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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning är att studera olika ensemblelärares strategier för att öka 
elevernas delaktighet. Lärarna arbetar på gymnasiets estetiska program. Ett särskilt fokus 
ligger på inledningen av undervisningen. För att utveckla syftet ställs följande frågor: Hur ser 
inledningen av lektionerna ut, är alla elever delaktiga från starten? På vilket sätt förebildar 
ensemblelärarna? Hur kommunicerar ensemblelärarna med eleverna? 

Som metod används en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade observationer. 
Tre olika lärare på två gymnasieskolor i Stockholm observeras. Dokumentation genomförs 
med hjälp av ett observationsschema och genom videodokumentering. Den teoretiska 
utgångspunkten i undersökningen hämtas från det sociokulturella perspektivet.  

Resultatet av undersökningen visar att lärarnas sätt att undervisa är situerat i respektive 
undervisningssituation och dess miljö. Lärarnas situerade förhållningssätt i undervisningen 
utförs på så vis att lärarna anpassar sin ledartyp till elevernas nivå, allmänna inställning och 
genreinriktning. En gemensam slutsats för samtliga observationer är att lärarna tillför mycket 
till ensembleundervisningen och dess elever genom att själva vara med och spela eller sjunga. 
Detta görs på huvudsakligen två sätt: genom förebildning eller genom ackompanjemang.  

Nyckelord: ensemble, ensembleundervisning, ensemblemetodik, kommunikation, samspel, 
lektionsinledning 
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Inledning 

De senaste åren har jag intresserat mig mer och mer för ensembleundervisning. 
Lektionsformen ensemble, med alla dess möjligheter för en pedagog att arbeta med sina 
elever, är fascinerande. Det är i ensembleundervisning som alla tidigare instrumentkunskaper 
hos eleverna appliceras och fyller en funktion i en större kontext. Faktumet att som elev få 
vara en del av ett större musikaliskt sammanhang än endast sitt eget övande stärker och 
engagerar många. I en ensemble är samspel och kommunikation sinsemellan deltagarna 
ofantligt viktigt. I samspelet kan elevernas kunskap och intresse för musik frodas på annat vis 
än i enskild instrumentalundervisning.  

Det finns enligt min erfarenhet olika typer av ensemblelärare. Vissa lärare har fokus på 
förebyggande samspelsövningar som sedan appliceras på de låtar som ensemblen ska spela, 
övningar som kan stärka samspelet i gruppen och få deltagarna att lyssna på varandra. Det 
finns även lärare som prioriterar gemenskap och lustfullhet och faktumet att alla elever ska 
kunna vara med och spela överhuvudtaget. En del lärare låter sina elever ta mycket eget 
ansvar för gruppens utveckling och därmed ta en mer passiv roll. Vilken roll en lärare tar, kan 
och bör anpassas efter elevernas nivå och behov.  

En ensemblelärare har ofta stora resurser att skapa en intressant undervisningssituation där 
eleverna kan ta stor del av sitt eget lärande. Att som lärare låta eleverna arbeta självständigt i 
gruppen gör att de får ett djupare förhållningssätt till undervisningen. Om eleverna är på olika 
nivå krävs ett bra samarbete och att de kan hjälpa varandra. Eleverna kan på så vis ta rollen 
som aktiv ensembleledare, medan läraren kan ha en mer stöttande roll.  

Att vara lärare för en ensemble innebär också stora utmaningar. Att instruera hur fyra, fem 
eller fler elever ska spela samtidigt på olika instrument kan vara svårt. Det underlättar mycket 
om läraren själv har någorlunda färdigheter i samtliga instrument den undervisar i. En strävan 
är att som lärare få igång alla elever direkt och undvika situationer där eleverna får sitta och 
vänta för mycket. Detta har jag själv fått uppleva från min praktik i min lärarutbildning på 
Musikhögskolan och på mitt jobb Saltsjöbadens musikskola. Under våren 2014 har jag fått 
möjligheten att starta upp två ensembler på mitt jobb och därmed fått chansen att testa olika 
tillvägagångssätt då jag instruerar eleverna. Det har i denna undervisning konkretiserats vad 
som fungerar och vad som inte fungerar. Detta har gett mig en vilja att vidareutvecklas som 
ensemblepedagog och fördjupa mina kunskaper inom ensemblemetodik.  
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I instrumentalundervisningen fokuseras generellt mycket mer på speltekniska aspekter än i 
ensembleundervisning. Enligt mig har instrumentallektioner en tendens att fokusera mycket 
mer på detaljer överhuvudtaget i spelet. I ensembleundervisningen använder man alla de 
fördjupade kunskaper som instrumentallektionerna gett. Läraren har i ensembleundervisning 
inte samma förutsättningar att fokusera på små detaljer i varje instrument. Läraren bör här ha 
kännedom om alla instrument i gruppen och dess funktion gentemot helheten. Här är istället 
samspelet viktigt och det är fokus på att lyssna på varandra i gruppen. Generellt uttryckt 
handlar instrumentalundervisning om detaljerna samtidigt som ensembleundervisning handlar 
om helheten. 

I egenskap av elev har jag stött på många ensemblelärare på gymnasiet, folkhögskolan och 
högskolan. Genom praktik i min högskoleutbildning har jag också sett hur lärare inom olika 
skolformer går till väga. Lärare som undervisar i ensemble har ofta helt egna arbetssätt som 
arbetats fram av erfarenhet och utifrån deras egna genrefördjupning. Enligt min erfarenhet 
kan det konstateras att det ofta tar tid för ensemblegrupper att komma igång. Gitarrister och 
basister ska stämma sina instrument, sångare ska värma upp rösten, pianisten ska hitta rätt 
ljud på synthen och trummisen ska ställa upp alla cymbaler och justera pukor. En del lärares 
inställning är ofta att ensemblelektionen är till för att spela och ha kul. Med en sådan 
inställning finns en risk att själva lärandet hos eleverna inte blir en central del av 
undervisningen. 

Ensemble som skolämne 

Idag är pop- och rockmusiken en självklar del i ensembleundervisning på gymnasiet och 
grundskolan. Historiskt sett har synen på populärmusik inom skolan varit en helt annan, då 
skolan varit motståndare till denna musik (Lilliestam, 1995). Det har tidigare funnits en hel 
del konflikter mellan rockmusiken och skolans värld. Dessa konflikter har handlat om olika 
synsätt på musik rent allmänt men också om muntlig kontra skriftlig praxis (Lilliestam, 1995).  

Dagens ensembleämne på gymnasiet har sina rötter i den reform för gymnasieskolan som 
uppkom 1971 i läroplanen Lgy 70. Från början fanns ingen musikutbildning i reformen men 
en utredning gjordes som resulterade i en tvåårig musiklinje. I denna musiklinje ingick ämnet 
ensemble som obligatoriskt ämne (Karlsson, 2002). En del skolor startade efter hand ett tredje 
år på denna musiklinje eftersom många elever behövde komplettera sina studier vid en 
folkhögskola för att kunna komma in på musikhögskolan. Denna form av musikutbildning på 
gymnasiet låg till grund för Estetiska programmet som infördes i Lpf 94 (Karlsson, 2002).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet är att studera ensemblelärares strategier för att öka elevernas delaktighet, med särskilt 
fokus på inledningen av lektionen. 

Frågeställningar för att utveckla syftet:  

• Hur ser inledningen av lektionerna ut, är alla elever delaktiga från starten? 

• Hur kommunicerar ensemblelärarna med eleverna? 

• På vilket sätt förebildar ensemblelärarna? 
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Tidigare forskning och litteratur 

Musiklärares val av undervisningsinnehåll på gymnasiet 

Relationen mellan innehåll och undervisningsmetoder i musikundervisning är ett viktigt 
samspel hos en pedagog. Zimmerman Nilsson (2009) undersöker musiklärares val av 
undervisningsinnehåll, lärarnas avsikter med undervisningen samt hur de förmedlar 
innehållet. Lärarna som undersöks undervisar i ensemble och gehörs- och musiklära inom 
gymnasieskolan. Resultatet i undersökningen visar att lärarnas undervisning styrs mycket av 
elevernas förmågor, vilket innebär goda förutsättningar i ensemblespel. Fokus ligger på 
elevernas instrumenttekniska hantverk. De musikaliska och konstnärliga aspekterna kommer 
först när tekniken är på plats. Zimmerman Nilsson (2009) kommer fram till att lärarna i 
undersökningen undervisar i ensemble på så sätt att eleverna utan problem kan tillämpa 
kunskapen i musicerandet efter lärarens instruktioner. I studien problematiseras detta faktum 
eftersom eleverna inte utmanas och deras kunskaper inte utvecklas till fullo. Undervisningen 
har jämlikhet som utgångspunkt och att alla i ensemblen ska kunna vara med och spela, 
snarare än att lärandet står i fokus.  

Ensemblelärares bakgrund i form av utbildning och erfarenhet som professionella artister kan 
sättas i förhållande till deras val av undervisningsinnehåll. Genom fokusgruppsamtal med 
ensemblelärare på gymnasiet undersöker Asp (2011) hur dessa lärares lektionsinnehåll är 
kopplat till deras erfarenheter som lärare och musiker. Resultatet i studien visar att lärarnas 
lektionsinnehåll präglas till större del av deras roll som musiker än som lärare. Lärarrollen har 
är nedprioriterad samtidigt som musikerrollen är mer framträdande. Relationen mellan 
undervisningen i skolan och praktiskt musicerande utanför skolvärlden anses vara viktig hos 
lärarna. Förebildning förekommer ofta i lärarnas undervisning och musikerrollen blir ett ideal 
för eleverna att efterlikna. I lärarnas samtal är det huvudsakliga målet med undervisningen att 
få en musikalisk slutprodukt. Följaktligen får elevernas lärande inte ett huvudfokus i 
undervisningen (Asp, 2011). Lärarna använder sig själva som referens och förhåller sig till 
olika musikaliska normer, vilket av Asp (2011) anser påverka elevernas möjligheter för ett 
musikaliskt lärande. Det finns en risk att undervisningens utbud blir begränsat till att endast 
nå ett fåtal elever. Detta kan resultera i att inte alla elever utvecklas musikaliskt i samma 
utsträckning. 
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Kvalitetsuppfattningar i musiklärares dialoger om ensembleundervisning 

Lärares sätt att bedöma elever i ensembleundervisning kopplat till styrdokumenten i 
ensemblekurserna är en väsentlig aspekt när lärares metoder skall analyseras. Detta 
undersöker Zandén (2010) i sin avhandling. Gymnasielärare samtalar om gymnasieensembler 
som de får lyssna på och se genom videofilmer. Syftet är att analysera deras 
kvalitetsuppfattningar om ensemblerna de får se och jämföra deras uppfattningar med de 
bedömningskriterier som finns i styrdokumenten för ensemblekurserna på gymnasiet. I 
avhandlingen är ett av styrdokumenten läroplanen Lpf 94. Analysen av dessa lärares samtal 
visar att kvaliteterna spelglädje, engagemang, fysiskt uttryck och självständigt, initiativrikt 
musicerande värderas högt hos lärarna (Zandén, 2010). Lärarna betonar i samtalen att 
eleverna bör kunna låtar utantill i ensembleundervisning och att not- och textläsning inte är 
värt att lägga fokus på. Noter och texter uppfattas som störningsmoment vilka minskar 
möjligheter till kommunikation och expressivitet. När analysen av lärarnas gruppsamtal 
jämförs med styrdokumenten uppstår vissa olikheter. I Lpf 94 framförs att skolan ska 
”överföra värden” och ”förmedla kunskaper” men även bidra till elevernas egen förmåga till 
kritisk granskning. Lärarna är dock skeptiska mot att överföra värden och förmedla kunskaper 
och tar aldrig upp förmågan till kritisk granskning. I betygskriterierna för kurserna Ensemble 
A och B finns kravet på egna initiativ hos eleverna först i betyget MVG. Lärargrupperna talar 
dock om egna initiativ som en förutsättning för afroamerikanskt musicerande och 
bedömbarhet över huvud taget (Zandén, 2010). En slutsats i avhandlingen är att 
styrdokumenten har en svag roll hos lärarna. Detta faktum stöds också av annan forskning 
som Zandén (2010) tar upp. En annan slutsats är att den ideala kunskapsprocessen hos lärarna 
är då eleverna blir autonoma och lärarna har en stöttande roll i ensembleundervisningen.  

Ensembleledning och gruppsykologi 

I ensembleundervisning finns gruppsykologiska aspekter som pedagoger bör ha i åtanke. 
Ensemblegrupper går igenom olika utvecklingsfaser som ensemblelärare bör vara medvetna 
om och anpassa sig efter (Johansson, 2005). Ensembleundervisningen ska ha en tydlig 
förankring till hur musiklivet och bandsituationer ser ut utanför skolan (Johansson, 2005). Att 
ta egna initiativ och vara delaktig i musikens utformning är i dessa sammanhang en 
självklarhet. Ensemblegruppernas arbetsätt i skolan ska påminna om detta och därför är ett 
demokratiskt förhållningssätt hos ledaren en nödvändighet. Fyra olika förhållningssätt hos 
ensembleledaren tas upp (Johansson, 2005): styrande, påverkande, underlättande och 
delegerande. Dessa förhållningssätt anpassas efter ensemblegruppernas nivå och olika 
arbetsfaser: 

!5



Styrande: ledaren tar initiativen och bestämmer upplägget. Samtidigt ska ledaren vara lyhörd 
för olika signaler hos eleverna. Struktur på lektionerna framhävs för att snabba på elevernas 
utveckling. Denna typ av ledartyp passar bäst för grupper på låg nivå. 

Påverkande: ledaren bestämmer upplägget men uppmuntrar till att eleverna inflika med egna 
initiativ. Ledartypen lämpar sig för elever på låg eller medel nivå som själva vill ta ansvar 
men som inte vet hur de ska göra.  

Underlättande: ledarens huvudsakliga uppgift är att få igång gruppen och ledaren tar 
tillsammans med eleverna besluten. Denna ledartyp passar in på elever på medelhög eller hög 
nivå som har förmågan att ta egna ansvar.  

Delegerande: eleverna har delegerat en mindre aktiv del till ledaren, eleverna har tagit över 
större delen av ledarens roll. Ledaren tar initiativ i de övergripande aspekterna men eleverna 
styr mycket själva. Denna ledartyp lämpar sig väl för elever på hög och mycket hög nivå. 

Dessa olika ledartyper (Johansson, 2005) används som analysredskap i undersökningens 
diskussionsavsnitt. Ledartyperna bidrar till att kunna analysera de lärare som observeras i 
denna studie samt att se hur lärarna anpassar sig efter elevernas nivå.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Denna undersökning utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling. 
Samspelet mellan kollektivet och individen är centralt i det sociokulturella perspektivet. Det 
är i samspelet och interaktionen med andra människor som kunskapen får liv som sedan 
individen tar till sig helt innerligt. Efter detta kommer kunskapen tillbaka i kommunikativa 
sammanhang (Säljö, 2000). Kommunikativa processer belyses starkt. I dessa processer 
tillgodogör sig individen färdigheter och kunskaper.  

Ett centralt begrepp som tas upp i det sociokulturella perspektivet är mediering:  

Begreppet medierar […] antyder således att människor inte står i direkt, omedelbar och otolkad 
kontakt med omvärlden. Tvärtom hanterar vi den med hjälp av olika fysiska och intellektuella 
redskap som utgör integrerade delar av våra sociala praktiker. […] Vi måste se och förstå hur 
tänkande utövas av människor som agerar i sociala praktiker med hjälp av artefakter. När vi tar 
bort redskapen, den sociala praktiken och studerar tänkandet eller lärandet ’i sig’, har vi tappat 
bort vårt fenomen och ägnar oss åt studier av tämligen hjälplösa individer som berövats sina 
sociokulturella resurser. (Säljö, 2000, s. 81) 

Mediering innebär med andra ord att vårt tänkande är påverkat av den kultur vi lever i. Vi 
använder oss av alla de redskap som finns i vårt samhälle när vi tänker. De allra viktigaste 
medierande redskapen anses vara de som finns i språket - som är ett samspelande, kollektivt 
och individuellt sociokulturellt verktyg. Språket skapar ett samband mellan människan, 
interaktion och kulturen den lever i (Säljö, 2000).  

Ett annat begrepp som tas upp i det sociokulturella perspektivet är appropriering: 

Appropriering kan ses som en gradvis process genom vilken individen bekantar sig med och lär 
sig att använda redskap i olika verksamheter och där man successivt skaffar sig allt större 
erfarenhet av hur de kan brukas på ett produktivt sätt (Säljö, 2000, s. 152). 

Man vill med detta ord komma bort från synen på lärande som något rent kunskaps- eller 
informationsinhämtande. Vi lär oss använda olika intellektuella och fysiska redskap med 
följden att själva kunna anpassa dessa till de situationer som de bäst hör hemma. Synen på 
kunskap i ett sociokulturellt perspektiv är att kunskap ej är något man har i form av 
information som hämtats från exempelvis en bok. Kunskap är något som är mer rotat i en 
människa, det är det man använder i vardagen för att lösa problem och hantera olika sorters 
situationer (Säljö, 2000). 
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Släktskapet mellan kommunikation och tänkande betonas i ett sociokulturellt perspektiv. 
Samtidigt ska ej kommunikation och tänkande ses som identiska. Ett skäl till detta är att det 
ofta kan vara svårt att förklara något man förstår eller känner till för andra människor. I dessa 
situationer har musikläraren en stor fördel: att kunna kommunicera och förklara genom 
musikens medel. I musikundervisning är ofta ett mycket användbart medel att låta musiken 
tala för sig själv. Att läraren förebildar ett helt stycke med endast ord blir svårt för eleven att 
helt kunna förstå och ta till sig. Däremot att förebilda genom att själv sjunga, spela ett 
instrument eller sätta på en inspelning ger med all sannolikhet eleven mer utrymme att sätta 
sig in i kontexten. 

Ett till begrepp som är centralt i sociokulturella perspektivet är situering: 

Mänskliga handlingar är situerade i sociala praktiker. Individen handlar med utgångspunkt i de 
egna kunskaperna och erfarenheterna och av vad man medvetet eller omedvetet uppfattar att 
omgivningen kräver, tillåter eller gör möjligt i en viss verksamhet. Detta är den grundläggande 
analysenheten i en sociokulturell tradition; handlingar och praktiker konstituerar varandra (Säljö,
2000, s. 128). 

De individuella handlingarna ska sättas i relation till sammanhanget. I skolan finns en 
tradition där kunskaper ses som paketerad information som används efter regler. Enligt Säljö 
(2000) måste man dock se att kunskaper kan fungera på olika sätt i förhållande till de 
situationer de ska användas i. Detta förutsätter att vi som individer kan tolka våra handlingar 
och att vi är något kreativa. 
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Metod 

Arbetets syfte är att studera olika ensemblelärares undervisningsmetoder. Tre olika lärare på 
två gymnasieskolor i Stockholm observeras, varav en timmes lektion med varje lärare. Ett  
särskilt fokus i undersökningen ligger på inledningen av lärarnas lektioner. Små detaljer och 
händelser hos lärarens agerande och i ensemblegruppen iakttas och värderas. En kvalitativ 
undersökning i form av observationer är därför ett naturligt val av vetenskaplig metod. Dessa 
detaljer i observationerna skall samtidigt sättas i perspektiv till helheten, då ambitionen i en 
kvalitativ undersökning är att försöka förstå djupare innebörder (Patel & Davidson, 1994). 
Detta är i kontrast till att endast fokusera på statistiskt verifierbara samband. Kvantitativa 
aspekter underkastas tolkning i en kvalitativ undersökning. Kvantitativa element är dock inte 
helt oväsentligt då vanligt förekommande händelser kan ha betydelse (Alvehus, 2013). 

Det som utmärker observation som undersökningsprocess är att forskaren får en direkt 
perception av sociala situationer (Cohen, Manion & Morrison, 2007). På så sätt kan forskaren 
få en direkt bild av vad som har hänt istället för att förlita sig till sekundärkällor. 
Observationer kan fokusera på fakta, så som antal elever i en klass. Fokus kan också ligga på 
händelser, till exempel tiden som en lärare pratar med en elev. Det kan även fokusera på 
beteenden, som vänligheten hos en lärare (Cohen et al, 2007). Bevisen hos en observation blir 
dock genast oklara eftersom omständigheterna och premisserna i iakttagelserna skiljer sig. 
Vad som observeras beror på när, var och hur vi väljer att se. 

Forskaren kan ha en tydlig bild av vad som definierar bevis innan undersökningen börjar. 
Med andra ord vet man då redan innan vad man letar efter i undersökningen. Denna typ av 
observation kallas strukturerad observation. Vissa förväntningar av vad som letas efter kan i 
annat fall finnas samtidigt som insamlingen av information sker på ett mycket mindre 
förbestämt sätt. Detta är semistrukturerad observation. En tredje variant av observation 
innebär en öppenhet hos forskaren för vad som kommer ske i undersökningen utan några som 
helst förbestämda bevis. På så sätt måste forskaren i efterhand bestämma om observationen är 
signifikant för undersökningen. Detta kallas ostrukturerad observation (Cohen et al, 2007).  

I undersökningen observeras tre olika pedagoger och en lektion med varje pedagog. Man kan 
med all säkerhet påstå att deras pedagogik skiljer sig på något sätt från varandras, 
förmodligen på många punkter. Denna undersökning kan med detta sagt inte vara bäst lämpad 
för en typ av observation med en helt klar uppfattning av förbestämda bevis. En mer öppen 
form av observation krävs. Samtidigt finns det inom ensembleundervisning och all annan 
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undervisning vanligt förekommande moment i pedagogers ledning, kommunikation och 
lektionsupplägg. Dessa används som utgångspunkter i undersökningen för att underlätta 
dokumentationen vid observationerna. Den observationstyp som lämpar sig väl för detta 
arbete är följaktligen en semistrukturerad observation. 

Observation som metod kan studera beteenden i sociala situationer i samma stund som de 
sker. Detta är dock inte bara en fördel. Det krävs tydliga frågeställningar och sätt att analysera 
observationerna. I annat fall kan vi inte vara säkra på vilka beteenden som är representativa 
eller vilka om är spontana. Spontana beteenden är dock ofta mycket svåra att förutsäga (Patel 
& Davidson, 1994). 

Dokumentation 

Tidigare nämnda utgångspunkter i form av vanligt förekommande lektionsmoment och 
händelser i ensembleundervisning har i denna undersökning fokus på tre områden: 
kommunikation, ledning och upplägg. Dessa områden och deras olika sätt att praktiseras 
sammanställs och utgör ett observationsschema (se bilaga). Utifrån schemats innehåll och 
områden görs anteckningar. 

Förutom att inhämta data med hjälp av ett observationsschema, dokumenteras lektionerna 
med hjälp av videokamera. Detta är främst med syftet att i efterhand kunna analysera lärarnas 
metoder och händelser i detalj som ett komplement till observationsschemat och tillhörande 
anteckningar. Det kan vara svårt att återge händelser i ensembleundervisning enbart med 
pennans hjälp då det kan hända väldigt mycket på kort tid.  

Analysmetod 

Empirin som inhämtas i undersökningen med hjälp av videokamera och observationsschema 
analyseras utifrån det sociokulturella perspektivet. Utifrån detta perspektiv hämtas tre begrepp 
som analysen fokuserar på: mediering, appropriering och situering. Lärarnas 
undervisningsmetoder kopplas till dessa begrepp. I det sociokulturella perspektivet är en 
central aspekt samspel och kommunikation. Därför utgör också dessa områden en central del 
av analysen. 
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Urval 

Lärarna väljs ut från gymnasieskolor med musikinriktning. Från början är målet med 
undersökningen att få till observationer med fem lärare från tre olika skolor. Detta resulterar 
dock i observationer med tre lärare från två olika skolor på grund av uteblivet svar från två 
lärare. De tre lärare som slutligen observeras är alla utbildade vid musikhögskolor i Sverige. 
Lärarnas namn nämns ej av anonymitetsskäl. Istället för lärarnas namn används 
förkortningarna L1, L2 och L3 för respektive lärare med syftet att särskilja dem. L1 har piano 
som huvudinstrument och är utbildad som GG-lärare, det vill säga klasslärare i musik. L2 har 
bas som huvudinstrument och är utbildad IE-lärare, det vill säga instrument- och 
ensemblelärare. L3 har sång som huvudinstrument och är utbildad på musikerprogram.  

Genomförande 

Lärarna kontaktas och kommuniceras med till en början via mail. Specifika tider för 
observationer bestäms och lärarna tillfrågas och informeras om att dokumentering sker delvis 
via videoinspelning. Lärarna blir ombedda att rådgöra kring videoinspelning tillsammans med 
sina elever innan observationerna görs. Observation av L1s undervisning är först planerad till 
två separata tillfällen. Vid första observationen är dock flera elever frånvarande. Detta 
resulterar i att denna lektion blir ett första test av observationsschemat som tidigare utformats. 
Resterande tre observationer utförs som planerat. Ensemblelektionerna som undersöks är med 
elever som går i klass två och tre på skolornas musikinriktning. Videodokumentationen görs 
med en iPad som undertecknad äger. Denna iPad ställs vid varje observation på ett notstativ 
för att få ett stabilt fokus i videofilmen och för att samtidigt kunna föra egna anteckningar i 
observationsschema. Observationerna bearbetas i efterhand på det sätt att de viktigaste 
händelserna beskrivs i text. Denna text utgör tillsammans med anteckningar i 
observationsscheman underlaget för följande del i studien. 
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Resultat 

I detta avsnitt redogörs resultatet av observationerna. Lektionernas innehåll beskrivs först 
kortfattat, därefter kopplas varje observation till undersökningens frågeställningar. Citat 
används för att tydligt belysa specifika situationer. Sedan analyseras resultatet utifrån det 
sociokulturella perspektivet för att slutligen göra en tolkning och en slutsats. 

Undersökning 

Observation 1 - Pop/rockensemble 

Eleverna i ensemblen går i årskurs tre och är sex stycken och består av tre på sång, två på 
gitarr och en på bas. Upplägget på denna lektion består av att eleverna agerar ensembleledare 
och själva lär ut låtar som de inför lektionen transkriberat (tagit ut) hemma. Två elever har till 
denna lektion förberett varsin låt och gjort en kompskiss på dessa låtar.  

Hur ser inledningen av lektionerna ut, är alla elever delaktiga från starten? 

Läraren (L1) förklarar först lektionens upplägg. De elever som ska lära ut sina låtar ska inte ta 
hjälp av inspelning när de visar ensemblen. Detta får två elever att ifrågasätta upplägget, då de  
hävdar att de på tidigare lektioner med andra lärare fått använda sig av inspelningar för att 
visa ensemblen låten: 

Elev: Det är orättvist att vissa har fått lära ut genom att först spela upp inspelningar och nu ska inte 
vi få det! 
L1: Jag förstår att ni tycker det och vi lärare har bakläxa där att prata mer med varandra. 
Övergripande sätt i det här momentet är det tänkt att ni ska öva på att lära ut till varandra utan att 
spela upp inspelningar. 
Elev: De andra i vår ensemble har faktiskt fått använda sig av inspelningar. 
L1: Du har rätt i det, vi får göra så idag att ni två som har den här uppgiften kvar får använda er av 
inspelningar, så får jag meddela de andra lärarna att det blev så här i den här gruppen. 

Inledningen av lektionen resulterar i en diskussion om hur eleverna ska gå till väga när de 
leder ensemblen. I diskussionen är alla elever delaktiga. När diskussionen tar slut börjar första 
eleven instruera bas och gitarr. Följaktligen är eleverna inte lika delaktiga i spelet från början.  
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Hur kommunicerar ensembleläraren med eleverna? 

L1 är lyhörd för samtliga elevers synpunkter, har tydlig ögonkontakt och tydligt kroppsspråk. 
Fokus är att lyssna på och låta eleverna styra istället för att instruera och prata själv. 
Stämningen i rummet är öppen, vilket gör det lättare för eleverna att ta plats. L1 är mycket 
flexibel i sin ledarroll på så sätt att eleverna har valt materialet själva och att eleverna hela 
tiden tillåts inflika med egna tankar och kommentarer. 

På vilket sätt förebildar ensembleläraren? 

Eftersom att eleverna själva agerar ensembleledare har L1 en mer stödjande roll än en rent 
styrande roll. L1 fokuserar på att ge kommentarer och kritik om elevernas transkriptioner av 
låtarna de tagit med. L1 ägnar mycket tid åt att rätta till misstag i elevernas transkriptioner. L1 
vill få eleven som börjar att agera ensembleledare att instruera de andra eleverna så mycket 
som möjligt. När denna elevs låt byter karaktär i en del vill L1 få eleven att förklara detta för 
gruppen: 

L1: Nu har ju du förmedlat det här beatet åt oss, men finns det nått sätt som du kan förklara för oss 
hur vi ska spela i sticket? För det byter ju karaktär där. Om du bara nynnar inom dig själv först. 
Elev: Jag fattar inte vad du menar 
L1: Vad är det som händer i sticket?  
Elev: Jag sa ju det innan, tempot saktar ner. Men jag vet inte hur mycket. 
L1: Okej, men vi vet att tempot går lite långsammare. För det här kan vara en bra sak att tänka på, 
då kanske inte fjärdedelarna i kompet är kvar utan man kanske lägger ut ackorden. 
Elev: Jaha okej då förstår jag. 
L1: Tror du att du kan få oss att spela så en gång? 
Elev: Ja visst. 

Efter denna instruktion från L1 har eleven lättare att instruera gruppen. L1 har ett tydligt mål i 
att eleven själv ska få sätta ord på hur låten ska spelas för att helt gå in i rollen som 
ensembleledare och allt vad det innebär.  Eftersom att ingen trummis finns i bandet hoppar L1 
in på trummor. Trots att L1 inte är så säker på trummor bidrar L1 mycket med sin spelglädje 
och rytmkänsla. L1 låter här också eleven få öva sig i att instruera hur trummorna ska spelas. 
L1 betonar ofta vikten av en tydlig inräkning och att bandet gör som eleven säger. Det man 
säger får direkt konsekvens.  

Observation 2 - Pop/rockensemble 

Denna ensemble består av fyra elever i årskurs två: två på sång, en på gitarr och en på bas. 
Trummisen är sjuk denna lektion. Ensemblen ska repetera två låtar de spelat tidigare inför ett 
uppspel som ska vara samma vecka.  
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Hur ser inledningen av lektionerna ut, är alla elever delaktiga från starten? 

Läraren (L2) förklarar lektionens upplägg. Eleverna ställer upp sina mickar och kopplar in 
instrument och det blir följaktligen lite surr i rummet. L2 hjälper till med att sätta upp mickar 
åt sångarna och så att gitarristen får rätt ljud i förstärkaren. Första låten som de ska spela har 
ett intro som är helt a capella med tre stämmor. L2 spelar varje stämma på pianot och ger 
tydligt vilken startton de har. De sjunger igenom introt och sedan kör hela bandet igenom 
låten. Det tar följaktligen lite tid innan alla elever är delaktiga, men eftersom låten har ett intro 
med endast sång är det naturligt.  

Hur kommunicerar ensembleläraren med eleverna? 

L2s inställning är väldigt avslappnad och L2 har en slags kompisrelation till eleverna 
samtidigt som L2 är en auktoritär ledare. L2 har ett tydligt kroppsspråk när något ska visas. 

L2: Fett! (ger gitarristen en fistbump i luften). Det var grymt! Det var jävligt gött solo. Har du lärt 
dig hela solot utantill? 
Elev: Nej. Jag har lärt mig halva. 
L2: Ok. Jag tycker nästan att det är fetare så som du gör nu att du börjar solot som dom spelar, så 
blir det så att du citerar det, och sen går du över till din style och bara tokshreddar det. 
Gitarrist: Hehe, ja okej. Jag ska köra på det konceptet. 

Citatet illustrerar vilken slags relation läraren har till eleverna. Denna relation etablerar 
stämningen i rummet, vilken blir mycket avslappnad. När L2 spelar piano eller trummor har 
L2 hela tiden kontakt med eleverna och leder ensemblen via ögonkontakt och att nicka med 
huvudet. 

På vilket sätt förebildar ensembleläraren? 

L2 förebildar på flera olika sätt, genom flera instrument och byter följaktligen plats i rummet 
emellanåt. L2 börjar med att instruera sångstämmor med hjälp av pianot. Därefter kompar L2 
på trummor. L2 har inte trummor som huvudinstrument men har goda spelkunskaper och 
bidrar mycket med sin musikalitet till gruppen. L2 räknar hela tiden in tydligt med 
trumpinnar. Sångarna förebildas i mickteknik, L2 visar hur de dynamiska mickarna som de 
använder fungerar och hur de ska förhålla sig till dem: 

L2: Det ni kan tänka på, för att det är ganska bra volym i mickarna, men jag ser det på er ibland 
när ni sjunger, det är den här klassiska micktekniksreflexen där man drar ifrån när man sjunger lite 
starkare. (L2 visar med armen framför sig) Det är fine, det kan man göra ibland. Men det som 
händer är att ni gör det lite för mycket. (L2 går fram till en av sångarna, lånar en mick och visar att 
ljudet försvinner även om man pratar precis intill micken.) Så var noga med att sjunga rakt i. Och 
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oftast när man uppträder har man ju en kompressor som är på ändå. Men vad är en kompressor? 
(riktar frågan ut till gruppen) 
Elev: En apparat, eller en grej som liksom komprimerar ljudet så även om man sjunger starkt så 
blir det ungefär samma volym som när man sjunger svagt. 
L2: Bra. Exakt. 

På detta sätt involveras också eleverna i själva förebildningen genom att ge svar, istället för 
att läraren själv pratar hela tiden. Senare på lektionen instruerar L2 en rytm på tamburin till en 
av sångarna som ska spela det. Det är en rätt komplicerad rytm att spela samtidigt som man 
sjunger. 

Elev: Det är så satans svårt att slå med den här. 
L2: Ja jag vet, börjar man tänka på det så tappar man det helt. Tänk att det ska groova, så känn att 
du dansar med den. (börjar dansa och visa i luften med armarna) 
Elev: Är det så här? (testar igen, denna gång avsevärt mer avslappnat och tightare) 

L2 tar i detta scenario mycket hjälp av kroppsrörelser för att tydligt visa eleven. Detta visar 
sig få resultat snabbt. 

Observation 3 - Jazzensemble 

Ensemblen består av tre elever som går i årskurs tre: två på sång och en på piano. En elev som 
spelar bas i ensemblen är borta denna lektion. Lektionens upplägg är att eleverna ska lära sig 
en känd jazzstandard som är ny för dem.  

Hur ser inledningen av lektionerna ut, är alla elever delaktiga från starten? 

Läraren (L3) delar först ut noter till pianisten. Sångarna har fått noter innan lektionen för att 
få chans att kolla in melodin i förväg och slippa läsa den avista. Sedan sjunger L3 igenom 
låten med komp av pianisten. Följaktligen aktiveras ej alla elever samtidigt. L3 poängterar att 
låten är i lite fel register för tjejer och passar bättre för killar. L3 kollar med pianisten om 
denne kan transponera låten, men det visar sig vara svårt direkt, så de kör på originaltonarten. 

Hur kommunicerar ensembleläraren med eleverna? 

L3 står mitt i rummet under lektionen och har tydlig ögonkontakt med samtliga elever. L3 är 
mycket engagerad i sin undervisning och i sitt utryck. L3 har ett tydligt kroppsspråk och när 
eleverna spelar är L3 hela tiden med i musiken genom att knäppa och börjar ibland också 
dansa. 

På vilket sätt förebildar ensembleläraren? 

L3 förebildar mycket genom att som sagt själv sjunga för eleverna. Detta gör L3 upprepade 
gånger under lektionens gång. Sångarna får var och en sjunga igenom låten till pianistens 
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komp. Efter att sångarna har fått sjunga igenom låten flera gånger själva får de gå ifrån texten 
och börja improvisera mer med utgångspunkt i melodin. De får instruktionen att tänka mer 
instrumentalistiskt. L3 visar då själv genom att sjunga några fraser på det sättet:  

L3: Jag skulle vilja nu att ni alla tre tänker lite barnsligare. Det behöver inte vara coolt, snyggt, 
rätt, jazz eller vad det är man tror ska låta på något speciellt sätt. Utan jag vill hellre att det ska 
vara: (sjunger en enkel fras) liksom att det bara är: här är den här! Skruttirutt liksom. Och håll er i 
svänget (riktar sig till sångarna), eftersom vi inte har någon basist eller trummis är det extra viktigt 
att ni är tydliga, mycket för er egen och pianistens skull. 

Sångarna får sedan testa att improvisera själva åtta takter var växelvis genom låten. Den ena 
sångaren har lite svårare att etablera sig i tonarten och sjunger utanför tonaliteten på ett visst 
ställe i låten. Då stannar L3 upp och koncentrerar sig på det specifika stället. L3 tar bort 
elevens noter på låten och eleven får upprepa den frasen långsamt tillsammans med L3. Efter 
att ha repeterat detta många gånger blir eleven säkrare. Fortsättningsvis i lektionen får de tre 
eleverna improvisera mer fritt på låten fyra takter var växelvis. L3 uppmanar eleverna att 
successivt gå ifrån melodin mer och överlappa varandras solon mer. De behöver inte 
nödvändigtvis endast hålla sig inom sina fyra takter. Detta mynnar ut i mer kollektiv 
improvisation.  

Analys 

I det sociokulturella perspektivet är samspelet mellan individ och kollektiv en central aspekt. I 
ensembleundervisning är detta samspel även centralt. Dels i lärarens förhållning till 
elevgruppen, dels i varje elevs förhållning till gruppen. Det är i detta samspel och i dess 
kommunikation som kunskapen får liv. I denna studie belyses samspelet mellan lärare och 
elevgrupp. I alla tre observationer uppstår situationer där detta samspel finns och där eleverna 
utökar sin kunskap genom lärarnas sätt att kommunicera. Ett tydligt exempel på 
samspelsaspekten är då L2 hjälper en elev som har problem att spela en rytm på tamburin. 
Läraren anpassar här metoden och närmar sig elevens ”nivå” genom att erkänna svårigheten. 
Instruktionen blir också extra tydlig då L2 använder sig av mycket kroppspråk. Liknande 
exempel på samspel mellan lärare och elever finns även i de andra observationerna. I L3s 
undervisning stöter eleverna på svårigheter i sin improvisation då de ska skapa så enkla fraser 
som möjligt. L3 erkänner då denna svårighet och pratar en hel del om det generella problemet 
inom improvisation att kunna hålla sina uttryck sparsmakade och enkla.  

Lärarnas förhållningssätt i sin undervisning är tydligt situerade i respektive situation. I 
observation 1 har L1 en stödjande roll som är situerad i ett fall där eleverna själva skall agera 
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ensembleledare. Ett exempel är då en av elevernas låt byter karaktär, där L1 har som mål att 
eleven själv genom språket skall instruera ensemblegruppen i hur den nya karaktären i 
musiken yttrar sig i deras instrument. Samspelet mellan eleverna blir här centralt då de 
instruerar varandra. På så sätt får läraren en mer avvaktande roll och kommunikationen 
mellan eleverna sätts verkligen helt i fokus. 

I observation 2 har L2 en slags kamratrelation till eleverna som är situerad i den miljö som 
skolan har: eleverna på denna skola har inte alltid god närvaro och deras övergripande 
inställning till undervisningen är avslappnad i den bemärkelse att de inte alltid tar 
undervisningen på största möjliga allvar. Denna kamratrelation yttrar sig i kommunikationen 
mellan läraren och eleverna och visas i en situation där en elev har spelat ett gitarrsolo. L2 
närmar sig eleverna genom sin situerade kommunikation och inställning till dem. I 
observation 3 har L3 ett fokus på improvisation, detta fokus är situerat i genren jazz, vilket 
också är dessa elevers inriktning på skolan.  

L3 har även ett mål i sin undervisning att frigöra elevernas musikalitet samt att hindra att de 
blir allt för situerade. Detta gör L3 genom att få eleverna att bryta mot stilen. L3 får eleverna 
att gå ifrån det som förväntas av dem inom genren, att improvisera fram avancerade fraser, till 
istället improvisera med färre toner och hålla fraserna väldigt enkla. Läraren försöker på så 
vis hitta en förbindelse mellan de enklare strukturer eleverna redan kan och de mer komplexa 
de försöker lära sig. 

Instrument och sång utgör integrerade delar av den sociala praktiken som musikundervisning 
är och fungerar som medierande verktyg i alla tre lärares undervisning. Med instrument och 
sång som verktyg medierar lärarna genreorienterade samt konstnärliga och musikaliska 
vägledningar. Med hjälp av vägledningar i form av sitt musicerande, ger lärarna eleverna 
tydliga exempel på hur professionella musiker agerar. Dessa musikaliska vägledningar görs i 
områden som fraseringar, betoningar och rytmiseringar. I observation 2 medierar L2 med ett 
flertal instrument som verktyg. L2 medierar med piano, sång och tamburin konkreta spelsätt 
med fokus på rytmiseringar och dynamiska förändringar. Med trummor och piano medierar 
L2 via ackompanjemang ett samspel, en lyhördhet samt ett musikaliskt sväng som eleverna 
influeras av. L3 medierar med sång som verktyg genom att visa melodins uppbyggnad samt 
vägledning i hur eleverna kan improvisera över låten de spelar på lektionen. Vägledningen av 
melodin handlar om frasering och intonation. I improvisationen vägleder L3 eleverna i 
frasuppbyggnad och en strävan efter att de ska känna sig riktigt hemma i tonarten och dess 
tonmaterial. Detta individuella fokus på improvisatiorisk säkerhet hos varje elev utvecklas till 
att fokusera på samma säkerhet men i en mer och mer kollektiv improvisation. Då handlar 
medieringen mycket om lyhördhet och samspel. L1 använder främst piano och trummor som 
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medierande verktyg genom att ackompanjera elevgruppen och bidra till en vägledning i 
samspel och rytm i musiken.  

L2 och L3 använder sig i större utsträckning av instrument och sång som medierande verktyg 
än vad L1 gör. Detta gör de främst genom att förebilda genom instrument och sång. Alla tre 
använder språket som medierande verktyg och L1 har detta som ett stort fokus i sin 
undervisning genom att låta eleverna själva instruera varandra och på så sätt direkt använda 
språket i medierande syfte. Här blir en språklig förklaring i musikens uppbyggnad det 
medierande, såsom förklaring av spelsätt på respektive instrument, poplåtars olika 
musikaliska delar och dynamikförändringar. Den medierande utgångspunkt för de eleverna 
som instruerar gruppen är deras egna kompskisser som delas ut till ensemblen. 

I observation 3 får eleverna repetera låten mycket under hela lektionen och successivt bekanta 
sig med tonaliteten genom att improvisera över den och på så sätt utforska möjligheterna. 
Denna gradvisa process är direkt kopplat till det sociokulturella perspektivets begrepp 
appropriering. I observation 1 finns också en liknande gradvis process där eleverna får 
instruera varandra och testa sig fram i olika sätt att uttrycka sig i syftet att kunna leda andra 
människor i en ensemblesituation. Här uppstod på så sätt också en appropriering.  

Tolkning och slutsatser 

De tre lärarnas sätt att undervisa är situerat i respektive undervisningssituation och dess miljö. 
På det sättet finns det likheter i deras sätt att förhålla sig till att undervisa i ensemble. Lärarna 
har i sina undervisningsmetoder en tydlig förankring i den kulturella historien i respektive 
genre som eleverna spelar. De anpassar även sina undervisningsmetoder efter de lokala 
kontexter som existerar på respektive skola. Lärarnas lektioner har också likheter på så vis att 
ingen av de startar upp sina ensembler genom att alla elever aktiveras i spelet samtidigt. 
Istället sätts en eller två elever igång först och de andra får vänta med att börja spela. Likheter 
finns också i lärarnas sätt att använda sig av kroppsspråk i sitt sätt att uttrycka sig. Dessutom 
har alla lärare god kontakt med sina elever och ett stort engagemang i sin undervisning.  

Lärarnas sätt att förebilda och dessutom själva förekomsten av att förebilda i undervisningen 
skiljer sig mellan varandra. L2 och L3 förebildar mycket genom instrument och sång medan 
L1 inte förebildar lika mycket. Detta beror till stor del på att fokus i L1s undervisning är att 
eleverna själva tar rollen som ensembleledare. L1 låter eleverna använda språket som en 
central utgångspunkt när de är ensembleledare. Fokus är på att öva elevernas sätt att utrycka 
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musik genom ord. L2 och L3 har musiken och elevernas spelsätt som central utgångspunkt på 
sina lektioner.  

Lärarnas undervisningsmetoder får konsekvenser för elevernas lärande på olika sätt. I 
observation 1 får eleverna använda sig av inspelningar då de ska agera ensembleledare. Detta 
får stor betydelse för elevernas utrymme att öva på att instruera, eftersom de andra eleverna i 
bandet då kan använda sitt gehör och sina musikaliska kunskaper för att komma fram till hur 
de ska spela. På så vis behöver eleven som agerar ensembleledare inte anstränga sig lika 
mycket för att förklara hur bandet ska spela, utan kan istället referera mycket till inspelningen.     
Detta medför att eleven som agerar ensembleledare förmodligen inte har samma utrymme att 
instruera gruppen som den skulle haft utan inspelning. Däremot bidrar inspelningen till att 
förmedla en musikalisk helhet till gruppen som är svår att enbart förklara med ord.  

I observation 2 har L2 en avslappnad och kamratlig inställning gentemot eleverna. Denna 
inställning gör att eleverna kan slappna av och slippa tänka på att de måste prestera på 
lektionen. Det kan också få konsekvensen att eleverna inte utmanas till fullo i sitt lärande. I 
observationen gynnar dock lärarens inställning elevernas lärande eftersom att L2 kombinerar 
den kamratliga inställningen med olika utmaningar för eleverna i form av förslag på 
speltekniska utvecklingar i sina stämmor. Utan dessa utmaningar för eleverna finns en risk att 
den kamratliga atmosfären i rummet tar över och får direkta konsekvenser för elevernas 
lärande.  

Sångarna får noterna i förväg medan pianisten får noterna på lektionen i observation 3. I 
början av lektionen får pianisten direkt ackompanjera läraren medan sångeleverna lyssnar. 
Därmed får sångarna ytterligare möjlighet att lära sig låten genom lärarens förebildande. 
Detta har konsekvenser för elevernas lärande eftersom de har helt olika förutsättningar att lära 
sig låten. På denna lektion har pianisten inga större svårigheter att spela låten trots att eleverna 
gavs olika förutsättningar. Om det istället hade varit en annan pianist i gruppen med andra 
förkunskaper skulle lärarens metod kanske inte fungerat lika väl.  

En slutsats som är gemensam för samtliga observationer är att lärarna tillför mycket till 
ensembleundervisningen och dess elever genom att själva vara med och spela eller sjunga. 
Detta görs huvudsakligen på två sätt: genom förebildning eller genom ackompanjemang. 
Båda sätten tillför mycket för hela den musikaliska nivån i grupperna och ger eleverna 
inspiration och milstolpar att sträva efter i sina egna musikaliska uttryck.  
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Diskussion 

Det övergripande målet med undervisningen i observation 1 tycks vara att träna eleverna i 
ensembleledning och förbereda dem på hur det är att leda en grupp musiker i en ”vanlig” 
situation. Intentionen är att vilja praktisera situationer så som de kan uppstå utanför 
skolvärlden och i vanliga repetitioner med diverse band. Detta framhäver också Johansson 
(2005) i sina tankar kring ensembleundervisning och dess viktiga koppling till det ”riktiga” 
livet. Även i Asps (2011) undersökning kommer detta fram som en central del i synen på 
ensemblelektioners funktioner. L1 har i denna observation rollen som Johansson (2005) 
uttrycker det: delegerande lärare. Denna ledartyp delegerar den större delen i undervisningen 
åt eleverna, som ofta då håller sig på en hög eller mycket hög nivå. Detta stämde väl överens 
med hur L1 agerade som ledare i observation 1. Eleverna var i denna observation på en hög 
nivå och självgående, därför kunde L1 inta en mer delegerande roll.  

I observation 2 har L2 ansvar för det huvudsakliga upplägget men uppmuntrar eleverna till 
egna initiativ. Kopplat till Johanssons (2005) olika ledartyper passar L2s sätt att lära ut på 
denna lektion till den påverkande ledartypen. Detta sätt att förhålla sig anpassas enligt 
Johansson (2005) till elever på låg eller medel nivå, vilket stämde väl överens med nivån på 
eleverna i ensemblen. I observation 3 har L3 tydligt förebildande roll som sedan utvecklas i 
att eleverna successivt mer och mer tar mer ansvar. Enligt Johanssons (2005) olika ledartyper 
skulle L3s roll bäst förklaras som en blandning av den styrande och den underlättande 
ledartypen. L3 styr mycket i undervisningen till en början genom att ge tydliga direktiv till 
eleverna, men går sedan successivt ifrån den styrande rollen till en mer underlättande roll.  

I samtliga lärares undervisning är i första hand fokus på faktumet att det instrumenttekniska 
ska vara väl etablerat hos eleverna. I andra hand kommer de konstnärliga och musikaliska 
aspekterna. Detta har likhet med Zimmerman Nilssons (2009) forskning om ensemblespel i 
skolan. Det finns också en gemensam faktor med Zimmerman Nilssons (2009) forskning på 
så vis att lärarnas undervisning styrs mycket av elevernas förmågor i denna studie. Eleverna 
kan för det mesta utan större problem utöva lärarnas instruktioner. I vissa fall får eleverna 
utmaningar, som på L1s och L3s lektioner, men det var inte några helt nya moment som 
introducerades för eleverna.  

I Zimmerman Nilssons (2009) undersökning visas att lärarnas utgångspunkt i 
ensembleundervisning är att alla i ensemblen ska kunna vara med och spela, snarare än att 
lärandet står i fokus. Asps (2011) undersökning har likheter med Zimmerman Nilssons (2009) 

!20



på så vis att där är inte heller elevernas lärande i fokus. Resultatet från observationerna i 
denna studie skiljer sig från Zimmerman Nilssons och Asps undersökningar. På samtliga 
lärares observerade lektioner är på ett eller annat sätt elevernas lärande i fokus. I observation 
1 är elevernas träning i ensembleledning hela syftet med undervisningen. Lärandet står här i 
fokus på flera sätt: genom de elever som får leda ensemblen och genom de elever som blir 
ledda samt lär sig ny musik. I observation 2 är syftet med lektionen, i likhet med Asps (2011) 
undersökning, att få en musikalisk produkt då ensemblen ska framföra materialet på ett 
uppspel. Dock är här lärandet hos eleverna också ett stort fokus, då L2 hittar tillfällen för 
eleverna att ta till sig ny kunskap även fast de repeterar på material som de behärskar väl. L2 
passar på att förebilda eleverna i mickteknik och att introducera nya element i ensemblen som 
tamburinen. I observation 3 är elevernas lärande i allra högsta grad centralt. Eleverna får på 
denna lektion bekanta sig med nytt material och betoningen är hela tiden på deras samspel. L3 
skapar flera sätt för eleverna att improvisera på materialet och att successivt testa sig fram.  

I Zandéns (2010) forskning är en slutsats att lärarna sätter ett stort värde i att eleverna kan 
låtar utantill. Noter och texter uppfattas som störningsmoment och minskar möjligheterna till 
kommunikation och expressivitet. Detta faktum stöds till viss del även i denna studie, då det 
det bästa är att kunna låtarna utantill. Denna studie talar samtidigt emot Zandéns (2010) 
forskning. I samtliga observationer är kompskisser och texter en central del i själva 
undervisningen. I observation 1 är ett stort fokus på lektionen att utveckla elevernas sätt att 
just skriva kompskisser på ett bra och tydligt sätt. I observation 2 tar läraren och eleverna hela 
tiden hjälp av kompskisser och texter för att orientera sig i låtarnas former. I observation 3 är 
L3s utgångspunkt i förebildningen utifrån noter på låten som eleverna ska lära sig. Dessa 
exempel visar att noter och texter är viktiga utgångspunkter i lärarnas undervisning. Målet är 
dock att successivt lämna behovet av dessa och kunna spela och sjunga utantill. Ingen lärare i 
undersökningen startar från andra hållet i förhållandet till noter: att börja undervisningen med 
att förebilda endast på gehör. Enligt min erfarenhet kan en inledande förebildning på gehör 
resultera i att eleverna tar till sig kunskapen på ett djupare plan. I dessa fall kan man i ett 
senare skede introducera noter och texter för att eleverna ska ha något konkret framför sig när 
de övar hemma. En förklaring till varför ingen av lärarna i undersökningen utgick från 
gehörsbaserad undervisning kan vara att det är mer tidskrävande. I observation 3 ser vi dock 
ett konkret exempel på då elevernas inlärning försvåras på grund av förekomsten av noter. 
När L3 i denna observation tar bort noterna blir det genast lättare för eleverna, eftersom ett 
fokusområde då försvinner. Speciellt i genren jazz är elever mycket vana vid att lära sig på 
gehör, därför kan man som lärare utnyttja dessa kunskaper hos eleverna.  

Om man jämför den metodik lärarna använder sinsemellan och kopplar detta till genre finns 
en del intressanta aspekter. Till exempel användningen av improvisation i undervisningen. I 
observation 3 använder L3 improvisation som ett stort fokus i lektionsinnehållet. Detta är mer 
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vanligt i jazz än i pop/rock. Däremot vore det intressant att använda sig av L3s metoder i 
genren pop/rock. Att låta eleverna improvisera större delen av lektionen, några takter var runt 
i ensemblen och sedan kollektivt improvisera är inte något vanligt förekommande i pop/rock. 
Det kan nog tillföra mycket till elevers samspel, med tanke på vilka resultat det får i 
jazzgenren. I observation 3 genererar L3s fokus på improvisation stor progression i elevernas 
samspel. Samspelet mellan eleverna har i denna observation en större progression än i de två 
andra observationerna. En anledning är förmodligen att L3 förespråkar ett klimat där eleverna 
successivt testar sig fram och leker med musiken. Ett klimat där misstag inte existerar utan 
där alla medel är tillåtna. I detta lektionsklimat observeras tydligt att elevernas lärande 
blomstrar till fullo genom det samspel som uppstår på flera olika sätt. När en ensemblelektion 
har denna stämning blir det lättare för eleverna att slappna av, testa sina idéer i praktiken och 
finna ett mer innerligt samspel med varandra.  

Framtida forskning 

Ett tänkbart sätt att bygga vidare på denna studie är att studera skillnader i 
ensembleundervisning i olika genrer, till exempel jazz kontra pop/rock som tidigare nämnts. 
De metodiska redskap som lärare använder sig av är ofta anpassat efter den genre eleverna 
spelar. I jazz är betoningen på improvisation. I pop/rock är betoningen mer på att bestämma 
tydliga former i låtarna som spelas. Vad skulle hända om man som lärare i pop/rock ensemble 
hade mycket inslag av improvisation för samtliga elever i ensemblen? Solon i pop/rock musik 
är oftast i form av gitarr- eller pianosolo. Som lärare har man dock möjligheten att uppmuntra 
alla instrument i ensemblen att improvisera.  

Skillnader mellan ensembleundervisning för elever på lägre nivå och för elever på högre nivå 
är ett intressant forskningsområde. Har ensemblelärare på grundskolan speciella metoder som 
skiljer sig från metoder hos lärare på gymnasiet? Kan man isåfall dra nytta av dessa metoder 
sinsemellan?  

En jämförande studie mellan ensemblemetodik på musikhögskolor och ensemblelärares 
metodik på gymnasieskolor är också ett mycket intressant forskningsområde som denna 
studie kan vara en grund till. På så vis skulle man få en syn på vad musikhögskolestudenter 
konkret tar med sig till arbetslivet från sin utbildning.  
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Observationsschema
!
Lärare Antal elever Instrument Genre

Kommunikation !
1. Kontakt med eleverna !
2. Pratar/instruerar !
3. Lyssnar !
4. Engagemang !
5. Gester/kroppsspråk !
6. Flexibilitet

Ledning !
1. Förebildar genom 
instrument/sång !
2. Gehörsbaserat !
3. Notbaserat !
4. Fokus på teknik !
5. Fokus på musikalitet/
konstnärlighet !
6. Sätter igång hela 
gruppen/en i taget

Upplägg !
1. Eleverna får materialet 
i förväg/på lektionen !
2. Plankning på lektion/
hemma !
3. Eleverna är delaktiga i 
arrangering !
4. Eleverna är delaktiga i 
val av material !






