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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att utforska, analysera och beskriva elgitarrelevers upplevelser av 
ensemblespel på gymnasiets estetiska program. Som metod valdes att genomföra kvalitativa 
intervjuer med fyra elgitarrister för att se hur deras upplevelser skiljer sig åt. Studien utgår från 
ett hermeneutiskt perspektiv, men informanterna utgör också ett representativt urval av såväl 
kvinnliga som manliga elgitarrelever för att intervjusvaren ska kunna tolkas i ett 
genusperspektiv. I resultatet visas att alla elever är positiva till och vill spela gitarrsolo, men 
några informanter känner att det är svårt att ta rätt mängd ”musikalisk plats” inom ensemblen. 
Det skiljer sig mellan informanterna hur stora utmaningar de önskar ha och hur mycket egen 
förberedelse de önskar innan lektionerna. Viktiga slutsatser kan vara att eleverna gärna spelar 
låtar på ensemblen där deras instrument har en aktiv och viktig roll för att känna 
meningsskapande, samtliga elever tror att om de lär sig hitta över hela halsen så kommer de 
kunna spela bättre solo. Tjejerna i studien efterfrågar fler kvinnliga gitarrister som förebilder. 

Nyckelord: elgitarr, elgitarrsolo, ensemble, estetiska programmet, genus 

Summary 
The purpose of this study was to investigate, analyze and describe the experiences of electric 
guitar students playing in an ensemble setting in the upper secondary school arts program. In 
order to achieve this purpose I interviewed four electric guitar students to see how their 
experiences differed. The study is based on a hermeneutic perspective, in which a representative 
sample of both female and male electric guitar students where chosen in order to account for 
differences experienced across genders. The results show that all students are positive and want 
to take a guitar solo, but some informants feel that it is difficult to take the right amount of 
"musical space" in the ensemble. The extent of the challenge students are willing to take on and 
the degree of self-preparation perceived to be necessary before entering the ensemble sessions 
and taking a solo differs amongst informants. Important conclusions include that students like 
to play songs in which their instrument has an active and important role so that they feel they 
are making a meaningful contribution to the ensemble. Furthermore, all students believe that if 
they learn to find their way all over the neck they will be able to play a better solo. The girls in 
the study feel that they lack contemporary female role models that play guitar. 

Keywords: electric guitar, electric guitar solo, ensemble, the upper secondary school arts 
programme, gender 

 



 iii 

Innehållsförteckning 
1	 Inledning och bakgrund ..................................................................................................... 1	

1.1	 Bakgrund .................................................................................................................... 1	

1.2	 Problemområde .......................................................................................................... 1	

1.3	 Syfte ........................................................................................................................... 2	

1.4	 Forskningsfråga .......................................................................................................... 3	

1.5	 Teoretiska perspektiv ................................................................................................. 3	

1.5.1	 Hermeneutik ....................................................................................................... 3	

1.5.2	 Genus ................................................................................................................. 4	

2	 Tidigare forskning och litteratur ........................................................................................ 5	

3	 Metod ................................................................................................................................. 7	

3.1	 Urval av informanter .................................................................................................. 8	

3.2	 Kort bakgrund av informanterna ................................................................................ 8	

3.3	 Etik ............................................................................................................................. 9	

3.4	 Genomförande och bearbetning ............................................................................... 10	

4	 Resultat ............................................................................................................................ 11	

4.1	 Bekvämlighet ........................................................................................................... 11	

4.2	 Hur det känns att spela gitarrsolo ............................................................................. 14	

4.3	 Att prova nya saker när man spelar solo .................................................................. 15	

4.4	 Vad kan få dig spela ännu bättre solo ...................................................................... 16	

4.5	 Vad läraren kan hjälpa dig/ensemblen med ............................................................. 17	

4.6	 Attityder och kritik ................................................................................................... 19	

4.7	 Att ta musikalisk plats och genus ............................................................................. 20	

4.8	 Spelglädje och den egna viljan ................................................................................ 23	

4.9	 Sammanfattning av resultatet ................................................................................... 24	

5	 Diskussion ....................................................................................................................... 25	

5.1	 Återupprepning av syftet .......................................................................................... 26	

5.1.1	 Hur läraren kan jobba vidare för en trivsam ensemblesituation ...................... 26	

5.1.2	 Elgitarrelevernas mål med sitt musicerande i ensemblen ................................ 28	



 iv 

5.1.3	 Elgitarrelevernas syn på att spela gitarrsolo inom ensemble ........................... 30	

5.2	 Metoddiskussion ...................................................................................................... 31	

5.3	 Förslag för vidare forskning ..................................................................................... 31	

Referenser ................................................................................................................................ 33	

Bilagor ...................................................................................................................................... 35	

1. Intervjufrågor ................................................................................................................... 35	

2. Missivbrev ....................................................................................................................... 36	

3. Samtyckesformulär .......................................................................................................... 37	



 1 

1 Inledning och bakgrund 

1.1 Bakgrund 

Jag började spela gitarr vid nio års ålder och har sedan dess spelat i flera olika ensembler, 
orkestrar, jazz- och rockgrupper i olika besättningar genom mitt liv. Dessa band har varit 
verksamma på t.ex. ungdomsgårdar där jag växte upp, Rockskolan ABF, Musikgymnasiets 
estetiska program, KMH samt Sibelius-Akademin. Jag har också varit verksam i flera 
professionella bandsituationer som har varit kollektivt ledda eller under ledning av en 
bandledare, ibland har den ledaren varit jag själv.  

Att undervisa i ensemble är det ämne som tillsammans med gitarrspel och improvisation är det 
som jag brinner mest för. Nu i skrivande stund har jag jobbat två och ett halvt år som 
ensemblelärare på kulturskolan och gymnasiet samt högstadiet med musikprofil. Innan dess har 
jag jobbat som lägerledare på rockskola. Mitt jobb består ofta av att leda unga ensembler inom 
Jazz/Pop/Rock och jag har sett vissa återkommande beteenden samt mönster hos eleverna. Det 
kan bero på till exempel genusskillnader, instrumentell praktisk färdighet, 
självbild/självförtroende, personlighet, gruppdynamik, instrument och utrustning. Det är min 
erfarenhet att det finns mycket att tänka på när man spelar elgitarr i ensemble. Man behöver 
vara nöjd med sitt eget spel och ljud, man ska känna sig bekväm samt ha en bra känsla i gruppen. 
Det ska helst vara ett uppmuntrande klimat trots att man inom ensemblen kan tycka olika eller 
ha varierade influenser. Man vill uppfylla sina egna mål, men också ensemblens mål angående 
hur mycket musikalisk plats man ska ta, hur mycket eller hur starkt man spelar och hur fritt 
man kan förhålla sig till låten.  

I mitt nuvarande arbete som elgitarrlärare och ensembleledare ligger det såklart i mitt intresse 
att tillgodose mig själv med så stor förståelse för mina elevers upplevelser det bara går. Jag 
önskar veta mer hur de upplever sina egna ensemblesituationer för att sedan kunna möta dem 
och bättre förstå deras behov samt anpassa undervisningen till de dilemman som kan tänkas 
finnas. Jag vill uppmuntra mina elever till att uttrycka sig i ensemblen och spela gitarrsolo, att 
ta ansvar för skrivna melodier men framför allt att känna en trygghet att improvisera. Denna 
studie är tänkt att ge större insikt i elgitarristers syn på sin roll i ensemble. 

1.2 Problemområde 
 
I min undervisning har jag ibland upplevt att vissa elever känt sig osäkra i ensemblesituationen 
och då inte kunnat slappnat av samt vågat ta för sig musikaliskt medan andra elever utan några 
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speciellt stora förkunskaper gärna vill slänga sig ut i det okända för att spela solo. Det kan finnas 
ett problemområde i att ta för mycket eller för lite musikalisk plats och ansvar i gruppen, till 
exempel kan det vara så att en elev spelar för starkt eller svagt, det kan också vara så att en 
ledande melodi spelas utan tydlighet eller alldeles för försynt. Dessa moment handlar till viss 
del om spelvana men jag är intresserad av hur andra gitarrister förutom jag själv upplever 
ensemblesituationen. Då såklart speciellt elgitarrister som är i den ålder och situation som de 
jag undervisar är. Jag är nyfiken på vad de upplever att deras problemområden är. Som elev och 
deltagare i ensemblen behöver man hantera sociala relationer, attityder inom ensemblen, 
bekvämlighet, kritik, musikalisk plats, synbar och hörbar individ, självförverkligande (följa sin 
egen vilja), normer, för att nämna några centrala teman. Det känns därför relevant att undersöka 
hur elgitarrelever idag upplever sin ensemblesituation. För att få insikt och kunna reflektera hur 
man som lärare kan använda den informationen för att främja elevernas utveckling. 

1.3 Syfte 
 
Syftet med studien är att utforska, analysera och beskriva elgitarrelevers upplevelser av att spela 
gitarrsolo samt ensemblespel på gymnasiets estetiska program. Därigenom är det min 
förhoppning att studien ska bidra till att stödja ensemblelärare att uppmärksamma nya 
infallsvinklar samt bidra till ökad förståelse av den hjälp elever anser sig behöva för att till 
exempel: 

• ha en mer bekväm och jämställd ensemblesituation 
• kunna spela bättre solo 
• våga ta musikalisk plats 
• slappna av och ha roligt 

 
Studien kan vidare bidra till en förtydligad bild hur ensemblelärare i gymnasiet kan arbeta för 
att både manliga och kvinnliga elgitarrelever ska känna sig fria att utrycka sig inom 
ensemblespel. Detta kan direkt härledas till examensmål i läroplanen som undervisande lärare 
på gymnasiets estetiska program måste förhålla sig till (GY11, Skolverket 2011). I läroplanen 
framgår följande: för att eleven ska uppnå ett högre betyg inom ensemble ska denne till exempel 
behärska centralt innehåll som: 
 

”Personligt, konstnärligt och musikaliskt uttryck” 
 

”Grundläggande improvisation inom valda ensembleformer och genrer” 
 

”Grundläggande ensembleledning” 
 

”Fördjupad musikalisk gestaltning samt musikalisk kommunikation vid 
framträdande inför publik och i samarbete med andra” (Skolverket, 2011). 

 
För betyget A ska eleven till exempel: 
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”I sitt musicerande uppvisa ett gott personligt, konstnärligt och musikaliskt uttryck” 

 
”Eleven gör fria, längre improvisationer i den valda genrens stil, alternativt de valda genrernas 
stilar” (Skolverket, 2011). 

Studiens syfte är utformat med hänsyn till dessa kriterier för att få ökad förståelse hur elever 
upplever sina roller i ensemblesituationer. 

1.4 Forskningsfråga 
 
För att konkretisera syftet har en övergripande forskningsfråga utarbetats: 
Hur upplever fyra elgitarrister sina roller i ensemblesituationer på gymnasieskolans estetiska 
program?  
 
Forskningsfrågan har vidare underdelats i tre frågeställningar:  

1. vilka uppfattningar har elgitarristerna angående hur man som pedagog kan arbeta för en 
stimulerande ensemblesituation? 

2. vilka mål har eleverna generellt med sitt elgitarrspelande i ensemblen? 
3. hur ser de på att spela elgitarrsolo i ensemble? 

1.5 Teoretiska perspektiv 
I denna uppsats är två teoretiska perspektiv relevanta, det första är hermeneutiskt och det andra 
genusperspektiv. Nedan beskrivs de båda perspektiven kortfattat och hur samt varför de ska 
användas i denna studie. 

1.5.1 Hermeneutik 

Hermeneutik kommer från antikens Grekland och betydde ursprungligen tolkningslära. Inom 
hermeneutiken tar man ifrån en kunskapskälla jämsides av de fem sinnenas iakttagelser och den 
logiska tänkande analysen. Hermeneutiken handlar om att kunna ha inkännande, empati och att 
sätta sig in i en annan människas perspektiv så gott det går genom introspektion för att förstå 
deras känslor och upplevelser. Inom hermeneutik finns ett centralt begrepp som heter den 
hermeneutiska spiralen, Torsten Thurén (2019) skriver utförligt om detta i Vetenskapsteori för 
nybörjare. Förförståelsen och hur mycket vi lär känna informanterna påverkar vår tolkning, det 
är ett växelspel mellan förförståelse och erfarenhet, mellan teori och praktik, mellan del och 
helhet som utgör den hermeneutiska cirkeln (Thurén, 2019). Jag kommer till exempel efter att 
ha avslutat detta arbete bara gjort några första rundor i den hermeneutiska spiralen, ytterligare 
studier hade således kunnat fördjupa analysen och ändrat arbetet. 
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Alla människor har olika livsvärld och det är en sak som är problematisk för hermeneutiken. Vi 
upplever världen på olika sätt och det finns lika många sanningar som det finns människor. Till 
exempel kan man inte anta att alla människor ser grönt som jag ser grönt. I tonåren sa en 
studiekamrat till mig att grönt och blått för honom var samma färg när vi observerade ett 
föremål där båda dessa färgerna figurerade. Det visade sig senare att han var färgblind för vissa 
färger vilket kändes väldigt främmande för mig som tydligt kunde urskilja färgerna från 
varandra. 

”Det är skillnad mellan det vi upplever som sanning, vår objektiva sanning, och det 
som är objektiv sanning” (Thurén, 2019). 

Den som inte har upplevt att vara diskriminerad eller mobbad kan t.ex. inte förstå vad det 
innebär på samma sätt som någon som har varit drabbad. Detsamma gäller hur det är att lägga 
en ishockeystraff i ett avgörande skede i ett mästerskap, eller som i detta arbete: hur det är att 
spela elgitarr i en ensemblesituation. Jag kan göra vissa anspråk på ett tolkningsföreträde inom 
ämnet jag gör mina intervjuer eftersom jag är verksam elgitarrist, ensemblelärare och har varit 
i liknande ensemblesituationer som informanterna på gymnasiets estetiska program då jag var 
i den åldern. Ett hermeneutiskt perspektiv kommer därav ligga bra till hands då jag sedan ska 
tolka och analysera den inkomna empirin efter mina intervjuer. 

1.5.2 Genus 

Yvonne Hirdman som är professor vid Arbetslivsinstitutet och Historiska institutionen vid 
Stockholms universitet har skrivit boken Genus – Om det stabilas föränderliga former, där 
förklarar hon utförligt år av tankar kring genusstrukturer i samhället (Hirdman, 2003). Ordet 
genus, är ett ord som står för kön. Genusperspektiv handlar om mer än vad vi bara ser, det kan 
vara man och kvinna, myter, mönster och föreställningar kring detta par, kulturella 
konstruktioners betydelser för detta skapande av det vi kallar kön. Det som är stereotypisk 
manligt och kvinnligt. Hon redogör bland annat om maskulinitetens första lag som enligt 
Hirdman förknippas med att ha kontroll, styrka, aktivitet, moraliskt omdöme samt exklusiv 
benägenhet för högre tänkande (Hirdman, 2003). 

I Wimps and Posers : Maskulina ideal och föreställningar i hårdrocksvärlden (Hedbrant, 2016) 
undersöker Annica Hedbrant hur manlig identitet, eller ”maskulinitet” uttrycks och uppfattas i 
hårdrocksvärlden. Hon studerar vilka maskulina ideal man kan återfinna i hårdrocken och vad 
dessa ideal präglas av. Gitarrhjältar har genom tiderna haft stereotypisk manligt normer, de har 
stått bredbent, varit lite som musikaliska krigare, symboler och stilattribut som nitar, läder, 
vapen, drakar, krigare figurerar ofta i text och bild. Inslag av krigsestetik, medeltid och 
vikingaromantik med mansförhärligande ideal är vanligt (Hedbrandt, 2006). Det är också i 
stilen att spela starkt och kraftfullt, kända motton som Yngwie Malmsteens ”play loud” (Fender 
Custom shop, 2018) som han har som sticker på en av sina elgitarrer eller Motörheads ”louder 
than everything else” (2020) som de har som text på baksidan av sina t-shirts är typiskt för 
hårdrock. 
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Detta är relevant i denna studie eftersom elgitarrspelande i grupp och rockband är 
mansdominerat. Hur känns det för tjejerna i studien att förhålla sig till dessa normer och 
historiskt sett utföra stereotypiska manliga företeelser som är centrala i denna studie. Till 
exempel att höras och synas mycket, ta musikalisk plats, stå i centrum och spela solo. Hur kan 
man som lärare jobba vidare för att underlätta för tjejer att bryta dessa gamla genusmönster. 

2 Tidigare forskning och litteratur 
I detta avsnitt presenteras ett urval av litteratur samt studier som varit relevant för detta arbete: 
 
Anna Backman Bister skriver i sin doktorsavhandling Spelets Regler - En Studie av 
ensembleundervisning i klass bland annat om individanpassning och svårigheter att musicera i 
grupp när medlemmarna besitter olika mycket förkunskaper. Hon skriver om att organisera 
undervisning som uppmuntrar till elevinitierat lärande, individanpassning av musikkulturella 
verktyg, skiftande lärarroller som till exempel: läraren som handledare, läraren som dirigent, 
läraren som medlärande och läraren som medmusikant. Hon skriver också att det är viktigt att 
inta ett dialogiskt förhållningssätt gentemot eleverna samt att bygga upp en gemenskap i 
klassrummet baserat på ömsesidigt lärande. Vidare redogör hon också kring olika 
lärandepraktiker som hon valt att kalla replokalens praktik, handledande praktik och 
ensembleledande praktik som alla är en del av musikundervisning i Sverige, men också har sina 
egna kontexter, med egna spelregler som påverkar handlingsutrymmet för lärare och elev i 
desamma (Backman Bister, 2014). 

I ensembleledning – ledarskap i mindre musikgrupper (Johansson, 2005) behandlas 
ensemblegruppens psykologiska mekanismer i form av roller, grupprocesser och arbetsbaser. 
Boken tar också upp områden som bland annat kommunikation, rollfunktioner, 
konflikthantering och gruppens utvecklingsfaser. Leif Johansson förtydligar bland annat att vi 
som ensembleledare på ett professionellt sätt ska kunna skapa ett positivt och kreativt 
arbetsklimat. Han skriver vidare att ett stödjande klimat är fundamentalt för att eleverna ska 
känna sig trygg och i och med det kan släppa på försvarsattityder och använda en större del av 
sin personlighet i sitt arbete (Johansson, 2011). 

 
I Hjälp eller stjälp? - En studie om användning av digitala verktyg inom elgitarrundervisning 
på gymnasieskolans estetiska program undersöker Daniel Palmqvist hur elgitarrundervisningen 
och övning samt musicerande för dagens elever på gymnasiets estetiska profil har påverkats av 
digitala verktyg som amazing slowdowner, ultimate guitar tab, backingtracks online, Spotify, 
Youtubelektioner med flera. Det är en studie där fyra stycken yrkesverksamma elgitarrlärare 
intervjuades. Samtliga av dem upplever att det ställs högre krav på läraren att hjälpa elever 
organisera sitt material och övande, till exempel genom att utforma ett övningsprogram med 
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skalor, arpeggios, ackord och andra teoretiska samt speltekniska aspekter. Detta möjliggör för 
eleven att få teoretisk insikt och förståelse för vad den utför på greppbrädan. 
 
 
Carina Borgström Källén har i sin avhandlig När musik gör skillnad - genus och genrepraktiker 
i samspel undersökt hur kön/genus konstrueras i musikalisk handling i genrepraktiker på 
estetiska programmet, vidare har det också undersökts hur genre och instrument samspelar med 
konstruktion av kön i undervisningen samt hur genuskonstruktioner understödjer respektive 
motverkar elevers musikaliska handlingsutrymme på estetiska programmet. Hon skriver att 
flickor riskerar att framställa ”fel” genusperformance i relation till vad de själva uppfattar som 
kvinna/flicka om det från läraren finns önskemål av dem att spela ett ylande gitarrsolo med 
mycket dist. Det kan trots att flickorna tycker mycket om att lyssna på sådan musik finnas ett 
psykologiskt hinder som gör att de hamnar i konflikt när de skapar den normativa förståelsen 
av kvinna/flicka. Att förkroppsliga en öppen yvig kropp som gör starka, råa ljud bryter mycket 
mot normativa platstagande positioneringen inte bara är för givet tagen konstruktion av 
rockmusiker utan också pojke/man som spelar rock. Vidare förklarar hon att människor vill 
göra sig begripliga för sig själva och inför varandra, vilket de gör genom att så långt som möjligt 
inordna kroppen i antingen normativ feminin eller maskulin diskurs. Tjejer som elgitarrister 
inom rock behöver bryta normen och erövra någon annans område. Hon skriver också att det 
finns en studie att killar skattar sin förmåga högre än vad flickor gör trots att flickor oftare har 
högre betyg i musik. Det finns tjejer som har haft hemförhållande där föräldrarna spelar musik 
aktivt, då har de lättare att vara bekväm med att höras samt synas mycket eftersom det är van 
det från tidig ålder. Att killarna framställer normativ maskulinitet via kraftfullt spel och tekniskt 
utförande kontra tjejer som framställer normativ femininitet via att agera för gruppens bästa 
och vara understödjande komplementära gitarrister är något som framkommer. 
 

”Elgitarrens kannotering till maskulinitet finns djupt förankrad i populärmusikaliska 
kontexter och de menar att instrumentet förkroppsligar maskulinitet utifrån 
huvudsakligen två aspekter. För det första med utgångspunkt i att elgitarren har en 
tydlig koppling till teknikområdet, vilket i sig ger en historisk koppling till maskulinitet 
och för det andra att elgitarren förstås som en symbolisk relation för mäns sexualitet 
och för den öppna kraftfulla kroppen” (Borgström, Källen, 2014). 

 
I Utvecklingspsykologi. 3 skriver Hwang & Nilsson (2011) om Lev Vygotskijs teori kring den 
proximala utvecklingszonen, det vill säga en utveckling som ligger steget före men inte alltför 
långt från barnets nuvarande punkt i utvecklingen (Hwang & Nilsson, 2011). De förklarar 
vidare att man som lärare skall låta eleverna möta utmaningar och krav som de klarar av genom 
att anstränga sig eller via stöd och handledning. Barnen får spänna bågen och prova sin förmåga. 
Kraven får inte bli alltför höga utan skall anpassas av en reflekterande och flexibel lärare. 
 
I Towards offering equal learning opportunities for female student in popular music ensemble 
education: relate, respond, and re-do (Ferm Almqvist, 2019) skriver Cecilia Ferm Almqvist 
om fem kvinnliga elgitarristers upplevelser av ensemblespel i gymnasiet. I intervjustudien 
skriver hon att det finns fundamentala aspekter som ensemblepedagogerna behöver ha i 
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bejakande när de undervisar tjejer som spelar elgitarr, de är följande: tjejernas motiv/anledning 
till varför de valt spela elgitarr, deras erfarenhet och syn på att de just saknar förebilder, deras 
många gånger höga ambitioner att vara bäst, relationer till valda spelade genres samt hur det 
kan upplevas att vara ”the second musical sex” vilket jag förstår som att vara brytare av 
könsnormer. 
De här aspekterna ska man jämt ska ha med sig som lärare för att kunna göra en likvärdig 
undervisning enligt Ferm Almqvist (2019). Studien bekräftar att man behöver skapa ett 
tillåtande klimat där det är tillåtet att göra fel, eftersom musiksalen ska vara en plats där man 
lär sig under lektionen, inte där man behöver kunna allt redan innan lektionen. Lektionssalen 
skall vara en glad/positiv plats där man blir inkluderad i lärprocesser. Hon skriver att flickorna 
i hennes studie inte vill göra fel inför ensemblen och därför spelar tyst medan killar då tar större 
risker och inte berörs på samma sätt om de gör misstag offentligt. En informant uttrycker åsikter 
att tjejerna inte känner konkurrens mot varandra men däremot vill visa killarna i klassen att de 
kan. En tjej i hennes studie berättar vidare att hon spelat akustisk gitarr 6 år innan hon började 
med elgitarr bara eftersom hon inte kunde föreställa sig själv spela rocklicks1 på gitarr trots att 
hon tycker om det, hon visste ingen annan tjej som spelade elgitarr. Det framkommer vidare i 
Ferm Almqvists intervjustudie att tjejerna känner att de behöver prestera och ha höga betyg i 
alla ämnen, de behöver också vara sociala under helgen samt umgås med sina vänner medans 
killarna i deras klass inte bryr sig om det i samma utsträckning. Killarna kan sitta och öva 
hemma i sin ensamhet helt dedikerad hela helgen. Tjejerna upplever att om de skulle göra det 
så skulle deras kompisar tycka att de var asociala. Ungefär som: ”har hon inte ett liv?” Ferm 
Almqvist skriver vidare att tjejerna är under influens av dagens resultatorienterade 
individualism inom utbildning. 

3 Metod 
För att uppfylla studiens syfte och i enlighet med det hermeneutiska perspektivet har här valts 
att utföra en kvalitativ intervjustudie. Det innebär en djupdykning i ett begränsat ämnesområde. 
Som i detta fall handlar om fyra elgitarrelevers upplevelser av ensemblespel. 
 
Intervjuandet är genom samtal en kunskapsproduktion som är både social och intersubjektiv 
där intervjuaren samt informanten konstruerar kunskap tillsammans som sedan tolkas. 
I Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale, Brinkmann, 2019) ger Steinar Kvale och Svend 
Brinkmann svar på hur de anser att en god kvalitativ intervju ska genomföras. De föredrar korta 
intervjufrågor med längre utvecklade svar som gärna kan följas upp med följdfrågor för att få 
ut så mycket intressant fakta som möjligt. Sedermera ska en bra intervju vara 
”självkommunicerande” och inte behöva mycket förklaringar samt beskrivningar för att förstås. 
En bra intervju ska helst tolkas under intervjuförloppet och ha fortlöpande verifiering av 
intervjupersonens svar från intervjuaren. 

 
1 Rocklicks är kortare fraser som ofta används vid solospel 
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”Att intervjua är en aktiv process där intervjuare och intervjuperson producerar kunskap 
genom sin relation. Intervjukunskapen produceras i ett samtalsförhållande; den är 
kontextuell, språklig, narrativ och pragmatisk” (Kvale, Brinkmann, 2019). 

 
Kvale har sju steg för en idealiserad kvalitativ intervjuundersökning: 

1. Tematisering av studien. Där formuleras syftet och föreställning om ämnet för 
undersökningen innan den påbörjats. Undersökningens vad och varför bör klargöras 
innan frågan om hur – metoden – ställs. 

2. Planering. Planering av undersökningen utifrån de sju stegen påbörjas innan 
intervjuerna gör det. Planering med beaktande av vilken kunskap som eftersträvas samt 
av de moraliska konsekvenserna av undersökningen. 

3. Intervjuer. Genomförande av intervjuer med ett reflekterande förhållningssätt till den 
eftersökta kunskapen. 

4. Utskrift. Transkriptioner av intervjuerna från talspråk/inspelning till skriftspråk. 
5. Analys som utgår ifrån undersökningens syfte och ämne, på grundval av 

intervjumaterialets karaktär och vilka analysmetoder som är lämpliga för intervjuerna.  
6. Verifiering. Fastställande av intervjuresultatets validitet, reabilitet och 

generaliserbarhet. 
7. Rapportering. Resultatet av undersökningen, dess metoder och etiska aspekter 

rapporteras i en läsbar produkt (Kvale, Brinkmann, 2019). 

3.1 Urval av informanter 
Till studien valdes fyra informanterna utifrån basis av följande grundkriterier: 

• har tidigare erfarenhet av att spela i lärarledd ensemble 
• går i gymnasiets estetiska program med musikinriktning 
• har spelat gitarr minst två år 
• utgör ett representativt urval av såväl kvinnliga som manliga elgitarrelever: för att kunna 

analysera och tolka intervjusvaren i ett genusperspektiv.  

3.2 Kort bakgrund av informanterna 
Jag har intervjuat två kvinnliga samt två manliga gitarrister från gymnasiet i åldrarna 17-18år. 
Informanterna har givits fingerade namn och står nedan i alfabetisk ordning för att underlätta 
för läsaren: 

Barbro  

Hon är 18år, går åk 3 i gymnasiet och har spelat gitarr ca 7 år, med ett uppehåll på två år men 
startade sedan igen. Hon har tagit lektioner i akustisk gitarr men bytte till elgitarr första året på 
gymnasiet. Hon spelar nu båda varianterna men känner sig mest hemma med akustisk gitarr. 
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Hon har spelat i olika ensembler varje år i gymnasiet och spelar just nu i två grupper på skolan, 
tidigare har hon också varit med i gitarrorkestern. 

Gary  

Han är 17år, går åk 2 i gymnasiet och har spelat gitarr ca 6 år, varav de senaste tre åren varit de 
mest seriösa. Han har tagit lektioner i elgitarr under gymnasiet samt på kulturskolan både innan 
och under gymnasiet. Han har spelat i diverse ensembler varje år i gymnasiet och spelar just nu 
i en ensemblegrupp på skolan samt gitarrorkestern. Han spelar också ensemble på kulturskolan 
där de kompar en rockkör. Han har stor spelvana och utmärker sig bland informanterna. Han 
tar nu också lektioner i klassisk gitarr och är väldigt ambitiös. Han lyssnar mycket på rock och 
metal men är nyfiken på andra genrer som klassikt samt jazz. 

Ken  

Han är 17år, går åk 2 i gymnasiet och har spelat gitarr ca 3,5 år. Han har tagit lektioner i elgitarr 
under gymnasiet och innan lärt sig hemma vid digitala hjälpmedel som Youtube. Han har spelat 
i olika ensembler varje år i gymnasiet och spelar just nu i en grupp på skolan samt 
gitarrorkestern. Han lyssnar mycket på progressiv rock/metal och övar mycket hemma. Just nu 
fokuserar han på udda taktarter och gitarrteknik. 

Moa  

Hon är 18år, går åk 3 i gymnasiet och har spelat gitarr ungefär fem år. Hon lärde sig först 
hemma men har tagit lektioner i elgitarr sedan hon startade gymnasiet. Hon spelar nu båda 
varianterna men känner sig mest hemma med elgitarr. Hon har spelat i olika ensembler varje år 
i gymnasiet och spelar just nu i två grupper på skolan. Moa gillar rock och tyngre punk. Även 
hennes föräldrar musicerar. 

3.3 Etik 
Intervjuerna utfördes av mig, den enda som har tillgång till arbetet och dess arbetsmaterial är 
jag. I vetenskapsrådets codex finns det fyra etiska krav som jag har följt vid utförandet av mitt 
arbete. 

De består av: 

1. Informationskravet vilket innebär att jag som forskare ska informera 
uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och 
vilka villkor som gäller för deras deltagande. Vidare berättade jag för mina 
informanter att deltagandet är frivilligt och att de kan dra sig ut när som helst 
om de önskar.  
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"Informerat samtycke innebär att undersökningspersonerna deltar frivilligt i 
projektet och har rätt att dra sig ur när som helst. Dessa principer respekterar 
människors förmåga att fatta beslut och ska se till att deltagarna inte skadas” 
(Kvale, Brinkmann, 2019). 

 
2. Samtyckeskravet vilket innebär att jag som forskare inhämtar 

uppgiftslämnarnas samtycke. Det gjorde jag genom att när informanterna 
tillfrågades om att delta i studien fick de först en muntlig beskrivning av ämnet, 
intervjuernas generella syfte och informerades att de skulle ha konfidentialitet i 
studien vilket innebär att de är anonyma samt figurerar med fiktiva namn. 
Informanterna har signerat blanketter med deras tillåtelse (se bilaga 3).  

3. Konfidentialitetskravet som innebär att jag som forskare ska ge största möjliga 
konfidentialitet åt undersökningens informanter, uppgifter om dem skall 
förvaras på ett sätt så obehöriga inte kan ta del av dem. Jag har alla uppgifter, 
inspelningar och dokument från detta arbete sparat på min hårddisk på ett säkert 
ställe. Jag har också givit informanterna fiktiva namn och varit varsam med vilka 
uppgifter jag delar för deras integritet och att man inte ska kunna lista ut vilka 
de är. 

4. Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlats in om enskilda personer 
endast får användas för forsknings ändamål (Vetenskapsrådet, 2019). 

3.4 Genomförande och bearbetning 
Först klargjordes ”vad” jag önskar söka information från och ”varför”. Det redogörs i syftet 
att jag önskar söka insikt i hur fyra elgitarrister upplever sin roll i ensemble på gymnasieskolans 
estetiska program. Jag har förhoppningen att det kan bredda min egen och andra lärares insikt 
samt utöka förståelsen för elgitarrelever av båda köns olika upplevelser av att spela ensemble 
samt gitarrsolo. Sedan sammanställdes intervjufrågor som jag upplevde relevanta och 
intressanta varpå fyra stycken semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes. Efter det 
kommer jag fram till ”hur” analysen skulle gå till väga. Steinar Kvale har skrivit att man kan 
formulera tusensidorsfrågan på följande sätt: 
 

”Hur bär jag mig åt för att ta reda på vad intervjuerna säger om det jag vill veta?” 
(Kvale, Brinkmann, 2019). 

 
Jag valde att analysera intervjuerna tematiskt i resultatdelen utifrån 8 valda teman: 
 

1. Bekvämlighet 
2. Hur det känns att spela solo 
3. Att pröva nya saker när man spelar solo 
4. Vad kan få dig att spela ännu bättre solo 
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5. Vad kan läraren hjälpa dig/ensemblen med 
6. Attityder och kritik 
7. Att ta musikalisk plats och genus 
8. Spelglädje och den egna viljan 

 
 
Sedan diskuteras och jämförs resultatet med relevant litteratur samt mina egna åsikter i 
diskussionsdelen utifrån syftet och dess övergripande forskningsfråga: 
Hur upplever fyra elgitarrister sina roller i ensemblesituationer på gymnasieskolans estetiska 
program? 
samt dess tre underliggande frågeställningar: 
1. vilka uppfattningar har elgitarrelever angående hur man som lärare kan jobba för en trivsam 
ensemblesituation?  
2. vilka mål har elgitarreleverna generellt med sitt musicerande i ensemblen?  
3. hur ser eleverna på att spela gitarrsolo i ensemble? 
 
Intervjuerna gjordes med semistrukturerade frågor, de var varken helt styrda eller helt öppna. 
Frågor som hade utarbetats inför intervjuerna finns bifogat (se bilaga 1). Intervjuerna 
genomfördes på gymnasieskolans estetiska program i en stad inom Västmanland 2019. Vi var 
antingen i en låst undervisningssal eller i det avskilda pentryt så att dessa intervjuer kunde 
genomföras ostört i lugn och ro. Intervjuerna tog mellan 28min och 60min. Jag spelade in dem 
på ljudinspelaren på min Iphone. Intervjuerna har sedan transkriberats och skrivits ut på papper 
som uppgår till 28 sidor. Transkriptionerna och audio förvaras i min låsta studio samt i en 
hårddisk på ett säkert ställe. 

4 Resultat 
Här följer en summering av vad informanterna berättat utifrån de åtta stycken övergripande 
teman som berörts under intervjuerna. Efter varje tema följer en kort analytisk konklusion. I 
slutet av detta kapitel görs sedan en övergripande sammanfattning av vad som sagts.  

4.1 Bekvämlighet 
 
Barbro: uppskattar när det är ett gott socialt klimat och där hon vet vad hon ska spela och göra 
i förväg. 

När det är trevlig stämning, en bra låt, alla och speciellt jag själv vet vad jag ska göra 
och kan det, ja då är det kul att vara på ensemblen. Jag personligen brukar vilja ha en 
mall för hur jag ska spela och sen hålla mig till den. Men jag vet det är individuellt, 
vissa vill inte ha lika strikt. Men över lag tenderar jag att vilja veta i förväg hur jag 
ska spela. 



 12 

 
Hon blir obekväm när hon inte kan prestera så bra som hon önskar. 

Jag blir obekväm när jag inte kan prestera på den nivån som jag vill och tycker jag 
borde klara. Om man är på olika nivåer, och förväntar sig olika av varandra. 

 
Angående nervositet i ensemblesituationen talar hon om: 

Jaja, det är det, nästan hela tiden mer eller mindre. Det är alltid lite nervöst att spela 
med eller för någon annan eller inför några andra. Är det något nytt man spelar eller 
fler man spelar inför är det alltid mer nervöst. 
 

Gary: upplever att han är mest bekväm i ensemblen när hela gruppen kommer in i ”flow”, när 
det är välrepeterat och bandet har spelat mycket tillsammans. 

När man lirar låtarna och kommer in i ”flowet”, när man har repat det ganska länge 
och man vet att det sitter, så man liksom bara spelar igenom det och har finslipat alla 
detaljer så dom sitter bra, så man bara kan lira låten och när man märker att de här 
delarna som man haft svårt med sitter bra, taktmässigt och så, och alla är samspelta. 
Det är nog då det är bekvämast att spela. 

 
Han blir obekväm när han själv inte förberett sig tillräckligt och inte kan saker han 
har förväntats förbereda. Han nämner vidare att det kan vara osäker stämning när 
man precis börjar spela i en ensemble och inte känner varandra. 

Jamen, dels om man själv inte har gjort sin läxa och inte lärt sig det man skulle ha lärt 
sig då är det ju lite obekvämt och så, man känner sig lite taskig att man inte gjort det 
och dragit sitt strå till stacken. Annars brukar jag inte känna mig så obekväm i 
ensemblespel, det skulle då vara i början då man precis börjar lira i en ny ensemble 
med nya människor, då kan man vara lite obekväm eftersom man inte känner varandra 
än. 

 
Gary upplever inte att andra i ensemblen får det att bli obekvämt men han har tidigare stört sig 
på om någon i en grupp använder sig av härskartekniker. 

Vissa har ju en tendens att göra det obekvämt. Är det någon som har en tendens att 
”vara mycket bättre än en och tala ner till en, då kan man bli obekväm och så.  
 

Han känner sig inte rädd att göra bort sig på ensemblen men förklarar att en viss rädsla att spela 
fel infinner sig vid konsert. 
 

Nä aldrig då, faktiskt, då är man ändå i replokalen och det ska inte framföras just då. 
Men däremot på scenen så kan man ju känna sig ganska rädd att spela fel, så att så i 
sånt fall. När man repar så ska man passa på att göra fel så man inte gör det på scen 
sen. 
 

Ken: upplever ensemblesituationen som allra bäst när bandet är välrepeterat och det är god, 
skämtsam stämning. 

När det låter bra och när vi är glada samt kan skämta runt lite men fortfarande få det 
låta bra. Då låter det oftast bäst. 
 

Han blir obekväm när stämningen är spänd och gruppmedlemmar är sura på varandra eller är 
för kontrollerande och vill alla ska spela perfekt och på det sättet som är tänkt för konserten. 
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När folk är arga på varandra p.g.a. man spelat fel eller skämtat runt lite. Det värsta är 
när man själv har bra läge och de andra har dåligt humör. Ja då tänker man: ”varför 
får jag inte göra det här?” Jag tycker det är roligt att göra det här. Någon annan surar 
eftersom de vill att man ska spela precis som det ska göras på konserten. Men jag 
kanske vill skämta till det lite liksom. 

 
Vidare berättar han att det oftast är medlemmar i gruppen som sänker stämningen och framför 
allt sångare/sångerskor. Han irriterar sig samtidigt på att de inte sjunger ut.  
 

De är väldigt nervösa när det gäller sång, men det är ett väldigt personligt instrument, 
vilket är okej. Men jag skulle säga att de ger inte ut lika mycket energi på repet som 
de borde göra. De sjunger i samma tonart, fast liksom, de sjunger nahanaha naha, 
ingen energi, bara tråkigt och  följer med. Jag blir kanske inte frustrerad, jag blir lite 
milt irriterad, man vill gärna ha lite energi, stämningen går ner. 
 

Moa: upplever att det bekvämligheten hänger mycket på gruppdynamiken och blir bekväm när 
hon kan spela sina delar, bandet kan sitt och att det är ett avslappnat icke dömande, tillåtande, 
accepterande klimat 

Det hänger mycket på hela gruppens dynamik, att det liksom är såhära. Men det tycker 
jag det är bra här, det är ingen som såhär himlar med ögonenen eller så, eller ser trött 
ut när man spelar fel. Det känns ju som att en negativ attityd kan “fucka” för en hel 
ensemble, beror väl vad den kommer ifrån men det känns ju som om en sångare blir 
irriterad eller upprörda över att de inte kan någon grej då blir det såhär kanske 
obekvämt och liksom, att de blir sur, irriterad och uppjagad. 

Hon blir också obekväm i ensemblen när det känns som att de andra inte bryr sig, anstränger 
sig eller ger ifrån sig någon energi. 

När folk blir upprörda, eller om det känns som att folk inte bryr sig. Spelar sitt men 
inte har någon energi, om de typ inte gillar låten. Men jag gillar kanske inte alla låtar 
heller. Men det blir inte bättre om man har dålig inställning. Då blir jag mer obekväm, 
när folk är negativa. 

 
Analytisk konklusion: För att skapa en bekväm atmosfär behövs ett tillåtande accepterande 
klimat. Gary talar om att han trivs bäst när han kommer in i ”flow”. 
Ken och Moa talar om att de blir obekväma när andra bandmedlemmar inte har energi eller 
spelar engagerat på lektionen. Barbro vill veta vad hon ska göra i förväg för att känna sig 
bekväm, detta är ett fenomen som också ger utslag i studien ”Towards offering equal learning 
opportunities for female student in popular music ensemble education: relate, respond, and re-
do” (Ferm Almqvist 2019) där flickorna som spelar elgitarr inte vill göra fel inför ensemblen 
och därför spelar väldigt tyst medan killar tar större risker och inte berörs på samma sätt om de 
gör misstag offentligt. Vidare i min intervju tycker Ken att han blir obekväm när medlemmar i 
ensemblen är för kontrollerande och kräver att han ska ”spela som på den kommande konserten” 
när han vill ha musikalisk frihet att göra roliga infall. Flera av informanterna uppger att den 
första tiden med ensemblen när man inte känner varande kan vara nervös och obekväm. 
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4.2 Hur det känns att spela gitarrsolo 
Barbro: hon anser sig själv vara dålig att improvisera men tycker gitarrsolo är en spännande 
utmaning, både gitarrtekniskt och delen att våga ta plats samt musikaliskt ansvar. Hon betonar 
också lyckan efteråt, när man har presterat. 
 

Det är något av de mer utmanande saker jag gör liksom, när jag spelar gitarr, det syns 
också väldigt mycket vad jag gör och man hör allt såhär när man står i centrum. Det 
är kul men det är också mycket press. Men sen känns det ju jättebra när man har gjort 
det om man har gjort det någorlunda bra. 

 
Gary: Spelglädje är i fokus hos Gary, han tycker biten att improvisera och stå i centrum är 
roligt. 

Det är fantastiskt, man stannar upp och får liksom lägga sina toner, improvisera lite 
och spela till låten på ett vis, ett sätt att uttrycka sig kan man säga. 

Ken: tycker att det är lite pirrigt att spela solo i ensemblen, det är en annan sak att göra det 
hemma med sin egen utrustning i lugn och ro. Han upplever också sig själv som dålig att 
improvisera. 

Ja då är det lite läskigt, när jag sitter hemma går det bra, men i ensemblen är det lite 
värre för speciellt nu också när man har en ”låda” med blues. Jag tänker en låda är 
som att man är lite fast i en låda. Egentligen är man inte det, men i mitt huvud är det 
så. Jag tycker inte det är så kul att spela pentatoniska saker p.g.a att man har spelat det 
så mycket. Jag vill ha något skrivet helst. Jag är inte så bra på att improvisera. Just nu 
är jag lite nervös att spela solo inför folk, skulle jag veta i förväg vad jag ska spela 
vore det lättare. 

 
Han känner att han tar så mycket musikalisk plats som han vill under ensemblen när han spelar 
i bandet, men inte när han spelar solo. Han kan ha svårt att slappna av och spela det han känner 
för, han har också problem att spela rätt styrka av volym. 

Jag upplever inte jag tar tillräckligt med plats under solona, jag vill ha mer plats då 
p.g.a. det är ett solo, men annars tar jag så mkt plats jag behöver. Man behöver inte så 
mycket plats som rytmgitarrist eftersom vi är två. 
 

Moa: upplever att spela solo känns väldigt kravfullt men ser det som kul, positivt och vill göra 
det mer i framtiden. 

Det är ju såklart nervöst men det är ju skitkul. Alltså man får komma över 
scenskräcken bara. Det är något jag skulle behöva mer vana i, men det är roligt. Det 
är väl lite såhär, ofta spelar jag kanske kompgitarr och då är man lite mer en del av 
helheten. Någon gång ibland så har jag fått spela något solo och det har varit kul att 
få vara lite i centrum. Jag vet inte riktigt hur jag ska formulera mig på ett logiskt sätt, 
det är kul men jag skulle vilja ha mer erfarenhet av det typ. 
 

Hon upplever att de inte jobbat speciellt mycket med improvisation i ensemblen men 
de har haft sådana inslag när de hade bluesprojekt. 

Det är sällan vi gör något såhär improviserat, eller improviserade solon. Nu på en låt 
har jag fått improviserat pianosolo vilken om nått kanske är ännu svårare men, nä jag 
vet inte. I ettan hade vi blues-projekt där alla instrument skulle få prova på att spela 
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lite solo. Vi har blivit coachad ganska bra om att spela gitarrsolo, man kanske inte 
behöver ”shredda” iväg sådär utan kan man sjunga melodin så kan det vara bra. Så aa. 

Analytisk konklusion: Alla vill spela solo och ser det som spännande utmaning. Men det är 
också kravfullt. Det finns problem att ta den musikaliska plats man behöver och musiken 
förtjänar, det är en åsikt Ken, Moa och Barbro delar. Gary är en mer erfaren improvisatör och 
har hunnit bekanta sig med att utföra sådana uppgifter och blivit bekväm. 

4.3 Att prova nya saker när man spelar solo 
Barbro: tycker det är jobbigt och kravfullt att testa nya saker om det är andra personer i rummet 

Om jag är själv så kan jag sitta och testa lite men inte om det är någon annan i rummet. 
Då kan det liksom bli lite jobbigt. 

 
Angående om de provat improvisera något med ensemblen säger hon: 

Ja och nej. Vi har fått uppmaningar några gånger att försöka improvisera lite på några 
ställen. Men nä, men alltså det har inte gått så bra, helt enkelt, ehh heh. Jag borde, jag 
har helt enkelt inte övat på att improvisera, så jag borde öva på skalor och att använda 
skalor skulle jag tro. 
 

Gary: upplever att han till och från har lätt för att hitta på nya saker, men att han kan gå tillbaka 
till mekaniska fraser som sitter invanda i fingrarna. 

Det blir så att man lätt går tillbaka till sitt vanliga enkla, snabba ”pentalicks” och så. 
Men jag tycker även det är kul att experimentera. 
 

Han känner av vissa normer inom genres, men verkar hittat ett sätt för honom som känns 
behagligt när han bemöter dem.  

Ja det beror ju på, det finns ju vissa riktlinjer, inom genre och så, men jag brukar inte 
följa det. Jag brukar bara lira det jag vill liksom på mitt spelsätt, det är ju sällan på 
låtar jag brukar lära mig orginalsolot, jag brukar ha det som inspiration och spela något 
eget till för att få fram det liksom. 

 
Ken: uttrycker problem med att hitta sin roll i gruppen och att kunna eller våga spela det han 
själv känner 

Jag är inte jätteblyg, men jag märker att automatiskt går man då till lite lugnare grejer, 
jag vill egentligen kunna spela snabba grejer, inte för att ”öhh kolla vad bra jag är!” 
utan bara för att det är kul att spela och det låter skönt och bäst så. Men man går alltid 
till de lugna grejerna p.g.a. av att man inte vill att andra ska tro att man bara försöker 
visa hur bra man är, sådana saker. Även när jag spelar snabbt kommer det låta konstigt 
men jag skulle vilja göra det. Man tänker sen ”Jag borde spelat såhär eller såhär” jag 
kan ju det. Man ser ju andra spelar sånt, varför kan inte jag också göra sånt. 

Ken är rädd för vad andra ska tycka då han spelar som han själv helst hade velat 
Ja, jag försöker bli bättre att improvisera för det mesta och inte bry sig vad andra 
tänker om mig och mitt gitarrspelande. Jag får, men jag känner att jag inte får 
(mumlande) spela snabbt 

 
Han vill och önskar gärna bryta musikaliska normer, bland annat p.g.a. hans musiksmak 
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Jag är ju ett ”progg-fan”. Jag tycker om att lägga till fula grejer, kromatiska eller lite 
speciella saker. Jag vill kunna gå utanför skalan och inte begränsa mig själv. 
Normer som att man måste spela inom skala eller den pentatoniska boxen och såna 
saker. Spela på ett visst sätt, eller inte få göra ”sweep-picking”. Normer som finns 
men som ingen tänker på. T.ex. du får inte spela snabbt på en lugn del. När jag skriver 
egna grejer bryter jag normerna hela tiden, men när det är en låt som redan finns som 
vi spelar i ensemblen så är det svårare, men jag vill och bryter gärna normerna om det 
är möjligt. 
 

Moa: Upplever det kan vara svårare att spela solo på sitt huvudinstrument eftersom hon ”borde 
kunna det” och känner sig därav nervös. 

Det beror på hur jag känner liksom. Om jag känner någon press på att vara bra på det 
kan det vara lite jobbigare. Men är det såhär: ”kan du spela piano, trummor eller nått 
sånt på den här låten” så kan det bara vara kul eftersom jag inte känner någon press 
på att vara bra. Men på just gitarr så är det liksom kul och testa nya saker, men 
samtidigt ”Okej, nu måste jag göra det här bra eftersom jag är gitarrist”. 
Jag tycker inte det tar bort det roliga, jag tycker fortfarande det är övervägande positivt 
men lite mer nervositet blir det ju av det. 

 

Analytisk konklusion: Alla tycker det är svårt att slappna av och hitta det rätta ”flowet”. 
Tjejerna tycker det kan kännas lite väl kravfullt, de vill inte ha lika stora utmaningar som 
killarna efterfrågar. Moa känner sig nervös eftersom ”hon borde kunna spela solo” då elgitarr 
är hennes huvudinstrument. Ken känner det som att han inte kan eller får spela som han vill, 
han tycker det är jobbigt. Killarna vill bryta spelmässiga normer, tjejerna fokuserade inte så 
mycket på det. Detta är intressant i ett genusperspektiv, killarna är mer nördiga och kan öva 
maniskt hemma i flera timmar per dag för att kunna utföra avancerade fraser eller solon medan 
tjejerna mer lär sig sina läxor och spelar lite låtar hemma ibland. Detta går att relateras till 
maskulinitetens första lag som Yvonne Hirdman skriver om där det förknippas med manlighet 
att ha kontroll, styrka, aktivitet, moraliskt omdöme med exklusiv benägenhet för högre 
tänkande (Hirdman, 2003). Det kan vara därför killarna strävar efter dessa höga avancerade 
mål, medan tjejerna sätter andra inte lika avancerade mål eftersom de inte kan konstruera kvinna 
inom kriterierna att spela ett ylande gitarrsolo då det saknas kvinnliga förebilder. Situationen 
går också att härröra till Ferm Almqvist studie (2019) där tjejerna berättar att de behöver vara 
sociala under helgen och umgås med sina vänner medans killarna i deras klass inte bryr sig om 
det i samma utsträckning. Killarna kan sitta och öva hemma i sin ensamhet helt dedikerad hela 
helgen. Tjejerna upplever att om de skulle göra det så skulle deras kompisar tycka att de var 
asociala. Ungefär som: ”har hon inte ett liv?”. 

4.4 Vad kan få dig spela ännu bättre solo 
 
Barbro: tänker att hon behöver öva mycket på skalor och lära sig från grunden. 
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Gary: tror att om han övar tillräckligt mycket på de diatoniska skalorna så kommer han hitta 
mer intressanta toner och förbättra sitt spel. Sen vill han också få bättre fysisk teknik i båda 
händerna, både vänsterhandens häng och vibrato samt högerhandens ”picking”  

Jag tror det är så att om man skulle lägga ner tiden på att lära sig alla kyrkotonarterna 
så kunde man lära sig lägga till lite mer intressanta toner, och sen liksom bättre 
handteknik över lag liksom. Framför allt högerhanden men även vibratot i 
vänsterhanden, så man får det riktigt riktigt bra. Det är ju en konst det, så man får ett 
sånt riktigt ”Slash”-vibrato. 

 
Han upplever också att han skulle vilja att sina solon satt ihop ännu bättre med bandet. Han vill 
lära sig lyssna mer på de andra medmusikerna och spela melodier som innehåller ackordstoner. 

Ja att lyssna på bandet mer så tror jag och att lägga in snygga arpeggios samt spela 
tightare med bandet, då blir det solos som ändå tillhör bandet. Då blir det coolt och ett 
speciellt sound. 

Ken: känner att han behöver få bättre kännedom om tonernas positionering över 
hela halsen. 

Jag tror jag behöver bli bättre att hitta. Just nu kör vi i tonarten C, 
om jag kunde hitta olika lägen för C-penta. Så jag vet, alla de här tonerna i de här 
lägena kan jag spela. 
 

Moa: upplever att hon övat för lite och att hennes instrumenttekniska kunskaper är allt för små. 
 Ja med improvisation är det bara, grundläggande, nöta skalor bara, nöta nöta nöta. 
 

Analytisk konklusion: De flesta vill lära sig hitta på hela greppbrädan och lära sig höra mer 
spännande toner. Killarna tror att om de kan spela skalorna över hela halsen skulle det bli 
enklare för dem att spela improviserade idéer. Killarna verkar ha tänkt mer på denna fråga än 
tjejerna. Detta är vidare intressant i ett genusperspektiv, jag tolkar det som ett till tecken på att 
tjejerna har svårt att se sig själv som sologitarrister trots att de önskar det. Det krockar med 
deras genusperformace att vara understödjande och hjälpa andra, liknande resultat framgår både 
i både (Borgström Källén, 2014) samt (Ferm Almqvist 2019). 

4.5 Vad läraren kan hjälpa dig/ensemblen med 
Barbro: tycker det vore roligast att spela solo om hon får öva lite i förväg, om hon får lära sig 
vilka toner hon kan använda och hinner lyssna in sig på låten, då skulle det kännas bättre. 

Att öva och få någon sorts förvarning, så man kan tänka lite hur och vilka toner man 
kan använda samt att lyssna lite på låten. Så man inte får den direkt bara: ”Här är låten, 
improvisera” Det tror jag skulle hjälpa väldigt mycket. Kanske att man går igenom 
dels vad man ska använda för skalor, tekniker och kanske också lite typiska grejer 
som kan göra att man kan testa och pröva sig fram lite, så man inte testar första gången 
framför en ensemble.  

 
Gary: upplever att läraren lägger grunden till hela stämningen i ensemblen, sedan ska denne 
också strukturera repetitionen och hjälpa till med svåra passager, gärna ha synpunkter på vad 
man kan förbättra och finslipa. Han tycker läraren är en tillgång att peka ut saker de ska öva på 
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eftersom man som musiker i bandet inte alltid hör var de andra musikerna gör eftersom man är 
så inne i sitt eget spelande. 

Att hjälpa till att strukturera, det är det viktiga utifall man just behöver det. De är ju 
det som kan vara svårt själv, när man är så inne i sitt instrument och det är svårt att 
höra bandet i sin helhet.  
 

Lärarens roll för bekvämligheten tycker han är viktig. Han har haft ensemblelärare som varit 
sur, då har spelglädjen och energin försvunnit ur lektionen. 

Ja! T.ex. om läraren är sur så då kan det lätt bli så, eller om läraren inte är engagerad 
och går ut och inte är med som den ska. Är läraren sur så blir man inte så motiverad, 
man går liksom bara dit istället. Någon gång på musikskolan har läraren bara gått iväg 
men inte på gymnasiet. Då har det vart så att man får spela helt själva. Jag har inget 
emot det så, men då behöver man ju inte ha en ensemblelärare heller. Då är det bättre 
att man för sköta det helt själv. 

 
Ken: vill ha hjälp att lära sig hitta över hela halsen i olika tonarter och modaliteter, men framför 
allt mollpenta, moll- och durskala samt de vanligaste kyrkotonarterna. Han vill lära sig höra 
tonerna därifrån så han inte behöver tänka så hårt när han spelar. Han berättar vidare att han 
hellre lär sig tonförråd än lick’s. För just nu upplever han sig begränsad i sina positioner på 
gitarrhalsen. Dessutom spelar han just nu mycket sökande på bara en sträng. Han vill lära sig 
att ta sig smidigt mellan strängarna. 

Jag vill gärna få hjälp med olika sätt att spela i olika tonarter. Så om jag hör att det är 
C moll eller C dur så vill jag gärna kunna spela den på olika sätt. Så att jag hittar 
frygisk, lydisk och mixolydisk skala, så jag hittar alla dem här. Eller så jag inte ens 
behöver tänka att det är en viss skala, jag vill bara kunna spela noter som passar. 

 
Moa: upplever att läraren är en väldigt viktig förebild som gör stor skillnad. Både som 
ensembleledare och instrumentlärare. Den kan stötta, peppa, anpassa undervisningen till lagom 
nivå samt låta eleven veta när man denne för lite.  

Ja lite olika så, bara att ha nån som såhär både kan peppa och säga ”Ja det här klarar 
du!” och vet vilken nivå de ska anpassa saker på är bra. Att man kan lita på att läraren 
tror på en, det känns tryggt. Men samtidigt att man får veta om man övat dåligt med. 
Min elgitarrlärare hänger aldrig upp sig utan bara såhär, ”okej då fortsätter vi från var 
du är nu” jag känner aldrig mig dömd, han var väl såklart inte glad att jag inte gjort 
det jag skulle men det var ändå aldrig jobbigt att gå till lektionen. Han är bra på att 
vara förstående samtidigt som han liksom försöker få en att satsa lite mer och bli 
bättre. Han är bra att hitta den balansgången för att få mig att öva mer utan att vara 
dömande. 

 
Hon berättar vidare att hon haft lärare som lyckats skapa väldigt accepterande stämning genom 
att berätta vikten att ha överseende mot varandra, vara snälla, att inte döma. Den läraren var 
också duktigt att effektivt avleda negativ energi i gruppen. 
 
Analytisk konklusion: Läraren ska kunna peppa, avvisa negativ energi, vara ärlig och 
framåttänkande. Läraren ska också tillgodose eleven med material så den kan hitta bättre inom 
tonarten på halsen. Denne ska också hjälpa till och strukturera upp repetitionen. Barbro skulle 
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gärna ha möjligheten att förbereda sig innan hon ska spela improviserat solo, till exempel lyssna 
på låten innan, lära sig tonart, skala samt bra fraser och genretypiska moment. 
 

4.6 Attityder och kritik 
Barbro:  Angående kritik av ljudvolym upplever hon att det kan vara jobbigt att spela så det 
hörs utifall hon inte kan låten bra.  

Det skulle kunna vara jobbigt om det är någon låt där jag inte spelar det så bra än, men 
då är det mest att jag känner att det är jobbigt själv. 
 

Angående hur hon föredrar feedback från läraren eller en annan elev svarar hon 
Det hade känts jobbigare att höra det från någon jämnårig. 

 
Hon säger vidare att hon inte skulle ge kritik själv, det är hon inte bekväm med, läraren får sköta 
det. 

 
Gary: upplever att feedback från både lärare och andra ensemblemedlemmar kan vara givande 
men har större respekt för kritiken utifall den kommer från en lärare med ett helhetsperspektiv. 
 

Jag tycker feedback över lag är väldigt bra så. Men är det från en lärare så är det oftast 
lite lättare att ta in, det är ju ändå någon som hör hela helheten, annars är det lätt att 
man liksom kör sin grej när man spelar, man hör liksom inte alla sounds, så. Jag tycker 
det är lättare att ta det på mer allvar om det kommer från en lärare. Men jag tycker 
också det är bra att bandmedlemmar säger till. Typ: ”Om du kan lira såhär istället?” 
eller något sånt.  

 
Ken: Angående hur han föredrar feedback från läraren eller en annan elev svarar han 

Hellre att man nästan är sträng på det, man vill ju inte förstöra nöjet av att spela 
ensemble genom att vara arg, men samtidigt tycker jag att utifall något inte är rätt, att 
det inte är tajt eller låter tillräckligt bra då är det bättre att säga det. 
Säg inte ”Det låter okej, men ni behöver fräscha upp det lite” 
Säg typ som det är: ”Det här låter inte bra, vi måste verkligen få till det här!” det får 
mer effekt och hjälper mer. Man kanske blir lite ledsen första gången men hellre det, 
att man är ledsen lite temporärt än att man gör fel konsekvent. 

 
Angående hur det känns att få kritik från andra bandmedlemmar eller läraren svarar han att han 
tar det mer seriöst om det kommer från läraren 

Jag vill vara bra att ta kritik, jag är inte världens bästa på det men jag är inte heller 
jättedålig på det. Jag får lite tryck på hjärtat, men oj, då man vet man har gjort fel. Så 
blir man lite rädd ett tag. Men det finns en skillnad, när en lärare säger till så är det 
oftast lite värre, men det känns oftast lite såhär, ja om en lärare säger till så lär jag 
”Step up my game”. Om en elev säger det så tar jag det lite mindre seriöst, jag tar det 
fortfarande seriöst, men lite mindre seriöst. 
 

Moa: tycker det är bäst när läraren ger kritik. 
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Men sen beror det ju såklart på hur kritiken levereras men generellt är läraren mycket 
skönare. Även fast jag inte känner jag har något problem att få kritik av en 
klasskompis i ensemblen så länge kritiken är konstruktiv. Men vissa tillfällen kan det 
och har det varit jobbigt att få kritik från elever. Lärarna kan mer sätta fingret på vad 
det är, de vet mer hur de ska säga det och vad som är problemet.  Om jag känner mig 
jätteosäker och någon kommer och säger, “men du! den går inte så, den går såhär”, ja, 
okej, du har rätt, men det känns lite såhär då ”åh det här är för svårt för mig och de 
andra märker av det”. 

 
Angående hur hon tycker läraren ska framföra feedback om ljudvolym så tycker hon man kan 
motivera den med en liten förklaring, så känns det inte som att läraren bara står och domderar. 

Kanske typ “Sänk eftersom då hörs inte det, eller det här” 
Eller “sångarna har svårt att höra pianot” 

 
Analytisk konklusion: Samtliga informanter upplever att de vill ha en rak och tydlig lärares 
feedback. De tar helst kritik från läraren än andra i gruppen. Läraren kan gärna komma med en 
förklaring om den ber någon att sänka volymen, men de vill inte ha förskönade tillsägningar, 
utan vill ha feedback rakt och direkt så de kan utvecklas och gå vidare. Spelar eleven för svagt 
kan det eventuellt bero på att denne inte kan musiken tillräckligt bra för att vara bekväm att 
höja volymen. 

4.7 Att ta musikalisk plats och genus 
Barbro:  

Det känns som att killar mer vill vara i centrum och få den uppmärksamheten än tjejer 
gör. De vill liksom visa vad de kan på något sätt känner jag. Det har väl lite grann 
med förväntningar att göra. Alla kända gitarrister genom tiderna har ju i princip varit 
killar. Det kanske skapar andra förebilder och förväntningar. Generellt tror jag att 
killar tar mer plats, och så är det ju i alla avseenden liksom, att killar tar mer plats 
socialt. Då går väl det också in i när man spelar gitarr. 

 
Hon blir mer inspirerad av att se en annan tjej spela 

Ja! Jag skulle inte förvänta mig det. Man får se, att ”wow det går faktiskt att bli så 
bra!” Som tjej så ser man killar som spelar gitarr överallt, med gitarrer liksom. 
Jag har inte ens hört talas om en kvinnlig gitarrlärare och då blir det liksom, ah men 
om det inte finns några kvinnor som spelar gitarr, då blir det lite automatiskt att man 
tänker att man inte kan bli gitarrist som tjej på något sätt, lite undermedvetet så. Det 
är ju inget man tänker aktivt, men lite undermedvetet. 
 

Hur tjejer tänker angående sitt gitarrspelande 
Det känns som att det inte skulle vara så mycket konkurrens mellan varandra, utan 
mest viljan att visa alla andra att de kan spela, det får jag känslan av, att tjejerna tänker 
så. De vill nog inte show off på det sättet, utan mer visa omvärlden att de kan. 
 

Gary: upplever viss skillnad mellan tjejer och killar spelmässigt. 
Ja, nu har jag bara spelat med killar som spelar elgitarr här på skolan. Men så vad jag 
har märkt så är det ingen speciell skillnad. Förr har jag spelat lite med en tjej, kanske 
då att man tar för sig lite mer som kille, men åt andra sidan så var hon från början 
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pianist, så jag tänker att det kanske har med saken att göra. Hon spelade inte sitt 
huvudinstrument. 

 
Angående hur mycket plats tjejer tar jämfört med killar säger han 

Ah, det är väldigt svårt att svara på, det är väldigt individuellt, upp till person tror jag. 
Det finns vissa som tar väldigt mycket plats och vissa som tar väldigt lite plats. 
 

Ken: Angående tjejer som spelar gitarr säger han 
Det är nog hur de håller gitarren, eftersom tjejer oftast och naturligt har mindre händer. 
Sen märker man ju oftast att de inte använder lillfingret lika mycket, de använder 
oftast tre stycken fingrar. En sån där grej, det låter fortfarande bra, men man ser att 
det är en mindre hand. De kan fortfarande göra lika mycket som en kille. 

Han upplever inte att tjejerna på skolan spelar riktigt samma sorts musik som killarna  
Nä, men det kan dom göra, men i det här fallet på denna skola gör de inte det. 
Vi har tre tjejer som spelar gitarr på skolan som huvudinstrument, de spelar vanligtvis 
ganska pop/rock, du vet såna ensemblegenres ungefär. 

 
Han förklarar vidare att tjejerna spelar en mjukare musik och med ett mjukare uttryck på 
gitarren med mindre distortion samt volym. Han tror det har med normer och att tjejer är lite 
mer ”hänsynstänkade” än killar. 
 

Oja! De spelar mjukare än vad vi gör (Ken o hans kompisar). 
Men oftast cleant och utifall det är dist så är det inte någon high gain utan ganska lite. 
Killar spelar nog starkare både fysiskt och i volym. Jag tror nog bara killar i deras 
natur är lite mer vilda, beror på vilka tjejer och killar såklart, men oftast är killar lite 
mindre, jag vill inte säga respektfull, men lite mindre hänsynstänkande. Bara naturligt 
så. 
 

Han berättar vidare att han tror att tjejerna också vill spela gitarrsolo, men att de inte har lagt 
ner lika mycket tid att öva som han, Gary och Anton. Tjejerna är inte fullt lika dedikerade till 
sitt gitarrspelande enligt honom. 

Det finns ju jättebra tjejer som spelar solo, Nita Strauss (Alice Coopers gitarrist) och 
de personerna, men dom är ju inte många. Men inga på den här skolan som gör det så 
ofta. Ja, jag tror tjejerna vill spela solo, fast det har ju också med vad heter det, 
kapabilitet att göra. Jag vill inte låta så, de är ju inte dåliga, men de spelar liksom inte 
”Shredsolonivå2” 
(J) Har de inte lagt ner lika mycket tid på att spela som ni? 
(K) Exakt 

 
Moa: upplever att gitarr inte längre är lika mansdominerat instrument och förtydligar hennes 
syn på hur viktigt andra kvinnliga förebilder är för tjejer. 
 

Det är många tjejer som spelar gitarr här. Båda mina föräldrar gick här på denna skola. 
På deras tid så sjöng tjejerna alternativt spelade tvärflöjt eller piano, killarna spelade 

 
2 Shredsolo är ett gitarrsolo med mycket information, ekvilibristiskt, utmanande och avancerat som ofta 
förknippas med speciella gitarrtekniska moment som tapping, snabba skalrusningar, arpeggios samt sofistikerat 
användande av svajarm och övertoner. 
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typ gitarr. Men nu tror jag det är mer blandat, i alla fall i trean detta år. Jag tror det 
kommer mer kvinnliga förebilder och jag tror det är jävligt viktigt. Det är klart jag kan 
ha manliga gitarrister som förebilder och det har jag ju, men samtidigt såhära, det 
betyder mycket att se andra brudar spela gitarr och vara grymma på det. Så gott som 
alla mina musikaliska förebilder är ju men. Men asså på nått sätt blir det så att jag jag 
kan se mig själv i en brud som spelar gitarr eftersom det är skönt att se folk och att det 
är möjligt. Det är också skönt att se folk när såhär de inte blir representanter för sitt 
kön. För ofta blir det såhär ”kolla den här tjejer kan spela gitarr” det betyder att tjejer 
kan spela gitarr, eller tvärt om ”hon spelar dåligt, det betyder att tjejer inte kan spela 
gitarr”. Det är bra att om de bara kan vara musiker som alla andra, det tilltalar mig, 
ännu mer än om jag ser snubbar spela. 

 
Hon berättar vidare att hon tycker många är stöttande och uppmuntrande till hennes 
gitarrspelande, folk blir t.ex inte förvånad om hon går till en musikaffär och vill snacka elgitarr. 
Hon berättar också att hon tror att det är mer killar inom rock eftersom det både är fler sådana 
som spelar och lyssnar på det. Men att det kommer fler och fler tjejer. De accepteras mer som 
jämlikar med killar nu än tidigare.  
 

Jag såg en dokumentär om Joan Jett nyligen, förut kastade de batterier och tomater på 
henne. Nu är hon med i Rock ’n roll Hall of fame. 

 
Moas syn på killar och tjejers platstagande som gitarrister i ensemble 

 Jag upplever att, generellt så är grabbarna mer självsäkra i sitt spelande, eller på att 
låtsas att vara det. Så jag tror inte det beror på skolan i sig, utan bredare normer än så. 
Amen att vad gäller just gitarr, så känns det som att grabbarna äger scenen på ett annat 
sätt och det är ju eftersträvansvärt. Det är inte att jag tycker det är något negativt, men 
det är så bland gitarristerna här på skolan att det nog hänger på scenvana och allmän 
såhär självsäkerhet eller att då i alla fall se självsäker ut. 

 
Moa känner att hon tar den platsen och funktionen hon behöver 

Ja ehh, jag tycker det. Jag gillar att spela i grupp. Det bästa för mig är att anpassa mig 
för gruppen låten och vad som krävs. Jag är mer fokuserad på helheten och om 
helheten kräver att jag tar ett steg tillbaka eller om jag ska ta ett steg fram och spela 
solo så gör jag det. Jag vill säga att jag tar så mycket plats som jag tycker är rimligt. 
Men att de inte finns någon konstant. Det beror på ensemblens nivå och ambition.  

 
Moa trivs på skolan och i dess klimat. Hon tycker inte det finns några större genusrelaterade 
problem på estetiska profilen 

Jag tror dom normer som faktiskt blir ett hinder är sånt jag har med mig från utanför 
skolan, jag tycker inte det finns så mycket normer här. Antingen är det jag som 
omedvetet uppehåller dem eller så har den här skolan klarat sig ganska bra.  

Analytisk konklusion: Killar vill hävda sig mer och spela snabba avancerade saker på 
”Shredsolonivå”. Moa och Barbro upplever att de behövs fler kvinnliga förebilder, någon som 
tjejer kan känna igen sig i. Ken tror tjejer är mer hänsynstänkande än killar och upplever att de 
spelar med ett mjukare uttryck och sound. Barbro berättar att det inte är så mycket konkurrens 
mellan tjejerna utan att de mer vill visa omvärlden att de också kan, detta överensstämmer med 
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åsikter från Ferm Almqvist (2019) där en informant uttrycker åsikter att tjejerna inte känner 
konkurrens mot varandra men däremot vill visa killarna i klassen att de kan. 

4.8 Spelglädje och den egna viljan 
Barbro: Tycker det roligaste med att spela gitarr är tillfredställelsen när hon kan något riktigt 
djupgående. 

Jag vet inte riktigt. Det är väl när jag känner att jag lärt mej något så jag kan det riktigt 
bra då jag spelar igenom det. Då får man nån såhär bra känsla, det är det bästa när 
man äntligen har lärt sig något.  
 

Hon tycker rock är den roligaste och mest givande genren att spela i ensemble. Hon ser det som 
mer utmanande än andra genres de provat. 

Rock hehe, det är det roligaste, i alla fall av det vi kört hittills. Det känns som man får 
uttrycka sig mycket mer i den genren, generellt. När det är pop såhär så är det liksom 
ganska enkla grejer, jag tycker det är roligare när det är mer utmanande och så är det 
ganska mycket samma sak hela tiden i pop. Det kan det väl vara i rock med, men ändå. 
Så, ja man får ju också i rocklåtar speciellt som gitarrist spela gitarrsolo. 

 
Barbro känner sig nöjd med den platsen hon tar i ensemble, hon vill inte synas och höras allt 
för mycket 

Ja lite lagom plats sådär. Jag skulle vilja kunna vara mer självständig på gitarr också, 
att inte behöva få lika mycket introduktioner.  
 

Gary: tycker att framförallt rockmusik är roligast att spela men är också nyfiken på andra 
musikstilar. 

Jag tycker att pop och rock är det roligaste att spela på ensemblen, framför allt då 
hårdrock. Men jag tycker även om att spela lite klassisk gitarr också, men att få prova 
på spela jazz hade jag också velat, det hade varit väldigt roligt, men det har jag inte 
provat än. Nu spelar vi i pop/rockband och på kulturskolan kompar jag en kör, det är 
också roligt. En ny konstellation att lira i som ändå är rolig. Man får pröva på nya 
situationer och stilar. 

  
Han berättar vidare att han inte känner sig begränsad och är bekväm med sitt platstagande i 
ensemblerna samt vågar spela på det sättet han önskar. 
 

Till och med ibland, om jag känner att jag spelar lite ”lite” på en låt brukar jag föreslå 
att vi kan lägga till ett solo eller så, så det blir lite roligare att lira om det inte är så att 
det typiskt är en sån låt som inte ska ha gitarrsolo. Men då brukar man ju inte ge det 
förslaget heller. Man vill ju ha en viss känsla i vissa låtar och då kanske inte gitarrsolo 
alltid är det bästa liksom, men det är ju sällan ett gitarrsolo är dåligt! 
Hmmm, men kanske där på ”Gasoline – lille du” du vet där på sista bluessolot i slutet, 
det är rätt sunkigt solo ändå, spelar liksom blues på vals. 
(J) Aha haha, den lär jag lyssna på 
(G) Ja gör det! 
 

Ken: Angående låtvalen i ensemble så tycker han 
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Nä det är ingen fara vilken stil eller om den har eller inte har gitarrsolo så länge låten 
är rolig att spela. Förut hade vi en låt som var fyra ackord rätt igenom hela låten, 
gitarren spelade bara under refrängen, så enda gången vi spelade var bara då och 
annars gjorde vi ingenting. Den var riktigt tråkig, men tack och lov spelade vi aldrig 
den live! Jag tycker låtarna i ensemble är mer vänliga och inte så hårda. Typ Wind of 
change - Scopions, I Wish med Stevie Wonder. Det är ofta ganska poppiga, glada och 
vänliga låtar. 

 
Angående när det känns lättast eller roligast att spela säger han 

Lättast känns det hemma, roligast är det på scen. Hemma känns det som man kan allt, 
men när man är i skolan och inte spelar på sina egna grejer är man inte lika bekväm, 
med en lånad gitarr. Det är lättast när det låter bra! 
 

Moa: upplever att det kanske inte är instrumentet gitarr som är viktigast för henne, utan att få 
vara med och skapa musik, sedan är det mycket elgitarr i den musiken hon gillar. 

 För mig har det kanske inte varit instrumentet i sig. Mer att få spela musik allmänt 
så. Nu har jag väl fastnat mer och mer för elgitarr. Den musiken jag lyssnar på nu 
använder elgitarr. Jag lyssnar ju på mer åt ”rockhållet” och tyngre punk mycket. 

Allra roligast blir det när de spelar en låt som hon diggar.  
 
Analytisk konklusion: Det behövs en positiv lärare, låtar som är inom den proximala 
utvecklingszonen, alltså ej för svåra eller för lätta. Rock anses roligast att spela eftersom att där 
händer olika roliga stimulerande musikaliska delar som är kul för gitarrister. Pop anses vara 
mer lika hela tiden. 

4.9 Sammanfattning av resultatet 
För att skapa en bekväm atmosfär behövs ett accepterande, tillåtande klimat. Gary talar om att 
han trivs bäst när han kommer in i ”flow”. Ken och Moa talar om att de blir obekväma när andra 
bandmedlemmar inte har energi eller spelar engagerat på lektionen. Barbro vill veta vad hon 
ska göra i förväg för att känna sig bekväm. Ken tycker vidare att han blir obekväm när 
medlemmar i ensemblen är för kontrollerande och kräver att han ska ”spela som på den 
kommande konserten” när han vill ha musikalisk frihet att göra roliga infall. Flera av 
informanterna uppger att den första tiden med ensemblen när man inte känner varande kan vara 
nervös och obekväm. Alla informanterna är positiva till, och vill spela solo, de ser det som en 
spännande utmaning, men det är också kravfyllt. Det finns problem med att ta den musikaliska 
plats man behöver och musiken förtjänar, det är en åsikt Ken, Moa och Barbro delar. 
 
Tjejerna uttrycker att de inte vill ha lika stora utmaningar som killarna. Moa känner sig nervös 
eftersom ”hon borde kunna spela solo” då elgitarr är hennes huvudinstrument. Ken känner det 
som att han inte kan eller får spela som han vill, han tycker det är jobbigt och kämpar mycket 
med de tankarna. Ken vill och önskar att ta mer plats än vad han gör just nu. Killarna vill bryta 
spelmässiga normer, tjejer fokuserade inte så mycket på det. Angående vad eleverna tror skulle 
hjälpa dem spela bättre solo så anser de flesta att öva skalor är det sättet de ska göra det på, 
killarna utvecklar svaret vidare och talar om att de vill lära sig hitta över hela greppbrädan samt 
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lära sig höra mer spännande toner. Killarna tror att om de kan spela skalorna över hela halsen 
skulle det bli enklare för dem att spela improviserade idéer. Killarna verkar ha tänkt mer på 
denna fråga än tjejerna. 
 
Det eleverna efterfrågar av läraren är att denne ska kunna peppa, avvisa negativ energi, vara 
ärlig och direkt med sin feedback. Barbro tänker att läraren kanske kan hjälpa till med 
förberedelser innan man spelar solo, hon skulle gärna ha möjligheten att förbereda sig på att 
spela improviserat solo, till exempel lyssna på låten innan, lära sig tonart, skala samt bra fraser 
och genretypiska trick. Gary efterfrågar att läraren tydligt hjälper till att strukturera upp 
repetitionen. 
 
Angående feedback så upplever samtliga informanter att de vill ha en rak och tydlig lärares 
åsikter. De tar helst kritik från läraren än andra medlemmar i gruppen. Läraren kan gärna 
komma med en förklaring om denne ber någon att sänka volymen, men de vill inte ha 
förskönade tillsägningar, utan vill höra feedbacken rakt och direkt så de kan utvecklas för att 
sedan gå vidare. Men spelar eleven för svagt kan det eventuellt bero på att denne inte kan 
musiken tillräckligt bra för att vara bekväm att höja volymen. 
 
Elevernas syn på genus samklingar ganska mycket. Killar vill hävda sig mer och spela snabba 
avancerade saker på ”shredsolonivå” medan tjejerna ser mer till gruppens helhetsbehov. Ken 
tror tjejer är mer hänsynstänkande än killar och upplever att de spelar med ett mjukare uttryck 
samt sound. Moa och Barbro upplever att de behövs fler kvinnliga förebilder, några som tjejer 
kan känna igen sig i. 
 
Angående genres och spelglädje så behövs en positiv lärare samt låtar som är inom den 
proximala utvecklingszonen, alltså ej för svåra eller för lätta. Rock anses vara den roligaste 
genren att spela, eftersom där händer det olika roliga stimulerande musikaliska delar som är kul 
för gitarrister. Barbro berättar att pop är mer lika hela tiden. 

5 Diskussion 
I detta avsnitt kommer först syftet återupprepas, forskningsfrågan och de underliggande 
frågeställningarna besvaras genom resultatet från intervjuerna för att därigenom uppfylla 
studiens syfte. Resultatet kommer inom diskussionen också jämföras och relateras till andra 
studier, studielitteratur och min egen syn på det hela som hermeneutiker samt delvis i 
genusperspektiv. 
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5.1 Återupprepning av syftet 
Syftet med studien är att utforska, analysera och beskriva elgitarrelevers upplevelser av att spela 
gitarrsolo samt ensemblespel på gymnasiets estetiska program, med den övergripande 
forskningsfrågan: hur upplever fyra elgitarrister sina roller i ensemblesituationer på 
gymnasieskolans estetiska program? och de tre underliggande frågeställningar: 
 

1. vilka uppfattningar har elgitarrelever angående hur man som lärare kan jobba för en 
trivsam ensemblesituation? 

2. vilka mål har elgitarreleverna generellt med sitt musicerande i ensemblen? 
3. hur ser eleverna på att spela gitarrsolo i ensemble?  

5.1.1 Hur läraren kan jobba vidare för en trivsam ensemblesituation 

För att skapa en bekväm atmosfär behövs ett tillåtande accepterande klimat. De önskar en 
uppmuntrande positiv lärare som har kapabiliteten att avvisa negativ energi om den infinner sig 
i gruppen. Läraren ska också vara direkt, tydlig samt ärlig med sin feedback. Detta stöds också 
av Leif Johansson i Ensembleledning: ledarskap i mindre musikgrupper där han förtydligar 
meningen att vi som ensembleledare på ett professionellt sätt ska kunna skapa ett positivt och 
kreativt arbetsklimat (Johansson, 2011). En annan av lärarens egenskaper eleverna efterfrågar 
är också att vara till hjälp och strukturera upp repetitionen. Gary talar vidare om att han trivs 
bäst när han kommer in i ”flow” vilket jag upplever går hand i hand med när man som band 
börjar känna sig bekväm med musiken i helhet samt med varandra i gruppen. Denna åsikten 
stöds också av Leif Johansson som skriver att ett stödjande klimat är fundamentalt för att 
eleverna ska känna sig trygg och i och med det kan släppa på försvarsattityder och använda en 
större del av sin personlighet i sitt arbete (Johansson, 2011). 
 
Efter att slutfört denna studie har många tankar väckts hur jag skulle kunna göra på annat vis i 
min egen praktik som elgitarr- och ensemblepedagog. Informanterna uppger till exempel 
samtliga att de blir obekväma när andra elever inte anstränger sig. Jag tolkar det som ett område 
de har svårt att hantera där läraren förväntas göra ett ingripande. Jag tror man behöver vara 
observant där, att inte tolerera att någon drar ner energin för ensemblen och samtidigt försöka 
jobba meningsskapande samt kritiskt undersöka varför personen inte anstränger sig. Är 
eleverna inte vana eller bekväma att ge eller ta kritik från varandra på ett konstruktivt sätt så 
jag upplever att främst läraren måste ta kommando i dessa moment. 
 
Flera av informanterna uppger att den första tiden med ensemblen kan vara nervös och 
obekväm. Moa uppger till exempel att hon tycker det känns jobbigt om de andra i ensemblen 
märker att hon inte hänger med. Det blir pinsamt om man ska traggla med delar så resten i 
ensemblen får stå och vänta. Men samtidigt är det en balansgång, Ken uppger till exempel att 
de under ensemblen spelat en väldigt tråkig låt med fyra ackord som bara gick runt hela tiden  
och där det endast var gitarr under refrängen, den stimulerade inte honom, den var på alldeles 
för låg nivå spelmässigt.   
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I starten av en ny ensemble när musikerna inte känner varandra så väl tolkar jag som en period 
där man som lärare har stort ansvar. Man ska då jobba extra för att sätta ett positivt klimat där 
alla känner sig sedda och har en funktion, vidare ska man spela något ganska överkomligt och 
inte allt för avancerat så samtliga medlemmar i ensemblen känner att de kan spela bra. Jag 
upplever sedermera att man som ensembleledare behöver jobba för att hitta ensemblens 
proximala utvecklingszon, alltså att spela något som är utmanande men ändå inte för svårt.  
Detta går i linje med vad Hwang & Nilsson (2011) skriver om Lev Vygotskijs teorier. 
 
Jag upplever att det krävs ansträngning och lyhördhet som lärare att hitta den proximala 
utvecklingszonen i en grupp eftersom medlemmarna i ensemblen aldrig är lika bra att spela och 
har samma erfarenheter. Detta är ett ämne som Anna Backman Bister också går in mer på djupet 
inom, hon skriver om svårigheter att musicera i grupp när medlemmarna besitter olika mycket 
förkunskaper samt förutsättningar. Hon beskriver att organiserad undervisning som uppmuntrar 
till elevinitierat kamratlärande kan vara jättebra (Backman Bister, 2014). I min situation kan 
kamratlärande vara behjälpligt om det till exempel är två gitarrister i bandet och den som 
greppar musiken snabbast sedan kan hjälpa sin kompis att lära sig det utifall jag som lärare är 
upptagen med att hjälpa en annan ensemblemedlem. Backman Bister beskriver också vikten av 
individanpassning inom undervisning i ensemble samt hur fundamentalt det är att inta ett 
dialogiskt förhållningssätt gentemot eleverna för att bygga upp en gemenskap i klassrummet 
baserat på ömsesidigt lärande (Backman Bister, 2014). 
 
Jag anser att ensembleledaren ska vara tydlig, ta fram tänkbar musik i rätt nivå, med utförliga 
skisser som innehåller korrekta noter samt tabulatur för att undvika så mycket extra arbete som 
möjligt. Min åsikt är att läraren dessutom ska vara lyhörd för vad ensemblen tycker är roligt att 
spela och blir glad av för att tillföra meningsskapande. En intressant aspekt jag förvånades lite 
över var att samtliga informanter sa att rock och hårdrock var det helt klart roligaste att spela 
på ensemblen. Det är kanske inte så förvånande nu i efterhand när jag reflekterat över det. Rock 
är en musik där elgitarr nog har den mest centrala rollen av alla genres och då gör det ganska 
förståeligt att elgitarristerna i studien tycker att den är rolig och utmanande eftersom de gör 
många musikaliskt viktiga moment för musiken på sitt eget instrument. De har alltså ansvar och 
får känna syfte samt tillhörighet. Det uttalades också negativa åsikter om popmusik från Barbro 
då hon tyckte det var likadant hela tiden och inte stimulerade henne spelmässigt. Det kan jag 
själv känna igen mig ifrån tillfällen då jag kompat popartister med nya väldigt producerade låtar 
där man spelar något ytterst monotont och tråkigt större delen av tiden. Man känner att man 
inte fyller någon viktig funktion, jag har då personligen upplevt att jag tycker musiken är tråkig 
samt att jag själv skulle packat ner gitarren för att gå därifrån om det inte var så att jag fick 
ersättning för att vara där. Det är inte någon känsla jag vill mina elever i ensemblen ska ha. Men 
jag menar inte att popmusik eller ny musik över lag är något jag inte skulle spela i ensemblen. 
Jag upplever att oavsett vilken musikstil man väljer att spela i ensemblen så behöver den 
anpassas för instrumenten som används och som lärare behöver man se till att samtliga 
deltagande kan ha en funktion samt något roligt att spela, annars har inte 
ensembleundervisningen något meningsskapande för eleven. 
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5.1.2 Elgitarrelevernas mål med sitt musicerande i ensemblen 

Det är genomgående att samtliga fyra informanter vill ha en tydlig funktion och vara viktig för 
ensemblen. Alla vill också spela gitarrsolo och ser det som en rolig samt stimulerande utmaning. 
Men de har alla lite olika syn på det. Samtliga informanter uppger liknande åsikter kring att 
tjejerna på skolan spelar en mjukare musik än killarna. De använder också ett mjukare uttryck 
på gitarren med mindre distorsion och volym. Deras åsikter samstämmer med vad Ken uppger 
i sin intervju:  

”Oftast är killar lite mindre, jag vill inte säga respektfull, men lite mindre 
hänsynstänkande, bara naturligt”. 
 

Både Moa och Barbro förklarar om sin roll i gruppen att de fokuserar mer på helheten och att 
de tar så mycket plats de känner är rimligt medan killarna däremot har en lite annan ingång på 
ensemblespel. Killarna önskar att hävda sig och spela utmanande instrumenttekniska moment 
samt vara i centrum. Tjejerna uppger båda två att de saknar och efterfrågar kvinnliga förebilder 
och gitarrhjältar så de har en kvinna att identifiera sig med. För att kunna tänka:  

”Detta skulle jag också kunna göra, wow det går faktiskt att bli så bra!”. 
 

Detta framgår också i Cecilia Ferm Almqvist (2019) intervjustudie där hon skriver att det finns 
fundamentala aspekter som ensemblepedagogerna behöver ha i bejakande när de undervisar 
tjejer som spelar elgitarr. De är följande: tjejernas motiv/anledning till varför de valt spela 
elgitarr, deras erfarenhet och syn på att de just saknar förebilder, deras många gånger höga 
ambitioner att vara bäst, relationer till valda spelade genres, samt hur det kan upplevas att vara 
”the second musical sex” vilket jag förstår som att vara brytare av könsnormer som osynlighet 
och kravet att ta musikalisk plats. De sakerna ska man som lärare jämt ha med sig för att kunna 
utföra en likvärdig undervisning enligt henne och jag instämmer med det. 
 
Som lärare kan man på vissa sätt skapa plats, jag upplever att det kan behövas i de lägen eleven 
själv är obekvämt att ta den plats man behöver som elgitarrist, uppgifter och musikaliskt ansvar 
lär fördelas jämlikt inom ensemblen för att man sedan som lärare kan reflektera hur arbetet 
fortlöpt och om man ska anpassa undervisningen ännu mer. Läraren behöver ge lika mycket 
fokus till alla elever i ensemblen och uppmuntra tjejer att vara mer nördiga samt ”insnöade”, 
det behövs för att man ska kunna bli väldigt bra på sitt instrument/hantverk. Det framkommer 
vidare i Ferm Almqvists intervjustudie att tjejerna där känner att de behöver prestera och ha 
höga betyg i alla ämnen, de behöver också vara sociala under helgen samt umgås med sina 
vänner medans killarna i deras klass inte bryr sig om det i samma utsträckning. Killarna kan 
sitta och öva hemma i sin ensamhet helt dedikerad hela helgen. Tjejerna upplever att om de 
skulle göra det så skulle deras kompisar tycka att de var asociala. Ungefär som: ”har hon inte 
ett liv?” Ferm Almqvist skriver vidare att tjejerna är under influens av dagens 
resultatorienterade individualism inom utbildning. 
 
Ferm Almqvists (2019) studie bekräftar vidare att man behöver skapa ett tillåtande klimat där 
det är tillåtet att göra fel, eftersom musiksalen ska vara en plats där man lär sig under lektionen, 
inte där man behöver kunna allt redan innan lektionen. Killar och tjejer bör ges jämlika 



 29 

förutsättningar och har något problem att ta musikalisk plats får man som lärare försöka gå in 
och behjälpa situationen. Man måste hantera kritiskt mot traditionella genusroller och försöka 
vara behjälplig trots att flickor saknar kvinnliga förebilder inom rockgenren. Lektionssalen 
skall vara en glad/positiv plats där man blir inkluderad i lärprocesser. En tjej i hennes studie 
berättar vidare att hon spelat akustisk gitarr 6 år innan hon började med elgitarr bara eftersom 
hon inte kunde föreställa sig själv spela rocklicks på gitarr trots att hon tycker om det, hon visste 
ingen annan tjej som spelade elgitarr (Ferm Almqvist, 2019). 
 
Jag upplever att de flesta av Ferm Almqvists slutsatser i sin intervjustudie samklingar med min. 
Efter min studie har jag fått ökad förståelse för hur viktigt tjejer upplever att samkönade 
förebilder är. Jag försöker sätta mig in i hur det skulle kännas för mig att spela elgitarr om det 
genom tiderna varit en kvinnlig aktivitet och alla elgitarrister i kända band var kvinnor, skulle 
jag ha spelat det då? och skulle jag ha varit lika intresserad att spela om det fanns mycket normer 
om gitarrspel som typiskt kvinnligt? den frågan får jag väldigt svårt att svara på. Jag har tidigare 
tänkt att tjejer väl lik gärna som killar skulle kunna inspireras av Yngwie Malmsteen eller Gary 
Moore och identifiera sig med dem som tusentals andra gitarrister gjort genom tiderna. Men det 
finns ett stort hinder att identifiera sig med en människa av annat kön. Båda Barbro och Moa 
talar om att de känner sig mycket mer inspirerade om de ser en kvinna utföra musikaliska 
moment på sin gitarr, då känner tjejerna att det är möjligt att bli som henne. Vidare känner jag 
att momentet gitarrsolo är extra problematiskt för tjejer, då det är kravfullt och det finns 
genusproblematik att ta den musikaliska plats man behöver samt musiken förtjänar. 

Gitarrhjältar har genom tiderna haft stereotypisk manligt normer, de har stått bredbent, varit lite 
som musikaliska krigare (Hedbrant, 2016) och haft motton som Yngwies ”play loud” (Fender 
Custom shop, 2018). 

När man spelar elgitarrsolo så behöver man höras och synas mycket, ta musikalisk plats och stå 
i centrum. Hur kan man då som lärare jobba vidare för att underlätta för mer försynta elever att 
göra det som krävs för att spela gitarrsolo? 

Flickorna riskerar att framställa ”fel” genusperformance i relation till vad de själva uppfattar 
som kvinna/flicka. Har jag som lärare önskemål av dem att spela ett ylande gitarrsolo med 
mycket dist kan detta trots att de tycker om att lyssna på sådan musik och ljud finnas ett 
psykologiskt hinder som gör att de hamnar i konflikt när de skapar den normativa förståelsen 
av kvinna/flicka. Att förkroppsliga en öppen yvig kropp som gör starka, råa ljud bryter mycket 
mot den normativa platstagande positioneringen som inte bara är för givet tagen konstruktion 
av rockmusiker utan också pojke/man som spelar rock. Människor vill göra sig begripliga för 
sig själva och inför varandra, vilket de gör genom att så långt som möjligt inordna kroppen i 
antingen normativ feminin eller maskulin diskurs. Tjejer som elgitarrister inom rock behöver 
bryta normen och erövra någon annans område. Dock finns det tjejer som har haft 
hemförhållande där föräldrarna spelar musik aktivt, då har de lättare att höras samt synas 
mycket eftersom det är van det från tidig ålder. Att killarna framställer normativ maskulinitet 
via kraftfullt spel och tekniskt utförande kontra tjejer som framställer normativ femininitet via 



 30 

att agera för gruppens bästa och vara understödjande komplementära gitarrister är något som 
framkommer både i min studie och i Borgströms Källéns avhandling (Borgström, Källen, 
2014). 
 
Min bedömning efter denna studie är att jag inom min egen praktik ska försöka arbeta fram 
metoder för att bryta normativa könsmönster inom elgitarrspel i ensemble. Tjejer ska kunna ha 
samma förutsättningar som killar. Jag upplever att man behöver jobba hårt som lärare för att 
underlätta för dem att bryta normer. Det ska inte behöva vara så att tjejer jämt ska behöva spela 
en underbyggande ackompanjerande roll och att killarna ska vara de som spelar mer frisläppt 
samt solo. Jag upplever att det är en bra idé att uppmärksamma mina kvinnliga elever om 
framstående kvinnliga elgitarrister som till exempel Nita Strauss, Emely Remler och Jennifer 
Batten samt rockbandet Thunder Mother. Det tror jag kan underlätta för mina kvinnliga elever 
så de kan identifiera sig med dem och bli mer inspirerade. Sedan tror jag försiktiga elever 
oavsett kön behöver uppmuntras att ta plats, höras och synas på ett naturligt men inte för utsatt 
vis. Jag upplever att man behöver jobba rättvist med fördelning av bärande musikaliska 
uppgifter och solon inom ensemble så att alla elever har en chans att utvecklas på samma villkor. 

5.1.3 Elgitarrelevernas syn på att spela gitarrsolo inom ensemble 

Barbro uppger att hon gärna skulle ha hjälp av läraren innan hon spelar solo i ensemblen för att 
kunna slappna av och vara bekväm. Hon önskar få reda på tonart, tonförråd eller skala, 
användbara fraser och genretypiska trick. Sedan önskar hon att få lyssna och prova spela på 
låten i förväg så hon kan förbereda sig. Samtliga elever efterfrågar att läraren ska tillgodose 
dem med material så eleven kan hitta bättre inom tonarten på halsen, de önskar få handledning 
att öppna upp greppbrädan så de kan använda dess fulla register. Gary önskar också i och med 
det lära sig höra mer spännande toner. Samtliga informanter tror att om de kan spela skalorna 
över hela halsen skulle det bli enklare för dem att spela improviserade idéer. Jag tror att detta 
område är något som behöver beröras med elever som kommit upp på en lite högre nivå på 
gymnasiet. Läraren behöver finnas där för att visa dem hur de kan spela ett tonförråd/skala över 
hela halsen, vidare behöver de instrueras användbara sekvenser för skalorna samt vilka tonarter 
de fungerar över. Sedan behöver man öva det på riktigt till förslagsvis backingtrack’s3 som är 
förinspelad musik. Vidare är det min åsikt att det inte räcker att endast klara spela ett tonförråd 
över hela halsen för att kunna improvisera, man behöver lära sig stiltypiska moment, öva 
sekvenser, intervall, längre fraser, lick’s och att lyssna på musik med bra gitarrsolon för att 
tillgodose en god utveckling. Samtliga elever har åsikten att gitarrsolo är spännande och 
utmanande, något som lockar dem. Tjejerna i denna studie tycker det kan kännas lite väl 
kravfullt, de vill inte ha lika stor utmaning som killarna som däremot önskar över lag bryta 
spelmässiga normer. Tjejerna fokuserade inte så mycket på spelmässiga normer utan såg bandet 
som helhet som sitt större syfte och inte att framhäva sig själva. 
 

 
3 Inspelningar på låtar utan gitarrspåret, så man kan spela till. 
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Jag tror att ensemblepedagogen och elgitarrläraren (om de inte är samma person) behöver ha 
god kommunikation för att främja de mer försiktiga eleverna som Barbro i denna intervjustudie, 
kan hon få förbereda sig lite på solomomenten innan ensemblelektionen tror jag hon har stor 
chans att lyckas. Hon kommer förhoppningsvis lära sig att känna en större trygghet relaterat till 
hennes eget gitarrspelande, som i nästa skede hjälper henne att ta större musikalisk plats och 
ansvar framöver. 
 
En intressant iakttagelse jag gjort av dessa elever är också att i och med alla nya digitala verktyg 
där eleverna lär sig spela solo så kan de utföra snabba fraser på gitarren men de har ofta liten 
insikt i vad det är de egentligen utför. Så var det inte innan smartphones och youtube. Detta är 
märkbart när jag talar om improvisation med de två manliga informanterna i studien. Detta 
samklingar också med Daniel Palmqvists (2016) resultat i sin studie I Hjälp eller stjälp? - En 
studie om användning av digitala verktyg inom elgitarrundervisning på gymnasieskolans 
estetiska program där samtliga av hans informanter upplever att det ställs högre krav på läraren 
att hjälpa elever organisera sitt material och övande, t.ex. genom att utforma ett övningsprogram 
med skalor, arpeggios, ackord och andra teoretiska samt speltekniska aspekter. Detta möjliggör 
för eleven att få teoretisk insikt och förståelse för vad den utför på greppbrädan. 

5.2 Metoddiskussion 
Efter att ha genomfört denna studie anser jag att valet att använda kvalitativa 
forskningsintervjuer som metod tjänade syftet gott. Valet av de två teoretiska perspektiven 
genus- samt hermeneutiskt perspektiv upplever jag också som lyckade för denna undersökning. 
Jag gläds åt att det var möjligt att genomföra intervjuer med två killar och två tjejer eftersom 
det inte finns lika många tjejer som har elgitarr som huvudämne och dessutom uppfyllde de 
resterande kriterier jag hade för att delta i undersökningen. Det jag önskade utforska inom denna 
intervjustudie var elgitarrelevers upplevelser av ensemblespel på gymnasiets estetiska program, 
för att sedan analysera, beskriva och reflektera kring det. Det målet tycker jag har uppfyllts. 
Förhoppningsvis kan andra elgitarr- och ensemblepedagoger med hjälp av detta arbete få en 
förtydligad bild hur ensemblelärare i gymnasiet kan arbeta för att både manliga och kvinnliga 
elgitarrelever ska känna sig fria att utrycka sig inom ensemblespel. 

5.3 Förslag för vidare forskning 
Jag upplever att vidare forskning kring genuskonstruktioner som motverkar kvinnliga elevers 
musikaliska handlingsutrymme som elgitarrister på estetiska programmet skulle vara intressant. 
Ska tjejer ha samma förutsättningar som killar så måste man som lärare jobba för att underlätta 
för dem att bryta normer. Man skulle kunna arbeta fram metoder för att bryta normativa 
könsmönster inom elgitarrspel i ensemble och sedan lägga upp en plan för att testa och jämföra 
dem.  
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Vidare hade det varit intressant att fördjupa sig inom genus och intervjuat endast tjejer som 
spelar elgitarr, både studerande ungdomar och yrkesverksamma vuxna kvinnor kring hur de ser 
på att spela elgitarr i en ensemble/bandsituation och på normer kring det. 

Det skulle också gå att göra intressanta undersökningar kring elgitarristers ensemblespel i 
gymnasiets estetiska profil med andra teoretiska perspektiv som fenomenologi eller 
diskursanalys, eller att bara zooma in på delen med gitarrsolo och improvisation. 

Det kan vidare vara intressant att göra en undersökning där man följer elgitarrspelande tjejers 
utveckling och tankar kring genus under en längre period. Eller om man kunde utföra 
normbrytande undervisning under förslagsvis ett år och se hur de utvecklades som elgitarrister. 
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Bilagor 

1. Intervjufrågor 
Vad är det bästa med att spela gitarr? 
Hur känns det att spela gitarrsolo? 
Brukar du ha lätt att våga testa nya saker? 
Vad tror du skulle hjälpa dig att spela ännu bättre solo. 
Utifall jag som lärare behöver säga till att du spelar för svagt/starkt, 
på vilket sätt vill då ha den feedbacken? 
När blir du obekväm? (påverkan av t.ex. läraren, publik, andra elever?) 
Vad krävs för att du ska känna dig bekväm? 
När känner du dig bekväm under lektion? Hur och varför känner du? 
Hur påverkas du av lärarens och de andra ensemblemedlemmarnas attityd? 
Attityder, positiv, negativ? 
Är du rädd att göra bort dig på ensemble? 
Vad innebär det att göra bort sig, spela fel, nervositet? 
Hur reagerar de andra i ensemblen hur man spelar fel? 
Kritik, hur känns det att få? Känner du att du själv kan ge? 
Hur tycker du om att få positiv kritik/negativ kritik på ensemblen? 
Hur är det skillnad att få kritik från läraren eller medlemmar i ensemblen? 
Genus 
Skillnad tjejer och killar, på elgitarr? 
Uppfattar ni att tjejer/killar tar mer/mindre plats? 
Vad tror ni det beror på? Varför? Hur? 
Instrumentalteknisk skicklighet? 
Vilken roll spelar utrustningen? 
(Förstärkare, instrument) 
Genrer, musikstilar, repertoar, Inflytande av urvalet? 
Hur ser du på förebilder? Lärarens påverkan? 
Blir du t.ex. mer inspirerad om en tjej/kille spelar gitarr eller spelar det ingen roll? 
Spelglädje? När känns det lättast och roligast att spela? Är det kul, jobbigt varför? 
Den egna viljan? Känner du att du tar så mkt plats du vill när du spelar ensemble? Hur? 
Är du bekväm och uppfyller dina egna mål? följer din egen vilja? Hur? 
Får du göra som du vill? eller emot din vilja? Dynamik i gruppen. 
Normer 
känner du att de finns vissa normer? Följer eller bryter du dem? 
Skulle du vilja det? I sånt fall hur? Vad upplever ni som normer, vad är bra? 
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2. Missivbrev 
 

Informationsbrev inför forskningsintervju. 
Jag heter Joel Svensson och läser till ämneslärare i musik på musikhögskolan i Stockholm. 

Du har fått frågan om att delta i en forskningsintervju som ingår i mitt kandidatarbete på 

lärarutbildningen. Arbetet kommer att redovisas i form av en skriftlig rapport.  

Det är totalt 4 elever som kommer att delta i min forskningsstudie. Ni kommer alla att 

medverka genom en enskild forskningsintervju som pågår i ca 40 min.    

Jag kommer att ställa frågor hur det är att spela elgitarr i ensemble på gymnasieskolans 

estetiska program. 

Din medverkan är konfidentiell vilket innebär att intervjun kommer att avidentifieras. Jag 

kommer alltså inte att använda ditt riktiga namn när jag sammanställer min skriftliga rapport. 

Jag kommer inte heller att ange vilken stad du bor i, eller vilken skola du går på.  

Jag behöver göra en ljudinspelning av intervjun. Inspelning kommer inte att spridas vidare, 

utan är bara till för att jag ska kunna skriva ner (transkribera) det som vi har pratat om.   

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta utan att ange en orsak.  

För att få använda intervjun i min forskning så behöver jag ditt skriftliga samtycke. Om du är 

under 15 år så behöver jag målsmans underskrift. 

Hälsningar 
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3. Samtyckesformulär 
Skriftligt,	informerat	samtycke	till	medverkan	i	denna	
forskningsstudie	som	görs	av	Joel	Svensson	på	Kungl.	Musikhögskolan	
i	Stockholm.	
Studien	är	ett	självständigt	kandidatarbete	inom	ämneslärarexamen	med	inriktning	mot	
arbete	i	gymnasieskolan	på	institutionen	för	Musik,	pedagogik	och	samhälle	(MPS)	

___________________________________________________________________________	

	

Jag har fått information om studiens bakgrund och syfte och på vilket sätt 

informationen kommer att samlas in och hanteras. Jag har även förstått att mitt 

deltagande är frivilligt och att jag när som helst, utan att ange en orsak, kan 

avbryta min medverkan i studien.  

Jag har fått möjlighet att ställa frågor om studien innan jag tackar ja till att 

medverka. 

Jag samtycker härmed till att medverka i denna studie. 
 

________________________________________ 

Ort och datum 

 

________________________________________ 

Underskrift och namnförtydligande 

Forskarens	underskrift	och	namnförtydligande:	

	

__________________________	

Joel	Svensson	

	

	

   


