att röra på sig.  
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de separerar sångarna från resten av gruppen och i så fall varför och om de jobbar med några 
speciella övningar för att få alla i gruppen delaktiga. Grunden till denna undersökning är att 
jag vill få verktyg till hur man som ensemblelärare kan jobba med sin ensemble utan att 
separera någon från gruppen – hur kan jag få alla instrumentalister (inkl. sångarna) att få upp 
ögonen på vad alla spelar – och inte spelar?  

2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka didaktiska strategier lärare på gymnasiets 
estetiska program använder i ensemblegruppen, med främst fokus på arbetet med sångare.  
Forskningsfrågor som ligger till grund för arbetet:  

• Hur inkluderar lärare sångare i ensemblen?  

• Vilka utmaningar upplever lärare med att undervisa sångare i ensemble? 

• Skiljer sig arbetet med sångare jämfört med ensemblens resterande instrumentalister? 

 

3 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras en fördjupning av ensemble och hur ämnet musik på gymnasiets 
estetiska program ser ut. Tidigare forskning med ämnen som ensembleundervisning och 
sångarens handlingsutrymme i en ensemble kommer beröras.  

3.1 Ensemble  
Ordet ensemble härstammar från franskan vilket på svenska översätts till tillsammans och 
samspel. Ordets betydelse är ’samverkande grupp musiker eller skådespelare’ (SAOL, 2015). 
Leif Johansson (2005) beskriver definitionen av grupp utifrån gruppsykologins definition av 
begreppet genom att hänvisa till Norman E. Amundson (1989 i Johansson, 2005). Nämligen 
att en grupp kan definieras som två eller flera individer som:  

• samspelar med varandra 

• är ömsesidigt beroende av varandra  

• uppfattar sig själva och uppfattas av andra som tillhörande gruppen 
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• delar normer som rör frågor av gemensamt intresse och ingår i ett system av roller som 
är beroende av varandra 

• påverkar varandra 

• upplever gruppen som belönande 

• strävar mot gemensamma mål 

Johansson (2005) menar att ett rockband är ett tydligt exempel på en grupp som uppfyller alla 
definitionernas krav och att ensemblegrupper inom skolan kan ha andra strukturer men ändå 
passar väl in under definitionen.  

Syftet för gymnasiets ämne musik är att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att 
reflektera över och värdera sin egen och andras musikaliska gestaltning, i syfte att öka det 
konstnärliga skapandet. Samarbetsförmåga och ansvarstagande för arbete i grupp är viktigt för 
musiken. Därför ska eleverna ges möjlighet att musicera tillsammans med andra (Lgy11). 
Under det centrala innehållet i kursen Ensemble 2 i ämnet musik på estetiska programmet ska 
undervisningen behandla bland annat att eleverna får fördjupad instudering, enskilt och i 
grupp och repetitionsarbete samt metoder för detta. De ska även kunna redogöra för 
grundläggande ensembleledning (Lgy11). Borgström Källén (2014) beskriver i sin avhandling 
ensembleundervisning inom pop-rockgenren utifrån observationer av två gymnasiegrupper. 
Båda gruppernas upplägg liknade varandra med struktur och planering och att lektionerna 
följer ett liknande mönster från vecka till vecka. Varje lektion börjar med att när eleverna 
kommer in i lektionssalen går de direkt till sina instrument. Det är tydligt att alla har en 
rumslig position och att de står fast vid den resten av lektionen. När de intagit sina platser 
börjar de förbereda sig för lektionen, som att koppla in gitarr och bas i förstärkare och stämma 
instrumentet. Trummisen ställer in en bra stolshöjd och avstånd på stolen i förhållande till 
trumsetet. Sångarna ställer i ordning notställ vid de redan uppställda mikrofonstativen med 
mikrofoner. Stativen har en plats i rummet så att instrumentalisterna kan ”omringa” eller 
”omsluta” sångarna i en cirkel. När förberedelserna är klara sätts lektionen igång av läraren 
som antingen presenterar nytt musikaliskt material som ska instuderas eller genom att fråga 
vilken låt ur kommande konsertprogram eleverna vill öva på. Följande undervisningstid 
fortlöper liknande ett repetitionstillfälle inför en konsert. Att ständigt arbeta mot publika 
framträdanden i ensembleundervisning är problematiskt då ensembleläraren tenderar att 
prioritera effektivitet framför utveckling hos den enskilde eleven, vilket bidrar till 
undervisning bortom laboration och process (ibid.). Ensemblegrupperna är väldigt 
gehörsbaserade, information och inspiration hämtas från bland annat från Youtube och 
Spotify. Lärarna uttrycker att ambitionen med ensembleundervisningen är att ge eleverna en 
fördjupad genreförståelse och vidgade referensramar (ibid.).  

Hatanmaa (2017) undersöker hur ensemblelärare disponerar instrumentspecifika instruktioner 
under ensemblelektioner. Utifrån dokumenterade observationer av ensembleundervisning har 
hon kommit fram till att majoriteten av informanterna, lärarna i undersökningen, 
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genomgående ger fler instruktioner till elever med samma huvudinstrument som läraren själv. 
Lärarna ger alltså flest instruktioner och mest tid till elever med det instrument lärarna själva 
är mest säkra på och detta fortsätter från det egna huvudinstrumentet till biinstrument. 
Samtliga informanter i studien nämner själva sina personliga ämneskunskaper som en 
begränsning eller möjlighet i relation till instrumentspecifika instruktioner i 
ensembleundervisningen (ibid.). 

3.2 Sångares plats i ensemblen 
Viveka Hellström (2009) skriver i sin studie Vägen till orden som svänger – en studie om 
jazzsångerskan Nannie Porres att storbandsledaren började anställa sångerskor som en sorts 
kuttersmycken under 30-talet och swing-eran. På 30-talet var det väldigt vanligt att det var 
just kvinnor som var sångare. Det förekom män som sjöng men då hade de oftast ett annat 
instrument som var deras första huvudinstrument, ett exempel är Louis Armstrong, som 
började sin karriär med att spela trumpet men som vid ett senare tillfälle började sjunga 
(Johansson, 2017). Sångarna skulle vara vackra och glamourösa på scen. Musikaliskt var 
sångarens utrymme begränsat till 32 takter långt inpass mellan blåsarrangemang och 
soloinsatser. Sångare fick snarare jobb på sitt utseende istället för på sin vokala förmåga 
(Hellström, 2009).  

Sångaren i denna roll skiljer sig från den övriga ensemblen genom fokuseringen på texten – 
att riktad mot publiken berätta något via orden. Här kan sångaren liknas vid skådespelaren – 
en interpret av texter (Hellström, 2009 s.10). 

Haglund och Lindgren (2013) skriver i sin undersökning om fem sångares upplevelser av 
förväntningar i samband med ensemblespel samt deras förhållningssätt till dessa. Att utifrån 
samhällets och musiktraditionens förväntningar ska sångare kunna hantera huvudansvaret för 
textens tolkning och framförande, ses som sceniska frontpersoner och att ha kontakt med 
publiken. Samtidigt ska de också hantera rent musikaliska aspekter som att sjunga melodi i en 
harmonik och rytmik tillsammans med andra musiker (Haglund & Lindgren, 2013). 
Ensemblekurserna på gymnasiet kräver att både instudering enskilt och i grupp skall kunna 
bedömas (Lgy11). Terris (2017) skriver att 50 % av lärarna i en undersökning behöll kvar 
hela elevgruppen i samma rum under instudering av nytt material. 30 % av lärarna lät 
sångarna gå iväg för att arbeta vidare själva samtidigt som läraren fortsatte instuderingen av 
det musikaliska med resten av gruppen. 8 % av lärarna gick iväg med sångarna först och 
hjälpte dem att komma igång med stämmor och liknande samtidigt som resten av gruppen 
tittar på sina instruktioner och arbetar själva. Det ser däremot annorlunda ut vid repetition 
under ensemblelektionerna, då 12 % av lärarna alltid behåller alla samlade i samma rum.  
74 % låter sångarna gå ut någon enstaka gång ibland. 10 % av lärarna låter sångarna gå ut en 
gång varannan lektion. 4 % av lärarna låter sångarna gå ut vid ett tillfälle varje lektion. Terris 
förklarar att det vanligaste motivet till separation (utifrån lärarna undersökningen gällde) är att 
sångarna behöver skapa stämmor eller öva stämsång och att de behöver lugn och ro, vilket de 
inte får i ensemblesalen då instrumentalisterna stör deras förmåga att jobba. Den formen av 
uppdelning görs för att effektivisera undervisningen. Problemet med detta är att 
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ensembleämnet syftar till att ge eleverna verktyg, förmågor och möjlighet att kunna spela 
tillsammans. Eleverna har enskild undervisning som ett separat ämne på det estetiska 
programmet, och ensembleämnet handlar istället om musikundervisning i grupp (ibid.).  
 

4 Metod och genomförande 
Metoderna för studien har varit observation och intervju. Observation av tre 
ensemblelektioner på gymnasiets estetiska program där jag studerat lärarna och hur de bland 
annat behandlar sångare i jämförelse med resterande instrumentalister under lektionen. Efter 
varje observation skedde en semistrukturerad intervju med läraren från tidigare lektion. 
Anledningen till att dessa metoder valdes var för att få en så ingående bild av hur 
undervisningen faktiskt ser ut samt att sedan kunna jämföra det jag observerat med vad som 
sades under intervjuerna.  

4.1 Observation 
Med observationsmetoden kan beteenden och skeenden studeras i ett naturligt sammanhang i 
samma stund som de inträffar (Patel & Davidsson, 2003). Valet att inte skriva ett strukturerat 
observationsschema togs innan utförandet av första observationen, jag skrev istället en 
punktlista med vad som skulle observeras och antecknas kring. Därför blev metoden 
ostrukturerad observation då utgångspunkten varit ifrån ett undersökande syfte och viljan att 
erhålla så mycket kunskap som möjligt, vilket alltså utesluter ett i förväg färdigställt 
observationsschema (ibid.). Vid observationerna intog jag positionen som känd, icke 
deltagande observatör (ibid.). Eleverna kände till sedan innan att jag skulle närvara och jag 
presenterade mig även på plats. Min positionering var på en stol en bit ifrån gruppen för att 
kunna få en så övergripande blick som möjligt. Bearbetningen av observationerna gick till så 
att jag läste igenom mina anteckningar efter att samtliga observationer hade gjorts. Utifrån 
punktlistan som förberetts inför första observationen kom tre teman fram som resultatet 
redogörs kring; lektionens inledning, lärarens kommunikation och lärarens förebildande.  

4.2 Intervju 
Efter varje observation inleddes en kvalitativ intervju med läraren från lektionen. Kvalitativ 
metod riktar in sig på att tolka och förstå t.ex. människors upplevelser (Patel & Davidsson, 
2003). Färdiga frågor hade förberetts innan intervjun, vilket betyder att metoden bestod av låg 
grad av standardisering då intervjupersonen fick fritt utrymme att svara på frågorna med egna 
ord. Frågorna ställdes i en viss ordning dvs. att intervjun bestod av hög grad av strukturering 
(Patel & Davidsson, 2003). I samtliga intervjuer användes applikationen Röstmemo i min 
iPhone för att spela in ljudet. Intervjuerna inleddes med att jag tackade för att han eller hon 
tagit emot mig. Jag förklarade att intervjun kommer pågå i ca 20 till 30 minuter och att allt 
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som sägs är konfidentiellt och anonymt, läraren i fråga kommer inte nämnas vid dennes egna 
namn i uppsatsen och allt intervjumaterial kommer att raderas när uppsatsen är färdig. 
Bearbetning av intervjuerna gick till så att jag läste igenom transkriberingen och analyserade 
likheter och skillnader i informanternas svar. Det resulterades i fyra teman som blev grunden 
för resultatavsnittet; rollen som sångare, svårigheter med att undervisa sångare, låta sångarna 
öva på egen hand och konsten att få alla delaktiga.  

4.3 Studiens deltagare 
Jag ville se undervisning och lärare med olika lång arbetserfarenhet inom 
ensembleundervisning. Helst skulle lärarna ha olika huvudinstrument och gärna olika kön, 
även olika typer av utbildningar var av intresse. Jag hörde av mig till olika skolor och 
kontakter, vilket gav möjlighet till att se tre undervisningstillfällen med tre olika lärare. Den 
första skolan och läraren jag besökte fanns i mitt kontaktnät sedan innan. Både den andra och 
den tredje informanten kom jag i kontakt med i samband med min första observation och 
intervju. Gemensamt för dessa tre är att de arbetar på samma gymnasieskola och två av dem 
har samma huvudinstrument. Förhoppningen om ett brett urval blev inte möjlig på grund av 
att många av de som fått frågan via mail inte hade möjlighet att medverka eller att svar från de 
förfrågade uteblev och tidsbrist började uppstå.  

4.4 Etiska överväganden 
Studien har genomförts enligt de etiska forskningsregler som berör informerat samtycke, 
vilket innebär att den involverade individen har informerats om allt vad studien kommer att 
innebära samt att medverkandet är frivilligt och när som helst får avbrytas om så önskas 
(Trost, 2010). Lärarna jag mötte blev informerade via mail vad mitt ärende gällde och att de 
skulle ingå i en forskningsstudie. Det var lärarnas ansvar att avgöra om det skulle passa att jag 
observerade en av deras lektioner med elever; efter det informerade lärarna sina elever om att 
jag skulle sitta med vid ett tillfälle. Även i samband med observationerna berättade jag för 
elevgruppen vem jag var, mitt syfte och att min avsikt främst var att studera läraren.  

4.5 Presentation av informanter 
Informanterna presenteras i samma ordning som observationerna och intervjuerna ägde rum. 
Lärarna är anonyma och de namn som används är fingerade. Namnen representerar däremot 
den riktiga könsfördelningen.  

Mia har en musiklärarexamen med profil instrument och ensemble från en av Sveriges 
musikhögskolor. Hennes huvudinstrument är sång. Mia är relativt ny som lärare då hon tog 
examen 2018. Hon har jobbat som ensemblelärare i lite mer än ett år.   

Robert har gått en rad olika musikerutbildningar på både folkhögskola och högskola i Sverige. 
Han läste vid ett senare tillfälle en kompletterande pedagogisk utbildning på en av Sveriges 
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musikhögskolor för att få lärarbehörighet. Robert har jobbat med ensembleundervisning sedan 
år 2002. Hans huvudinstrument är gitarr.  

Daniel har en musiklärarexamen från en av Sveriges musikhögskolor där han läste 
programmet IE (instrument och ensemble). Han jobbar idag endast med 
ensembleundervisning och har gjort det sedan 2005. Daniels huvudinstrument är gitarr. Han 
ser sig själv också som sångare då han har sjungit i band och agerat sångare och gitarrist 
samtidigt.  
 

5 Resultat 
Resultatet av observationerna och intervjuerna presenteras i samma ordning som de utfördes 
och kapitlet avslutas med en sammanfattning.  

5.1 Observationer  

5.1.1 Reggaeensemble 
Eleverna går i årskurs två och består av gitarrist, basist, trummis, keyboardist, saxofonist och 
sångare. Vanligtvis är det två sångare i denna grupp men den ena är frånvarande. 
Ensembleläraren är Mia (se avsnitt 4.5). Agendan för dagens lektion är att öva på en låt som 
introducerades de sista tjugo minuterna av föregående lektion. Eleverna ska ha ”kollat in” 
låten mer noga inför dagens lektion.  
 
Många av eleverna är redan på plats i lektionssalen när Mia och jag kommer in. Sångaren är 
några minuter sen. Eleverna sitter i en cirkel så att alla kan se varandra. Mia frågar om alla har 
med sig noten till låten och om alla har stämt sina instrument. De som inte stämt uppmanas att 
göra det. Samtidigt som basisten stämmer basen frågar Mia saxofonisten hur det gått med 
solot.  
 

Saxofonist: Nja, sådär. Det är svårt att få det precis likadant. 
Mia: Du behöver ju heller inte spela exakt som originalet, du får hitta på helt själv om du vill, eller 
blanda lite av originalet och lite eget.  
 

Mia frågar gruppen om de vill lyssna på låten eller om de vill sätta igång direkt. Eleverna 
svarar gemensamt att de vill lyssna på den först. Mia sätter igång låten och under tiden vi 
lyssnar ansluter sångaren till lektionen, han tar fram en stol och intar en plats i cirkeln. Mia 
ger honom en inkopplad mikrofon. Efter att vi lyssnat på låten frågar Mia sångaren om han 
”lyssnat in sig” på låten och om han har stött på några problem.  
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Sångare: Ja jag har lyssnat in mig och övat. Det svåra är att veta vilken klang jag ska använda. Och 
det känns också som att jag inte kommer våga sjunga ut här nu som jag gjorde hemma.  
Mia: Ja, det där med klangen är ju alltid ett val man måste göra när man lär sig en ny låt, men det 
kommer du hitta. Att våga sjunga ut kommer också med tiden, testa dig fram nu idag och se vad 
som kommer ut.  
 

Mia instruerar eleverna under tiden de spelar, på ett sätt som gör att de kan ta till sig 
informationen och förändra sitt spel under låtens gång. Sångaren är osäker, så Mia behöver 
stötta honom. Hon sjunger med i många partier för att han inte ska känna sig ensam och 
ibland lägger hon den stämma som senare ska sjungas av den andra sångaren som är 
frånvarande idag. Mia har en avslappnad och öppen ledarroll, hon är lyhörd för samtliga 
elevers yttranden och synpunkter. Hon ger alla elever feedback och uppmaningar och även 
möjlighet för reflektion i gruppen. Mia ser till att hennes uppmärksamhet fördelas jämnt till 
alla elever. Hennes inställning och rolltagande smittar även av sig på eleverna, det är en 
avslappnad och lugn stämning i rummet. 
 
Mia som själv har sång som huvudinstrument förebildar naturligt med sin egen röst. Hon 
uppmanar sångaren under ett parti i låten att improvisera samtidigt som saxofonisten gör det. 
Varken sångaren eller saxofonisten verkar vara vana vid att improvisera så Mia ger förslag på 
några fraser de kan använda sig av, hon visar med sin röst och de får härma. Mia använder 
hela sin kropp när hon visar hur de kan spela och sjunga, hon för armarna högt upp över 
huvudet för att visa att de kan spela och sjunga höga toner och sedan för hon ner armarna för 
att visa att de kan spela och sjunga låga toner, sedan säger hon att de kan hitta några toner där 
emellan också för att få lite variation.  

 

5.1.2 Punkensemble 
Eleverna går i årskurs ett och består av trummis, basist, pianist, två gitarrister och två sångare. 
Vanligtvis är det tre sångare men en är frånvarande idag. Ensembleläraren är Robert (se 
avsnitt 4.5). Agendan för dagens lektion är att öva på två låtar inför ett uppspel senare i 
veckan. Låten har de spelat tidigare och fokus ligger idag på att finslipa på detaljer. 
 
Robert och jag är först på plats i lektionssalen. Robert berättar att han behöver ställa i ordning 
i rummet då instrumenten står i oordning. Eleverna börjar komma in och intar sina platser vid 
respektive instrument och förstärkare. Eleverna får komma i ordning och stämma sina 
instrument. Sångarna sätter sig på varsin stol med ett notställ framför sig. Robert kopplar in 
två mikrofoner i PA-systemet och ger dem till sångarna, han ställer även in ljudet åt dem. 
Robert uppmanar eleverna att komma in i en cirkel. 

Robert: Det är så tråkigt om alla bara har sina små öar långt ifrån varandra. Det blir bättre om vi 
alla är tillsammans i en cirkel.  
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Robert hjälper pianisten med ackordläggningar. Samtidigt spelar de andra eleverna på sina 
instrument. Sångarna pratar om annat. När Robert är klar hos pianisten säger han till gruppen 
att det är dags att spela igenom låten. Sångarna får ton från gitarristen som spelar låtens första 
ackord. Trummisen räknar in och resten stämmer in i låten. Samtidigt som låten spelas går 
Robert runt i rummet och lyssnar av ljudet.  
 
Som ledarroll har Robert ett styrande förhållningssätt då han tar de flesta besluten och 
initiativen för vad som komma skall. Han bestämmer aktiviteten och ger de instruktioner som 
behövs. När gruppen spelat igenom hela låten vänder Robert sig till sångarna och frågar dem 
hur det gick och om det var några problem. 

Sångare 1: Jo men det gick väl bra. 
Robert: På slutet av gitarrsolot behöver ni börja förbereda er för att sjunga, lyssna på solot och ta 
hjälp av det för att hitta ton. 

Sångarna ser osäkra ut, det är svårt att se om de förstod Robert eller inte. På uppmaning av 
Robert börjar gruppen spela från gitarrsolot för att visa sångarna vilken ton de ska ta.  

Robert frågar en av sångarna: hittar du din stämma? 
Sångare 1: Nej den är svår. 
Robert tar ackordet på pianot.  
Robert: Här är ackordet, den här tonen är grundton i tonarten, hör du den? Du ska upp en ton från 
den. Hjälper det dig att tänka så? 
Sångare 1: Nej, det gör mig bara förvirrad.  

Robert lämnar sångarna för stunden och går igenom en spelfigur med en av gitarristerna. 
Sångarna börjar prata med varandra om något som hände på rasten innan.  

Robert kommunicerar mestadels med tal, ställer frågor till eleverna. Han lägger mycket fokus 
på sångarna, de pratar om vilken typ av röstklang de kan använda och att när de sjunger rock 
och punk kan rösten vara lite ”skitig”. Han frågar om de fått lära sig att sjunga rockigt hos en 
av skolans sångpedagoger. Robert frågar dem ofta hur de själva tycker att det känns. De pratar 
om låtens sångstämmor och övar dem ihop. Robert lägger mer fokus och tid på sångarna än 
vad han gör med resten av instrumentalisterna. Till instrumentalisterna (som grupp) säger han 
någon gång under lektionen ”bra spelat, det låter ju bra! Försök spela utan att stirra ner i 
pappret nu”.  
 
Robert visar sångarnas stämmor på piano och uppmanar dem att tänka teoretiskt på hur de kan 
hitta rätt toner. Han sjunger med i partiet där stämmorna sjungs för att ge hjälp och stöd att 
hitta rätt. I den andra låten behöver sångarna mycket hjälp och då sjunger Robert med för att 
stötta dem till att våga sjunga ut lite mer. 
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5.1.3 Rockensemble 
Eleverna går i årskurs ett och består av basist, keyboardist, trummis och tre gitarrister varav 
en också är ensemblens sångare. Agendan för dagen är att repetera två låtar som ska spelas på 
ett uppspel en halvtimme senare. Ensembleläraren är Daniel (se avsnitt 4.5). 
 
När Daniel och jag kommer in i lektionssalen är många av eleverna redan på plats, de spelar 
på sina instrument. 

Keyboardist: Daniel, idag ska jag ju få spela på en Nord Stage. 
Daniel: Juste! Då ska jag bara gå och hämta den.  

Daniel försvinner ut ur ensemblesalen och kommer snabbt tillbaka med en Nord Stage i 
fodral. Han börjar rigga upp den och många av de andra eleverna blir nyfikna och undrar vad 
det är för keyboard. Daniel tar tillfället i akt och säger att alla kan lyssna nu och förklarar vad 
en Nord Stage är för något och hur man förstärker dess ljud.  

Daniel: En sådan här kanske ni har sett någon känd artist ha på scen. Många proffsmusiker 
använder sig av en sådan. Den har många schyssta ljud och är ett riktigt bra keyboard.  

När keyborden är uppriggad och ljudet är inställt frågar han om resten av ensemblen har hittat 
rätt ljud på sina instrument. En gitarrist behöver hjälp med att stämma, Daniel hjälper honom. 
Det är mycket ljud i rummet, eleverna pratar och spelar olika saker på sina instrument. Innan 
de kommit i ordning och är redo för att börja repa på låtarna har det gått cirka femton minuter.  

Daniel visar en öppenhet som skapar trygghet hos eleverna. Eleverna har en nära relation till 
Daniel, det märks att de tycker om sin lärare. De skojar med varandra och pratar mycket. 
Daniel får hålla tillbaka dem och leda in dem i att det är ensemblespel de ska ägna sig åt nu 
och inget annat. I och med att gruppen spelat låtarna tidigare frågar Daniel om det finns några 
frågor och funderingar när de spelat klart. Han är lyhörd för vad alla har att säga och lyfter de 
elever som är lite mer tillbakadragna och inte säger så mycket med att fråga dem personligen 
vad de tänkte på. Sångaren i den här gruppen är även gitarrist och hans fokus är mer på 
gitarren än på sången. Sången hamnar då något i skymundan och får inte så mycket plats.  

Det förekommer inte så mycket förebildande alls från Daniel under den här lektionen då han 
mer intar rollen som ”det lyssnande örat” åt ensemblen. Han har mer fokus på helheten idag 
än på detaljer. Daniel uppmanar gruppen att spela med mer energi och peppar dem inför 
uppspelet.  

Sångare: Jag är sjukt osäker på min röst idag, jag är rädd att den kommer spricka. 
Daniel: Äh, det kommer bli bra. Kör på bara, det handlar om att våga och gå utanför din 
trygghetszon. 
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5.2 Resultat av intervjuer 
Mia och Daniel lyfter aspekten om att sångaren ofta är frontfiguren i bandet eller ensemblen i 
det här fallet. Mia menar att skillnaden mellan sångare och resten av ensemblens 
instrumentalister är att de har en text att förmedla. I och med att mycket av dagens popmusik 
är så textbaserad hamnar sångaren mycket i fokus. Daniel uttrycker att sångaren har en lite 
annorlunda roll då dennes instrument är rösten, att det är en del av oss och inte något 
instrument som du varken kan gömma dig bakom eller gå iväg från. Han menar att rösten 
alltid är med oss oavsett hur vi mår och därför behöver man som lärare tänka en gång extra på 
hur man formulerar sig till de elever som sjunger då det kan vara ett känsligt ämne för eleven 
i fråga. 

Alla informanterna säger även att bilden av en sångare kommer ifrån hur normen ser ut, 
Daniel tar upp exemplet att det oftast är sångaren som är bandledare, om man ser till kända 
band. När en ensemble står på scen och framför något är det oftast sångaren som ska 
presentera och ha hand om ”mellansnacket”. Den bilden av en sångares agerande är ofta 
problematisk när ungdomar börjar på sång i ettan på gymnasiet, de känner stor press att de 
måste axla den stora rollen. Istället backar sångarna för att de inte vågar ta för sig, vilket 
samtliga informanter tycker är en ständig utmaning, att få sångarna att våga sjunga ut. Det är 
tydligt under alla tre intervjuerna att bilden utifrån hur sångare ska vara är något de får 
motarbeta. De tycker att det inte ska spela någon roll vilket instrument du spelar och att sång 
är ett instrument som vilket som helst. Daniel säger att ensemble är något gemensamt vi gör 
där alla har lika stort ansvar för processen och slutresultatet. Robert menar att det däremot lätt 
blir uppdelat sångare respektive instrumentalister, de lever i sin egen lilla värld och har svårt 
att uppmärksamma varandra. Robert berättar att han försöker få bort glappet mellan sångarna 
och instrumentalisterna med att säga till hela gruppen när han instruerar någon: 

Robert: Nu kan alla vara med och lyssna här, även om det inte gäller just dig, kanske du kan 
snappa upp något ändå. 

Robert och Daniel tycker att det svåraste med att undervisa sångare i ensemble är att rösten är 
en sångares instrument, att det sitter inom oss och blir så personligt. Under intervjuerna 
pratade vi mycket om hur eleverna själva ser på sin roll som sångare och vilken plats de tar. 
Mia lyfter problematiken med att sångarna själva ofta går in med inställningen att de inte 
riktigt är med i gruppen på samma sätt som de andra instrumentalisterna. Mia menar att 
sångarna känner stor press över att de måste ta det största ansvaret i gruppen, vilket inte alls 
stämmer, men att de då istället blir nervösa och backar. Informanterna uttrycker att det oftast 
är enkelt att be till exempel en gitarrist eller pianist ”spela de här fyra ackorden” och så gör de 
det utan att tänka så mycket på hur det spelas. Samma typ av instruktion till sångare att ”sjung 
de här raderna” är svårare då sångarna ofta känner att de måste prestera och att det måste låta 
bra och rätt i den exakta stunden. Både Mia och Daniel menar att styrkan för dem är att de är 
sångare själva, sången ligger nära till hands för dem och på så sätt blir kanske också 
undervisningen av sångare något lättare för dem. 
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Vid intervjuerna sägs det att på ensemblelektionerna ska man se till helheten och få hela 
gruppen med på samma spår. Den första och kanske även den största svårigheten. Enligt 
informanterna om ensembleundervisning är det mest utmanande att få eleverna 
uppmärksamma på varandra, att de ”har koll” på varandras spel och inte bara står i sitt hörn 
och fokuserar på vad de själva gör. Det är något som alla informanterna ständigt får arbeta 
med. Det lyfts att instrumentalisterna sedan innan de börjar på gymnasiet har inställningen att 
spela med andra, de kommer ofta med tidigare erfarenhet från att ha spelat i band. Sångarna 
däremot har sällan ingått i band, vissa har det men långt ifrån alla, de har därför en mer 
individualiserad inställning till ensemble.  

Robert och Daniel berättade att vid instudering av en ny låt låter de sångarna gå och lyssna på 
låten för att lära sig hur den går. Mia kan låta sångarna gå ut en kortare stund om de själva 
frågar men hon utgår inte ifrån att alltid släppa iväg dem utan arbetar alltid i helgrupp, även 
vid instudering av nya låtar. Anledningen till att Robert och Daniel släpper iväg sångarna är 
för att vara så effektiva som möjligt, det är så verkligheten ser ut menar de. Det som är 
bristfälligt med denna inlärningsmetod enligt informanterna, är att läraren inte vet vad som 
egentligen sker när sångarna går iväg. Mia säger att det bästa är att ge dem så mycket material 
som möjligt, både noter eller kompskiss och text till låten.   

Daniel och Mia betonar vikten av att skapa trygga grupper. Varje ensemblelektion är som ett 
grupparbete. För att kunna samarbeta behöver varje individ känna sig trygg i gruppen. Robert 
uppmanar eleverna att prata mycket om ensemblespel, att eleverna får visa sina instrument för 
varandra, som till exempel att gitarristen visar skillnaden på ett distat2 och ett rent gitarrljud. 
En metod Mia brukar använda sig av för att få alla elever delaktiga är att loopa3 delar ur låtar. 
Om det står på agendan att spela en låt med en svår rytm kan man till exempel ta de två eller 
fyra takterna av en låt och låta alla först klappa och/eller sjunga rytmen och sen spela den på 
sitt instrument. Att loopa kortare delar ur låtar gör det lättare att lära sig. En annan övning 
Mia lyfte för att motverka att sångaren står ensam som frontperson i ensemblen är att alla 
instrumentalister någon gång får testa på att kliva fram och vara ensemblens frontperson. Mia 
beskriver att det kan göras både med att faktiskt kliva fram och ta den främsta rumsliga 
positionen men också på sättet att en person höjer sin volym på instrumentet och att 
resterande sänker sin volym. På så sätt får en person i taget höras mest.  

5.3 Sammanfattning 
Resultatet av observationerna och intervjuerna visar att enligt informanterna borde sång vara 
ett instrument som vilket annat. De lyfter aspekten hur bilden av en sångare ser ut och att 
sångaren har en lite annan typ av roll än vad de andra instrumentalisterna har. Sångare har en 
text att förmedla vilket inte de andra instrumentalisterna har. Sångare är oftast den som är 

                                                
2 Distorsion eller förkortat kallat; dist är en brusliknande ljudeffekt du kan framkalla på en elgitarr. Dist används 

ofta i rock- och metalmusik.  
3 Loopa betyder att upprepa kortare delar av en låt om och om igen. 
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ensemblens ”frontperson” vilket kommer från normen att sångare oftast är bandledare i kända 
band. En svårighet informanterna lyfter är att sångares instrument är rösten som sitter inom 
oss. En person kan varken gömma sig eller gå iväg från sin röst och på grund av det kan det 
bli känsligt i vissa sammanhang. Daniel lyfter att man som lärare behöver tänka efter en extra 
gång hur man formulerar sig innan man instruerar sångare. Han förklarar att det är viktigt att 
känna in eleven, vilken känslostämning den befinner sig i och på så sätt avgöra hur man ska 
formulera sig. I första observationen görs det tydligt att Mia ger alla elever lika mycket fokus 
oavsett vilket instrument de spelar. Robert i andra observationen lägger mycket fokus på 
sångarna och deras insatser och desto mindre på resterande instrumentalister. I tredje 
observationen med Daniel får sången knappt någon plats alls då sångaren även var en av 
gitarristerna i ensemblen och hade fler frågor kring gitarrspelet än kring sången.  

6 Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka vilka didaktiska strategier lärare använder sig av i 
ensembleundervisning, främst med fokus på sångaren. Forskningsfrågorna som legat till 
grund för undersökningen var; hur inkluderar lärare sångare i ensemblen? Vilka utmaningar 
upplever lärare med att undervisa sångare i ensemble? Skiljer sig arbetet med sångare jämfört 
med ensemblens resterande instrumentalister? Kapitlets underrubriker utgör olika teman jag 
valt att lägga fokus på för att kunna svara på studiens forskningsfrågor.  

6.1 Våga sjunga ut 
Haglund och Lindgren (2013) skriver ur ett sociologiskt perspektiv att utifrån samhällets och 
musiktraditionens förväntningar ska sångare kunna hantera att ha huvudansvaret för textens 
tolkning och framförande. Det är något två av föreliggande studies informanter också 
uttrycker; normen från samhället och musiktraditionen att sångaren ofta är bandledare i kända 
band gör att bilden av den plats eller typ av roll sångaren har i en ensemble redan är 
förbestämd innan ens eleverna börjar ensembleundervisningen på gymnasiet. Det framkom 
tydligt i intervjuerna att sångarna i ensemblen känner en press att de måste axla en sådan stor 
roll i det musikaliska och konstnärliga likväl som i det sociala. De känner stort behov av att 
alltid prestera. Denna bild är något samtliga informanter ser som en utmaning och ständigt 
behöver motarbeta då de inte alls tycker det stämmer att sångarna måste ta det stora ansvaret 
själva, de menar att alla ska bära lika stort ansvar för processen och slutresultatet, vilket också 
ensembleundervisningen kräver. Detta är något jag tror är viktigt att lägga fokus på under 
ensembleundervisning. Lärarens uppgift blir att ständigt föra ett samtal med gruppen om vilka 
förväntningar som finns på skolan och att motarbeta normen som finns om hur olika 
instrumentgrupper ska agera i en ensemblesituation. Under intervjuerna lyftes frågan hur 
sångares självbild påverkar sångares plats i ensemblen. En stor svårighet är att eleverna själva 
tror att samma förväntningar som samhället utger också finns på gymnasiet, vilket gör att de 
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känner stor press och konsekvensen blir att de inte vågar sjunga ut. Bilden om att sång är en 
talang som du antingen har eller inte har gör undervisningen svårbalanserad. Jag känner själv 
igen mig i att man som sångare har förväntningar på sig att man inte får göra fel; då är man en 
dålig person. Den bilden är farlig och stämmer för övrigt inte alls då sång är som vilket 
instrument som helst att öva på, underhålla och värna om. Det är inte bara något man har, 
liksom all färdighet krävs övning. 
 
Samtliga informanter problematiserar faktumet att sångarna ofta har svårt för att sjunga ut, det 
är en av de största utmaningarna de upplever med att undervisa sångare och något de ständigt 
arbetar med. Sångarna känner osäkerhet och rädsla över att inte prestera och att det inte ska 
bli som de tänkt sig, vilket sångaren i observation ett visade. I både observation ett och två 
inkluderade läraren sångarna i ensemblen genom att stötta dem med uppmuntrande 
kommentarer och med att förevisa med sin egen röst samt sjunga med där eleverna visade 
osäkerhet; med detta tillvägagångsätt närmade sångarna sig att våga sjunga ut och interagera 
med ensemblen. Lärarens utmaning blir att alltid se till att sångarna lyckas; materialet ska inte 
vara ouppnåeligt, det behöver vara på en nivå med lagom stor utmaning för eleven att lyckas. 
Mia och Daniel betonar vikten av att skapa trygga grupper, att skapa trygga och tillåtande rum 
där en lärandeprocess ska kunna pågå. Det att faktiskt våga handlar rimligtvis om att 
individen måste få känna grupptillhörighet. Det kan styrkas av några av Amundssons (1989 i 
Johansson, 2005) gruppdefinitioner; individer samspelar med varandra samt uppfattar sig 
själva och uppfattas av andra som tillhörande gruppen. Får en person inte känna 
grupptillhörighet kommer den heller inte vilja blotta sig med sin sång då sången är så 
personlig för individen, eftersom att alla låter olika. En aspekt som troligen gynnar eleverna 
till att våga är att läraren undervisar med tydliga ramar, bedrivs undervisningen av tydliga 
ramar blir eleverna tryggare i att gå utanför sin trygghetszon.  

6.2  Val av innehåll 
Lärarens val av didaktiska strategier för undervisningen, som att välja material, val av tonart 
på låtar, tydliga ramar i undervisningen, instuderingsmetoder och elevernas påverkan – alla 
dessa faktorer har betydelse för ensemblens konstnärliga process och slutprodukt. Borgström 
Källén (2014) lyfter problematiken med att arbeta mot publika framträdanden i 
ensembleundervisning då ensembleläraren tenderar att prioritera effektivitet framför 
utveckling hos den enskilde eleven vilket bidrar till undervisning bortom laboration och 
process. Robert och Daniel påpekade i intervjun att man som lärare strävar efter en så effektiv 
undervisning som möjligt, de menar att så ser verkligheten ut, därför separerar de sångarna 
från resten av ensemblegruppen när instudering av nytt material sker. Även Terris (2017) 
förklarar i sin studie att separation sker för att effektivisera undervisningen så mycket som 
möjligt. Problemet som uppstår med att alltid låta sångarna gå iväg och öva själva vid 
instudering av nytt material gör att det blir svårt för eleverna att få verktyg, förmågor och 
möjlighet att kunna spela tillsammans, vilket ensembleämnet syftar till (Terris, 2017). Detta 
berördes också som ett problem i intervjun med Mia. Följden av separation blir att bilden ”vi 
och de” finns underliggande, en bild som egentligen inte passar med ensembleämnets syfte. 
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Laboration och process i ensembleundervisning, som Borgström Källén (2014) nämner är 
något Mia har tänkt på i sin undervisning. Observationen visade tydligt att hon ser till att 
repetera korta delar av en låt flera gånger om för att på så sätt få eleverna trygga med 
materialet. Det visade också att när eleverna fick göra samma sak under en längre period 
vågade de testa nya saker, vilket visar musikalisk utveckling.  

6.3 Ensemble som grupparbete 
Aspekten om att sångare anses ha en annorlunda roll från resterande instrumentalister i 
ensemblen lyftes under intervjuerna, däremot uttryckte samtliga informanter att det inte borde 
vara någon skillnad mellan de olika instrumenten. Ett sett att se på det är att de olika 
instrumentens positionering i en ensemblegrupp har olika typer av roller och positionering 
rent musikaliskt. Mitt fokus har inte legat vid att fördjupa mig i varje instrumentgrupps 
rolltagande, det ligger utanför föreliggande studie. Vid eftertanke på hur det faktiskt ser ut i en 
ensemble eller ett band så har alla olika individer rent musikaliskt sin typ av roll och plats. 
Den största skillnaden, utan att läsa av varken fördelar eller nackdelar, är sångaren den enda 
instrumentalist som har en text att förmedla. Detta diskuterar Haglund och Lindgren (2013) i 
sin studie där sångare i gymnasiet fått beskriva sina upplevelser av förväntningarna de har på 
sig. Även Mia belyste denna skillnad i intervjun. Sångaren må vara enskild presentatör av 
texten med att sjunga den, men det skulle vara intressant att se hur arbetet skulle se ut om 
läraren arbetade interpretatoriskt med hela ensemblen och hur ett framförande skulle påverkas 
av det. En annan skillnad som berörs i intervjun med Daniel är att sångares instrument är 
rösten vilket gör sång unikt och personligt för att ingen låter som den andra. Min upplevelse 
är att det oftast är orsak till unga sångares prestationsångest. Tydligt blir det från intervjun 
med Daniel att när instruktioner ges till sångare behöver man som lärare tänka till en extra 
gång då det kan vara känsligt för mottagaren hur instruktionen formuleras. Denna 
eftertänksamhet behövs inte i lika stor utsträckning när instruktioner till andra 
instrumentalister ges menar han. Att tänka efter innan man säger något är viktigt, dock bör det 
gälla oavsett vem du pratar med. Min övertygelse är att läraren måste vara en personkännare. 
Frågor som till exempel ”vad har eleven för behov just nu?”, ”vilken typ av känslostämning 
råder hos eleven?” tror jag kan vara bra att ha med sig i bakhuvudet som lärare. Jag upplevde 
från observationerna av Robert och Daniels lektioner att det fanns en viss osäkerhet i hur de 
kommenterade sången. Orsak som ligger till grund för osäkerheten tror jag har och göra med 
att de inte har sång som huvudinstrument. Något som Hatanmaas (2017) undersökning 
stödjer, informanterna i hennes undersökning nämner sina personliga ämneskunskaper som 
antingen en begränsning eller möjlighet i relation till instrumentspecifika instruktioner i 
ensembleundervisningen.  

En likhet mellan sång och andra instrument är att flera av dem är melodiinstrument. Vi ser en 
skildring av det tydligt i observationen hos Mia när hon låter saxofonisten och sångaren 
improvisera samtidigt, säkerligen för att de kan likna varandra i sättet att improvisera på. 
Samtidigt får de lyssna på varandra och få inspiration till sin improvisation.  
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Något jag fastnat vid är kommentaren Daniel sa under vår intervju; ”jag jobbar för att varje 
ensemblelektion ska vara som ett grupparbete, alla har lika stort ansvar för processen och 
slutresultatet”. Däremot blev det synligt i observation två att långt ifrån alla var med på 
tanken kring ensemblelektionen som ett grupparbete. Där var de flesta eleverna inne i sina 
egna världar och visade ingen direkt uppmärksamhet till sina medmusikanter. Robert stöttade 
sångarna i princip hela lektionen och gav nästan ingen uppmärksamhet till resterande 
instrumentalister, vilket gjorde att jag upplevde lektionen som obalanserad i hur Robert 
disponerade sin uppmärksamhet. Robert berättade däremot i intervjun att han ständigt arbetar 
för att eleverna ska få koll på varandra musikaliskt. Något han berättade han brukar göra med 
sina ensemblegrupper är att alla elever får visa sina instrument och dess egenskaper för 
varandra. På så sätt får de instrumentlära av varandra, vilket kan vara positivt och en öppning 
till att eleverna lyssnar mer på varandra.  

Följande definitioner ser jag delvis som en måttstock för ensembleundervisning; individerna 
samspelar med andra, är ömsesidigt beroende av varandra, uppfattar sig själv och uppfattas av 
andra som tillhörande i gruppen och strävar mot gemensamma mål (Amundsson, 1989 i 
Johansson, 2005). Kan man som lärare bocka av dessa definitioner i sin 
ensembleundervisning har man kommit en bra bit på vägen i sitt arbete; då kan det 
konstnärliga och musikaliska få större plats i arbetet och elevernas utveckling blir ett faktum.   

6.4 Metodreflektion 
Jag anser att metoden som användes fungerade för studiens syfte. Om intervju hade varit den 
enda metoden hade det inte blivit en lika ingående bild av hur lärarna faktiskt arbetar. Hade 
observation varit den enda metoden hade jag inte fått höra lärarnas egna åsikter om hur de ser 
på arbetet med sångare i ensemble, vilket jag ansåg viktigt för studiens syfte. Urvalet av 
informanter blev inte lika brett som jag hade hoppats på då alla tre arbetar på samma skola. 
Hade möjligheten att besöka olika skolor getts hade mitt resultat möjligen sett annorlunda ut, i 
följande studie kan jag enbart redogöra för hur ensembleundervisningen ser ut på den skola 
jag besökte. Vid ett tidigt skede i mitt arbete hade jag förhoppningen om att involvera 
sångeleverna själva för att höra deras åsikter och upplevelser om ensembleundervisning. Jag 
avgjorde att det skulle bli för mäktigt för arbetet och valde då bort det och satte lärarens 
arbetssätt i fokus. Involverandet av sångare eller också enbart ha sångare i fokus skulle kunna 
vara ett framtida forskningsområde som jag tror skulle gynna den framtida ensembleläraren. 
Ytterligare forskningsområde kan vara att involvera hela ensemblens instrumentalister och ta 
reda på deras åsikter och upplevelser om ensembleundervisningen.  

7 Slutord 
Ordet ensemble betyder tillsammans och samspel. Ensemble ska vara som ett grupparbete. 
Alla elever i ensemblegruppen utgör sin speciella roll och positionering, ingen får glömmas 
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bort eller åsidosättas, alla har lika stort ansvar för process och slutprodukt. Meningen i dessa 
rader har blivit viktig för mig. Föreliggande studies arbete har lärt mig att uppgiften ligger på 
mig som lärare att se till att min ensemblegrupp faktiskt är en ensemble och allt vad det står 
för. Jag ska ha hand om unga musiker, men kanske viktigast av allt, jag ska ha hand om unga 
människor som vill känna tillhörighet och trygghet.  
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Bilaga 1 

Intervju 

Tack för att jag har fått komma hit! Anledningen till att jag ville komma hit är för att 
undersöka hur lärare jobbar med sångare i ensembleundervisningen på gymnasiet.  

Jag kommer nu ställa några frågor till dig de närmsta cirka 30 minuterna. Jag kommer att 
spela in intervjun på röstmemon på min telefon för att kunna transkribera det efteråt för mitt 
minnes skull.  

Allt som sägs under denna intervju är konfidentiellt och anonymt. Jag kommer ge dig ett 
annat namn i min uppsats. När jag har transkriberat materialet kan jag skicka det till dig för att 
läsa om du skulle vilja.  

När jag skrivit klart min uppsats kommer jag radera allt intervjumaterial.  

Frågor:  

1. Hur länge har du jobbat som ensemblelärare? 

2. Vilket är ditt huvudinstrument? 

3. Vad har du för utbildning? 

4. Hur ser du på sångarens plats i en ensemble? 

5. Upplever du att det är svårt att undervisa sångare i ensembleform? – om JA, beskriv. 

6. Upplever du några svårigheter med sångarens EGEN bild av sig själv?  

7. Hur ser du på att låta sångarna gå iväg och öva själva på lektionstid? – förekommer det på 
dina lektioner? – om JA, under vilka premisser och med vilket syfte? 

8. Kan sångarna någon gång vara en del av kompet? (så som att sjunga bastonerna i låten till 
exempel).  

9. Vill du nämna några specifika övningar att använda där alla musiker i ensemblen är 
delaktiga?  
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Bilaga 2 
Observation 
Punkter att titta på under min observation: 

• Hur ser ensemblens instrumentuppdelning ut?  

• Hur ser könsuppdelningen ut? 

• Vilket kön har läraren? 

• Hur startar läraren lektionen? 

• Vad är dagens agenda? 

• Vilken plats får sångaren?  

• Vilken plats tar sångaren själv? 

• Vilken attityd har läraren mot sångaren?  

• Hur ser fördelningen av instrumentspecifika instruktioner ut?



 

 


