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I denna studie undersöks musiklärare på kulturskolors uppfattningar om att musicera 
tillsammans med sina kollegor i så kallade lärarensembler. Det är en etnografiskt inriktad 
studie som använder kvalitativa intervjuer av fyra musiklärare som datainsamlingsmetod. För 
att analysera används en etnografisk metod vilken innebär att man analyserar empirin med 
hjälp av första, andra och tredje gradens tolkningar. Studien utgår ifrån att undersöka dessa 
uppfattningar ur tre synvinklar vilka är Lärarensembler påverkan på elever, Lärarensemble 
som kompetensutveckling samt Lärarensemblers påverkan på lärarlaget. 
Generella uppfattningar hos informanterna är att de ser svårigheter med att använda sig utav 
lärarensembler men ser det som något övervägande positivt och något de vill ha mer av.  
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Inledning 

Under flera års tid har jag haft förmånen att ha en inblick i hur det går till på olika 
kulturskolor runt om i Sverige. Jag har dels själv jobbat tre år som lärare på en kulturskola, 
vikarierat på kulturskolor samt vikarierat i lärarensembler från kulturskolor. Genom dessa 
erfarenheter har jag märkt att flertalet kulturskolor använder sig utav lärarensembler bland 
annat som ett led i skolans marknadsföringsstrategi. Jag kommer ihåg första gången jag själv 
kom i kontakt med kulturskolan var just genom att det kom ut en brassensemble till  min 
grundskolan där jag gick och spelade samt visade upp sina instrument. Detta möte har många 
barn och unga i Sverige upplevt och det har fått många barn att börja spela olika instrument 
på en kulturskola. Men finns det fler aspekter utav lärarensembler? Kan det vara mer än bara 
marknadsföring av kulturskolans verksamhet?  

För en tid sedan var jag med och vikarierade i en lärarensemble på en kulturskola. Denna 
ensemble spelar även mycket tillsammans utanför sitt jobb som musiklärare. Det som slog 
mig då var att det var så bra stämning i gruppen och att alla hade roligt tillsammans. Var det 
för att de musicerade tillsammans eller var det något annat de hade gjort för att få sådan bra 
stämning i gruppen? Jag har även märkt att uppfattningar kring att musicera tillsammans kan 
skilja ganska mycket. Vissa lärare tycker att det är jättebra, vissa vill bara ha sina 
instrumentelever och sedan får det vara bra. Vad grundar sig detta i? Hur vill lärarna att man 
ska jobba med lärarensembler? Får lärarna vara med och bestämma hur man utformar dessa 
ensembler?  

Hur kan lärarensemble påverka elevers utveckling? På en kulturskola kan man gå för att till 
exempel lära sig att spela ett instrument. För att en elev ska göra det får man 
instrumentallektioner och ofta även lektioner i eller olika former av ensembler eller orkestrar. 
Men kan man även använda lärarnas musiker kompetens på att eleverna ska utvecklas på ett 
så bra sätt som möjligt?  

!1



Bakgrund och tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras bakgrund och tidigare forskning som anknyter till denna studie. 
Först presenteras kulturskolans uppdrag och vad som förväntas av lärare på kulturskolan. 
Därefter presenteras tidigare forskning på områden kring kompetensutveckling och 
gruppdynamik. Det som presenteras i detta avsnittet kommer sedan att användas när resultatet 
för studien analyseras.  

Kulturskolans uppdrag  
Monica Lindgren (2016) fick 2015 i uppdrag av regeringen att göra en utredning för att ta 
fram en nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. I denna utredningen 
förklarar Lindgren att musikskolor runt om i landet har en viktig funktion av att vara en del av 
kommunernas kulturliv. Många kulturskolor har även politiskt beslutade målbeskrivningar 
som säger att de har ”ansvar för att vara en resurs i det lokala kulturlivet och för det lokala 
skolväsendet” (s. 91).  Kulturskolan förväntas vara en kulturinstitution där barn och unga inte 
bara ska ges tillfälle att uttrycka  sig konstnärligt utan även ges tillföra att ”uppleva konst och 
kultur inom ett brett spektra av konstnärliga uttrycksformer” (s. 161). 

För att kunna vara en del av det lokala kulturlivet belyser Lindgren vikten av 
kompetensutveckling inom det egna konstområdet, vilket även framkommer i en enkätstudie 
om framtidens kulturskola där kulturskolepedagoger från Norrbottens län såg 
”kompetensutveckling som den kanske viktigaste faktorn vid skapandet av en framtida hållbar 
kulturskola”  (s. 111). 

Lindgren förklarar även att det är vanligt att kulturskolor ofta samarbetar med grundskolor i 
olika typer av samarrangemang till exempel föreställningar och utställningar. Dessa 
samarrangemang kan även fungera som rekrytering för kulturskolan.   

En annan modell är att kulturskolans pedagoger, som i Gagnefs kommun, regelbundet kommer ut 
till kommunens byskolor och spelar på rasterna. Ambitionen är, oavsett modell, att nå ut till alla 
barn och unga i syfte att alla ska få möjlighet att utöva kultur inom kulturskolans ram oavsett 
bakgrund. (s.96)  

Det finns dock även svårigheter med samarbetet mellan kulturskolor och grundskolor. Ofta 
handlar det om att det avsätts för lite tid för planering av dessa projekt. Även intresset för 
estetiska ämnen är lågt hos många skolor vilket försvårar samarbetet. Detta kan enligt flera 
skolchefer bero på den ökade ”ökande oron för sämre skolresultat, tidigare betygssättning och 
mer prov som lärare och rektorer uttrycker” (Lindgren 2016 s. 96) 

Även Carlsson (2003) förklarar att yrkesrollen som musiklärare inte enbart innefattar ”att vara 
god pedagog utan även att vara en musikalisk tillgång till samhället” (s. 29). Detta kan skapas 
genom att kulturskolans elever uppträder vid olika evenemang, men det kan lika gärna vara de 
kommunala musiklärarna som uppträder själva. På så sätt blir en del av arbetsuppgiften för en 
kulturskolelärare att vara kulturarrangör.  

Musiklärarrollen 
Rent generellt kan man säga att de lärare som funnit sig bäst tillrätta är de som har en bredare syn 
på musikundervisningen. Det är viktigt att man finner det sociala samspelet kring musiken och 
undervisandet som meningsfullt, om man skall trivas i yrket. Den musiklärare som är alltför 
fångad av musikens estetiska dimensioner kommer ständigt att sakna något i sitt arbete (Bouij 
1998. s.335). 
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Bouji har tagit fram en modell för att beskriva rollidentiteter hos musiklärare. (s. 265)  

 
  Bred musikalisk allsidighet 

 

             Musiker som  Lärare som 
             yrkesroll yrkesroll 
   

   

  Smal musikalisk allsidighet 

I denna modell kan man placera in musiklärare beroende på hur de förhåller sig själva som 
främst musiker eller musiklärare. Denna modell blir därför hjälpsam för att förstå hur lärare 
ser på sig själva i sin yrkesroll.  

Olle Tivenius (2008) har i sin studie kommit fram till att det finns åtta typer av musiklärare. 
Dessa olika typer skiljer sig på hur man ser på vad som är viktigast att lära sina elever. Det 
kan till exempel skilja sig i hur man ser på användandet av noter, eller viljan att testa nya 
metoder för inlärning. Eftersom dessa olika musiklärartyper skiljer sig åt på flera sätt kan det 
uppstå svårigheter i samarbete mellan typer som står för långt ifrån varandra i sina 
värderingar. Två exempel på musiklärartyper är portvakten och förnyaren. Portvakten är 
väldigt exkluderande och värnar hellre om musiken än om barnet. Hen menar även att det är 
viktigt att en lärare ska kunna förebilda föredömligt likt en mästare. Förnyaren visar istället 
en påtaglig vilja till förändring trots at hen verkar rotad i traditionell musikskoleverksamhet. 
Dessa två typer av lärares sätt att se på utveckling av musik och pedagogik skiljer sig alltså 
avsevärt.  

Wiklund, Olsson & Olausson beskriver läraryrket som en kollektiv yrkesutövning där 
samverkan i arbetslag bör utgöra vardagen och inte undantaget. En viktig del i 
lärarkompetensen har därför sin grund i lärarens vilja och möjligheter till personlig utveckling 
och förändring genom sitt eget lärande. Tesen om livslångt lärande bör gälla lärarna i minst 
samma utsträckning som eleverna, menar författarna och formulerar lärarens främsta uppgift 
som att ”tillsammans med elever och kolleger” själva lära (citerat i Carlsson 2003 s. 30) 

Lindgren (2016) belyser problematiken med rollidentitet hos lärare på kulturskolan. Lärare på 
kulturskolor är ofta både utövande konstnärer och lärare samtidigt vilket gör att det kan vara 
svårt att hitta sin rollidentitet. Hon menar att detta är ett större problem inom kulturskolan 
eftersom undervisningen på kulturskola och inom högre konstnärlig utbildning handlar mera 
om specialiserad undervisning än grund- och gymnasieskolan. 
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Sociala relationer 
Aspelin (2010) beskriver att sociala bands karaktär signaleras genom att individerna i avläser  
både verbala och ickeverbala utryck. Aspelin förklarar även att emotionell samklang 
huvudsakligen formas av kommunikation som är ickeverbal till skillnad från kognitiv 
samklang som i huvudsak formas av verbal kommunikation. Den emotionella samklangen rör 
”vilken grad av respekt som individerna visar varandra”(s. 27). Stabila sociala band behöver 
således en hög grad av både kognitiv och emotionell samklang. Detta skapas genom att 
individer ”övertar varandras roller, förstår varandras budskap och intentioner samt på ett 
adekvat sätt avläser och svarar an på varandras emotionella upplevelser” (Aspelin 2010 s. 27). 
För att få ett stabilt socialt band efterfrågas alltså en balans mellan verbal och ickeverbal 
kommunikation. 

Granér (1991) undersöker i sin studie professionella arbetsgrupper. Han förklarar att det finns 
både förväntningar inom arbetsgrupper som är uttalade och maskerade. Exempelvis kan det 
finnas en uttalad förväntning på en medarbetare att det förväntas att denne hämtar posten 
varje dag. I så fall har detta uttalats tydligt vid något tillfälle. Det finns även förväntningar 
som är maskerade exempelvis ”Påståendet ”vi brukar göra si och så” innehåller ofta det 
underförstådda budskapet ”och vi förväntar oss att det skall du också göra”(s. 94). Detta kan 
medföra missförstånd, framförallt för nyanställda på en arbetsplats.  

Dessa förväntningar ställs mot individens egna behov och resurser. Ibland fungerar det att 
kombinera dessa behov med gruppens förväntningar, men ibland hamnar förväntningarna i 
konflikt till individens behov och resurser. Granér beskriver även att grupper har olika stort 
behov av trygghet som beror yttre hot eller osäkerhet inom gruppen. Om en grupp har stort 
behov av trygghet skaps ofta normer för att skydda gruppen exempelvis ”vi vill inte ha några 
nymodigheter här, vi gör som vi alltid har gjort”(Granér 1991 s. 158). 

Leif Johansson (2005) beskriver en grupps olika faser, dessa faser är: Planeringsfas, 
Orienteringsfas, Konfliktfas, Närmandefas, Sammarbetsfas och Separationsfas. Johansson 
poängterar att grupper är ”dynamiska och ständigt föränderliga” (Johansson 2005 s.105) 
vilket innebär att en grupp kan genomgå dessa faser flera gånger, tillexempel om någon 
medlem byts ut. Sammarbetsfasen är den fasen då samarbetet i gruppen fungerar som bäst och 
är således den fasen man vill hamna i.  

Kollegialt lärande och kompetensutveckling 
Skolverket (2013) tar i sin rapport upp kollegialt lärande och menar att ”[k]ollegialt lärande är 
en sammanfattande term för olika former av professionsutveckling där kollegor genom 
strukturerat samarbete tillägnar sig kunskaper i den dagliga praktiken”(Skolverket 2013 s. 
25). 

En stor del i kollegialt lärande innebär att deltagarna ska diskutera en vald aspekt. Denna 
diskussion genomförs gärna med stöd av en extern handledare. Handledaren ska fungera som 
en arbets- eller diskussionsledare och komma med inspel och återkoppling som för arbetet 
eller diskussionen vidare. Handledaren behöver inte vara forskare dock är det viktigt att denne 
har goda kunskaper inom det fält man fokuserar på. Handledaren bör vara någon utifrån som 
inte har någon koppling till gruppen och måste våga utmana och föra gruppen framåt. Denna 
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handledaren kan alltså tillexempel vara en duktig dirigent som man tar hjälp av när man 
repeterar.  

Lindahl (2015) drar i sin studie slutsatsen ”[g]enom att kompetensutveckla en grupp lärare 
med hjälp av kollegialt lärandet får varje lärare stöd av kollegor att vidareutveckla sin 
profession” (s. 35). Hon menar på att ett kollegialt lärande funkar bra i skolan för att lärare 
gärna lär av varandra. Ett problem med kollegialt lärande är dock att det är tidskrävande och 
svårt att hitta tider då hela gruppen kan vara med. 

Engström (2018) undersöker i sin studentuppsats fenomenet att arbeta med musik vid sidan av 
lärareyrket och hur detta står i relation till musiklärarollen. Han belyser att ägna sig åt sitt 
undervisningsämne vid sidan av yrket gynnar lärarna på olika sätt. Engström menar att 
muciserandet utanför arbetstid kan ses som ”en sorts kompetensutveckling på lärarens eget 
initiativ och villkor”(s. 26).  
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Problemområde 
Som nämns i avsnittet som redogör för tidigare forskning krävs inte enbart pedagogiska 
kunskaper utan även konstnärliga kunskaper för att arbeta som musiklärare på en kulturskola. 
Detta kräver enligt Lindgren (2016) möjligheter till kompetensutveckling för lärarna. 
Kompetensutveckling kan göras både individuellt och kollegialt. Lindahl (2015) undersöker 
hur man kan använda sig av kollegialt lärande som kompetensutveckling. Hon menar på att 
det finns ett behov av fortsatt forskning på området och framförallt undersöka ”lärarnas tankar 
och känslor inför ett kollegialt lärande” (Lindahl 2015 s. 36). 

Men det är inte enbart undervisning av elever som ska genomföras på en kulturskola. Flera 
kulturskolor har även ett ansvar att ”att vara en resurs i det lokala kulturlivet” (Lindgren 2016 
s.91). Kan detta införlivas genom att lärare på kulturskolor musicerar tillsammans med sina 
kollegor?  

Engström (2018) undersöker i sin studie hur lärare på gymnasiet ser på fenomenet att arbeta 
som musiker vid sidan av musiklärartjänst. Han kommer här fram till att det finns flera 
positiva aspekter på detta, bland annat på undervisningsmaterialet.  

Mannikof (2018) undersöker om kompetensutveckling av musiklärare kan ske med hjälp av 
en form av kollegialt lärande. Han undersöker ett arbetslag bestående av fyra gitarrlärare. I 
slutet av sin studie skriver Mannikof att det behövs mer forskning kring metoder för 
kompetensutveckling av musiklärare, och framförallt genom kollegialt lärande. Detta menar 
Mannikof i slutändan kommer att gynna utvecklingen hos elever på kulturskolorna. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka vad kulturskolelärare har för uppfattningar om att 
musicera tillsammans i lärarensembler. 

Studiens frågeställningar lyder:  

• Hur upplever kulturskolelärare att lärarensembler påverkar deras elever?  

• Hur används lärarensembler som ett led i kompetensutveckling av lärare på kulturskolor?  

• Hur anser kulturskolelärare att sammanhållningen i lärarlaget påverkas av lärarensembler?  

Avgränsnig och begreppsdefinition Begreppet Lärarensembler 
I denna studie kommer jag att använda mig av begreppet lärarensemble. Med detta menar jag 
en ensemble där enbart lärare ingår och musicerar tillsammans. Detta innefattar alltså inte de 
former där lärare ”sitter in” i ensembler för att täcka upp för brist på elever, eller för att stödja 
upp en stämma. Dessa ensembler kan bestå av två eller flera lärare som är kollegor.  

!6



Metod 
I detta metodkapitel kommer jag redogöra för den etnografiska ansatsen jag har valt att 
använda mig av i denna studie. Jag kommer även förklara hur jag har genomfört mitt arbete 
och hur jag har gjort mitt urval av informanter.  

En etnografisk ansats 
Jag har i denna studien valt att utgå ifrån en etnografisk ansats för att samla in och analysera 
min data. Inom etnografi värdesätter man närvarande i verksamheten man undersöker 
(Elvstrand, Högberg & Nordvall 2015). Det vanligaste inom etnografi är att man samlar in sin 
data genom observationer som kan kompletteras med intervjuer. Jag har i denna studien dock 
valt att använda mig av kvalitativa intervjuer för att samla in min data. Under intervjuerna har 
jag varit på mina informanters arbetsplatser för att se hur det ser ut vilket är viktigt inom 
etnografi. ”Centralt vid fältforskning är alltså forskarens närvaro i den miljö som 
beforskas” (2015 s. 218). 

Kvalitativa intervjuerna 
Kvalitativa intervjuer är ett sätt att på relativt kort tid få reda på flera personers tankar och 
reflektioner kring ett visst fenomen. ”Genom att fråga andra människor om exempelvis vad de 
gör eller hur de upplever ett fenomen kan forskare och studenter få de nödvändiga kreativa 
uppslagen till sitt fortsatta arbete”(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015 s. 34). 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) beskriver att man kan ha en rad olika strukturer på sina 
intervjuer, man kan ha ostrukturerade, semi-strukturerade eller löst strukturerade intervjuer. 
Skillnaden på dessa är i vilken grad man har fasta frågeställningar och i vilken utsträckning 
man kompletterar med öppna frågor. Jag valde i denna studien att använda mig av Semi-
strukturerade. 

Den kvalitativa intervjuns stora styrka är att under en kort tid få inblick i hur en person tänker 
och tycker kring olika fenomen. En svaghet är att intervjun endast sker under ett samtal vilket 
kan göra att intervjuaren kan missförstå vad den intervjuade menar. För att få en djupare 
inblick i fenomen bör man därför komplettera intervjun med andra datainsamlingsmetoder 
exempelvis observation. Jag valde att inte göra någon observation i den bemärkelsen att jag 
satt och observerade på någon skola. Dock var det viktigt för mig att göra alla mina intervjuer 
på den arbetsplats där mina informanter jobbar. På så sätt får jag en djupare förståelse genom 
att jag ser hur lokalerna ser ut och kan därför få en djupare förståelse för hur verksamheten 
bedrivs.  

Urval och genomförande 
Då jag i denna studie vill undersöka kulturskolelärares uppfattningar om fenomenet 
lärarensemble valde jag i mitt urval att ha informanter som jobbar på en kulturskola som 
använder sig av lärarensemble. I min studie är det inte relevant med ålder eller kön på 
informanterna, inte heller var personerna är verksamma geografiskt. 

När Jan Hartman (2004) beskriver kvalitativa undersökningar menar han att det är ett linjärt 
arbetssätt som kan delas in i tre olika faser med olika moment. Dessa faser är planerings-, 
insamlings-, och analysfasen.  

I planeringsfasen bestämmer man vad man vill undersöka, det vill säga vad man vill veta och 
om vem. Denna frågeställning styr sedan hela arbetet. Sedan i planeringsfasen bestäms vilken 
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metod som ska använda sig av för att samla in sin data. Sedan är det dags att göra urval för 
vilka informanter som ska vara med i studien. Här tar man hänsyn till frågeställningen som 
finns och vem man vill undersöka. Sedan är det dags för insamlingsfasen där man samlar in 
datan tillexempel med hjälp av intervjuer. Sista fasen är analysfasen där man analyserar sin 
data. Analysen gör jag med hjälp av Elvstrand, Högberg och Nordvalls (2015) tre 
tolkningsgrader, vilka jag redogör för nedan. 

För att hitta informanter till studien kontaktade jag rektorer på kulturskolorna som låg på 
närliggande orter från min studieort. Till dessa rektorer skickade jag ut några frågor (Bilaga 
1), vilka handlade om hur deras skolor jobbade med lärarensembler. Utav dessa frågor fick jag 
svar från åtta rektorer där de förklarade hur de jobbade med lärarensembler. Svaren jag fick 
var att ingen jobbade med fasta ensembler som repeterade regelbundet. Dock hade alla skolor 
lärarensembler i projektform, dels som marknadsföring på grundskolor, dels lärarensembler 
som åkte runt och kompade körer. Jag valde alltså att utgå ifrån organisationer istället för 
enskilda personer till att börja med, vilket Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) 
rekommenderar när man gör en samhällsvetenskaplig studie som handlar om tillexempel 
arbetsförhållanden.   

När jag skulle utforma intervjuerna till min studie valde jag att använda mig av så kallade 
semi-strukturerade intervjuer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). Detta innebär att jag har 
utgått ifrån en intervjuguide (Bilaga 2) med frågor som jag vill få svar på. Denna guide 
används just som en guide och jag ställde inte dessa frågor ordagrant utan använde frågorna 
som en grund för att få svar på mina frågeställningar.  

När jag utformade intervjuguiden valde jag att utgå ifrån de frågeställningar jag har i studien. 
Utifrån dessa skapade jag öppna frågor med några underfrågor som jag kunde använda som 
följdfrågor. Detta gjorde jag för att jag inte ville styra informanternas svar utan få höra deras 
egna uppfattningar. I början av intervjuguiden användes mer allmänna frågor om 
arbetsuppgifter och liknande för att få en större etnografisk förståelse av informanterna, för att 
senare under intervjuns gång rikta in sig mer på hur de ser på att musicera i lärarensembler.  
Att använda mig av en intervjuguide fungerade bra då jag kunde bocka av områden som jag 
ville ta reda på under mina intervjuer. 

Intervjuerna spelades in och transkiberades sedan som en del i analysarbetet. Jag läste igenom 
dessa transkriptioner flertalet gånger för att bli förtrogen med materialet (Rennstam & 
Wästerfors 2015, s.222).  När jag läste igenom transkriptionerna gjorde jag noteringar där jag 
fann extra intressanta delar. Dessa noteringar redogör jag för i min resultatdel. 

För att analysera min data använder jag mig utav det som Elvstrand, Högberg och Nordvall 
(2015) benämner som tolkningar av första, andra och tredje graden. Detta innebär att jag i  
den första graden presenterar vad mina informanter har sagt under intervjuerna, vad som har 
sagts. ”Tolkningar av första graden handlar om att konstatera det du sett och hört” (s.221).   

I den andra gradens tolkning får forskarens fantasi och kreativitet en betydande plats. Här ges 
utrymme åt forskarens tankar och tolkningar av vad som har undersökts. I detta fall kommer 
jag att plocka in mina tankar kring det som mina informanter har sagt i intervjuerna.  

Den tredje gradens tolkning innebär att forskaren diskuterar sina resultat som framkommit 
med hjälp av första och andra gradens tolkning med en eller ett par befintliga teorier. Detta 
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”kan emellertid ofta öka kvaliteten och skärpan i den egna analysen - och tydliggöra på vilket 
vis den egna studiens resultat är intressen i relation till teoretiska diskussioner som pågår 
inom akademin” (Elvstrand, Högberg och Nordvall, 2015 s.232). I denna studie kommer jag 
att diskutera mina tolkningar av andra och tredje graden med hjälp av tidigare forskning. 

Under min analys har jag tagit hjälp av Rennstam och Wästerfors (2015) som belyser tre 
arbetsätt i arbetet med att analysera sin kvalitativa data. Dessa är att sortera, att reducera och 
att argumentera. När man ska sortera sin data belyser Rennstam och Wästerfors vikten av att 
bli förtrogen med sitt material. Detta görs genom att läsa materialet om och om igen. I detta 
stadie är man inte längre intervjuare eller fältarbetare utan analytiker. När man sedan sorterar 
sitt material är det bra att gruppera sin data i kategorier som i början är provisoriska men som 
med tiden blir fasta. 

När jag analyserade intervjuerna valde jag därför att sortera resultatdelen i fyra underrubriker 
som bygger på mina frågeställningar och är: Presentation av informanter, Lärarensemblers 
påverkan på elever, Lärarensembler som en del i kompetensutvecklingen och Lärarensembler 
påverkan på lärarlaget. I och med att jag har en etnografisk metodansats var det viktigt att 
förstå varje informant för sig, därför sorterade jag upp resultatdelen med underrubriker för 
varje informant.  

  

Forskningsetiska ställningstaganden 
Jag har i arbetet med min studie tagit till del av vetenskapsrådets (2017) God Forskningsed. I 
min studie har jag därför informerat mina informanter via ett informationsbrev (Bilaga 3) som 
skickats ut via mail ett par dagar innan intervjuerna. I detta brev förklarar jag att de under 
studien kommer att avidentifieras och att de när som helst under studiens gång kan välja att 
avbryta sin medverkan. Det informeras även om att intervjuerna kommer att spelas in och att 
denna inspelningen efter att studien slutförts kommer att förstöras.  
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Reultatpresentation 
I detta avsnitt kommer jag att presentera den data som samlats in dels genom ett mailutskick 
till kulturskolor i min studieorts närhet samt fyra kvalitativa intervjuer som har genomförts 
och transkriberat. Det är här jag analyserar min data i första gradens tolkning (Elvstrand, 
Högberg och Nordvall 2015). 

Sammanställning av mailutskick 
I mitt första mailutskick (Bilaga 1) till rektorer på kulturskolor i min studieorts närhet fick jag 
svar från åtta skolor.  

Det jag såg som gemensamt för alla skolorna var att de använde sig av lärarensemble i 
rekryteringssyfte. Samtliga skolor förklarade att de åker ut till skolor och spelar för 
lågstadium. Det som också var gemensamt för de flesta skolor var att de inte hade repetioner 
regelbundet utan jobbade i projektform inför tillexempel rekryteringsveckor. På vissa skolor 
hade musiklärarna uppdrag i lokala amatörorkestrar. I dessa fall agerade de stämledare i till 
exempel ortens blåsorkester. Det är en rektor som skriver att ”musicera med sina kollegor är 
stärkande för ett arbetslag”.   

Hannes 
Min första informant väljer jag att i denna studie kalla Hannes. Hannes har jobbar på en 
kulturskola i en liten kommun i mellansverige sedan 2011, där han började ett år efter att han 
tog examen från musikhögskolan var på han läste musiklärarprogrammet. Året innan han 
började arbeta på denna skolan hade han två vikariat på mindre kulturskolor. Hannes 
huvudinstrument är gitarr men han undervisar även i rockgrupper och har lite 
klassundervisning på grundskola . Utöver undervisningen jobbar han även med diverse 
projekt bland annat en musikal som de gör varje vår på kulturskolan, detta året är Hannes 
musikansvarig för detta projektet och i det ingår bland annat arrangeringsarbete samt att leda 
orkestern under förberedelse och föreställning.  

Hannes är någon gång per termin ute och uppträder med kollegor då de gör reklam för en 
rockskoleverksamhet som skolan driver. Han berättar även att de för några år sedan hade ett 
disco på skolan, då alla lärare ingick i ett lärarband som uppträdde. 

På kulturskolan Hannes jobbar har alla lärare ett gemensamt lärarum men de flesta är även ute 
i grundskolorna i kommunen och har klassundervisning. Det är ca 20 lärare som jobbar med 
undervisning i musik på skolan och de har även undervisning i dans, media och drama. Att de 
flesta lärare även har klassundervisning ser lärarlaget som något väldigt positivt då de enkelt 
kan nätverka och diskutera problem som uppstår för till exempel de som har undervisning i 
årskurs 7-9.  

Lärarensemblers påverkan på elever 
Hannes åker nån gång per år ut till högstadieskolor och gör en slags miniturné för att göra 
reklam för rockskoleverksamheten som de driver. Vid dessa tillfällen är sättningen ofta endast 
trio på grund av att det är svårt att få ihop schemat med fler. Hannes menar här att elever som 
han redan har visar här att de tycker att det är roligt att deras gitarrlärare kommer till deras 
skola och blir stolta att visa detta för sina kamrater. Han menar även att den musikaliska 
upplevelse eleverna får kan göra de mer benägna att öva och fortsätta utvecklas.   
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När Hannes var relativt ny på arbetet arrangerade de ett disco som riktade sig till elever i 
årskurs 5/6. Till detta discot satte de ihop ett lärarband där nästan alla lärarna var med och 
spelade. Tanken var att skapa något roligt för eleverna och att det även skulle kunna fungera 
som ett slags öppet hus där man skulle kunna anmäla sig till kurser och prova på instrument.  
Idén till discot kom efter att innebandyföreningen i kommunen hade gjort ett liknande event 
med stort resultat. Detta drog dock inte så mycket elever så de slutade med detta efter två år. 
Hannes menar på att eleverna som var där tyckte att det var väldigt roligt.  

Dom som kom dit hade kul men vi hade väll lite mer en förhoppning om att det skulle kunna vara 
lite som ett öppet hus tillfälle och att folk kom dit och så kunde dom anmäla sig och att det hände 
saker. Vi hade nog till och med att dom fick prova på instrument i vissa rum. men det var många 
som upplevde att det blev för mycket jobb, och att det inte genererade så mycket nya elever så att, 
så därför har vi inte gjort det igen. Men det var väldigt roligt. 

På Hannes skola arbetar de även med lärarensembler som komp till elever, framförallt 
sångare. Han förklarar även att de varje år gör en konsert tillsammans med årskurs tre på 
estetiska programmet i orten. Här får alla elever sitta in i ett lärarband på varsin låt, 
exempelvis om man är gitarrist spelar eleven gitarr och resten av bandet är lärare.  

Hannes berättar även att han tycker att det är viktigt att lärarna på kulturskolan blir en del av 
kommunens musikliv, att man visar upp sig och att man ser till att göra konserter för 
invånarna. Detta menar Hannes även kan ses som en typ av promotion. Han berättar till 
exempel att han har ett band tillsammans med några kollegor som spelar utanför arbetstid. De 
arbetar på att arrangera en konsert i kommunen för att visa upp sig och ge någonting till 
invånarna.  

Lärarensembler som del av kompetensutveckling 
När de spelar lärarensemble på denna skola är det sällan de spelar musik som är speciellt 
utmanade, med motiveringen att de främst spelar för att göra reklam för skolan och då passar 
det bättre med tillexempel Smoke on the water för att den känner alla barn igen och tycker är 
häftig. Men Hannes förklarar även att det finns tillfällen där det kan vara mer utmanande 
musik till exempel när de samarbetar med estetiska programmet och gör deras slutkonsert. Då 
har de ibland fått mer utmanande låtar tillexempel en låt av musikgruppen Rush.  

Där är det ju ofta låtar på en lite högre nivå där eleverna har fått välja sina favoritlåtar, så att 
sångeleverna sjunger en låt med lärarkomp. Trumeleverna får spela en låt med lärarkomp runt 
omkring sig. 

Hannes menar på att han har tillräcklig motivation att öva ändå och gärna sätter sig och övar 
till exempel om någon elev är sjuk. Detta kan arta sig i att han plockar fram någon ny övning 
som han har snappat upp på tillexempel youtube eller så kan det vara att han sätter på ett 
backing track och improviserar en stund. 

Hannes förklarar att de inte använder lärarensembler uttalat som en del i sitt arbete med 
kompetensutveckling på skolan. Dock ger han exempel på när kollegorna ibland jammar på 
arbetstid. 

Vi har ibland på den här [lektionsfria] tiden på fredagarna, ibland sagt att nu går vi och spelar ifall 
det är folk som inte har nåt viktigt att göra som tränger på just då. Så har vi samlats och jammat. 
Och då är det ju mer bara för att det är roligt och för att det berikar oss och liksom lärarlaget. Men 
vi har inte haft något sånt syfte. 
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Lärarensemblers påverkan på lärarlaget 
Hannes reflekterar över att man kommer de kollegorna man musicerar med närmare. Dock 
belyser han att detta även kan bero på att de jobbar mer tillsammans i bland annat 
rockskeleverksamhet också. ”Det är väl mycket den saken tror jag. Så till viss del skulle jag 
absolut säga att det är så men mest för att det är dom som man jobbar närmast och har mest 
projekt tillsammans med”. 

Hannes berättar om discoporojektet som de gjorde där hela lärarlaget var med och spelade. 
Innan detta projektet hade det varit en orolig tid med bland annat byte av rektor flera gånger 
och det skavde på många ställen i lärargruppen. I och med att de gjorde projektet fick alla ett 
gemensamt mål och Hannes upplevde att det resulterade ”i en bättre sammanhållning och att 
vi liksom blev ett tajtare arbetslag på många sätt” 

Ja det var ju ett tag sen och jag var ganska ny men som jag upplevde det då så. Det hade bytts 
rektorer flera gånger och det var lite som skavde i hela lärargruppen, för att det var vissa. Det var 
lite omständigheter som hade gjort att vissa grupper hade ställt sig mot varandra på olika sätt som 
inte var särskilt lyckat. Jag ska inte säga att det var dålig stämning i arbetslaget, men det fanns 
vissa som skavde litegrann. Och det här projektet tror jag hjälpte till att få alla liksom tillsammans 
på ett annat sätt.  

Hannes förklarar att idéer om projekt för lärarensembler kommer från lärarna själva och inte 
från någon ledning, men att dessa idéer alltid stöttas av ledningen så länge det inte går ut över 
undervisningen. ”Vi har fullt stöd från ledningen men dom lägger sig inte i på vilket sätt vi 
gör det”. 

Hannes upplever inte att det är någon pressad stämning och att kollegorna blir nervösa över 
att musicera tillsammans.  

Det känns som att vi i vårt kollegium har en så pass bra stämning så att det är inte någon som sitter 
och tittar snett på någon annan eller att man inte tillåts spela fel eller så. Utan jag tycker att det är 
en väldigt bra stämning och alla tycker att det är roligt att spela så. Men det är klart att man 
automatiskt skärper till sig lite mer just när man spelar med skickliga musiker. 

Roger 
Andra informanten i denna studien väljer jag att kalla Roger. Han har jobbat ca 10 år på en 
stor kulturskola i en större stad i Mellansverige. Innan han började jobba där hade han varit 10 
respektive 12 år på mindre kulturskolor i lite mindre orter i Mellansverige. På den nuvarande 
kulturskolan arbetar cirka 50 lärare med musikundervisning, de har även kurser i teater, dans, 
bild, el-sistema, media och skrivande. Skolan har tre olika lokaler men en stor huvudbyggnad 
där all musikundervisning sker, här finns ett stort personalrum på bottenvåningen där alla kan 
samlas.  

Roger är utbildad trumpetlärare via sin utbildning på musikhögskola där han gick 
musiklärarprogrammet med instrument och ensemblelärare som inriktning. Förutom 
trumpetelever har även Roger även några ensemblegrupper, både brassgrupper och storband. 
Dessa leder han tillsammans med de andra blåslärarna på skolan. Han har även någon enstaka 
trombonelev. I Rogers tjänst ingår även något som de kallar för Brassklass, detta innebär att 
de besöker en lågstadieskola fem tillfällen och har musiklektioner med en klass, under dessa 
lektioner sjunger och spelar de med eleverna, visar upp instrumenten och har även en konsert 
där de spelar brasskvartett. Förutom denna kvartett musicerar Roger med två kollegor i en 
liten ensemble bestående av tuba, dragspel och trumpet.  
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Lärarensemblers påverkan på elever 
På Rogers skola använder man sig av lärarensembler främst för att göra reklam och locka in 
nya elever att börja spela instrument. De brukar hålla en konsert på en grundskola ett par 
gånger per termin och då ingår den i ett koncept där de är ute på skolor och träffar elever fem 
gånger. Vid dessa tillfällena spelar de brassensemble. 

Roger berättar att han bjuder in eleverna till sina konserter han håller både på och utanför 
arbetet, dock är det sällan många elever som dyker upp. Roger dock att det är svårt att bli 
någon slags förebild för eleverna för  

dom är inte så intresserade egentligen av den sortens musik, det lyssnar dom ju inte på hemma. 
Dom lyssnar ju på annat.. det är kul att spela trumpet av någon anledning, men inte för att som 
tycker om musiken sådär jättemycket, det har man ju upptäckt. 

Roger berättar även om att han varje år brukar ta med sig några elever och åka på en 
trumpetfestival i västra Sverige. Här samlas elever och lärare från hela Sverige för att spela 
tillsammans. Alla elever repeterar under ett par dagar och sedan avslutas allt med en stor 
konsert, ofta med lite större gästartister. Då eleverna får paus under dessa dagar brukar lärarna 
samlas och repetera tillsammans, detta spelas sedan även upp under den stora konserten. 
Oftast så springer eleverna direkt till kiosken så fort de får paus men de får åtminstone höra 
sina lärare på konserten. ”Så då får ju eleverna höra oss också. Även om när dom får paus då 
springer dom ju gärna ut till kiosken istället men dom får u iallafall höra oss på konserten”.  

När Roger är ute och spelar både i lärarensembler och som frilansande musiker talar han 
gärna om detta för sina elever. Han bjuder även ofta in dem till konserterna, dock är det svårt 
att få dom att komma.”Ja och jag försöker ju få dom och komma till exempel nu när [en känd 
jazztrumpetare i Sverige] kommer, men det är ju inte så lätt. De säger att det låter ju kul men 
sen…”. Detta tror Roger snarare beror på att föräldrarna till barnen inte känner att de är sugna 
än att barnen inte vill. ”Ja jag tror det och föräldrarna kanske inte har tid och… det kanske 
inte är föräldrarnas grej”. 

Lärarensembler som del av kompetensutveckling 
Roger förklarar under intervjun att de sällan spelar i lärarensembler för att förkovra sig, dock 
finns det några tillfällen som han tar upp där man använder lärarensembler som ett led i 
kompetensutvecklingen på skolan.  

Ett exempel han tar upp angående lärarensemble som kompetensutveckling är ett projekt där 
alla blåslärare i länet samlades och repeterade en heldag för att sedan under tre dagar besöka 
olika orter i länet och göra konserter. Vid detta tillfälle hyrde de in en arrangör och dirigent 
utifrån som arbetade med dem. Roger menar att ”sen tycker jag att det är kul att få göra 
hantverket ihop, det är ju de vi ska lära ungarna och att få spela ihop”. Han belyser även att 
alla lärare inte är ute och spelar utanför jobbet lika mycket som han och därför inte har samma 
vana av att musicera i grupp, vilket Roger menar känns viktigt för att kunna lära barnen hur 
man fungerar i en ensemble. ” Det känns väl ändå som att för att kunna lära eleverna de så 
måste man väll kunna göra det själv? Fungera i en ensemble?” 

Roger berättar även om en trio som de har på jobbet bestående av trumpet, dragspel och tuba, 
som åker runt på skolbesök och spelar. Här menar Roger att han utmanas ordentligt 
musikaliskt då sättningen och musikstilen de spela kräver att han ibland spelar melodier och 
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ibland improviserar vilket han inte har gjort så mycket. Han menar att det är ett bra forum att 
utvecklas i då stämningen är bra och det är accepterat  att testa och ibland spela fel.  

Ett tillfälle som Roger känner att han får ut väldigt mycket av är när han åker på 
trumpetfestival med några elever och de repar med lärarensemblen där. Då är det flera 
trumpetlärare från framförallt västra Sverige som inprincip alla har en bakgrund som musiker. 
”Det är ju viktigt. och just och träffa dom trumpetlärarna på den kursen, det är ju musiker typ 
allihop från början”. Även detta leds av en dirigent och arrangör som är väldigt professionell. 
Roger menar att här delar alla med sig av en massa tips och trix och hjälps åt att utveckla 
varandra.  

Roger berättar även att nivån är musikaliskt hög när lärarna spelar med brassensemble på hans 
skola. När dom repeterar är dom noga och ska dom spela i en kyrka tillexempel ser alla till att 
”vässa upp sig lite”.  

Lärarensemblers påverkan på lärarlaget 
På Rogers skola tycker brasslärarna att det är viktigt att man ska kunna fungera i en 
ensemblesituation. Därför har man valt att införa provspelningar när det ska tillsättas nya 
tjänster. Detta skulle haft sin start under förra året då en ny kollega började, dock blev det 
ingen provspelning då det endast var en sökande till tjänsten.  

Roger berättar att Länsturnén som de arrangerade upplevde han som väldigt positivt men att 
alla inte kände likadant. Musiken som spelades var inte ”sådär jättelätt”, vilket kunde göra att 
vissa kände sig pressade att öva. Detta gjorde att vissa upplevde det negativt att spela ihop ett 
par dagar. Detta visade sig i skillnader i hur man tog sig an uppgiften att vara 
ensemblemusiker: 

Nu har jag fått min stämma, nu måste jag öva och se till att det sitter, det märkte man ju lite  
grann att det var lite olika nivå på det där… Men så är det ju endel lärare har ju nästan   
musikerbakgrund och har spelat proffesionellt mycket och endel har ju inte gjort det 

Roger förklarar att han tycker att man kommer närmare de kollegorna man musicerar med 
inte bara för att man samarbetar mest med dem.  

Alltså jag tycker spelar man ihop så får man ju något annat band på något vis. Skulle vi få spela 
ihop en timme i veckan eller två. Även om det vore lite påtvingat, jag skulle ju tycka att det vore 
lyx och kul. Och jag menar man hinner ju snacka lite mellan låtarna och lär man packar ihop eller.  

Han berättar om en skola han var på tidigare där dom hade en fast tid i veckan att musicera 
tillsammans på. ”Man fikade lite och så spelade man ihop i olika konstellationer”. Detta var 
något som Roger upplevde väldig positivt för sammanhållningen i arbetslaget. 

Roger belyser även svårigheter med att musicera ihop på jobbet, han förklarar att motståndet 
han har mött på när vi pratar om att hela lärarlaget skulle musicera tillsammans, 

ja på nåt sätt och endel av oss sköter det vid sidan om.. sen spelar vi brass ihop då men, och tur 
som det är så funkar alla ihop. Det kan ju va så att det är nån som inte riktigt är så haj på att lira.  

Simon     
Min tredje informant väljer jag att kalla Simon. Simon arbetar på en väldigt liten kulturskola i 
en liten ort i Mellansverige. På denna skola arbetar ca 10 lärare med musikundervisning, de 
har även undervisning i dans och teater. 5 av musiklärarna arbetar lite mer och kallar sig 

!14



själva för kärntruppen. Simon började arbeta på denna kulturskola direkt efter gymnasiet och 
har under sina 10 år på skolan utbildat sig på deltid vid SMI. Simons huvudinstrument är 
elgitarr, men han undervisar även i bas och har haft någon elev i banjo. Han har även 
undervisning i band med pop/rock sättning och sitter med och kompar skolans blåsorkestrar. 
Simon musicerar i lärarensembler i spridda projekt tillexempel vid högtider då skolan gärna 
visar upp sig. Simon ingår även regelbundet i lärarensemble som kompar både körer och 
orkestrar.  

Lärarensemblers påverkan på elever 
På Simons skola är lärarna ofta med och stöttar upp till exempel körer med lärarensembler. Ett 
exempel på detta kan vara när olika körer ska uppträda, detta gör man både för att körerna ska 
tycka att det är roligare och för att det är ett bra sätt att synas på. Lärarna sitter även med som 
kompsektion i blåsorkestrarna som finns på skolan. De har försökt att fylla dessa platser med 
elever men har svårt att få elever som vill och klarar av detta, något som var lättare förr i 
tiden. 

Det är blåsorkester så att då brukar jag spela bas där. Om jag inte får med någon elev, men det är 
svårt alltså. Det är inte som förr… för fem-sex år sen hade jag flera elever som var med och 
kompade, spelade och sånt. Men det är många, dom tar sig liksom inte dit. 

Under vissa konserter låter de elever spela i lärarband under vissa låtar och att de får sitta  på 
en stol bredvid sin lärare på vissa låtar. Detta har visat sig vara väldigt bra för elevernas 
utveckling. Simon berättar om en baselev som under lång tid försökt att lära sig använda 
genomgångstoner, dock utan resultat. När eleven fick sitta bredvid Simon under en konsert 
och höra när Simon gjorde genomgångstoner trillade dock poletten ner, trots att Simon hade 
visat detta under tidigare lektioner. Simon tänker att det kan bero på att kompet runt omkring 
lät annorlunda då det endast bestod av lärare och därför kunde eleven urskilja 
genomgångstonerna på ett sätt så att hen kunde förstå. ”då fattar han plötsligt och det har vi 
pratat om i två år och det bara går inte in innan” 

Jag tror att det gör mycket att eleverna får se lärarna spela. Dom får både se, lyssna och sitta med 
och sånt. Det gör vi ju ibland att eleverna tar endel av låtarna och så täcker vi upp resten av lårarna 
ifall man ska ha en hel konsert liksom. 

Simon vill betona vikten av att lärarna är med och spelar med eleverna då detta får eleverna 
att ”växa väldigt mycket”. Genom att lärarna är med och spelar får eleverna en bättre bild av 
hur en genre ska låta och eleverna får en annan musikalisk upplevelse än om det bara hade 
varit elever i bandet.   

Lärarensembler som del av kompetensutveckling 
På Simons skola har de inget uttalat mål att kompetensutveckla genom att spel i 
lärarensembler. Däremot berättar Simon att framförallt han och en till kollega ofta jammar 
och leker med musik tillsammans. Det kan yttra sig dels när de sitter och väntar på en orkester 
som dom ska kompa eller tillexempel när det blir någon lektion inställd så kan de knacka på 
hos varandra och bara jamma en liten stund.  

Jo det händer ju… Antingen att man hör att den andre sitter och spelar och så kommer man  in och 
hänger på eller att man hör att nån lyssnar på nånting och sen så… aa går det bara över till att man 
sitter och bara ”öh kolla här liksom det här är roligt!”. Vi spelar mycket ihop på olika sätt, det kan 
vara bara två minuter, eller kan de va att vi sitter länge och bara ”nu har vi faktiskt rep” och då 
övar vi. 
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Lärarensemblers påverkan på lärarlaget 
Simon förklarar att dom har ett väldigt litet lärarlag på hans skola och är ett ”tajt gäng”. I 
början av Simons anställning var det lite spänningar mellan den klassiska gitarrläraren och 
Simon då de hade olika syn på att spela snabbt, detta lade sig ganska snabbt då Simon 
förklarade att han spelar snabbt för att han tycker att det är roligt inte för att imponera.  

Min kollega som den andra gitarrläraren, där var det lite i början sådär att han sa att ”ungarna 
spelar snabbt och bara bla bla bla” och jag gillar att spela snabbt, det är roligt. Men det är mest för 
att jag tycker att det är kul inte ”kolla var snabbt jag kan spela” jag menar isåfall ligger man ju i lä 
med många som spela hur fort som helst. 

När dom musicerar tillsammans i lärarlaget finns det en väldigt skämtsam stämning, de leker 
mycket med musiken tillsammans. Simon upplever inte att det finns någon press på att visa 
hur duktig man är när man spelar i lärarensembler men menar på att nivån är väldigt hög.  

Valter 
Fjärde informanten jag har intervjuat väljer jag att kalla för Valter. Han arbetar sedan 18 år 
tillbaka på en kulturskola på en mindre ort som har en lång tradition av att spela tillsammans i 
lärarensembler. På denna skola arbetar ca 25 lärare inom musik, de har även undervisning i 
bland annat dans, teater och bild. Valter utbildade sig till Cellist i Köpenhamn och har efter 
det både jobbat som frilansande cellist och haft en fast anställning i norra Norge som 
länsmusiker.  Utöver sin tjänst som cellolärare frilansar Valter flitigt i professionella orkestrar 
runt om i Mellansverige. Orten där han arbetar på har en lång tradition av orkesterspel vilket 
grundar sig i att ingenjörerna på de stora bruk som finns på orten behövde underhållas.  

Valter ingår i flera olika lärarensembler, bland annat en stråkkvartett som spelar både för 
skolor och för allmänheten i offentliga konserter. På skolan har de även en stor lärarensemble 
där alla instrumentallärare ingår. Det stora framträdandet med denna sättning är när de årligen 
anordnar en stor julkonsert i en kyrka på orten. Julkonserten tillsammans med en vårkonsert 
med bara stråklärarna är återkommande varje år. Ibland åker de ut på olika vårdinrättningar 
och spelar, dock har dessa spelningar minskat genom åren. I Valters tjänst ingår även att vara 
stämledare i ortens symfoniorkester som repeterar en gång i veckan. Förutom att undervisa i 
cello och spela i dessa ensembler har Valter ansvar för skolans fördjupningslinje.  

Lärarensemblers påverkan på elever 
På Valters skola använder man sig strategiskt av lärarensembler som ett del i sin metod för att 
rekrytera ungdomar. Han berättar om att de varje år är ute och gör en miniturné där de besöker 
skolor och spelar utdrag ur Peter och vargen. Detta gör dom ett par dagar innan de har sitt 
öppet hus för att skapa intresse hos eleverna på skolorna och att de sedan kan komma på 
öppet hus för att se mer. 

Valter menar att det är viktigt att eleverna på skolan får hör lärarna spela. 
Jag vet att det är en styrka att dom ser och att dom vet att vi spelar, och att dom hör att vi kan 
också, inte bara pratar om det utan kan visa. 

Roger förklarar att alla elever som går fördjupningslinjen får i läxa att gå på minst en konsert 
per termin med symfoniorkestern i staden. Detta får eleverna gå på gratis. Roger berättar att 
när han själv var solist en kväll dök det upp flertalet av hans elever vilket han såg som 
positivt.  
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Lärarensembler som del av kompetensutveckling 
I det arbetslaget som Valter är med i har man cirka 100 timmar kompetensutveckling om året, 
delar av denna tid väljer de att lägga på att spela kammarmusik. Detta har de själva valt att 
göra då de känner att de utvecklas väldigt mycket av att spela tillsammans. I detta arbetslaget 
gör man också varje vår en konsert tillsammans med en gäst som man bjuder in, tillexempel 
en pianist. Han berättar om när de hade bjudit med en kontrabasist som gäst till konserten. 

Vi hade en kontrabasist som inriktade sig på tango för några år sen, jättekul han tog med en pianist 
när han kom och så gjorde vi ett projekt ihop det var ju väldigt… det var ju allting, både 
utvecklande, lärorikt och det blev en konsert av det. Så jo det har vi gjort. 

Roger berättar även om att de varje år har en stor julkonsert där alla instrumentlärarna på 
skolan är med och spelar. Detta har blivit en tradition och de har gjort denna konsert många 
år. Under de sista åren har de här hyrt in en professionell dirigent som kommer och jobbar 
med alla lärarna, då blir det en del i kompetensutvecklingsarbetet på skolan.  

asså jag tror att en lärarensemble ska ju vara en inspiration för lärare att försöka hålla tag i nivån. 
Med all respekt men om man bara sitter och undervisar elever som står på kö och så här va… Och 
då hinner man ju inte vara aktiv själv som musiker.  

Detta tänker Valter kan bli ett problem om man själv vill kunna hålla nivån på sitt spel uppe.  

Lärarensemblers påverkan på lärarlaget 
Valter menar på att det är väldigt positivt för gruppen att man spelar tillsammans ”det ger ju 
också en trygghet att vi känner varandra, vi vet vad vi är bra på och vad vi är inte lika, så vi 
hjälps åt va”. 

En svårighet med lärarensembler som Valter har märkt av är att man kan ha olika 
ambitionsnivåer på sitt egen musicerande, vilket kan leda till konflikter. Detta kan grunda sig i 
hur man har prioriterat sin utbildning. Exempelvis valde Valter en väldigt smal inrikting under 
sin utbildning och utbildade sig till cellist. Det blir en ganska stor kontrast till de som kommer 
ut från musiklärarprogrammet idag som är mer inriktade på pedagogik än på sitt instrument. 
Valter förklarar att han fortfarande varje dag känner att han måste öva för att hålla igång sitt 
eget spel, medan vissa kollegor istället väljer att lägga den tiden på att utveckla nya 
pedagogiska idéer. Men sedan menar Valter att om man respekterar varandras ambitionsnivåer 
så kan man istället för att sänka varandra, växa och utvecklas tillsamman som grupp. Detta är 
något som han har upplevt på sin skola.  

Ambitionsnivån är olika och det hör man ibland. Men jag tycker att det är viktigare att göra 
nånting och där med kanske inspirera varandra. 

Trots svårigheter med olika ambitionsnivåer är lärarensembler något valter och hans kollegor 
vill ha kvar. 

Ja jag säger ju, det är klar att det finns sidor med detta som är komplicerade, men för mig och för 
många av mina kollegor så är ju detta nåt väldigt positivt. Nåt man vill kämpa för att få ha kvar. 

Valter beskriver att när man undervisar elever kan man se det som att sitta på scenen hela 
tiden, man måste ge av sin energi. Trotts att man får tillbaka mycket energi från eleverna 
upplever Valter att man kan behöva fylla på mer energi vilket han känner att han får genom att 
musicera tillsammans med sina kollegor.  
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Resultatanalys 
I detta avsnittet kommer jag analysera min data i andra- och tredje gradens tolkning 
(Elvstrand, Högberg och Nordvall 2015). Här är det jag som forskare som för fram mina 
tankar och uppfattningar av det som sagts under intervjuerna. Jag kommer även att använda 
mig av tidigare forskning som hjälpmedel för analys.  

Lärarensemblers påverkan på elever 
Alla informanterna berättar om att deras skolor använder sig av lärarensembler som en del i 
rekryteringsarbetet för skolan. Arbetet ser liknande ut på skolorna. De sätter ihop en ensemble 
och åker ut till grundskolor och spelar för eleverna. Den enda som egentligen sticker ut lite 
från gruppen är Roger, som berättar att de arbetar med eleverna på grundskolan under fem 
lektioner där en av gångerna är det konsert. Detta arbetsätt nämner även Lindgren (2016) som 
ett vanligt arbetssätt för att rekrytera elever. Lindgren förklara även att flertalet grundskolor 
hyr in lärare från kulturskolor Detta har samtliga informanter i denna studien förklarat som 
något förekommande på deras arbetsplats. 

Både Roger och Valter förklarar att de brukar bjuda in eleverna till konserter som de spelar på 
både med lärarensembler och som frilansande musiker. Dock verkar det som att Valter lyckas 
få sina elever att komma till dessa konserter till skillnad mot Roger har svårt att få eleverna att 
komma. Detta kan bero på att Valter förklarar att dessa konserter är gratis för eleverna. Det 
kan även bero på att Roger jobbar i en betydligt större stad med större utbud av aktiviteter och 
kultur, vilket kan göra att eleverna hellre går på något annat än en konsert med sin lärare.  

Simon berättade om när en elev fick förståelse av genomgångstoner genom att sitta jämte när 
Simon spelade i en lärarensemble. Detta är ett konkret exempel på effekter där lärarensemble 
tydligt påverkar elever. Genom att höra och se sin lärare spela i ett sammanhang som inte är 
den vanliga lektionen kan dörrar öppnas.  

Simon belyser även vikten av att eleverna får vara med och spela/sjunga till lärarkomp, vilket 
även Hannes berättar att de gör på hans skola, då tillsammans med elever på estetiska 
gymnasiet.  

Både Hannes och Simon förklarar att de använder sig utav lärarensembler för att kompa 
elever vid olika tillställningar. Det kan vara både enskilda elever som ska kompas och körer. 
De menar att detta görs för att lyfta de elever som kompas, vilket kan ses som att de ges ett 
tillfälle att både får ” uttrycka sig konstnärligt och uppleva konst och kultur” (Lindgren 2016 
s.160). Eleverna får alltså ett tillfälle att uttrycka sig konstnärligt genom att spela tillsammans 
med ett lärarkomp. Samtidigt som eleven får uppleva kultur genom att stå mitt i ett 
kompband.  

Under intervjun med Hannes berättade han om ett disco som de arrangerade för elever, där 
hela lärarlaget spelade i ett partyband. Tanken med detta disco var att det skulle fungera lite 
som ett öppet hus. Då det inte kom så mycket elever uppnåddes inte syftet vilket gjorde att de 
valde att inte göra om projektet följande år. De elever som var på plats under discot upplevde 
Hannes hade roligt. Här gjorde skolan ett försök att vara en del av kommunens kulturliv, 
vilket Lindgren (2016) menar krävs av flera kulturskolor. Dessa krav på att vara en resurs i  
det kommunala kulturlivet kommer ofta genom politiska beslut.  
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Hannes berättar under intervjun att han tycker att det är viktigt att lärarna på kulturskolan blir 
en del av kommunens musikliv, att man visar upp sig och att man ser till att göra konserter för 
invånarna. Detta är något även Lindgren (2016) talar om. Hon beskriver att kulturskolan som 
kulturinstitution ska kunna fungera som ett nav i ungas konstnärliga och kulturella aktiviteter. 
På en kulturskola ska eleverna inte endast få möjlighet att utrycka sig utan även få möjlighet 
att ta del av kultur. Även Carlson (2003) belyser detta att yrkesrollen som musiklärare 
innefattar att man skall vara en musikalisk tillgång till samhället.  Detta upplever jag även att 
Roger och Valter tycker är viktigt. De arbetar båda aktivt för att eleverna ska uppleva kultur 
genom att gå på deras konserter.  

Lärarensembler som del av kompetensutveckling 
Både Simon och Hannes förklarar att de kan jamma med sina kollegor, vilket kan ses som ett 
sätt för att kunna få utlopp för sin kreativitet. De får här en chans att utvecklas tillsammans 
med sina kollegor i ett forum som är väldigt avslappnat. Bouij (1998) menar att ”[d]et är 
viktigt att man finner det sociala samspelet kring musiken och undervisandet som 
meningsfullt, om man skall trivas i yrket” (s.335). Han förklarar att det är viktigt att för att 
kunna vara en bra lärare även få utlopp för sin egen kreativitet, till exempel genom att 
musicera.  

Lindgren (2016) belyser vikten av lärares både pedagogiska och konstnärliga kompetens. Hon 
förklarar att en bra kompetensutveckling och bra arbetsmiljö är värdefullt. Att musicera i 
lärarensembler kan vara ett sätt att utveckla den konstnärliga kompetensen. Att den 
konstnärliga kompetensen värdesätts märks på Rogers skola där man tänkt använda sig av 
spelprov som en del av intervjun när man rekryterar nya lärare.  

Hannes förklara under intervjun att han gärna sätter sig och övar om någon elev skulle vara 
sjuk. Även de andra informanterna förklarar på liknande sätt att de har ett driv att fortsätta 
utvecklas genom att öva. Detta menar Wiklund, Olsson & Olausson (citerat i Carlsson 2003) 
är en viktig del i kompetensen som musiklärare. De betonar att livslångt lärande bör gälla för 
lärarna på samma sätt som för eleverna.  

Valter förklarar att de tydligt använder sig av lärarensembler som en del av 
kompetensutvecklingen. De väljer att ta timmar från kompetensutveckling till att spela i 
lärarensemble, något som ingen av de andra informanterna berättar att de gör.  

Både Valter och Roger berättar under intervjun att de har hyrt in professionella dirigenter då 
de har jobbat med lite större lärarensembler. Detta är ett exempel hur man kan jobba med 
kollegial kompetensutveckling med hjälp av en extern handledare (Skolverket 2013). 

Roger berättar om en trumpetfestival dit han brukar åka med sina elever. Under denna festival 
musicerar han tillsammans med andra trumpetare från hela Sverige vilken han upplever 
väldigt lärorikt. Här är det en extra speciell situation där det bara är trumpetare som träffas 
och utbyter lärdomar. På de vis kan man hjälpa varandra på instrumentspecifika delar vilket 
inte är lika lätt om exempelvis en gitarrlärare diskuterar med en pianolärare.  

Lärarensemblers påverkan på lärarlaget 
Min generella upplevelse av informanterna är att de upplever lärarensemble som något 
positivt för sammanhållningen i sina respektive lärarlag. Både Valter och Roger berättar att de 
även har haft svårigheter med att få ihop dessa lärarensembler. De förklarar att alla inte ligger 
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på samma nivå i hur man förbereder sig och var man har gränsen för att något är bra. Detta 
kan ha sin grund i att man har olika infallsvinklar på fenomenet att musicera  med sitt jobb 
som lärare, något som redan kan visa sig när man går sin utbildning. Vissa lägger mycket vikt 
vid att bli så duktig som möjlig på ett instrument, medan andra vill bli så breda som möjligt 
och vissa vill grotta ner sig ordentligt i pedagogik. Detta menade även Valter kan ligga till 
grund för att man har olika ambitioner med lärarensembler, vilket kan göra att det uppstår 
konflikter i gruppen. Om man lyckas lösa dessa konflikter och ta sig vidare som grupp kan 
gruppen komma få en bättre sammanhållning, vilket även Valter beskriver genom att man 
växer tillsammans i gruppen. Dessa konflikter uppstår i det som Johansson (2005) benämner 
som konfliktfas, vilket är en fas som de flesta grupper går igenom på ett eller annat sätt. 
Genom att ha en bra dialog om vad ambitionsnivån för gruppen ska vara kan gruppen härifrån 
gå vidare till närmandefasen som är vägen in till sammarbetsfasen.  

När Roger berättar om sin länsturné menar han att det var ett bra tillfälle för att lära känna  de 
blåslärarna som arbetar på de andra skolorna. Dessa tillfällen kan bidra till samarbeten som 
även eleverna får ta del av. Ett exempel på detta är när Roger berättar om ett projekt där 
elever från hela länet är inbjudna att spela på en konsert med stor orkester som tolkar svenska 
tonsättare som har gått ur tiden. Projektet blir lättare att genomföra då lärarna har påbörjat de 
olika gruppfaserna för att närma sig sammarbetsfasen (Johansson 2005) genom att musicera 
tillsammans i lärarensemble. I sammarbetsfasen arbetar en grupp som bäst tillsammans vilket 
både kan avspegla sig i lärarensemblerna men även i resten av arbetet på en kulturskola, till 
exempel med gemensamma ensemblegrupper eller liknande. Mina informanter upplever att 
man kan växa tillsammans i gruppen och att man får ett band tillsammans med de man 
musicerar med som är svårt att sätta ord på. 

Valter förklarar att han kan uppleva att det finns olika ambitionsnivåer när de musicerar 
tillsammans i kollegiet. Detta kan bero på att gruppens förväntningar är maskerade (Granér 
1991) och att ambitionsnivån därför inte uttalas ordentligt i gruppen. Detta kan i sin tur göra 
att en individs behov och resurser inte överensstämmer med resten av gruppens förväntningar. 
Detta kan leda till att individen gör motstånd mot gruppen för att hävda sin individualitet. 
Svårigheterna med samarbete kan även bero att ambitionsnivån i gruppen ser olika ut. Det kan 
även arta sig i att man sätter ihop grupper av olika typer av musiklärare (Tivineus 2008). 
Svårigheter kan till exempel yttra sig i att en lärare som identifierar sig som Portvakten sätts i 
en grupp tillsammans med en lärare som identifierar sig som Förnyaren (Tivineius 2008). I 
detta fallet kan en konflikt uppstå då en vill hålla fast vid gamla traditioner och den andre vill 
skapa en förändring. Denna konflikt skulle gå att undvika genom att sätta ihop grupper efter 
musiklärartyper, dock är det sällan detta görs utan istället sätts grupper ihop efter 
instrumentfamiljer. 

Aspelin (2010) förklarar att stabila sociala band bygger på att ha en hög grad av kognitiv 
emotionell samklang. Detta bygger på att man använder sig av både verbal och ickeverbal 
kommunikation. Roger förklarar att han har svårt att sätta ord på bandet man får med 
kollegorna som man musicerar med. Detta band menar Roger är något positivt. Bandet skulle 
kunna bygga på att de använder sig av både verbal kommunikation i form av att de pratar med 
varandra under repetitionerna samt en hög grad av ickeverbal kommunikation i form av den 
kommunikationen man har när man spelar musik tillsammans.  
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Samtliga informanter diskuterar svårigheten med tidsaspekten när man ska repetera i 
lärarensembler, att det kan vara svårt att samla alla i gruppen vid ett tillfälle. Detta är något 
som även Lindahl (2016) upplevde under sin studie. Flera av mina informanters skolor löst 
detta genom att ha en tid i veckan då hela lärarlaget är lektionsfria, som kan användas till 
repetitioner eller till olika typer av möten. Det blir dock problematiskt för de lärare som även 
är ute i grundskola och undervisar då de ofta har ett helt annat schema på grundskolan 
gentemot kulturskolan.  
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Diskussion 
Syftet med denna studie är att undersöka vad kulturskolelärare har för uppfattningar om att 
musicera tillsammans i lärarensembler. Det har kommit fram flertalet intressanta ämnen  ur 
analysen, vilka jag i detta avsnittet kommer att diskutera.  

Både i studiens bakgrund och resultat  framkommer att man använder sig utav lärarensembler 
på olika sätt på olika skolor. Vissa använder sig av lärarensembler främst för att kompa elever 
och för att visa upp instrument till kommande elever, medan andra skolor använder det som 
ett led i  arbetet med kompetensutveckling på skolan. Gemensamt för alla skolor i studien är 
att man ser både svårigheter och fördelar med lärarensemblerna. 

I analysen framkommer att samtliga informanters skolor använder sig av lärarensembler för 
att marknadsföra sin skola. Detta kan se lite olika ut men gemensamt är att de åker ut till olika 
grundskolor i kommunerna och visar upp sin verksamhet genom att ha korta konserter för 
eleverna. Dessa besök görs inte bara utav skolorna som deltar i denna studie utan Lindgren 
(2016) förklarar att detta även sker bland annat i Gagnefs kommun. Några informanter 
berättar även att de kommer ut och håller i lektioner med eleverna på grundskolorna och på så 
sätt även rekryterar nya elever till kulturskolan. Det stora behovet av marknadsföring märks 
tydligt i studien och grundar sig i att söktrycket för kulturskolan har sjunkit. Jag upplever att 
kulturskolor som deltar i studien får jobba väldigt aktivt med marknadsföring, vilket de inte 
har behövt göra på samma sätt förr i tiden. Detta kan bero på flera olika faktorer, till exempel 
har vi i analysen fått ta del av att flertalet eleverna inte lyssnar på den sortens musik som lärs 
ut på kulturskolan. Det minskade söktrycket kan även bero på att det har blivit en större 
konkurrens av fritidsaktiviteter för barn och unga. Informanterna belyser att just genom att 
komma ut till grundskolor och spela för dessa elever skapar man ett intresse för instrumenten, 
vilket ofta leder till att fler söker till kurserna på kulturskolan. Som det framkommit i både 
den här studien och Lindgrens (2016) anser lärare att det är effektivt att rekrytera elever till 
kulturskolan genom att musicera på grundskolor. Trots detta menar informanterna i studien att 
söktrycket minskar. Använder sig kulturskolan av för lite rekrytering ute på grundskolorna 
eller är det så att det behövs andra sätt att locka elever också som komplement till besök på 
grundskolan? Skolans prioritering av de estetiska ämnena har bidragit till att kulturskolor har 
svårare att sammarbeta med grundskolor (Lindgren 2016). En förklaring till varför 
kulturskolor inte är mer ute i grundskolor och rekryterar kan alltså bero på grundskolornas 
inställning till de estetiska ämnena. Lindgren (2016) belyser även att det finns en ökad oro för 
sämre skolresultat. Detta skulle kunna innebära att en skola väljer att inte rekommendera 
elever att gå på kulturskola för att de istället ska ägna mer tid på de vanliga studierna och på 
så sätt få bättre studieresultat.  

Samarbetssvårigheterna med grundskolor har gjort att kulturskolor måste hitta nya sätt att visa 
sig och rekrytera elever. Upplevelsen i studien är att flertalet skolor försöker hitta nya vägar 
att nå ut till nya elever, men inte har hittat något som fungerar riktigt bra. En av de skolor som 
deltog i studien försökte istället med att locka elever att komma till kulturskolan på ett disco. 
Detta valde de med tanke på att konceptet hade fungerat för rekrytering av ungdomar till den 
lokal innebandyföreningen. Hur kommer det sig att det fungerade bra med ett disco för 
innebandyföreningen men inte för kulturskolan? I studien framgår även att flertalet elever inte 
lyssnar på den musikstilen som lärs ut i kulturskolan, detta skulle kunna bidra till ett lägre 
intresse på sikt. Detta måste kulturskolelärare och ledning gemensamt hitta ett sätt att förhålla 
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sig till. Ska man satsa på modern musik med moderna instrument, eller kan man lyckas locka 
elever att få upp ett genuint intresse för den musikstil som lärs ut? 

I analysen framkommer att informanterna ser det som relevant att vara en del av kommunens 
kulturliv. Enligt dessa räcker det alltså inte för att vara en bra kulturskolelärare att endast 
arbeta med undervisning, utan även agera som en slags musikalisk förebild. Detta är en vanlig 
föreställning, som enligt Lindgren (2016) ofta grundar sig i olika politiska beslut. Att vara en 
del i kommunens kulturliv kräver således att man som lärare håller igång sitt eget 
musicerande på en hög nivå. Detta kan leda till att lärares rollidentiteter  (Boiji 1998) antingen 
ifrågasätts eller förstärks. Är en lärare inriktad mer som musiker än pedagog kan det alltså 
premieras av skolans ledning då man gärna uppträder i kommunens kulturliv. Har man dock 
en rollidentitet som är mer pedagogiskt inriktad och vill satsa på att lägga tid på att utveckla 
pedagogiska verktyg för elever kan det bli svårt att uppnå kraven på att vara en del av 
kommunens kulturliv. Detta innebär att kulturskolelärare inte bara ska utbilda barn och 
ungdomar i kultur utan även att kulturskolan ska se till så att barn och unga får uppleva kultur. 
Det är här viktigt att varje kulturskola vet hur man ska förhålla sig till dessa förväntningar. Att 
man är tydlig gentemot sina lärare vad som förväntas av dom och inte har det som Granér 
(1991) benämner som maskerade förväntningar. Om kulturskolelärare ska vara en del av 
kommunens kulturliv krävs det dels att skolan avsätter tid för att lärarna skall repetera 
tillsammans, något som i studien framkommer att man har för lite av. Det skulle även krävas 
tid till fortbildning för att utveckla musikaliska kvaliteter vilket även Lindgren (2016) belyser. 
I studien framkommer att samtliga informanter skulle önska mer tid för lärarensemble som ett 
sätt att kompetensutveckla sina musikaliska färdigheter. Dock framkommer det inte att det 
finns för lite tid för att kunna vara en del av kommunens kulturliv. Studien visar alltså att 
informanterna kan vara en del av kommunens kulturliv och på så sätt ge barn och unga 
förutsättningar för att uppleva kultur. Dock skulle det behövas mer tid till fortbildning om 
kvalitén på dessa kulturella inslag skulle öka.    

I studien förklarar informanterna att de försöker så ofta det finns tid ta tillfället i akt att jamma 
med sina kollegor. De förklarar att det är roligt att bara få spela av sig ibland. Detta kan ses 
som ett sätt att finna ett bra samspel mellan musikerrollen och lärarrollen (Bouji 1998). 
Informanterna menar även att det är ett bra sätt att umgås med kollegorna istället för att bara 
mötas i kafferummet. Att musicera tillsammans med sina kollegor har alltså fler positiva 
aspekter än att bara utveckla sin musikaliska kompetens och att kunna vara en tillgång till 
kommunens kulturliv. Det kan alltså även stärka den identitet som man som musiklärare kan 
ha. Att musicera tillsammans kan även utveckla de sociala relationerna på en arbetsplats 
genom att man använder sig av både verbal och ickeverbal kommunikation, vilket Aspelin 
(2010) menar är eftersträvansvärt för att skapa ett stabilt socialt band. I studien diskuteras 
relationen med de kollegor informanterna möter i lärarensembler i kontrast mot de lärarna 
som endast möts i kafferummet och på möten. Här framgår att informanterna upplever att de 
har en starkare relation till de kollegor man musicerar med. De belyser dock att detta skulle 
kunna bero på att de även arbetar närmare varandra med undervisningen. I analysen 
framkommer även att arbetsgrupper som tidigare inte har varit välfungerande har lyckats 
vända negativa trender genom att musicera tillsammans i lärarensembler. Informanterna 
beskriver att det är svårt att sätta ord på den samhörighet de får med kollegor de musicerar 
med, men de menar på att det i musicerandet skapas ett speciellt band. Detta band är troligtvis 
det stabila sociala band som Aspelin (2010) beskriver som byggt på både verbal och 
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ickeverbal kommunikation. Sammanfattningsvis visar alltså studien på att man kan bygga 
stabila band mellan kollegor genom att musicera tillsammans i lärarensembler. 

I analysen framgår även att det finns svårigheter med att jobba tillsammans i lärarensembler, 
då främst att ambitionsnivån är olika i grupperna. Svårigheterna kan även bero på hur man ser 
på sin identitet som musiklärare. Utifrån Tivenius (2008) olika musiklärartyper kan man se att 
musiklärare har väldigt olika synset på rollen mellan lärare och musiker samt på innehållet i 
musikundervisningen. Med hjälp av de olika rollidentiteterna (Tivenius 2008) kan vi få 
förståelse för hur olika lärartyper skulle kunna se på att musicera tillsammans i 
lärarensembler. De lärartyperna som är mer inriktade mot musikerrollen skulle kunna se det 
som mer positivt att musicera tillsammans medan de lärartyperna som är mer pedagogiskt 
inriktade hellre skulle vilja se fler diskussioner kring pedagogiska hjälpmedel än att musicera 
i lärarensembler. Dessa skilda sätt på att se på sin musiklärarroll kan skapa konflikter i arbetet 
med lärarensembler vilket har framkommit under studien.  

Trots svårigheter med samarbete i lärarensembler är uppfattningen efter att ha analyserat  fyra 
intervjuer med lärare på kulturskolor runt om i Mellansverige att det är övervägande positiva 
aspekter som man lägger vikt på och de flesta skulle gärna spela mer i lärarensemble om det 
var möjligt. De positiva aspekter som lyfts fram är bland annat påverkan på stämning i 
lärarlaget, utveckling av kompetens och att de får utlopp för sin egen musikaliska kreativitet. 

Metoddiskussion 
Jag ville i denna studien undersöka hur musiklärare ser på fenomenet att musicera 
tillsammans i lärarensembler. Jag valde att göra detta med hjälp av en etnografiskt inriktad 
metod och använde mig utav kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod.  

Kvalitativa intervjuer fungerade bra för att samla in data. Att jag använde mig av en 
intervjuguide gjorde att jag kunde styra intervjuerna i den riktning jag ville för att besvara 
mina frågeställningar men samtidigt låta informanterna prata fritt. På grund av studiens 
omfattning kunde jag inte komplettera mina intervjuer med någon annan datainsamlingsmetod 
vilket enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) är önskvärt. Hade omfattningen varit större 
hade det till exempel kunnat vara att jag observerade informanterna när de repeterade i 
lärarensembler. På så vis skulle jag kunna jämföra informanternas syn på tillexempel 
gruppdynamik mot vad jag skulle ha sett vid observationerna.  

För att analysera min insamlade data använde jag mig av Elvstrand, Högberg och 
Nordvalls(2015) tolkningar av första, andra och tredje graden. Detta sättet upplevde jag 
fungerade bra då jag under hela analysprocessen fördjupade mig mer och mer i den insamlade 
datan och på så sätt fick djupare förståelse för mina informanters uppfattningar.  

Förslag på vidare forskning 
Forskningsområdet med lärarensembler på kulturskolor är litet och skulle kunna utvecklas. 
Förslag på vidare forskning är därför att det skulle vara intressant att ta fram en studie där 
man följer en lärarensemble som repeterar regelbundet under en längre tid. Detta för att kunna 
se hur de utvecklas både som grupp och som enskilda instrumentalister. Det skulle även 
behövas mer forskning på hur man kan jobba med kompetensutveckling för musiklärare 
oavsett utbildningsform. Det skulle vara intressant att göra en studie på samhällets 
uppfattningar om vad en musiklärares uppgifter är.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 Första utskick till skolor 

Hejsan!  

Jag heter Albin Gustavsson och studerar 5:e året på Ämneslärarprogrammet på 
Musikhögskolan vid Örebro Universitet.  
Just nu håller vi på att skriva vårt andra självständiga arbete där jag vill undersöka hur 
lärarensembler fungerar på kulturskolor. 
Därför vill jag ställa dessa frågor till er :  

• Använder ni er utav lärarensembler? 
Om ja: 

• Görs detta i några särskilda instrumentgrupper eller alla? 
• Vad är syftet med detta? 
• Har ensemblerna regelbundna träffar för repetitioner (på arbetstid)? 
• Är det isåfall på arbetstid?  

Med vänlig hälsning,  
Albin Gustavsson 
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Bilaga 2  Intervjuguide 
Berätta lite om dig själv 
Hur länge har du jobbat som musiklärare?  
Vad har du för utbildning?  
Vad undervisar du i?  

Vad har du för arbetsuppgifter på skolan? 
Utöver att undervisa elever?  

Hur jobbar ni med samarbete mellan lärarna här?  
Samarbetar ni mycket? Hur?   
Utöver instrumentgrupperna? 

Berätta om när ni musicerar i lärarensembler  
Hur ofta sker det? Tillräckligt eller skulle du vilja ha mer?  
Hur stora grupper? Är det indelat efter instrumentfamiljer?  
Vem bestämmer vilka som ska ingå i lärarensembler? Och hur de ska organiseras? 
Vad är syftet med lärarensembler? Vägen eller Målet?  
Jobbar alla lärarensembler på samma sätt?  
Även utanför arbetstid? Ringer ni varandra om de behövs vick?  

Hur upplever du att gruppdynamiken är när ni arbetar med lärarensemble? 
Finns det tydliga roller (kapellmästare osv.)? 
Blir det skillnad om man jämför med när ni tillexempel har möten? Hur?  

Hur upplever du den musikaliska nivån i lärarensemblerna? 
Är det utmanande att spela i lärarensemble? 
Vad ger det dig? 

Märker eleverna av att ni använder er utav lärarensembler?  
På vilket sätt?  
Har ni interna konserter för eleverna?  

Vill du tillägga något övrigt?  
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Bilaga 3 informationsbrev till informanter 

Hej, 
Väldigt kul att du vill delta i min studie, dina personliga åsikter inom ämnet är mycket 
betydelsefulla för mig! 

Här kommer lite information om min studie och hur det kommer att gå till på intervjun.  

Jag studerar för tillfället mitt sista år på ämneslärarprogrammet - musik vid Örebro 
Universitet, med inriktningen instrument och ensemble. I samband med mina avslutande 
studier skriver jag nu ett självständigt arbete där en del av detta arbete går ut på att utföra 
intervjuer med musiklärare på kulturskolor. Min studie handlar om att musicera tillsammans 
med sina kollegor på en kulturskola, och hur det påverkar lärarna som deltar i dessa.  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan i 
studien. 
Intervjuerna kommer att spelas in för att underlätta mitt fortsatta arbete. I samband med 
skrivandet av arbetet kommer dock alla namn ersättas med påhittade för att det inte ska vara 
möjligt för läsaren att urskilja någon enstaka person och dennes åsikter. Under arbetets gång 
är det endast jag som kommer ha tillgång till det inspelade materialet, efter att arbetet är 
färdigt och godkänt kommer allt inspelat material att förstöras. 

//Albin Gustavsson
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