
Jimmy Lundin

Musik, ensemblespel och rollskapande

En kvalitativ studie av elevers syn på sin egen roll i en
ensemblesituation på gymnasienivå.

Jimmy Lundin



Jimmy Lundin

FÖRORD

Jag skulle vilja tacka min fru Camilla Lundin och mina två barn, Jesper och Johannes Lundin,
som under de år jag både jobbat som lärare och läst vid Musikhögskolan i Örebro funnits vid 
min sida och stöttat mig. Det har blivit både långa arbetsdagar och sena nätter och en ibland 
väldigt trött pappa som kommit hem. Tack, älskar Er!

Ett stort tack vill jag även rikta till min arbetsgivare för att jag får möjligheten att slutföra 
mina studier under tiden jag jobbar. Att få tiden att räcka till har i alla lägen inte varit helt 
smärtfritt men med stöd och förståelse har detta gjorts möjligt. Tack!

Jag vill också tacka Victor Kvarnhall som genom första halvan av skrivandet fungerat som 
handledare för att sedan även funnits tillhands som ett stöd och kommit med goda råd. Tack!

Slutligen vill jag självklart rikta ett hjärtligt tack till Christina Larsson som varit min 
handledare och kommit med goda råd och konstruktiv kritik under färdigställandet av mitt 
examensarbete. Tack!



Jimmy Lundin

SAMMANFATTNING

Författare: Jimmy Lundin

Titel: Musik, ensembleledning och rollskapande; en kvalitativ studie av elevers syn på sin roll
i en ensemblesituation på gymnasienivå.

Title in English: Music, ensemble leadership and role creation; a qualitative study of students'
views on their role in an ensemble situation at upper secondary level.

Den  här  uppsatsen  undersöker  roller  och  rollskapande  i  musikaliska  sammanhang  som
ensembler  och  ensemblelektioner. Syftet  är  att  undersöka  och  analysera  två  elevers  egen
uppfattning  om sina  respektive  roller  och identiteter  som uppstår  i  en specifik  gymnasial
ensemblesituation. Undersökningen görs utifrån kvalitativa intervjuer samt en observation av
en ensemblelektion på gymnasiet. 

Resultatet visar att elevernas syn på sin egen roll ibland inte stämmer överens med det som
yttrar sig vid en observation.  Det kan till  exempel handla om att självuppfattningen är att
deltagaren har en ledarroll och skall förväntas driva gruppen framåt men i själva verket under
ensemblelektionen är passiv och tyst. Det visar också att  vissa roller påverkas av elevernas
socioemotionella syften och behov som i sin tur styrs av tidigare erfarenheter och upplevelser.

Nyckelord: roller, rollskapande, identitet, identitetskapande, ensemble, musikgrupper, 
ensembleledning
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Jimmy Lundin

INLEDNING

När jag var ungefär tolv år gammal så satt jag vid köksbordet hemma i mitt barndomshem där
jag  växte  upp.  Jag  bläddrade  igenom en  Hobbex-katalog  och  kom fram till  den  delen  i
katalogen som avhandlade musikinstrument. Där fanns det tre stycken elgitarrer till salu, en
röd, en svart och en sunburstfärgad, samtliga stratocasterkopior. Jag minns att jag tyckte de
såg fantastiskt fina ut. Speciellt den som var sunburstfärgad. Jag tittade på prislappen, 1495
kronor plus frakt och insåg att det här var alldeles för dyrt för mig.

Jag började spara  undan pengar. Varje  födelsedag,  julafton  eller  det  lilla  extra  jag ibland
kunde få ifrån mormor eller gammelmormor lade jag på hög tills jag hade sparat ihop hela
femtonhundra kronor. Då hade jag och pappa bestämt att vi skulle åka och köpa min första
gitarr.

Dittills, under nästan ett till ett och ett halvt år, hade jag hängt på dörren till fritidsgården varje
kväll när den öppnade. Detta för att vara säker på att den gitarren med flest strängar var ledig
så att jag kunde få spela. Och jag spelade. De hade öppet varje vardagskväll mellan 17.00-
21.00 och varannan fredag till klockan 00.00. De andra fredagarna var det ungdomsdisco i
stan. Det lockade inte mig förutom när ett band spelade där. Men när jag ville spela gitarr så
gick jag till fritidsgården – varje kväll – i ur och skur. 

På fritidsgården kunde jag lära mig nya låtar av de äldre som gick i nian. Samtidigt kom det
fram kompisar som ville att jag skulle visa dem någonting på gitarren. Ibland kom det till och
med fram kamrater som önskade låtar jag skulle spela. Helt plötsligt var jag någon, inte bara
”han den korta killen i glasögon” utan till och med ”han den korta killen, med glasögon och
långt hår, som är skitbra på gitarr” 

När jag slutade nian sökte jag till det estetiska programmet med inriktning mot musik och
kom in. Här var första gången jag interagerade med människor i samma ålder som delade mitt
fanatiska intresse för musik – och elgitarr. I min klass gick det fyra elgitarrister, inklusive mig
själv och i årskurs två gick det två elgitarrister samt en klassisk gitarrist. I årskurs tre gick det
även där två elgitarrister. Helt plötsligt var jag inte ensam – på gott och ont. Vi gitarrister
kunde lära av varandra, se upp till varandra och stötta varandra, vilket vi gjorde men det var
också  nu  första  gången  jag  upplevde  tävlingsnerver,  prestige  och  konkurrens  ifrån  en
medmusikant.  Behövdes det en gitarrist till någon spelning, vem skulle de välja av alla oss?

När vi hade ensemble på gymnasiet fick vi lära oss hur vi skulle spela, hur vi skulle interagera
med varandra på ett musikaliskt plan och vilka roller  varje instrument hade i bandet eller
orkestern. Vi sög i oss all information om hur vi förväntades att uppföra oss vid uppspelningar
och  vid  konserter.  Även  internt  bland  mina  klasskamrater  växte  det  fram  en  tydlig
rollfördelning kring vem som skulle göra vad och till slut behövde vi inte ens prata igenom
vem som gjorde vad utan det skedde spontant. Vi hade tydliga uttalade och outtalade roller
inom elevgruppen/ensemblen.

Under min tid på gymnasiet  skaffade jag mig de förutsättningar  som krävdes för att  söka
vidare till högre musikutbildningar. Förutsättningarna omfattade inte bara speltekniska- eller
musikteoretiska  kunskaper  utan  även  vad  som förväntas  av  mig  som person  när  jag  till
exempel står på scenen, spelar i en ensemble eller söker en musikutbildning. I kursplanen för
Ensemble 1, 2014, är  syftet  med undervisningen att  eleven skall  utveckla bland annat sitt
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konstnärliga uttryck i kombination med genrebredd (Skolverket, 2014). Jag ska till exempel
vara öppen för andra musikstilar än den musikstil som jag själv kanske föredrar. 

Det var också där, på det estetiska programmet, jag upplevde att jag gjorde ett avgörande val i
mitt liv. Skulle jag fortsätta med musik skulle det innebära att leva upp till dessa krav och
uppslukas av den sociokulturella norm eller livstil som det innebär. Till exempel att va öppen
för  andra  musikgenrer,  kulturer  och  i  slutändan  mina  medmänniskor.  Jag  var  beredd  att
fortsätta bygga på den identitet eller roll jag dittills hade skapat till mig själv och nu visste jag
vart  jag ville  –  jag ville  bli  musiklärare.  Att  vara  en  god instrumental-/ensemblepedagog
innefattar inte bara goda färdigheter på sitt huvudinstrument tillsammans med sina eventuella
biinstrument. Inte heller omfattar det enbart gedigna kunskaper om repertoar eller omfattande
genrekännedom. Det krävs också kunskaper om mindre gruppers psykologiska mekanismer i
form av roller, grupprocesser och arbetsfaser.

Min bakgrund som elev på det estetiska programmet med inriktning musik ligger till grund
för  min  nyfikenhet  kring  detta  ämne  och  jag  väljer  därför  att  rikta  in  mig  på  den
ålderskategorin.  Det är också här jag som färdigutbildad pedagog kommer att  undervisa i
störst utsträckning. Som verksam musiklärare möter jag elever med många olika personliga
särdrag eller karaktärer1 och med det kommer också ett ansvar att vara förberedd. På samma
sätt som jag själv har min bakgrund så kommer varje enskild elev jag möter ha sin historia,
sin  livssituation  och  sitt  slutgiltiga  mål.  Detta  sammantaget  får  jag,  som  musik-  och
ensemblelärare, anta påverkar min framtida undervisningssituation och därför måste jag vara
förberedd på vilka eventuella roller eller identiteter dessa elever kan föra med sig eller skapa
sig själva. 

Identitet- och rollskapande på gymnasiet har varit en fascination för mig enda sedan jag själv
började på gymnasiet och söker därför efter tidigare material kring ämnet. Identitetskapande
och  musik,  roller  och  funktioner,  gruppdynamik  och  socioemotionella  processer  är  min
ingång i detta ämne och sammanställer  i kommande kapitel  den bakgrund jag funnit  vara
relevant i frågan.

1 Med formuleringen karaktär menar jag sammanfattningen av de egenskaper som ”utmärker, kännetecknar eller 
särpräglar en person eller sak”. (Svenska Akademins Ordbok, 2014)
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING

I det här avsnittet beskrivs identitet och rollskapande i tidigare litteratur som har relevans för
uppsatsen.  Först  följer  en  grundläggande  allmän  redogörelse  om  barns  rätt  till
identitetskapande,  rollskapandets  behov  och  syften,  status,  hierarki  och  rollskapande och
identitetskapande och genus och sedan flytta fokus till gruppsykologi och slutligen identitet-
och därefter rollskapande i en ensemble.

Barns rätt till identitetskapande

På barnombudsmannens hemsida kan man läsa om bland annat artikel 6 i barnkonventionen
som understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln handlar inte bara
om  barnets  fysiska  hälsa  utan  också  om  den  andliga,  moraliska,  psykiska  och  sociala
utvecklingen.  Det  står  också  att  barnet  har  rätt  till  sin  egen  identitet  och  i  det  här
sammanhanget handlar det i första hand om att barnet har rätt att  få behålla ett namn, en
nationalitet och sina familjerelationer. Det handlar även om att barnet har rätt att skapa en
egen identitet genom att lyssna på en viss musik, utöva en särskild sport, ha en viss klädstil
eller tillhöra en viss social grupp. Barnet är fritt att utveckla sin identitet på dessa sätt. Barnet
är  en  egen  person  och  har  rätten  att  pröva  sig  fram  till  vem  barnet  är  och  vill  vara
(Barnombudsmannen 2014).

I skollagen, 1 kap. 2§ första stycket, fastställs att alla barn och ungdomar skall ha lika tillgång
till utbildning inom de offentliga skolväsendet. Detta innebär att att alla barn och ungdomar i
Sverige oberoende av kön, bostadsort, sociala eller ekonomiska förhållanden skall erbjudas
utbildning som uppfyller  de nationella  mål  som Sveriges  regering och riksdag fastställt  i
skollag och läroplaner (Erdis, 2003:18). Förutom skolans huvuduppgift,  som är att utbilda
barn och ungdomar, så har skolan tillsammans med hemmen och vårdnadshavarna även en
fostrande uppgift vilket innebär att demokrati och alla människors lika värde är något man
skall lära sig i skolan (Skollagen, 2014).

Rollskapandets behov och syften

Abraham  Maslow  var  en  berömd
amerikansk psykolog som i början av 1960-
talet inriktade sig på humanistisk psykologi
som  bland  annat  handlar  om  människors
behov  och  beteende.  Maslows  arbete
omfattar  en  rad olika  teorier  och  modeller
men  mest  känd  är  han  för  sin  teori  om
behovshierarkin,  Maslows  behovstrappa,
som  handlar  om  människors  behov.  Här
skriver  Maslow om människors  behov och
kategoriserar  dem  enligt  en  så  kallad
behovstrappa  i  fem  steg.  Längst  ner  i  trappan  finner  man  individens  fysiska behov  för
överlevnad så som andning, mat, vatten och sömn. Därefter följer behovet av trygghet så som
säkerhet  eller  stabilitet  i  vardagen.  Det  tredje  trappsteget  handlar  om  gemenskap och
relationer till vänner och familj. Makt, uppskattning och självförtroende sammanfattas i fjärde
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trappsteget under  självkänsla och slutligen handlar det om  självförverkligande i femte och
sista steget (Maslow, 1970:236).

Leif Johansson, som skrivit boken Ensembleledning, ledarskap i mindre grupper, menar att
beteenden,  syften  och  i  slutändan  roller  och  identiteter  inom gruppen alltid  orsakas  eller
föregås av ett  behov. Sammansättningen av deltagare,  till  exempel  en ensemble,  existerar
endast  i  den  utsträckning  de  finns  några  behov  som gruppen  syftar  till  att  tillfredsställa
(Johansson, 2011:21). Deltagarna kommer till gruppen, ensemblen i det här fallet, med två
grundläggande  typer  av  behov.  Det  ena  är  behov  som  är  relaterade  till  deras  tidigare
erfarenheter och upplevelser. Det andra är behov som kommer av att vara gruppdeltagare. Det
är även dessa behov som genererar de socioemotionella syftena. Behoven som kommer av att
vara del av en grupp är till större delen förutbestämda och förutsägbara medan de tidigare
erfarenheterna kan variera från individ till individ (Johansson, 2011:25).

Det  instrumentella  syftet eller  behovet menar  Johansson  i  grund  och  botten  handlar  om
vardagsbestyr som till exempel gå till jobbet där syftet är att tjäna pengar till mat och kläder.
Andra instrumentella syften kan vara att skaffa sig en utbildning eller öva på ett instrument.
Dessa är exempel på uttalade syften som är ämnade för individen. Dolda syften kan vara att
man strävar efter status och makt inom gruppen (Johansson, 2011:26). Dessa syften som avser
hierarki, makt och status är ofta outtalade och jag kommer att beröra ämnet i nästa avsnitt.

Det socioemotionella syftet eller behovet är sällan förnuftigt. Det härrör oftast ifrån de känslor
som finns  inom deltagarens  personlighet  och  försvinner  inte  bara  för  att  de  inte  går  att
uppfylla. Några utav de viktigaste socioemotionella behoven under en ensembles utveckling
är tillhörighet, kontroll och närhet/tillit. Det är viktigt att en deltagare känner sig accepterad
och uppmärksammad för att därigenom känna en tillhörighet i gruppen. Denna hunger efter
uppmärksamhet är så stark att många hellre ådrar sig negativ uppmärksamhet än ingen alls
(Johansson,  2011:27).  Kontroll definieras  som  behovet  av  demokrati  i  en  grupp  eller
möjligheten  att  påverka  beslut  i  ensemblen.  Närhet och  tillit riktar  sig  till  individen  och
behovet att kunna känna närhet till någon eller några i gruppen. Det handlar helt enkelt om att
kunna lita på personer i gruppen (Johansson, 2011:28).

Status, hierarki och konkurrens vid identitets- och rollskpande

Bortser man ifrån de uttalade roller vi har i en ensemble, som till exempel trummis, gitarrist
eller sångare, så finns det outtalade roller som jag kommer att återkomma till senare i texten.
Till  denna rollfördelning tillkommer  också en hierarki,  om än dold och outtalad.  Detta  är
något vi  måste  ta hänsyn till  och statusfördelningen i gruppen är oftast underförstådd och
informell (Johansson, 2011:42).

Jonas Steir (2012) beskriver i sin bok (Van)modernitet och identitet något som han kallar för
konkurrenslogiken som innebär att det vi människor presterar mäts, värdesätts och jämförs
med andra hela tiden. Konkurrenslogiken har fått fäste i vår syn på barnens utveckling. Tidigt
skall  barnen lära  sig  att  ”ta  för  sig” och ”göra  sig  plats”  i  sociala  sammanhang  som till
exempel vid idrottsutövande eller kulturutövande. Det tar inte lång tid förrän aktiviteterna blir
mer urvalsbetonade och prestationsinriktade där de mest framstående barnen får mest plats
och de övriga barnen helt enkelt får ägna sig åt någon annan aktivitet eller fortsätta i en annan
grupp (Steir, 2012:34-35).

John Dewey (1997) menar  i  sin  bok  Demokrati  och utbildning  att  intresse för  ämnet  ger
eleven ett försprång i inlärningen och eleven har då lättare att sätta sig in i till exempel den
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musikaliska  kontexten.  Förkunskap  menar  Åsa  Bergman  (2011)  ger  försprång  i
undervisningssituationer och gruppaktiviteter. Det handlar om att de som musicerar och spelar
i  till  exempel  rockband  på  fritiden,  också  dominerar  själva  spelmomenten  vid
musikundervisningen i skolan. Men också handlar det om själva föreställningen om att pojkar
tar mer plats i klassrummet på tjejers bekostnad och därmed har en praktisk fördel vid en
grupplektion (Björck,  2011:kap11).  Detta  berör genusperspektivet  som jag återkommer  till
senare i uppsatsen. 

Identitetskapande, könsroller och genus

När  man  undersöker  identitetskapande  och  roller  i  grupp  så  är  det  omöjligt  att  undvika
genusperspektivet och därför väljer jag nu att skriva ett par ord om just musik, roller och
genus för att ge en bild av varför det är viktigt att inte förbise.

Vilket kön och vilken sexuell orientering vi föds med berör kärnan av vad det innebär att vara
människa och tidigt i livet får pojkar och flickor alltså ”lära sig” hur de bör bete sig och hur
det ”andra könet” skall  bete sig (Steir, 2003). Vår övergripande identitet  rörande kön och
sexualitet återspeglas i tre olika subidentiteter. Sexidentiteten som utgör faktiska fysiska och
anatomiska faktorer så som skillnaden mellan män och kvinnor. Könsidentiteten (genus) som
styrs  av  sociala  och  kulturella  konstruktioner  som  brukar  kallas  könsroller.  Sist  har  vi
sexualidentiteten som speglar vår sexuella läggning (Steir, 2003:62-64).

Könsidentiteter är något vi dels passivt mottar och dels gör oss själva genom att bete oss på
ett  särskilt  förutbestämt  kulturellt  sätt  (Volgsten,  2014:63).  Kan samhällets  föreställningar
kring kvinnligt och manligt ha någonting med musik och identitet att göra? I sin bok Musikk
og  identitet  beskriver  Even  Ruud  hur  valet  av  instrument  präglas  av  genus.  Barn  och
ungdomar  tenderar  att  kategorisera  instrument  som  maskulina  respektive  feminina.
Teknologins2 intåg i musikbranchen visar också på kulturella fördomar att killar skulle vara
mer kompetenta när det kommer till  teknik. Detta trots att tjejer visar lika stor kompetens
inom området.  Allt  sammantaget gör att tjejer behandlas som om de vore mindre kreativa
inom musikproduktion (Ruud, 2013:169-170).

Cecila  Björck  har  genom  sin  avhandling  Claiming  Space synliggjort  de  problem  inom
musikutövande och genus som har relevans för identitetskapande. Ett sådant problem är det
faktum att man som tjej inte är självskriven som bassist i en rockgrupp på samma sätt som en
kille utan som tjej måste ”göra anspråk på sin plats” på grund av sitt kön och genus (Björck,
2011:189-204). Bergman menar dessutom att elever i grundskolan och på  gymnasiet som
utövar just rockmusik har en föreställning om att autentisk och högkvalitativ rockmusik är
synonymt med maskulinitet och att tjejer därför skulle vara mindre lämpade för rockmusik av
naturen (Bergman, 2011:60).

Tidigare forskning kring identitetskapande, musik och ensemble på gymnasiet

Lannerö (2012) skriver i sin uppsats ur ett lärarperspektiv där syftet är att undersöka hur 
kommunikationen i instrumentalundervisningen kan förstås i förhållande till teorier om dialog
och dialogisk undervisning. Resultatet visade att kommunikationen på ett musikaliskt plan 
skilde sig mellan hur två personer kommunicerade och kommunikation i grupp. Pedagogen 
kommunicerade annorlunda i grupp än vid en enskild lektion.

2 Med teknologi menas i det här fallet till exempel datorer anpassade för musikproduktion, musikprogram och 
hårdvara. 
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Ur lärarperspektivet väljer även Asp (2011) att skriva om innehållet i ensembleundervisning
på gymnasienivå. Här beskriver författaren hur relationen mellan rollerna undervisande lärare
och musiker ibland kan stå i konflikt till varandra när det handlar om att bestämma innehållet
av  en  gymnasial  lektion.  (Asp,  2011:19)  Bohlin  (2013)  utgår  även  han   ifrån  ett
lärarperspektiv och tittar närmare på ensemblelärarens roll som ledare. I sin undersökning gör
han en intervjustudie på ensemblelärare inom rockgenren som jobbar på kulturskolan.

Svensson (2013) menar att musiken inte bara har en underhållande funktion utan även är ett
kulturellt utryck med politiska inslag och starkt identitetskapande samt bidrar till känslan av
tillhörighet.  Syftet  med  undersökningen  var  att  jämföra  två  brittiska  punkband  med  två
svenska  punkband  och  se  vilka  identitetskapande  budskap  som  banden  förmedlade  via
låttexter (Svensson, 2013:11)

Eriksson (2013) belyser  ur ett  elevperspektiv hur stämningen i  gruppen, målskapande och
även  kommunikation  påverkar  elevers  tankar  om  lärande  miljön  inom  ensemblespel  på
gymnasienivå. 

Att vara vokalist i en ensemble kan ibland vara problematiskt eftersom ”vokalistpositionen 
kan också förstås som en underordnad position i förhållande till övriga instrumentalisters 
positioner inom ensemble” menar Haglund & Lindgren (2013). Genom att intervjua fem 
vokalister undersöker författarna  vokalisternas förväntningar och upplevelser i samband med 
ensembleutövning.
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PROBLEMFORMULERING, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING

I den tidigare forskningen som nämnts innan ser man ensemblespelet ur ett lärarperspektiv
både när det handlar om innehållet av en ensemblelektion samt hur kommunikationen sker
mellan  lärare  och  elev.  Det  elevperspektiv  som  behandlas  handlar  om  målskapande  och
stämningen i gruppen vilket utelämnar själva identitetskapandet som Svensson (2013) menar
har  hög  relevans  med  den  musikkultur  som  speglar  samhället.  Ingen  av  den  tidgare
forskningen jag tittat närmare på undersöker rollskapandet i en grupp. Vem i gruppen gör vad
och varför? Elevperspektivet behandlas men då med fokus på meningsskapande och stämning
i gruppen (Eriksson, 2013). Hur ser eleven på sin roll i gruppen? Stämmer den uppfattningen
med  vad  som  visar  sig  i  praktiken?  Vad  bär  eleven  med  sig  för  förväntningar  in  i
ensemblesalen och vilken bild har eleven på sin egen musikaliska erfarenhet?

I  vårt  samhälle  breder  ensembleverksamheten  ut  sig  vilket  är  tydligt  inom den  frivilliga
musikundervisningen  på  kultur-  eller  musikskolan  men  även  på  våra  högstadie-  och
gymnasieskolor  samt  på  fritidsgårdar  växer  det  fram  en  allt  mer  omfattande
ensembleverksamhet.  Därtill  kommer  även  de  olika  studieförbundens  väl  utbyggda
musikverksamhet (Johansson, 2011:11). 

Den allt mer utbredda ensembleverksamheten,  inom såväl jazz- som pop- och rockgenren,
ställer  högre  krav  än  tidigare  på  bland  annat  flexibilitet  och  lyhördhet  hos  ledare  och
pedagoger. Detta för att dessa musikstilar, bland andra, av tradition har präglats av dynamiskt
musikaliskt utbyte mellan gruppmedlemmarna (Johansson, 2011:11).  På samma sätt har även
dessa musikgenrer präglats av normer på vilka egenskaper, vilken karaktär eller klädstil man
förväntas  ha  som  utövare  eller  konsument.  Manfred  Scheid  skriver  om  stereotyper  och
attityder  där  de  menar  att  elever  relaterar  artister  och  musikgenrer  med  sig  själva.  Detta
innebär  att  utseende och musik  binds  samman med  värderingar  och livsstil.  Musikgenrer
tillskrivs  epitet  som  relaterar  till  stereotyper  och  populärmusik  används  av  elever  som
råmaterial för deras identitetskonstruktioner (Scheid, 2011:46-47).

Sammantaget ser jag att  det finns ett hål att  fylla  och ur ett elevperspektiv undersöka hur
eleven ser på sin egen roll i ett musikaliskt sammanhang ämnar jag att försöka fylla det hålet.
Hur yttrar sig elevens roll i gruppen i praktiken och stämmer den överens med elevens egen
bild?

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera två elevers egen uppfattning om sina
respektive roller och identiteter som uppstår i en specifik gymnasial ensemblesituation.

Frågeställningar

 Vilka  faktorer  påverkar  elevens  rollskapande  i  samband  med  en  specifik
ensemblesituation?

 Hur uppfattar eleven sin egen roll i samband med en specifik ensemblesituation? 

 Hur beskriver eleven sin musikaliska bakgrund?
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Avgränsningar

På grund av uppsatsens givna tidsram kommer den här uppsatsen begränsas till en observation
av en ensemblelektion samt två efterföljande intervjuer med två av ensembledeltagarna.

Ur ett traditionellt sociologiskt perspektiv är gemensam kultur grunden för sammanhållningen
i  ett  samhälle  och  kulturen  reglerar  relationerna  mellan  människor  och  ”föreskriver”
önskvärda och accepterade handlingar och beteenden (Steir, 2003:66) Men den här uppsatsen
kommer inte att ha sitt avstamp ur ett kulturellt eller sociologiskt perspektiv. 

Uppsatsen  har  inget  utpräglat  genusperspektiv,  även  om  detta  kommer  att  beröras  vissa
avsnitt.
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CENTRALA BEGREPP

Nedan redogörs för centrala begrepp inom uppsatsen och de begreppen är: Identitet, Roll, 
Musisk och Grupp. 

Identitet

Identitet betyder att vara unik, att forma sig själv på ett sätt som gör att man skiljer sig ifrån
andra  (Ruud,  2013:269).  Med hjälp  av bland annat  musik,  estetiska  symboler  och  kläder
skapar ungdomar ett varumärke som utgör en föreställning av dem själva. Manfred Scheid
nämner  i  sin  doktorsavhandling  inom pedagogiskt  arbete  begreppet  Egologo  och i  boken
Perspektiv på populärmusik och skola av Ericsson & Lindgren beskrivs begreppet vidare. Ego
kommer från psykologin och syftar till ”jaget” medan logo anspelar på logotyp, det vill säga
en symbol för ett varumärke (Scheid, 2011:45-46). Musikalisk identitet är något som skrivs
om i boken Musik för alla. Musik kan fungera som identitetsmarkör och vara ett kännetecken
för  en  särskild  identitet.  Identitet  förknippas  ibland  med  autenticitet.  Inte  bara  musikers
förmåga att ge autentiskt uttryck till givna stilar eller genrer granskas av konsumenterna utan
även musikerns  personliga  uttryck,  identitet  och roll  inom genren.  Neil  Young blev 1983
stämd av sitt skivbolag för att spela musik som inte lät som tidigare album. Niel Young lät helt
enkelt inte som Neil Young (Volgsten, 2014:63-65).

Roll

Roller är inte en gång för alla fastlagda så att de följer med varje individ resten av livet utan
skiftar ofta och gärna från grupp till  grupp även om vi kanske antar en viss roll oftare på
grund av personlighetsdrag och identiteter vi bär med oss. Roller är ofta styrda av syften och
behov samt är gärna generaliserade som till exempel den tyste, den kritiske eller ”klassens
pajas” (Johansson, 2011). Ur ett elevperspektiv är det viktigt att ha en tydlig bestämd roll i
gruppen menar John Steinberg i sin bok Ledarskap i klassrummet. (2013) Att ha en särskild
roll i en grupp innebär att ha ansvar. Det vill säga att man har ett ansvar att leva upp till
förväntningarna kring den roll man har. En annan fördel menar Steinberg är att elever som
vanligtvis är passiva och inte tar för sig lika mycket som de andra har möjlighet att delta mer
aktivt då de har en roll och därmed ett syfte och en uppgift (Steinberg, 2013:74). Att ha en roll
innebär att fylla en funktion för gruppen vilket Johansson i sin bok Ensembleledning väljer att
benämna som rollfunkion. Detta återkommer jag till i det kapitel som handlar om Johanssons
roller och rollfunktioner.

Musisk

Øivind Varkøy (1996) beskriver i sin bok  Varför musik?  att begreppet  musisk kommer från
grekiskans  mousiké och omfattar  inte  bara  tonkonsten  utan också språket,  diktningen och
dansen. Det musiska var en viktig faktor i skapandet av människan, bland annat i pedagogisk
verksamhet,  och även centralt i  grekernas förståelse av verkligheten samt deras livskänsla.
Man tänkte sig tillexempel att musiken skapade kosmos utav kaos.

Musiken  hade  inte  bara  god  påverkan  på  människor  utan  den  kunde  även  inspirera
befolkningen  till  negativa  handlingar.  I  det  antika  grekiska  samhället  ansåg  man  att  till
exempel aulos (ett oboeliknande blåsinstrument) inte var bra för folket så man tog bort det.
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Det brukades vid keltiska fester. Man ville bort med det man ansåg vara dåligt så som harpor,
cymbaler och svaga tonarter som lydisk dur och eolisk moll.  Till exempel ville Platon att
endast två tonarter skulle brukas vid vakters fostran, nämligen den doriska och den frygiska.
Dorisk tonart kopplade Platon samman med utveckling av tapperhet och den frygiska tonarten
kopplades samman med måttfullhet.  Tonarter ansågs ha en pedagogisk inverkan på folket.
Musiken fostrade folket till bättre människor. Platon lät det musiska vara ett grundläggande
element  i  fostran och utbildning.  Begreppet  musisk handlar  sammanfattningsvis  i  den här
kontexten om människans fostran,  utbildning och därmed identitet-  och rollskapande med
hjälp av musik, dans, teater eller diktning (Varkøy, 1996).

Grupp

Inom gruppsykologi och vetenskapen i ämnet finns en rad olika definitioner av begreppet
grupp. I min användning av begreppet grupp utgår jag från Leif  Johanssons definition av
detsamma,  vilken  han  redogör  för  i  sin  bok  Ensembleledning  -  Ledarskap  i  mindre
musikgrupper. En grupp kan således definieras som två eller flera individer vilka: 

 Samspelar med varandra.

 Är ömsesidigt beroende av varandra.

 Uppfattar sig själva och andra som tillhörande i gruppen.

 Delar normer som rör frågor av gemensamt intresse och ingår i ett system av roller
som är beroende av varandra.

 Påverkar varandra.

 Upplever gruppen som belönande.

 Strävar mot gemensamma mål.

Gruppens deltagare ska med andra ord interagera med varandra. 

I sin bok synliggör Johansson de olika grupprocesser som förekommer i en ensemblegrupp.
Johansson säger också att vi får en stor del av vår självkännedom genom socialisation med
andra individer och att vi ur den feedback vi får från gruppens medlemmar formar majoriteten
av vår självuppfattning (Johansson, 2011:15-16).
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER

I det här avsnittet går jag igenom de utgångspunkter jag väljer att ha när jag kommer att göra
min analys.  Jag kommer  också att  gå igenom varför jag väljer  att  inte  fokusera på andra
perspektiv och teorier. Då jag undersöker hur deltagare och elever upplever sin egen roll i
musikaliska sammanhang väljer jag att först gå igenom det musiska perspektivet för att sedan
fortsätta  med  Leif  Johanssons  roller  och  rollfunktioner  då  hans  bok  Ensembleledning  –
ledarskap  i  mindre  musikgrupper  är  en  handbok  för  både  blivande  och  verksamma
ensemblepedagoger och därmed relevant för mitt syfte.

Musik och identitetskapande

Grunden läggs redan i det ofödda barnet som i mammans mage reagerar på ljud, rörelse och
rytm.  Dessa  är  vad  Bjørkvold  kallar  alla  människors  musiska  grundelement,  präglade  i
kroppens sinnesorgan redan långt innan födseln (Bjørkvold, 1991:15). Genom lek utforskar
barnet världen och en personlighet utmejslas och framträder. 

Den musiska människan vågar befrukta inre drömmar med yttre verklighet och samtidigt låta den
yttre verkligheten berikas av de inre drömmarna  (Bjørvold, 1991:55)

Det handlar om att våga ta för sig av livet och vad man som människa vill göra.
Musiken spelar en viktig roll i människors identitetskapande och har en central plats i det
sociala livet. Det handlar om att hela tiden tvingas att omvärdera, justera eller uppgradera våra
personligheter, roller eller identiteter. Här har inte minst populärmusiken en strukturerande
roll (Ruud 2013:270).

Musiken  bidrar  till  ungdomars  liv  och  identitetsskapande.  Musiken  skapar  utrymme  för
tonåringen  att  inte  bara  agera  som  lyssnare  utan  även  som  utövare.  Genom  enklare
rockackord, rytmer och lätthanterliga tekniska tillbehör kan tonåringen utan större besvär bli
en  utövare  med  ett  eget  band.  Genom  detta  uppnår  man  en  existentiell  styrka  och  ett
identitetskapande  i  vardagen  fyllt  av  drömmar,  mål  och  självförverkligande  (Bjørkvold,
1991:253-269).

I  boken  Musical  Identities beskrivs  bland annat  att  via  musik  identifierar  vi  till  och med
individers nationalitet genom bland annat musik. Genom att addera ett visst instrument som
till  exempel  säckpipa  upplever  lyssnaren  att  musiken  influerats  av  skotsk  folkmusik
(MacDonald,  Hargreaves & Miell,  2009:154). Ett  annat exempel  är Madonnas musik som
genom att  utnyttja  bedrägliga  kadenser  och  mediantik  för  att  undvika  den  västerländska
tonalitetens  stiltypiska  ackordsföljder  och  för  att  bryta  ifrån  en  musikalisk  norm  och
identitetsmarkör, ger lyssnaren illusionen av att musiken är något mer exotisk än kommersiell
popmusik (Volgsten, 2014:61) 

Bjørkvold beskriver att musiken kan skapa olika sociala grupper och att vi kan se exempel på
detta  framförallt  genom den  moderna  musikhistorien.  Generationer  har  känt  suget  av  att
tillhöra  någonting  genom att  vara i  ett  band,  på ett  dansgolv, på  en rockkonsert,  framför
kassettdäcket  eller  skivspelaren.  Beatniks,  teddy boys,  mods,  skinheads,  punkare,  rockare,
raggare,  heavy  metal  eller  New  Wave  är  exempel  på  tillhörigheter  som  uppstått  genom
generationer.  Ett  annat  exempel  är  att  under  fotbollsmatcher  så  brister  ansamlingar  av
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människor ut i spontansång – ”Ut med domar’n!!!” – vilket kan vara ett uttryck för känslan av
tillhörighet och gemenskap (Bjørkvold, 1991:253-264).

Roller och rollfunktioner

Johanssons  bok  Ensembleledning  –  ledarskap  i  mindre  musikgrupper är  vanligt
förekommande som studentlitteratur  på musikhögskolor  i Sverige och därför väljer  jag att
använda centrala  begrepp från boken för att  göra min analys  av undersökningens resultat.
Roller  och  rollfunktioner  är  ett  centralt  begrepp  inom  gruppsykologin  och  Johansson
beskriver  att  rollerna  inom  en  väl  fungerande  grupp  ofta  skiftar  även  om  vissa
personlighetsdrag gör det lättare att få en viss roll oftare (Johansson 2011:29).

Johansson bygger sina roller och rollfunktioner delvis på Benne & Sheats  Journal of social
issues från 1948 men poängterar  att  hans indelning inte  är identisk med deras.  Johansson
börjar med att dela in rollerna i två huvudkategorier; Den informella rollen samt den formella
rollen.

Den informella rollen

Denna roll byggs upp av deltagarens personlighet och de erfarenheter deltagaren tar med sig
in i gruppen. I kombination av personlighet och erfarenheter, men också sociala projektioner
ifrån de övriga gruppdeltagarna byggs den informella rollen upp i gruppen. Det vill säga att
man som ensembledeltagare påverkas av de övriga deltagarna i gruppen. Förväntningar om
hur det skall vara att vara med i ett band eller en ensemble kan också vara något som spelar in
(Johansson, 2011:30).

Den formella rollen

Utifrån en befattning kan vi tillskrivas formella roller i gruppen. Exempel på sådana roller kan
vara som tidigare nämnts; trummisen i ett band eller ensembleledaren. Man brukar dela in den
formella rollen i tre delar; En ålagd del, som syftar till när man som deltagare accepterat att
vara med i gruppen som till exempel trummis.  En, av andra tillskriven del, som innebär att
övriga deltagare ger dig ett syfte eller en uppgift, till exempel att förutom att vara trummis så
ansvarar du även för notkopiering. Slutligen en självförvärvad del som kan vara allt ifrån att
du alltid kommer för sent till att du är den som drar roliga historier. Medverkar vi i flera olika
grupper lär vi oss att hantera flera olika roller och även att konfronteras med andra deltagares
olika roller och identiteter (Johansson, 2011:30).

Johansson  väljer  att  dela  in  dessa  roller  och  identiteter  i  tre  olika  grundfunktioner,
instrumentella,  socioemotionella samt  självcentrerande  rollfunktioner,  och  väljer  att  kalla
dem för typiska rollfunktioner (Johansson, 2011:31).

Instrumentella rollfunktioner

Det instrumentella innebär att det som görs skall vara av nytta för gruppen som till exempel
att lösa tekniska problem eller bidra med kunskap inom ett speciellt ämne. Rollen innebär att

12



Jimmy Lundin

man tillför  något som har till  syfte att  tjäna gruppen. Johansson kategoriserar dessa roller
enligt nedan;

Initiativtagaren kommer gärna med ideér och förslag men detta innebär nödvändigtvis inte att
den är lika aktiv vid genomförandet.

Samordnaren ser som sin uppgift att medla idéer mellan de övriga deltagarna. Samordnaren
sammankopplar och samordnar spörsmål gruppdeltagarna emellan.

Kunskapsauktoriteten vill  veta  ”hur  det  egentligen  ligger  till”,  är  inriktad  på  fakta  och
kunskap och bidrar med kunskap baserat på fakta till gruppen.

Organisatören strukturerar,  organiserar  och  vill  ha  formulerade  målsättningar  och
kännetecknas av ett kontrollbehov som ger sken av att vilja leda gruppen.

Assistenten ålägger sig gärna att genomföra rutinuppdrag för att gruppens arbete skall fungera
smidigt. Ordnar till exempel med praktiska problem som teknik som inte funkar, kopiering av
material och dylikt.

Kritikern kritiserar och värderar logiskt, positivt och negativt, arbetet gruppen utför. Detta är
en förutsättning för att kunna fatta ett bra beslut (Johansson 2011:32).

Socioemotionella rollfunktioner

Ur ett socioemotionellt perspektiv finns det andra rollfunktioner att fylla som syftar till att
bidra till  gruppen på ett  socialt  plan.  Det  kan handla om att  vara en positiv  person eller
negativ person. Johansson radar upp sina socioemotionella rollfunktioner enligt nedan:

Uppmuntraren visar intresse och tolerans för samtliga i gruppen och ger beröm till deltagare
med åsikter som inte går i linje med övriga deltagare.

Dörröppnaren eller  medlaren ser som sin uppgift att alla i gruppen får komma till tals och
sammankopplar gärna det som är möjligt att förena när åsikter går isär.

Normgivaren gör till sin uppgift att normer och regler sätts upp och efterlevs i gruppen.

Lyssnaren är en passiv deltagare men väldigt lojal. Lyssnaren följer med i gruppens samspel,
accepterar andras idéer, bidrar med sin arbetsinsats men fungerar mest som en lyssnare vid
diskussioner och avgörande beslut.

Pajasen försöker med skrattet som verktyg få en lättare stämning i gruppen.

Fikafixaren står för det praktiskt sociala i gruppen. Till exempel genom att föreslå fikapauser,
ta med förtäring till repetitioner eller anordna en fest. Vill gärna använda socialt umgänge vid
konfliktlösningar.

Sanningssägaren  bryter mark och vågar gå emot strömmen. Om ett beteende, en företeelse
eller ett resonemang hindrar gruppens framgång så vågar sanningssägaren till skillnad från de
övriga ta upp ämnet för diskussion (Johansson, 2011:33).
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Självcentrerade rollfunktioner

Till skillnad från de två ovan nämnda rollfunktionerna är de självcentrerade rollfunktionerna
blockerande  och  ett  hinder  för  gruppens  arbete  och  utveckling  och  syftar  till  att  gynna
individen.

Kritikern eller angriparen nedvärderar gärna både gruppen och individens prestationer och tar
gärna själv åt sig äran av vad andra gjort.

Blockeraren fastnar gärna i detaljer och i beslut som redan har tagits i gruppen. Uttrycker
gärna ett outtalat motstånd till gruppen.

Uppmärksamhetssökaren  sätter  sig själv i  första rummet och gruppens syfte  i andra hand.
Uppmärksamhetssökaren gör allt för att få en bra position hos de andra och kan vara både
skrytsam och väcka uppseende. Ett vanligt beteende är att vara en pajas. Alla strävar efter att
ha roligt och denna roll tas i synnerhet i början tacksamt emot i gruppen.

Självutnämnda ledaren ser gärna sig själv som representanten för gruppen och agerar gärna
språkrör för de mindre aktiva inom gruppen. Ofta för att i förtäckta ordalag uttrycka sina egna
åsikter.

Smickraren manipulerar de mera ledande inom gruppen genom smicker för att skaffa sig själv
en högre position i gruppen. 

Offret är en empatisökare och kännetecknas som osäker, utsatt och överdrivet självkritisk.

Avståndstagaren har en överlägsen attityd,  likt en playboy som flyter ovanpå gruppen och
gärna uttrycker sig cyniskt och raljerande (Johansson, 2011:34).

Med hjälp av Johanssons definitioner av olika rollfunktioner ska jag under observationen av
en ensemblelektion  identifiera  vilka  rollidentiteter  som utkristalliseras. Resultatet  kommer
sedan ligga till grund för min analys kring dessa rollfunktioner. 
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METOD

I det här avsnittet  beskrivs de metoder jag valt  för min undersökning. Syftet  med det här
arbetet är att ta reda på hur ensembledeltagarna ser på sin roll i gruppen. Därför valde jag att
genomföra en kvalitativ undersökning – en observation samt två efterföljande intervjuer av
två av deltagarna (Repstad, 2004:78). Intervjuer är lämpliga

Observation

Inför  intervjuerna  valde  jag  att  genomföra  en  observation.  Genom en  observation  av  en
ensemblelektion där de båda informanterna deltog tillsammans kunde jag studera beteenden
och skeenden i ett naturligt sammanhang i samma stund de inträffade (Patel & Davidsson,
2013:91). Observationen blev dessutom ett komplement till de två intervjuerna.

Intervju

I  en  kvalitativ  intervju  är  det  huvudsakliga  syftet  att  förstå  så  ingående  som möjligt  hur
informanten uppfattar något specifikt och för att uppnå den mest tydliga informationen bör
undersökningen stimulera till fria berättelser kring ämnet. I det här fallet hur informanten ser
på sin egen roll i sammanhanget - ensemblelektionen. (Juslin & Sloboda, 2001:74). Enligt Jan
Trost utmärks en kvalitativ intervju även av en hög grad av strukturering och planering samt
en låg grad av standardisering (Trost, 2010:17-18). Standard innebär avsaknad av variation
och allt  är  likadant  för alla (Trost, 2010:15). Med struktur menar  Trost att  intervjun i sitt
genomförande  är  välplanerad  och  har  ett  tydligt  syfte  -  i  mitt  fall  vill  jag  undersöka
deltagarnas  upplevelse  kring  ensemblelektionen  och  ställer  frågorna  därefter.  Valet  av
struktureringsgrad blir semistrukturerad då målet är att ha kontroll över ämnet men ändå vara
öppen för om informanten vill självmant komma in på sidospår. På så vis kan intervjuerna
trots struktur ändå te sig olika beroende på vilka svar informanterna väljer att ge (Patel &
Davidsson, 2002)

Tillvägagångssätt

Jag delade in frågorna i två kategorier. Den första kategorin syftade till att undersöka varför
deltagaren valde att utöva musik och spela ett specifikt instrument. Här ville jag även försöka
förstå varför deltagaren hade valt att söka sig till  det estetiska programmet med inriktning
musik  och  därmed  den  ensemblesituationen  undersökningen  avser.  Den  andra  kategorin
syftade  till  att  undersöka hur  deltagaren  ser  på  sin roll  i  just  den  ensemblesituation  som
observerades.

Frågorna fanns på en datorskärm synliga för deltagaren medan intervjun genomfördes och vi
samtalade  kring dessa  frågor. Syftet  var  att  skapa  en så avslappnad intervjusituation  som
möjligt, där spontana utsvävningar ifrån de skrivna frågorna tilläts, men ändå ha tillgång till
intervjufrågorna om samtalet  skulle  börja ta  slut.  I  formuleringen av frågorna undvek jag
långa  formuleringar  och  att  frågorna  skulle  vara  ledande  för  att  ge  informanten  så  fritt
spelrum som möjligt att svara fritt (Patel & Davidsson, 2002:73-84).

Observationen  genomfördes  under  en repetition  där  de båda  informanterna  deltog  och en
videokamera monterades utom synhåll för samtliga ensembledeltagare. Undervisande lärare
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informerades om observationen innan och vidarebefodrade även informationen till deltagarna
innan lektionens start. 
Urval

Jag  valde  att  observera  en  ensemblelektion  på  gymnasienivå.  Valet  av  ensemble  föll  av
bekvämlighetsprincipen och tidseffektivitet på en befintlig ensemble vid den skola jag själv
undervisar.

Urvalet av informanter till intervjuerna baserades på ensembledeltagarnas eget intresse av att
delta. Frågan ställdes till samtliga ensembledeltagare om intresse fanns att medverka på en
efterliggande  intervju  och  de  två  som  först  ställde  sig  positiva  till  erbjudandet  valdes
sedermera ut som informanter. 

Etiska avvägningar

Materialet  från  observationen  och  intervjuerna  behandlas  konfidentiellt  i  enlighet  med
individskyddskravet. Samtliga uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare har även delgivits
information om deras uppgift i projektet  och vilka villkor som gäller för deras deltagande
samt att det är frivilligt och att de som inte önskar vara med när som helst kan avbryta sin
medverkan enligt vetenskapsrådets första regel. (Vetenskapsrådet, 2011:7)
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RESULTATPRESENTATION

I  det  här  kapitlet  redovisas  resultatet  av  de  båda  intervjuerna  med  informanterna  samt
observationen av ensemblelektionen. Jag väljer att presentera materialet i berättande text med
utvalda  citat  för  att  ge  en  så  noggrann  återspegling  som  möjligt  av  vad  informanterna
berättade. 

Informant A (elbas)

Den första informanten var en man i artonårsåldern som innan det Estetiska programmet hade
ganska liten erfarenhet av musik. I ett tidigt skede hade han provat på att spela bastuba på den
kommunala musikskolan men det var inget som han själv tyckte låg till  grund för att han
skulle komma att hålla på med musik på gymnasiet. Den kontakt personen hade haft tidigare
med musik  var  i  form utav det  som spelades  på radion.  Han beskriver  det  själv  som ett
allmänt musikintresse.

Intresset för att spela gitarr väcktes någon gång under senare grundskoleåren, närmare bestämt
i år 7. Det var en klasskamrat som inspirerade till att börja spela just gitarr. En stor motivation
till att spela gitarr i början var ”att vara bra på någonting” som tjejer i samma ålder skulle
tycka var ”häftigt” eller ”coolt”.  

Anledningen till  att söka estetiska programmet var inte själva musikintresset i sig utan en
drivkraft att vilja göra någonting helt annat från det som han gjort i tre år på det som han själv
benämner som högstadiet. På det estetiska programmet valde A att börja spela gitarr och elbas
och går nu sitt tredje och sista år. Elbas är huvudinstrument och elgitarr/gitarr är biinstrument.

A ser sig själv som den individ som driver ensemblen framåt. Enligt egen utsago så driver han
gruppen vidare i inlärningsprocessen. Som han själv väljer att uttrycka sig ”När dom man
spelar med inte är lika framåt så måste ju någon kliva fram”

I ett musikaliskt sammanhang menar A att deltagarna är outtalade konkurrenter till varandra
men väljer att kalla det för att vara ”medtävlande”.  Alla som spelar ett instrument vill uppnå
en viss nivå av teknisk färdighet och finns det flera musiker på samma instrument så uppstår
konkurrens, till exempel det förekommer två gitarrister i en ensemblegrupp. A berättar vidare
att samma konkurrens inte förekommer bland de basister som finns i klassen därför att den
speltekniska nivån skiljer sig så pass mycket mellan dem. I en jämförelse drar A en parallell
till  bodybuilders  på  ett  gym;  är  man  världsmästare  i  bodybuilding  och  är  på  det  lokala
gymmet för att träna så skrattar man inte åt dem som kommer dit första gången. Informant A
menar  också att  om man däremot tränar fotboll  på nybörjarnivå så ligger det närmare till
hands att skratta bakom ryggen på dem som är med och tränar för första gången. Ett annat
exempel är att om en gitarrist är bra på någonting som en annan gitarrist inte är bra på men
har möjlighet att  bli  bra på, sporrar de varandra att  hela tiden bli bättre  och bättre - man
sporrar varandra. När tävlan om att vara bäst går till överdrift kan det istället bli jobbigt - man
konkurrerar istället med varandra. Det tredje alternativet är att man är överlägset skickligare
än sin kamrat. I det läget tar man på sig en form av mentorsroll och vill hellre hjälpa till.
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Informant B (elgitarr)

Informant  nummer två är en artonårig man som går tredje året  på estetiska programmet i
samma klass som informant A. Intresset för musik vaknade i hemmet där det stod en ”gammal
sketen gitarr” som användes av hela familjen. B lyssnade väldigt mycket på musik och har
alltid varit intresserad av att gå på konserter. Men det var inte förrän storebror, som är ett år
äldre, började spela gitarr på allvar som också B började spela gitarr mer seriöst. Tillsammans
med sin bror och några vänner började de spela i grupp knutet till ett lokalt studieförbund. Det
var efter det som B valde att söka till Estetiska programmet för att lära sig spela gitarr och
träffa likasinnade.

B anser sig själv att vara ett bra stöd för sina kamrater i ensemblen och trivs väldigt bra. När
det kommer till att få tillräckligt utrymme i gruppen känner B att han oftast får det ”när inte
[en klasskamrat] ska härja och hålla på” säger B och skrattar ”men det är kul ändå.”
Han känner att han får gehör för det han tycker och tänker. 

Dom lyssnar på mig… men det är inte alltid man får som man vill vilket inte är så konstigt när det
är flera som vill nånting.

B anser att han inte är den drivande i gruppen trots att trots att han gjort upprepade försök att
vara drivande men inte lyckats. Försöken gjordes genom övertalning men slog oftast inte väl
ut.  Han tror  att  detta  beror  på att  de andra deltagarna  driver  sin egen sak bättre  och har
starkare övertalningsförmåga. Genom att vara en bra kompis och en god kamrat tycker B att
han tillför någonting till gruppen. När det kommer till spelteknisk skicklighet så känner sig B
varken bättre eller sämre än sina kamrater. Han beskriver sig själv som varken bra eller dålig
på sitt instrument och använder själv uttrycket medel för att beskriva sin kunskapsnivå. Ibland
är han bättre än medel och ibland är han sämre än medel beroende vad gruppen håller på med
under ensemblelektionen. 

Observation av ensemblelektionen

Lektionen  startar  upp  med  en  gemensam  samling  där  ensembleledaren  informerar  om
kommande evenemang där eleverna skall framföra ett antal låtar. Eleverna är åtta stycken till
antalet varav sex killar och två tjejer. Under informationen från ensembleledaren småspelar
två av eleverna på sina respektive instrument; en av tjejerna bakom pianot och en av killarna
på en elgitarr som inte är ansluten till  en förstärkare. Ensembleledaren summerar vad som
behöver repeteras och konstaterar vilka elever som är närvarande och därmed vilken låt de
kan repetera vid detta tillfälle.

Efter cirka sju minuter av information skriver ensembleledaren ut noter på ”Vindarna viskar
mitt  namn”  som skall  repeteras  medan  de  som  skall  spela  tar  plats  vid  sina  respektive
instrument. Resterande elever uppmanas att gå till ett närliggande ensemblerum och repetera
på egen hand. 
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Kvar  i  rummet  har  vi  totalt  fem
personer  varav  ensembleledaren,  på
klaviatur,  informant  A på  elbas,
informant  B på  komp-elgitarr,
deltagare  C  på  lead-elgitarr3 och
deltagare  D  på  trumset.  X  markerar
kamerans placering i rummet och från
och  med  nu  benämns
instrumentalisterna  för  enkelhetens
skull  enligt  beskrivningen  innan,  det
vill säga; informant A, informant B, C,
D och ensembleledaren.

Inledningsvis står ensembleledaren med C och resonerar i mitten av rummet kring en passage
i  låten  som  uppfattas  som  komplicerad  av  C.  Under  tiden  spelar  D  på  trummorna  och
informant B spelar sporadiskt på sin gitarr. Medan ensembleledaren tar fram en ljudreferens
på låten spelar samtliga elever osammanhängande på sina instrument. Man ställer till exempel
in sound på förstärkare, övar individuellt olika passager i låten eller spelar på helt andra låtar.
Ensembleledaren pockar på uppmärksamhet  och samtliga tystnar  utom D som tar upp sitt
spelande tills ensembleledaren än en gång ber om uppmärksamheten.

Repetitionen av låten inleds.

Ensembleledaren  ger  inledningsvis  instruktioner  till  C angående tidigare  nämnda passage.
Informant A står helt tyst och observerar givna instruktioner till C medan informant B står för
sig själv och spelar sin insats på samma passage för sig själv utan volym. Vid genomgång av
nästa passage står  informant B och försöker spela samma insats som C ska spela även om
detta inte är vad han egentligen skall spela. C höjer då sin förstärkarvolym något. Samtidigt
fortsätter  informant  A att  observera de instruktioner  som ensembleledaren ger, fortfarande
utan att spela. När det är dags för ett genomdrag av låten frågar informant B om även han ska
vara med på den svårare insatsen. Ensembleledaren svarar att det räcker att han lägger ett
ackord där. Under första genomdraget tittar informant B och C ofta på varandras händer och i
mer kritiska partier där det blir svårt söker de ögonkontakt.  Informant A har blicken fäst på
notstället och spelar tillsynes felfritt. I de partier där gitarrerna spelar olika och då de båda
gitarristerna tittar på varandra låter det otajt. I låtens stick kommer de flesta av sig helt. Låten
verkar ha fallerat men observerar man  informant A:s basspel och taktfasthet i foten märker
man att han är den enda som har koll på var i låten det är. Vid låtens höjning råder det konflikt
om vilka ackord det skall vara. C vänder huvudet för att titta på informant B.

Efter första genomdraget börjar samtliga att sporadiskt och individuellt  öva slutfrasen tills
ensembleledaren  uppmanar  alla  att  vänta  medan  han  instruerar  informant  A i  slutfrasen.
Informant B påpekar C:s slutfrasövande ”men… du ska ju börja där”. Sen pekar informant B
på korrekt startton.

Ensembleledaren ger instruktioner om sticket på låten och visar två nya ackord som är med i
denna.  Under  tiden  övar  C  på  slutfrasen,  Informant  B frågar  ensembleledaren  om
ackordläggning och informant A står tyst och tar in informationen. Vid det andra genomdraget
höjer informant B volymen på sin förstärkare. C observerar vid ett flertal tillfällen under andra
genomdraget informant B för att se vilka ackord denne spelar. När slutfrasen återigen spelas
3 Lead-gitarr står som en motsats till komp-gitarr och syftar till att den så kallade leadgitarristen spelar de mer 
solistiska partierna i låtarna som framförs eller repeteras. Till skillnad från kompgitarristen som uteslutande 
ackompanjerar.
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låter det än en gång osammanhängande och när genomdraget är slut fortsätter  D att  spela
slutfrasen korrekt men i ett mycket högre tempo. C spelar slutriffet och får nästan ihop det. D
spelar än en gång riffet, nu ännu fortare.

Informant B frågar ensembleledaren om hur elgitarren skall spela inför kommande stick och
ensembleledaren påminner om att sticket skall repas igen. Under tiden står informant A och
tittar på sina noter samt på de andra i rummet utan att säga något. Sticket repeteras igen samt
höjningen in till  sista refrängen. Efter sista refrängen kommer slutfrasen än en gång något
otajt  men bättre  än  föregående gånger. Återigen,  när  instrumenten  tystnat,  spelar  D riffet
betydligt snabbare. 

Ensembleledaren informerar D att det ska vara halvtempokomp halvvägs in i sticket och går
till datorn för att bekräfta detta. För första gången under repetitionen ställer  informant A en
fråga.  Han  vill  få  det  bekräftat  att  det  under  introt  skall  ”spelas  med  fullt  ös”.
Ensembleledaren uppmärksammar frågan men drar igång ett ljudexempel utan att ge någon
respons.  Ensembleledare  spelar  upp  ljudexemplet  på  låten  och  under  tiden  ger  han
instruktioner  på  insatser  och  riff  som  var  och  en  skall  göra  och  har  repeterat.  D  övar
osammanhängande trumfill. informant A uppmärksammar, under ljudexemplet, ett break, som
de tidigare inte spelat. Ensembleledaren och informant A står därefter gemensamt och studerar
noterna medan ljudexemplet fortgår. De resonerar kring huruvida ensembleledaren har skrivit
rätt ackord på ett ställe i låten. informant A ställer sig centralt i rummet och lyssnar extra noga
på ljudexemplet. Efter ljudexemplet spelar D återigen slutfasen i varierade men höga tempon
ett flertal gånger.

Ensembleledaren konstaterar att  informant A hade fel angående ackordet och att de behåller
det så men poängterar att förslaget  informant A hade var ”coolare”. Man kör igenom låten
ifrån sticket till slutet och riffet sitter den här gången bra. D spelar ytterligare en gång riffet
efter att  alla instrument  har tystnat.  Ett  par sammanfattande ord utav ensembleledaren om
formen avslutar sedan lektionen.
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RESULTATANALYS

I analysen belyses respektive informant utifrån de frågeställningar jag tagit upp i den här 
uppsatsen. Under rubriken Så uppfattar eleven sin roll i ensemblen analyseras först 
intervjusvaren och ställs därefter emot de data som framkom genom observationen. Dessutom
besvaras frågorna som handlar om vilka vilka erfarenheter som eleven själv uppfattar 
påverkat hans karriärsval samt rollskapande i den observerade ensemblesituationen med hjälp 
av den rubrik som heter Musik och identitetskapande.

Observationen analyseras utifrån Johanssons (2011) roller och rollfunktioner och jämförs 
dessutom sedan emot vad som sades under intervjuerna.

Musik och identitetskapande

I det här perspektivet analyseras de erfarenheter som föranledde varför informanterna väljer 
att utöva musik tillsammans i en grupp på estetiska programmet med inriktning musik.

Informant A (elbas)

Informant  A beskriver  sitt  musikintresse  i  tidigare  år  som allmänt  och att  den musik  han
konsumerat kommer ifrån radio. Han har även spelat tuba på den kommunala musikskolan
men  väljer  ändå  att  inte  lägga  något  större  värde  i  det  utan  beskriver  sig  som  allmänt
musikintresserad.  Populärmusik  som bland annat  spelas  på  radion används  som Bergman
(2011) beskriver det som råmaterial för identitetskonstruktioner. (Bergman, 2011:46) Men det
är  inte  förrän  i  13  års  ålder  som  informant  B  menar  att  musikintresset  tar  fart  med
motiveringen  att  det  skulle  vara  kul  att  vara  bra  på  någonting.  Detta  vill  jag  knyta  till
Bjørkvolds resonemang om att musiken skapar ett utrymme inte bara för att agera som en
lyssnare utan också som en utövare. Konsument har lättare att även blir producent inom musik
vilket Johansson (2011:11) menar att ensembleverksamheten inom pop-, rock- och jazzmusik
ger möjlighet till.

Informant  A berättar  att  han började spela  gitarr  för att  en kompis  också gjorde det.  Två
individer träffas och gör en sak gemensamt vilket ger en känsla av tillhörighet och gemenskap
(Bjørkvold, 1991:253-264). Behovet av att känna tillhörighet och gemenskap finner vi också i
Maslows behovstrappa redan på tredje trappsteget efter först basala och fysiska behov och sen
på andra steget trygghet och säkerhet. 

Men när det kom till att söka sig till det estetiska programmet beskriver informant A att det
var  för  att  ”göra  något  helt  annat”.  Det  här  svaret  kan  tolkas  på  flera  olika  sätt;  i
sammanhanget kan det tolkas som att informant A ville göra något helt annat än att spela
musik i och med att  det var det som han gjort  på fritiden under högstadiet.  Men när jag
genomförde intervjun uppfattade jag det som att informanten menade ur ett skolperspektiv.
Med andra ord ville han göra något helt annat på skoltid än att bara läsa matte, engelska och
svenska.  Samhällsvetenskapliga  programmet  var  inget  alternativ  för  det  såg  han  som  en
förlängning av grundskolan och valde därför Estetiska programmet. Att skapa sig en identitet
handlar som Ruud (2013) menar om att få vara annorlunda och bryta ut ifrån mängden på ett
sätt  så  man  skiljer  sig  ifrån  andra  och det  är  det  som jag upplever  informanten  försökte
beskriva när han valde estetiska programmet istället för till exempel samhällsvetenskapliga
eller naturvetenskapliga programmet. 
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Informant B (elgitarr)

Informant B:s intresse för musik är präglat av hemmiljön. Att konsumera livemusik har varit
något som han upplevt alltid varit ett intresse. Det fanns alltid en gitarr nära tillhands genom
hela uppväxten. Bjørkvold (1997) menar att grunden för den musiska människan läggs redan i
fosterstadiet  och genom leken utforskar barnet världen och bygger därigenom sig en egen
person. Min tolkning av informantens svar är att hemmet präglats av musik och tillgången på
instrument bäddar för musikalisk lek. Informant B menar också att det inriktade intresset för
just gitarr tog fart när storebror började spela vilket vittnar om en sammanhållning och en
lillebror som ser upp till sin storebror – något jag tolkar som en strävan att vilja vara som han.
Tillsammans bildade informanten och storebror ett band vilket ligger i linje med tendenser
tiden. Johansson menar att just studieförbundens musikrörelse är och har varit på framgång
under flera år och Bjørkvold menar dessutom att med enkla medel kan tonåringen utan större
besvär  bli  utövare  i  ett  eget  band  och  därmed  förverkliga  sig  själv  som  musiker.  Detta
föranledde dessutom informantens drivkraft att söka sig till  det estetiska programmet.  Den
gemenskap och framför allt delat intresse för musik som upplevts i bandet var en bidragande
faktor till valet av vidare utbildning och förhoppningen att träffa fler med samma intresse. 

När informant A beskriver att han, genom att vara bra på att spela gitarr, skulle attrahera tjejer
i samma ålder sätter han en tydlig maskulin stämpel på att spela gitarr. Detta fenomen och
tillika problem beskriver Björck i sin avhandling från 2011 med titeln  Claiming Space. Det
vittnar också om ett socioemotionellt syfte att synas för egen vinnings skull.  Detta är inte
”förnuftigt” enligt Johansson (2011).

Så uppfattar eleven sin roll i ensemblen

Johansson pratar om den informella rollen kontra den formella rollen och menar att den 
informella rollen styrs av tidigare erfarenheter, personlighetsdrag och de sociala påtryckningar
som finns inom gruppen. I intervjuerna framgår det vad som föranlett informanternas val att 
börja studera vid det estetiska programmet med inriktning musik samt vilka sociala 
påtryckningar, ifrån till exempel hemmet, kompisar och skola, som bidragit till valet av 
inriktning. Detta menar Johansson påverkar vilken rollfunktion informanten sedan tar i 
gruppen.

Informant A – kunskapsauktoriteten

Den första informanten (A) väljer att beskriva sig själv som en person som driver gruppen 
framåt vilket då skulle ge informant A den instrumentell rollfunktion som Johansson 
(20011:33) kallar för Initiativtagaren. Detta besvarar den del av syftet och frågeställningen 
som berör hur informanten själv ser på sin roll inom gruppen. Vidare analys visar dock att 
samma informant (A) också är den under observationen som är mest tillbakadragen och 
passiv. Informanten tillför ingenting av instrumentellt värde mer än att spela det som står 
skrivet. Enligt Johanssons mall anser jag därför att Kunskapsauktoriteten passar in mest på 
denna funktion. Detta styrks också med att informant A i slutet av ensemblelektionen 
poängterar och lyfter fram ett parti i låten som gruppen missat. A försöker bidra med fakta och
kunskap för att gruppens syfte på ett bättre sätt skall uppfyllas. Dessutom ingår A i ett 
resonemang med ensembleledaren (E) huruvida det är rätt ackord nedskrivet i noterna. 
Informantens rollfunktion blir att tillföra fakta till gruppen.

A berättar också under intervjun att en av orsakerna till att han började hålla på med musik var
att uppnå kontakt med det motsatta könet. Det vill säga att blir populär bland jämnåriga tjejer.
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Detta kan vara en föreliggande orsak till att informanten till ensemblesituationen tar med sig
önskan om att få synas och bli populär vilket då ger en självcentrerande roll gruppen. Detta
understöds dock inte alls i observationen då informanten har en passiv men koncentrerad roll.

Informant B – uppmuntraren

Informanten (B) ser sig själv som en god kamrat och tycker att han får ta plats i gruppen på ett
sätt som han trivs med. Genom att vara ett stöd för sina kamrater, som jag upplever att han 
beskriver på ett socialt plan, placerar han sig i Johanssons rollfördelning som både 
Uppmuntraren och Lyssnaren. Att just vara ett stöd för sina kamrater kan vara många olika 
saker, dels som en person som backar upp och uppmuntrar eller att man bara lyssnar och finns
där. 

Genom att vid upprepade tillfällen försöka att driva gruppen framåt utan att lyckas tangerar 
informanten B att även göra anspråk den självcentrerade rollfunktionen som den 
Självutnämnda ledaren. Men genom att själv beskriva att det sällan ger resultat så tyder det 
också på att han misslyckas då det oftast enligt informantens uppfattning finns starkare 
påtryckningar från övriga deltagare.

Det som framkommer under observationen är att informant B är i jämförelse med informant A
mer aktiv och ställer frågor. Jag upplever det som att B söker uppmärksamhet och bekräftelse 
ifrån ensembleledaren (E) i högre grad än informant A. Detta är anmärkningsvärt då A anser 
sig vara drivande medan B vid upprepade försök misslyckats. B verkar dessutom vara den 
som deltagare C vänder sig till för att få bekräftelse på vilket ackord som är det rätta vilket 
stödjer B:s självuppfattning om att vara ett stöd de övriga i gruppen. I det här exemplet på ett 
instrumentellt plan.

Sammanfattning

Jag har delat in analysen i två delar: dels vilka erfarenheter som informanterna uppfattar 
påverkar det egna rollskapandet, dels hur informanterna själva uppfattade sin roll i gruppen 
men också vilka faktorer som påverkar informantens rollskapande i samband med en 
ensemblelektion.

Informant A tyckte sig vara en initiativtagare och ha en drivande roll likt den rollfunktion som
Johansson (2011) väljer att kalla Initiativtagaren. Men under observationen framstår A som 
passiv och tillbakadragen och ger snarare ett intryck om att vilja vara och veta bäst. Denna 
rollfunktion kallar Johansson Kunskapsauktoriteten.

Informant B ansåg sig själv inte a en drivande roll även om han försökt vid tillfälle. Ändå 
framstår B bland sina kamrater som en person som man vänder sig till för att se om det är rätt.
Det är också informant B:s egen uppfattning om sig själv att han fungerar som ett stöd för sina
kamrater. Den rollfunktionen benämner Johansson som Uppmuntraren med egenskapen att 
bland annat stötta övriga i gruppen och främja ett friktionsfritt arbetsklimat.
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DISKUSSION

Under denna rubrik diskuteras resultatanalysen och den ställs emot bakgrunden och den 
tidigare forskningen. Genomförandet och metoden är också föremål för diskussion i detta 
avsnitt.

Undersökningen syftade är att undersöka och analysera två elevers egen uppfattning om sina
respektive  roller  och  identiteter  som  uppstår  i  en  specifik  gymnasial  ensemblesituation.
Undersökningen och analysen omfattar två elever och en obervation av en ensemblelektion.
Det hade varit intressant att ta med fler elevers syn på sitt rollskapande i undersökningen och
få ett bredare resultat att analysera, men inom tidsramen för uppsatsen hade detta inte varit
möjligt. 

Intervjuerna  gav  ändå  intressant  information  som  gick  att  belysa  utifrån  de  teoretiska
perspektiv som jag valde att granska materialet. Det musiska perspektivets syfte var att spegla
de erfarenheter eleverna tar med sig in i ensemblesalen och jag upplever att det fyllde sin
funktion.  Det  hade  även  varit  intressant  att  se  detta  ur  ett  sociologiskt  perspektiv  eller
psykologiskt  perspektiv men  i  och med att  jag själv bär  ett  intresse för  det  musiska  och
uppsatsen kretsar kring musikutövande så anser jag att det föll väl ut.

Johanssons  roller  och  rollfunktioner  (2011)  är  ett  perspektiv  med  tydligt  givna  ramar.
Rollfunktionerna  finns listade och färdiga att  applicera på mina  informanter. Detta  gjorde
analysen  ur  detta  perspektiv  tämligen enkel.  Vill  man  ta  undersökningen vidare  kan man
kanske  analysera  Johanssons  roller  utifrån  ytterligare  perspektiv  som  till  exempel
psykologiskt perspektiv alternativt Maslows behovstrappa.

Informant A beskriver sina tidigare erfarenheter som att han skulle ha ett allmänt intresse för
musik och att en av orsakerna till att börja spela gitarr var för att bli populär, inte minst hos
motsatta könet. En annan orsak var att en kompis också spelade och en önskan att vara bra på
något  lockade.  Johansson (2011:21)  skriver  att  några  utav  de  viktigaste  socioemotionella
syftena eller behoven handlar om tillhörighet och kontroll. Detta återfinns även i Maslows
(1977) behovstrappa på det tredje trappsteget: behovet att av just tillhörighet och gemenskap. 

Det medför tre möjliga slutsatser: den ena är att informanten (A) dels enbart började spela
gitarr med huvudfokus på att bli populär och därmed tillskriver spelandet av gitarr som en
maskulin handling (då informanten själv är en ung man) som attraherar det motsatta könet
vilket går i linje med min avgränsning. Genusperspektivet gör sig påtagligt och är omöjligt att
ignorera. Den andra möjligheten är att informanten började spela gitarr med sin kompis för att
uppnå någon form utav status som utövare. Steir (2012) lyfter fram ett begrepp som han kallar
för konkurrenslogiken och menar att vi människor hela tiden värdesätts och hela tiden jämförs
med andra människor och i och med det uppstår det en outalad konkurrens. Behovet av att ta
plats och få bekräftelse genom att på ett eller annat sätt framhäva sig själv görs synligt i och
med  detta  och  återfinns  också  i  Maslows  behovstrappa  på  fjärde  steget  under  rubriken
självkänsla och uppskattning. Det tredje är helt enkelt en kombination av de båda. Behovet av
gemenskap,  tillhörighet  toppas  av  bekräftelse,  självkänsla  och  uppskattning  och  formar
förväntningar och personlighetsdrag i informantens (A) musikutövande. 

Man kan anta att i ensemblesituationen när informanten själv upplever sig som drivande, just
kanske för att den inneboende vanan av konkurrens och sökandet efter bekräftelse, ger honom
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en känsla av initiativtagande. Men vid observationen yttras det genom att informanten istället
framstår som passiv, eftertänksam, kanske rädd för att göra fel och väntar in i det sista innan
han  väljer  att  poängtera  ett,  vad  han  själv  upplever,  faktafel  i  ackordanalysen.  Hela
resonemanget bjuder in till att omvärdera informantens egna syften till att spela musik. Är det
musikutövandet i sig som är intressant eller är det de sociala företeelserna runt omkring och
den  status  som  finns  att  hämta?  Genom  att  agera  på  ett  förväntat  korrekt  sätt  vinner
informanten social mark och uppfyller därmed sina egna behov att synas och vara populär
bland jämnåriga tjejer. På samma sätt menar Bergman (2011) att kläder och musik tillskrivs
epitet och riktlinjer för hur man som representant för en viss genre skall se ut och bete sig.
Frågan väcks vilka föreställningar och förväntningar informanten (A) hade på att inta rollen
som elev vid estetiska programmet med inriktning musik?

Informant B beskriver sin uppväxt som kantad av musikaliska inslag som till exempel att det
alltid funnits en gitarr tillhands hemma på väggen. Han beskriver även att intresset för live-
konserter alltid funnits hos honom. Tidigt beskriver informanten hur gemenskap, tillhörighet
och att den sociala biten är viktig i valet av karriär. Här kan man knyta informantens historia
till både Johanssons (2011) mening att ensembleverksamheten är på framtåg både i skolan och
på  frivilligverksamheten,  starkare  än  någonsin  och  att  den  sociala  påverkan,  alltså
hemmamiljön kantrad med musik och instrument har en social inverkan på hur informanten
bygger  sin  identitet.  Bergman  (2011)  menar  att  bland  annat  musik  används  vid
identitetskonstruktioner. 

Med  en  förförståelse  och  en  uttalad  förväntan  på  gemenskap,  närhet  och  tillit,  vilket
Johansson (2011) menar är det  socioemotionella syftet, söker sig alltså informanten till  det
estetiska programmet med inriktning musik. Målet är att hitta likasinnade och träffa fler som
delar samma intresse. Återigen gör tillhörigheten och gemenskapen sig påmind. Det är då
kanske inte konstigt att informanten själv anser sig vara ett stöd för de andra i gruppen då det
är ett socioemotionellt syfte han bär med sig sen barndomen. 

Vidare är det heller inte förvånande att informanten intar rollfunktionen som Uppmuntraren
(Johansson, 2011:33) i gruppen. Informantens musikutövande innan gymnasiet har präglats av
en naturlig gemenskap och tillhörighet som byggts upp av tillit och närhet, dels familjärt, med
informantens egen storebror som förebild, men även bland kompisar.

Undersökningen visar informanternas olika behov som de vill få tillfredsställda i den sociala
situation undersökningen avser där de träffar andra människor och förväntas interagera med
varandra varpå det uppstår olika roller och rollfunktioner. Hur de intar vissa roller påverkas av
deras  socioemotionella  syften  och  behov som i  sin  tur  styrs  av  tidigare  erfarenheter  och
upplevelser.

Det visar sig också i undersökningen att en av informanterna har en syn på sin egen roll i 
ensemblen, det vill säga att vara den som för gruppen framåt - Initiativtagaren, men under 
observationen är passiv och anonym. Genom denna resultatanalys, som baseras på en 
observation och två efterliggande intervjuer med två av ensembledeltagarna drar jag slutsatsen
att elever, åtminstonde i en situation liknande den jag observerade, ibland har en annan 
upfattning om sin egen roll i gruppen än vad som yttrar sig i praktiken. Det bör tilläggas att 
slutsatsen baseras på en observation med filmkamera.

Genom att som pedagog inom grundskolan, gymnasiet eller kulturskolan vara förberedd på 
detta blir vi bättre lärare och förebilder. Det behöver inte betyda att vi skall agera som 
psykologer eller terapeuter men ändå visa ett intresse för personen. Var kommer du ifrån? Vad
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fick dig att börja spela? Vad tycker du om för musik? Genom detta lär vi känna våra elever, 
deras identiteter och roller de har och kan ge dem det stöd och den undervisning de behöver 
och förtjänar.

Metoddiskussion

Kamerans placering i rummet under observationen påverkar deltagarna på ett eller annat sätt
frågan är bara på vilket sätt. Genom att placera kameran synlig men på en avlägsen plats i
rummet tror jag att jag fick ut det bästa utav två världar. Att dölja kameran helt och göra
observationen helt dolt ansåg jag bryta mot etik och normer - man smygfilmar inte människor
hur som helst. Genom att placera kameran på en dold plats i rummet så gjorde inte kameran
sig påmind utan lektionen skulle komma att kännas som ”vanligt”. Dock är ändå deltagarna
medvetna om observationen och möjligt påverkar det resultatet. 

Jag valde att berätta för undervisande lärare om observationen och kamerans placering och lät
denne vidarebefordra detta till deltagande elever i ett inledande skede av lektionen. Med detta
hoppades jag att undvika att påverka deltagarna ännu mer genom att själv närvara och med
min närvaro påverka resultatet.

När valet av informanter skulle göras frågade jag deltagarna vilka av dessa som skulle tycka
att  det  skulle  vara  intressant  att  ställa  upp.  Genom  att  lägga  ansvaret  på  de  blivande
informanterna så kommer det påverka resultatet avsevärt. De rollfunktioner som Johansson
(2011) beskriver som passiva och tillbakadragna riskerar att utebli vid ett sådant här urval då
de helt enkelt väljer att inte kliva fram till förmån för de mer drivande i gruppen. Samtidigt
upplever jag att om de som verkligen vill bli intervjuade får chansen så kommer intervjun i
sig  ge  ingående  information  då  informanten  faktiskt  vill  vara  där  och  ge  sin  bild.  Men
sammantaget är det något som måste tas hänsyn till.

För att få mer information och tydligare data att analysera upplever jag att tidsbristen har en 
begränsande roll i undersökningen. Det är alltid tacksamt att få chansen att göra fler 
observationer och fler intervjuer av deltagare för att få en bredare och kanske tydligare bild. 
Men inom ramen för den här undersökningen fanns det bara plats för en observation och två 
intervjuerna.
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FORTSATT FORSKNING

Genom att anlägga andra teoretiska perspektiv skulle man kunna fördjupa kunskaperna kring
detta ämne och ge fler perspektiv för analys som har betydelse för framtiden och framtida
pedagoger.

Att se hela undersökningen ur ett genusperspektiv tror jag skulle ha hög relevans. Inte minst
väga det här resultatet och kommande undersökningen emot den genusforskning som redan
finns. 

Genom att se rollskapandet ur ett behovs- eller psykologiskt perspektiv enligt  till  exempel
Maslows  modell  är  också  en  infallsvinkel  som  skulle  ha  relevans  för  kommande
ensemblepedagoger  och  att  synliggöra  en  elevs  behov  och  medvetengöra  dem  hjälper
pedagogen att tillfredställa dessa behov och sedermera bli en mer kompetent pedagog.
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