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SAMMANFATTNING 
Författare: Karin Davidsson & Olle Fernström 
  
Titel: När det musikaliska och sociala går hand i hand. Gymnasieelevers syn på samspel i 
ensemble. 
  
Title in english: When the musical and the social is connected. Music students’ view on 
interaction in music ensemble. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevers syn på samspel i ensemble. Detta har 
gjorts med hjälp av gruppintervjuer med sammanlagt nio elever studerande på gymnasieskolans 
estetiska program med inriktning musik. 
 
Resultatet av studien visar att elever uppfattar att samspel är när ensemblemedlemmar förhåller 
sig till varandra och samarbetar i ensemblen. Utifrån elevernas resonemang kring samspelets 
betydelse i ensemble och vilka faktorer som påverkar samspelet, kommer vi fram till att de 
aspekter i ensemblen som är direkt kopplade till hur de samspelar med andra rent socialt är de 
viktigaste för ett gott samspel. Några av dessa viktiga aspekter vi identifierat är 
ensemblemedlemmarnas inställning, relationerna i ensemblen och kommunikationen 
medlemmarna emellan. En slutsats som dras utifrån elevernas resonemang är att det musikaliska 
samspelet i ensemble är helt beroende av hur det sociala samspelet fungerar. 
  
Sökord: Ensemble, socialt, musikaliskt, samspel, musikpedagogik. 
 

 
 
  



   

FÖRORD 
Till att börja med måste vi tacka varandra. Att samarbeta så tätt och länge kräver en hel del 
tolerans och öppenhet för varandras tillkortakommanden och egenheter. Tack för många 
intressanta och djupa samtal som fört undersökningen och vår relation framåt! 
  
Tack till Jonas Ålander för kärnfulla tips och handledning! 
  
Tack även till vår klass och grupp, som till detta arbete bidragit med positiva kommentarer och 
feedback, som gett oss motivation och perspektiv på arbetet. 
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INLEDNING 
Under våra samtal inför denna studie har tankegångarna ofta landat i våra egna erfarenheter och 
hur vi själva upplevt samspelets inverkan på de ensembler vi medverkat i. Vi frågade oss själva 
vad det är som gör att det känns så härligt att spela med andra människor. Vi insåg att det var just 
vid ett gott samspel som den där känslan av välbehag och trygghet infann sig. Alla ensembler 
består av en grupp individer med olika erfarenheter och personligheter, vilket gör att samspelet 
som fenomen ibland kan tyckas komplext och svårgripbart. Alla kanske inte delar samma mål 
eller visioner och när då det goda samspelet inte längre är så gott så upplever vi att det påverkar 
gruppen på många sätt, däremot kan det kännas svårt att sätta fingret på vad som är fel. Bristande 
samspel i en ensemble kan i sin tur påverka individernas utveckling och lärande, vilket följande 
citat av Olga Dysthe (2003) visar. 
  

lärande har med relationer att göra; lärande sker genom deltagande och genom deltagarnas samspel; 
språk och kommunikation är grundläggande element i läroprocesserna; balansen mellan det individuella 
och det sociala är en avgörande aspekt på varje läromiljö; lärande är mycket mer än det som sker i 
elevens huvud och har att göra med omgivningen i vid mening. (Dysthe 2003, s. 31) 

  
När vi tänker tillbaka på vår egen skolgång inser vi att vi saknar det uttalade och aktiva arbetet 
för ett bättre samspel från lärarna. Fokus har främst legat på den individuella utvecklingen och 
det klingande resultatet. Som lärare vill vi båda skapa de bästa förutsättningarna för våra elevers 
möjligheter till gott samspel, att eleverna ska få känna det vi så positivt fått erfara. Men hur går 
elevers tankar kring samspel? Upplever de att det är viktigt med ett gott samspel och vad anser 
de bidrar till hur gruppen fungerar? Detta är frågor som vi började diskutera och insåg att vi ville 
tala med elever för att få deras syn på det hela. Vi ville använda oss av elevernas egna tankar 
kring hur de upplever samspel, både socialt och musikaliskt, i hopp om att det skulle kunna ge 
oss kunskap som kan hjälpa oss i vårt framtida yrke. 
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BAKGRUND 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för olika perspektiv på de två begrepp som bakgrunden för 
denna studie vilar på: Musikaliskt samspel och Socialt samspel. Först är det dock angeläget att 
beskriva hur vi kommer att definiera begreppet ensemble och vad det innebär, då samspelet i just 
ensemble är centralt i denna studie. Vi kommer även beskriva det tidigare forskningsläget kring 
ensemble-spel, eftersom syftet med studien är att undersöka just ensemblespel.  
 
 

Ensemble 
Enligt Nationalencyklopedin definieras ensemble som en samverkande grupp av musiker. “Inom 
musiken är en ensemble en grupp instrumentalister eller sångare [...] som samverkar i ett 
musikstycke eller ett avsnitt ur ett sådant” (Nationalencyklopedin 2014). Detta kommer i denna 
studie användas som den vida definitionen av begreppet ensemble. Dock kommer resonemang 
och intervjuer även utgå från en mer snäv betydelse av begreppet, som syftar till de kurser på 
gymnasieskolans estetiska program som heter just Ensemble 1 och Ensemble 2. Dessa kurser 
innefattar ensemblespel och nedan följer några utvalda delar ur det centrala innehållet, som ska 
ingå i de kurserna enligt ämnesplanen för musik på gymnasieskolan. 
  

·    Grundläggande ensemblemusicerande och repertoarkännedom (Ensemble 1). 
·    Instrumentalt eller vokalt ensemblemusicerande i gehörsbaserad eller noterad musik i en eller flera valda 

genrer (Ensemble 2) 
·    Samarbetsförmåga och metoder för instudering, enskilt och i grupp, repetitionsmetodik (Ensemble 1). 
·    Grundläggande musikalisk gestaltning och kommunikation vid framträdande inför publik och i samarbete 

med andra (Ensemble 1) 
·    Fördjupad instudering, enskilt och i grupp, och repetitionsarbete samt metoder för detta. Grundläggande 

ensembleledning (Ensemble 2) (Skolverket 2011). 
  
Eftersom metoder för instudering, samarbetsförmåga och även ensembleledning ingår i kurserna, 
så är både de lärarledda och de elevdrivna ensemblesituationerna relevanta att behandla i studien. 

Tidigare forskningsläge 
När det gäller tidigare forskning beträffande ensemblespel finns några undersökningar gjorda ur 
elevers perspektiv. Patrik Eriksson (2013) skriver i sin uppsats Stämning, målskapande och 
kommunikation om gymnasieelevers syn på lärandemiljön i ensemble. Studien utgår från 
intervjuer med elever och resultatet visar att det sociala samspelet och kommunikationen i en 
ensemble är viktigt för att skapa en god lärandemiljö. Ensemblens mål och elevernas motivation 
är också saker som visade sig ha betydelse för lärandemiljön.  
 
En annan studie som utgår från intervjuer, i detta fall med både elever och lärare, är Anders 
Bergsten och Lina Melanders (2009) Vad händer när vi spelar tillsammans?. I sin studie 
undersöker de musikens påverkan på gruppdynamiken och hur den i sin tur påverkar det 
pedagogiska arbetet. Att pedagogen skapar meningsfullhet och att ensemblen har god 
sammanhållning var, enligt deras resultat, det som påverkade gruppdynamiken mest. Ett tydligt 
demokratiskt ledarskap visade sig vara viktigt för målskapandet i gruppen och för att alla 
medlemmar skulle ta sitt ansvar för gruppens utveckling.  
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I Håkan Lindberg och Peter Strömqvists (2006) uppsats Samspel i musikensemble har de utifrån 
intervjuer med folkhögskoleelever undersökt det sociala samspelet i ensemble. Resultatet visar 
att de sociala relationerna är helt avgörande för hur samspelet i gruppen ska fungera. Författarna 
fick ur resultatet fram fyra huvudbegrepp, som tillsammans sammanfattade olika aspekter av det 
sociala samspelet som kan ha betydelse: Personlighet, musikernas erfarenheter, ensemblens 
omständigheter och värderingar. Henrik Nilsson (2007) kommer i sin studie Att spela musik 
tillsammans fram till liknande resultat genom lärarintervjuer, som visar att både det sociala och 
det musikaliska samspelet i gruppen behöver fungera för att nå goda resultat. 
  
 

Musikaliskt samspel 
Här redogör vi för några olika perspektiv på musikaliskt samspel, som i flera avseenden kan 
samverka med det sociala samspelet.  
 
Lucy Green (2002) menar, i How popular musicians learn, att det musikaliska lärandet sker både 
individuellt och i grupp. Musiker iakttar och härmar varandra, talar om musik och bildar band i 
ett tidigt stadium och genom denna interaktion utbyter de idéer, kunskap och teknik och lär sig 
att improvisera, komponera och spela ihop. “Here they emphasize the value of empathetic 
relationship involving cooperation, reliability, commitment, tolerence and shared tastes, along 
with a shared passion for music” (Green 2002, s. 124-125). Musikerna värderar alltså två olika 
färdighetsområden, dels är det de tekniska färdigheterna och kreativiteten, och dels är det de 
personliga egenskaperna. 

Kommunikation 
Anna-Lena Rostvall och Tore West (2001) tar upp den amerikanske sociologen Erving Goffmans 
definition av interaktion och förklarar att interaktion är ömsesidigt samspel. Interaktion sker 
genom någon form av kommunikation. Den kommunikationen behöver inte nödvändigtvis vara 
av verbal karaktär, eller ens ett agerande med eller mot varandra, utan kan även innebära ett 
agerande vid sidan av varandra, i varandras åsyn. Detta innebär att kommunikationen kan ske 
genom toner skriver Green (2002). Ibland när gruppen testar att spela en idé så kan 
medlemmarna märka direkt om det fungerar eller inte, kommunikationen sker då genom musiken 
eller kroppsspråk. 
 
Kommunikation är högst närvarande i en ensemble menar Lilliestam (2009) och det går att se på 
kommunikationen på olika sätt. Han beskriver att ett av sätten kan vara att det finns en sändare, 
ett medium och en mottagare. Dock kan budskapet vara svårtolkat eller feltolkas då vi alla har 
olika referenser och tidigare erfarenheter, som spelar in i hur vi tar emot ett budskap. En reaktion 
skickas även tillbaka till sändaren från mottagaren och mottagaren blir på så sätt medskapare av 
budskapet. Här talar Lilliestam främst om mottagaren som lyssnare och Jane W. Davidson 
(1997) skriver i The social psychology of music att mottagaren vid ett musikframträdande kan 
liknas vid publiken, som i sin tur reagerar och kommunicerar med sändaren/musikern genom 
applåder och glada tillrop. I en ensemble är alla gruppmedlemmar både sändare och mottagare 
och det pågår, under ett ensembletillfälle, en ständig kommunikation. Det kan handla om 
diskussioner om tillvägagångssätt eller ljudbild, men det kan också ske musikaliskt i form av 
exempelvis rytmiska figurer, dynamiska förändringar eller toner. 
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Sammanfattningsvis innebär dessa perspektiv på musikalisk kommunikation att musikerna 
kommunicerar, dels verbalt och med kroppsspråk och dels musikaliskt. Hur musiken spelas kan 
av mottagaren tolkas på ett sätt som gör det till kommunikation. Davidson (1997) redogör för en 
studie gjord av Murningham och Conlon, som undersökte en stråkkvartetts sociala 
kommunikation, en grupp som i antal medlemmar liknar den typ av ensemble denna studie syftar 
till. Deras studie visade att verbal kommunikation utgjorde en stor del av gruppernas repetitions-
arbete, men att de mest framgångsrika kvartetterna främst kommunicerade via musiken och sina 
instrument. 

Mål 
En grupp kan endast fungera om medlemmarna i den har en gemensam nämnare, skriver 
Davidson (1997). I en ensemble är den gemensamma nämnaren ofta ett mål, exempelvis i form 
av ett musikstycke, som ensemblen arbetar med. Att denna nämnare finns gör även att gruppen 
är enad mot samma mål, men att processen kan se olika ut beroende på gruppen. Margaret H. 
Berg (2000) ville under sin studie se hur studenter enas i sin musikaliska tolkning genom social 
interaktion och menar att interaktionen mellan människor bidrar till den individuella ut-
vecklingen. Diskussionen som uppstår när gruppmedlemmar har olika åsikter innebär att de 
måste försöka förstå varandra för att nå ett gemensamt musikaliskt mål. Bergs studie visade 
också att struktur och övningsstrategier vid arbetet i ensemblen hjälper studenter att lära av 
varandra. Green (2002) skriver att eftersom många musiker startar band direkt när de börjar lära 
sig ett instrument, så ses inte de musikaliska färdigheterna som viktigast. Det gemensamma 
intresset för musik i allmänhet, eller för en viss musikstil, väger tyngre och skapar en gemensam 
nämnare och ett gemensamt mål. Green skriver också att i de grupper där musikerna har 
erfarenheter av, och intresse för, olika musikstilar så kan detta göra att det blir en bra blandning i 
gruppen och skapar en egen karaktär för just den gruppen. 

 
Socialt samspel 
Att spela i en ensemble handlar till stor del om att möta andra människor. Detta innebär att ett 
socialt perspektiv på samspel i ensemble kan vara relevant för att få en mer nyanserad bild av 
samspelet i stort. I detta avsnitt presenteras olika perspektiv på socialt samspel. 

Kommunikation 
Samspel har tre aspekter skriver Dysthe (2003); en handlingsaspekt, en relationell aspekt och en 
verbal aspekt. Vilken aspekt som är dominant beror helt på situationen och kan därför variera. 
Vidare menar hon att handlingar, relationer och språk interagerar med varandra. “Språkliga 
yttringar är en form av social handling” (Dysthe 2003, s 10). Erving Goffman uttryckte, som vi 
tidigare nämnt, att interaktion är ett ömsesidigt samspel där kommunikationen inte nödvändigtvis 
behöver vara av verbal karaktär (Rostvall och West 2001). Vidare menar Rostvall och West att 
språket endast är en av flera kommunikationskanaler för information till varandra, där språket 
kan ses som ett komplement till andra typer av kommunikationssätt. “Från ett sociokulturellt 
perspektiv är språk och kommunikation själva förbindelseledet mellan individuella mentala 
processer och sociala läroaktiviteter” (Dysthe, 2003, s 10). God kommunikation är alltså centralt 
för ett ömsesidigt samspel och lärande.  
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Motivation 
Skolans möjlighet till att skapa goda läromiljöer kan stimulera till ett aktivt deltagande och är 
avgörande för motivationen (Dysthe 2003). Det är viktigt att eleven känner sig accepterad och 
får känna att hen är någon som kan något och någon som är betydelsefull för andra. “Det 
sociokulturella perspektivet visar tydligt att viljan att lära beror på upplevelsen av menings-
fullhet, vilket i sin tur beror på om kunskap och lärande betraktas som viktiga i de grupper man 
ingår i” (Dysthe, 2003, s. 39). Deltagande och uppskattande i en grupp ger motivation för fortsatt 
lärande.  

Grupper 
Någon enhetlig förklaring av vad en grupp är finns inte, främst för att en grupp kan uppfattas på 
olika sätt beroende på syftet med gruppen och vem som betraktar den. Definitionen av en grupp 
skulle kunna ”liknas vid en berättelse om några blinda personer som skulle beskriva en elefant. 
En kände på snabeln, en på svansen, en på kroppen – alla fick olika upplevelser och gav olika 
beskrivningar” (Nilsson 1993, s. 25-26). Vidare skriver Nilsson (1993) att det finns många olika 
sätt att beskriva grupper, beroende på gruppens funktion och gruppmedlemmarnas relation till 
varandra och omgivningen. 
  
Begrepp som enligt Carin Mathiasson (1994) är relevanta för att förklara människans syn på 
grupper är “Vi-och dom-grupper”. För att kunna känna oss som en del av en grupp behöver vi 
ständigt konkretisera för oss själva vilka grupper vi är, och inte är en del av, därav “vi”-och 
“dom”-grupperingen. 
 
Ett begrepp, som myntades av amerikanen Herbert H Hyman, är referensgrupp (Mathiasson 
1994; Nilsson 1993). Begreppet syftar till de grupper som står för de värderingar och ideal som 
vi själva strävar efter och vill tillhöra. Vi använder oss av referensgrupper som en typ av 
jämförande måttstock, exempelvis värderar vi vår egen ställning gentemot olika sociala grupper 
(Mathiasson 1994, Nilsson 1993). Enligt Mathiasson (1994) har det även betydelse vilka 
referensgrupper medlemmarna i en grupp har, beroende på att dessa kan medföra olika ideal och 
strävan efter skilda saker. Även “vi”-och “dom”-grupper kan ha betydelse, eftersom grupp-
medlemmarnas uppfattning om vilka grupper en person tillhör och inte, kan kollidera. 

Gruppdynamik 
Hur en grupp fungerar och hur vi som individer beter oss i grupp, är frågor som är relevanta för 
att försöka förstå samspelet mellan individer i en grupp. Mathiasson (1994) menar att en grupp 
måste ses som mer än bara summan av individerna. När flera individer kommer samman i en 
grupp skapas något annat som är utanför oss själva som individer. Johansson (2005) menar att 
hela vår självuppfattning formas av de grupper vi tillhör, eftersom vi hela tiden får respons och 
återkoppling från just dessa grupper. Detta innebär att det skulle vara problematiskt att identifiera 
sig själv som individ utan en eller flera grupper att spegla sig i. 

Gruppklimat 
Det finns många faktorer som kan spela in i analysen av hur en grupp fungerar och varför. En 
faktor kan vara gruppens psykiska klimat. Genom att skilja på stödjande klimat och försvars-
inriktat klimat går det att få en förenklad bild av en grupps psykiska klimat. Ett stödjande klimat 
innebär att det i gruppen finns en positiv attityd med gemensamt problemlösande i fokus. En 
trygghet finns i gruppen, vilket gör att medlemmar kan slappna av och därmed få möjlighet att 
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använda större delar av sin kreativitet i grupparbetet. Ett försvarsinriktat klimat innebär att det 
finns en negativ attityd i gruppen, att det är motigt att föra arbetet framåt och att konflikter lätt 
uppstår (Johansson 2005).  

Roller 
I allt vi gör som människor intar vi olika roller. När vi arbetar har vi en speciell arbetsroll, när vi 
är med våra barn har vi en föräldraroll och vi kan ha roller som exempelvis älskare eller musiker. 
Denna breda syn på roller, som syftar till allt vi gör i livet, kallar Mathiasson (1994) för sociala 
roller. Dessa roller är inte något vi iklär oss, som om vi skulle spela en teaterroll, utan snarare 
något vi är i stunden och våra liv består av många olika roller som vi sällan reflekterar kring 
(Mathiasson 1994). Utöver dessa övergripande roller finns det roller, eller rollfunktioner, som rör 
vårt arbete eller beteende i grupper. Roller som kan uppstå i en arbetsgrupp, likt en 
ensemblegrupp, delar Johansson (2005) upp i tre kategorier: 
  
·    Instrumentella rollfunktioner syftar till de funktioner som har med gruppens mål och 

arbetsuppgift att göra. Fokus hos dessa rollfunktioner ligger i det konstruktiva och 
handlar ofta om att organisera, komma med idéer eller värdera insatser. Exempel på 
instrumentella rollfunktioner är initiativtagaren, samordnaren och kritikern. 

·    Socioemotionella rollfunktioner syftar till de beteenden som har med det sociala 
välmåendet i gruppen att göra. Fokus hos denna rollfunktion ligger i att behålla en god 
stämning i gruppen genom att uppmuntra, kompromissa, lösa konflikter och lätta upp 
stämningar. Exempel på socioemotionella rollfunktioner är uppmuntraren, medlaren, 
pajasen och fikafixaren. 

·    Självcentrerade rollfunktioner är negativa funktioner som hindrar gruppens välmående 
och samspel. De självcentrerade rollfunktionernas karaktärsdrag är att det individuella 
går före det kollektiva, nedvärderande beteende ofta i form av sarkasm eller ironi och 
härskande beteende eller cynism mot gruppens mål och strävanden. Exempel på 
självcentrerade rollfunktioner är pajasen/uppmärksamhetssökaren, kritikern/angriparen 
och den självutnämnde ledaren (Johansson 2005). 

  
I sitt samspel formar individer roller och handlingar utifrån vilken situation de befinner sig i, 
genom hur de väljer att agera. Rollerna är inte statiska, utan går att förändra beroende på hur de 
interagerande väljer att agera (Rostvall & West 2001). I en välfungerande grupp kan roll-
funktioner skifta och byta ägare regelbundet på ett dynamiskt vis, dock inte de självcentrerade 
rollfunktionerna, menar Johansson (2005). Dessa ligger ständigt latent i gruppen fram tills någon 
gruppmedlems behov inte tillfredsställs, då dessa uppenbarar sig och påverkar gruppen negativt 
(Johansson 2005). Ofta får individer olika typer av roller i olika grupper, även om Nilsson (1993) 
menar att individer ofta tenderar att söka sig till ungefär samma roller i grupper. Vilka roller som 
utkristalliseras beror på situationen och rollerna uppstår ofta vid behov. Om medlemmar i en 
grupp exempelvis mest är intresserade av den sociala samvaron och att umgås utanför det syfte 
gruppen har, kommer troligtvis någon eller några i gruppen träda in i en instrumentell roll för att 
påminna om att få någonting gjort praktiskt. På detta sätt förklarar Johansson (2005) rollerna i en 
grupp som komplementära. 
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Syften och mål 
Andra faktorer som påverkar hur en grupp fungerar har att göra med gruppens och individernas 
syften och mål. Johansson (2005) skriver att när en grupp skapas kommer varje individ att ha ett 
personligt syfte med gruppen. Dessa syften kan gälla på ett individuellt plan genom att individen 
vill utveckla sig själv på något sätt. Syftena kan även gälla gruppen och synen på hur den ska 
utvecklas eller vad den ska leda till. I en ensemblegrupp på gymnasiet finns även organisatoriska 
syften i form av vad läroplan, rektorer och lärare vill med gruppen. Dessutom kan gruppen i sig 
ha ett uttalat eller outtalat syfte (Johansson 2005). Nilsson (1993) talar om samma sak, men 
benämner det i form av mål. Han menar att de individuella målen som varje gruppmedlem har 
måste överlappa med gruppens mål tillräckligt mycket för att kunna skapa ett gott gruppklimat 
och resultat. Om gruppmedlemmarnas individuella mål skiljer sig för mycket från gruppens 
gemensamma mål kan det skapa svårigheter i problemlösning och i processen i gruppen (Nilsson 
1993). 
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PROBLEMFORMULERING 
Utifrån våra egna erfarenheter av ensemble så har samspelet haft stor inverkan på hur det känns 
att spela tillsammans, hur musiken slutligen låter och hur vi själva utvecklas i ensemblen. 
Däremot har vi upplevt en avsaknad av uppmärksammandet av samspelets betydelse, och arbetet 
med det från de lärare vi haft.  
 
I vår bakgrund har vi lyft fram olika aspekter av samspelets betydelse och att det innebär att 
samspela både på ett socialt och på ett musikaliskt plan. Ensemblen kan bestå av individer som 
har olika mål och alla kommer med sina egna tidigare erfarenheter in i gruppen och ska få dem 
att passa ihop med varandra. En grupp kan därmed fungera på många olika sätt och ställer höga 
krav på att ensemblemedlemmarna är öppna för varandra och kommunicerar. 
 
Vi har alltså förstått att samspel är något som sker människor emellan. Vi har tidigare nämnt 
studier som gjorts både ur ett elevperspektiv och ett lärarperspektiv med samspel i fokus. Vi vill, 
utifrån rådande forskningsläge, få en fördjupad förståelse för gymnasieelevers syn på, och 
erfarenheter av, samspel i ensemble. Detta anser vi vara ett intressant forskningsområde. Som 
framtida lärare tror vi att denna inblick i elevernas upplevelser kan hjälpa oss i arbetet för ett 
bättre samspel och musikaliskt resultat i ensemble. I den typ av ensemble som studien ämnar 
undersöka är eleverna de som samspelar med varandra och därför har vi valt att ta just elevernas 
perspektiv på detta.  
 
 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka gymnasieelevers syn på samspel i ensemble. 
 
 

Frågeställningar 
För att uppnå syftet med studien kommer följande frågor att behandlas.  
 
·    Vad innebär samspel för gymnasieelever? 
·    Vilka faktorer upplever gymnasieelever påverka samspelet i ensemble? 
·    Vad anser gymnasieelever att samspelet har för betydelse i ensemble? 
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METOD 
I detta avsnitt redogör vi för vårt tillvägagångssätt för att uppnå syftet med studien. Detta 
innefattar val av metod, urval av informanter, genomförandet av studien samt etiska 
förhållningssätt.  
 

Metodval 
Eftersom syftet med vår studie är att undersöka gymnasieelevers syn på samspel i ensemble, 
valde vi att använda oss av en kvalitativ metod. De kvalitativa metoderna är lämpliga när 
forskaren ämnar tolka och förstå människors upplevelser (mjuka data), till skillnad från de 
kvantitativa metoderna, vilka innebär mer statistiska och mätande analysmetoder (hårda data) 
(Patel & Davidson 2011). För att på bästa sätt kunna besvara syftet och frågeställningarna för 
studien valde vi att använda oss av gruppintervju som metod. Nedan följer en beskrivning av 
gruppintervju som metod samt motivering av vårt metodval. 

 
Gruppintervju 
Gruppintervju är alltså en kvalitativ metod, som innebär att man intervjuar flera personer, eller 
informanter som vi i studien kommer att kalla dem, i grupp (Jensen 1995). Denna metod har 
olika aspekter att ta hänsyn till. En fördel med gruppintervju som metod är den sociala aspekten 
där informanternas interaktion med varandra kan bidra till samtalet under intervjun och att 
stimulera deras tankeprocess (Jensen 1995). Vid ett gott samtalsklimat kan alltså intervjuaren få 
ut mer nyanserad information och “där det som den ene säger följs upp av en annan och 
nyanseras av den tredje” (Repstad 2007, s. 109). Denna positiva aspekt av metoden var 
anledningen till att vi valde gruppintervju istället för individuella intervjuer, som vi också 
övervägde, där denna aspekt inte finns. Vår förhoppning var alltså att informanternas olika 
erfarenheter skulle väcka tankar hos varandra och inspirera till diskussion. 
  
En annan aspekt att ta hänsyn till under en gruppintervju är att den redan givna rollfördelningen i 
en grupp där informanter känner varandra sedan tidigare, kan hämma deras möjlighet att uttrycka 
sig fritt. Å andra sidan kan det göra informanterna tryggare. Informanterna kan också avstå från 
att dela med sig av just sina tankar av rädsla för att de övriga i gruppen ska ifrågasätta deras 
åsikter. Risken för detta är större om ämnet dessutom är känsligt (Jensen 1995). Repstad (2007) 
menar att motsatsen även kan uppstå i en gruppintervju, vilket innebär att informanterna, i skydd 
av gruppen, vågar uttrycka mer personliga och verkliga tankar. För att motverka rädslan för att 
uttrycka sig i gruppen är det viktigt att understryka intresset för informanternas åsikter och 
tankar, samt göra klart för dem att det inte finns några rätt eller fel svar på frågorna (Jensen 1995, 
Patel & Davidson 2011). Det ämne vi valt att undersöka ansåg vi inte vara så känsligt för 
informanterna och det skulle kunna diskuteras relativt allmänt även om de hämtade svaren och 
reflektionerna från sina egna erfarenheter. 
  
Jensen (1995) menar att det är viktigt att informanterna känner sig avslappnade och välkomnade 
och att de blir informerade om vad intervjun ska handla om. Intervjun bör inledas med lite mer 
lättsamma frågor och intervjuaren bör hålla en relativt neutral inställning och helt enkelt visa sig 
intresserad och lyssnande till vad var och en har att säga. Det är också intervjuarens uppgift att se 
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till att gruppen inte svävar bort från ämnet och att på ett smidigt sätt leda tillbaka diskussionen 
om det inträffar. 

Strukturering och standardisering 
Vi valde att använda oss av halvstrukturerade intervjuer (se Bilaga 1), vilket innebär relativt 
öppna frågor där informanternas egna reflektioner och erfarenheter får utrymme (Patel & 
Davidson 2011). Våra följdfrågor var av en mer strukturerad karaktär för att vid behov kunna 
hjälpa till att fördjupa informanternas tankar ytterligare. Intervjuerna hade en hög grad av 
standardisering, vilket innebar att huvudfrågorna ställdes i samma ordning vid varje 
intervjutillfälle (Patel & Davidson 2011). 
 
 

Urval 
Vi valde att intervjua nio elever i årskurs tre på det estetiska programmet, eftersom syftet med 
studien är att undersöka elevernas syn på samspel i ensemble. Anledningen till att vi valde just 
årskurs tre berodde på att vi önskade att eleverna skulle ha spelat i flera olika ensembler och 
därför också troligtvis ha mer erfarenhet och tankar kring samspel än elever i årskurs ett eller två. 
Vi gjorde ett strategiskt urval, vilket innebar att vi hade specifika kriterier för de informanter vi 
sökte (jfr Alvehus 2013).  
 
Första kontakten gjordes via mail (Bilaga 2) till flera olika gymnasieskolor med estetiska 
programmet inriktning musik, i olika städer. Vi frågade de ansvariga lärare vi kom i kontakt 
med, hur många elever de hade på varje instrument i årskurs tre, eftersom vi ville att 
medlemmarna i intervjugrupperna skulle spela samma instrument. Detta sätt att komma i kontakt 
med informanter, via deras lärare, kallas för snöbollsurval (jfr Alvehus 2013). På de skolor där 
det fanns tre eller fler elever som spelade samma instrument, bad vi de lärare vi fått kontakt med 
att fråga dessa elever om intresse fanns att medverka i vår studie. Vi fick därefter de intresserade 
elevernas kontaktuppgifter och tog sedan direkt kontakt med dem. Vi valde att intervjua tre 
grupper om tre, där en grupp bestod av vokalister, en grupp av gitarrister och en grupp av 
trumslagare, på tre olika skolor i, tre olika städer. Anledningen till uppdelningen av 
instrumentgrupper var att vi ville komma ifrån risken att eleverna spelade tillsammans i 
ensemble och därför, som vi tidigare nämnt utifrån Jensen (1995) och Repstad (2007), skulle 
känna sig hämmade att tala om sin nuvarande ensemble-situation. Om tre elever med samma 
huvudinstrument var i samma intervjugrupp uppskattade vi alltså risken för att de skulle ha spelat 
ihop som mindre. 
 

Genomförande 
Intervjuerna skedde under skoltid på informanternas skolor för att de skulle känna sig bekväma 
och avslappnade (jfr Repstad 2007). Vi valde att båda medverka vid intervjuerna, eftersom detta 
dels kan ge en av oss möjlighet att vara mer uppmärksam på icke-verbal kommunikation samt att 
ställa rätt följdfrågor (Repstad 2007). Dels finns det, enligt Repstad, en fördel med att kunna 
diskutera och reflektera tillsammans kring intervjun i efterhand. 
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Jensen (1995) förklarar att intervjuaren bör vara medveten om att informanterna i en grupp-
intervju samsas om samma talutrymme, vilket kan göra att inte alla i gruppen får samma 
möjlighet att svara. Då vi inte kände de informanter vi skulle intervjua kunde vi inte veta om de 
skulle vara blyga eller dominanta och ansåg att tre informanter skulle vara ett lagom antal för att 
hinna uppfatta vad som skedde i gruppen.  
 
Vi gjorde en ljudupptagning av intervjuerna, med informanternas medgivande, med hjälp av 
digital inspelningsutrustning. Dessa ljudupptagningar transkriberades sedan ordagrant för att få 
en fullständig bild av resultatet. I resultatpresentationen kommer intervjuerna att presenteras 
något redigerade för att göra dem mer begripliga. Resultatet analyserades sedan utifrån bak-
grunden av studien. Det inspelade materialet kommer, tillsammans med transkriberingarna, att 
förstöras efter att studien är publicerad. Namnen som vi har använt i resultatpresentationen är 
fingerade för att inte avslöja informanternas identiteter (jfr Kvale 1997). 
 
 

Etiska överväganden 
Vi förtydligar här vårt forskningsetiska förhållningssätt samt vad detta inneburit vid kontakten 
med informanterna. Detta gör vi utifrån Patel och Davidsons (2011, s. 63) redogörelse för fyra 
forskningsetiska principer: 
  
1.  Informationskravet - Vi har informerat de berörda informanterna om undersökningens syfte 
och att de har rätt att dra sig ur sin medverkan i studien fram till publicerandet av studien. 
2. Samtyckeskravet - Vi har fått informanternas samtycke till att intervjua, spela in ljud och att 
använda intervjuresultaten i vår studie. 
3. Konfidentialitetskravet - Vi har informerat om att informanternas identiteter behandlas 
konfidentiellt och att varken informanternas namn, skola eller ort framkommer i studien. 
4. Nyttjandekravet - Vi har försäkrat att de uppgifter vi fått av informanterna används enbart för 
forskningsändamål. 
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RESULTAT 
 

Resultatpresentation 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat, som baseras på informanternas svar från intervjuerna. 
Resultaten från intervjuerna kommer att presenteras gruppvis och i kronologisk ordning på det 
sätt intervjuerna gick till. Korta pauser markeras med tre punkter, betoningar med kursiv stil, 
skratt eller liknande skrivs inom parentes och citationstecken inom citat innebär att informanten 
iklär sig rollen som en annan person eller ensemblemedlem. 

Grupp 1 
Grupp 1 består av Rebecka, Lisa och Kerstin som går i årskurs tre på estetiska programmet med 
sång som huvudinstrument. Alla tre har piano som biinstrument och Kerstin spelar även fiol 
utanför skolan. I skolan händer det att de ingår i samma ensembler, men eftersom det i klassen 
finns fler ensembler hamnar de ofta i olika grupper, vilka ändras några gånger per termin. 

En ny låt 
Inledningsvis ber vi dem berätta om vad de spelar för instrument och hur deras ensembler på 
skolan ser ut. Vanligtvis använder alla i ensemblen sina huvudinstrument berättar de, men det 
händer att gruppen provar olika instrument. När de sedan ska lära sig en låt förklarar Kerstin att 
när läraren är närvarande så får de vanligtvis låten tilldelad, men att de ibland får välja låt 
gemensamt i gruppen. Ensemblen lyssnar på låten för att sedan börja öva på sina stämmor, ofta 
gör vokalisterna detta separat.  
 
Om läraren inte är närvarande går det ibland bra och ibland mindre bra, menar Lisa. Hon tycker 
också att det är svårt om exempelvis trumslagaren av någon anledning är borta. 
  
Rebecka tror att bristen på engagemang i ensemblen ibland kan bero på att det är en lektion och 
att inte alla i ensemblen är intresserade av det som läraren bestämmer att de ska göra. 
 

Rebecka: Om det skulle varit på riktigt och vi verkligen skulle vilja, “ja men den låten är 
trevlig”, då skulle vi ju kört utan lärare. 

  
Hon tycker att det är dåligt med initiativ i den klass de går i. De andra håller med, men Kerstin 
påpekar också att lektionen är lång, vilket kan göra att det blir svårt att hålla fokus när inte 
läraren är där. Rebecka säger att det kan vara svårt att säga till andra i ensemblen vad de ska göra 
då det kan tas personligt. 
 

Positiva och negativa aspekter av ensemblespel 
När vi ber dem berätta om ett ensembletillfälle då det känts bra så berättar Kerstin om ett tillfälle 
när de spelade blues. 
  

Kerstin: alltså alla tyckte ju om just den musikstilen då för att den var lite svängig och den var 
rolig. 
Lisa: Mm. 
Kerstin: Och den var ganska lätt att göra också i och med att det inte är så många byten med 
ackord och så… eh… jag vet inte alla var jätteglada. 
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Kerstin fortsätter och säger att alla gjorde sitt bästa. Rebecka tycker att det var skönt att de kunde 
tänka mer på att spela energiskt än på att spela rätt, vilket hon menar är viktigare vid spelandet 
av blues än andra genrer. Hon tycker också att denna genre ger mer fria tyglar än andra genrer, 
vilket hon gillar. Där får hon medhåll av Kerstin som säger att hon känt sig fri då hon hade fått 
testa sig fram och sjungit melodin som hon själv velat. Mindre bra i ensemblen kan det gå om en 
av ensemblemedlemmarna behöver väldigt mycket hjälp och har svårt att förstå vad läraren 
säger, då kan det bli irriterat berättar Rebecka, eftersom att alla är tvungna att vänta in den 
personen. Inställningen från läraren tycker de alla tre är väldigt viktigt: 
  

Kerstin: Om läraren är på dåligt humör då går det inte. 
Rebecka: Nej! 
Kerstin: Det smittar av sig. 
Rebecka: Ja verkligen, och då grinar de på att vi är griniga på varandra. 
Kerstin: Ja… 
Lisa: Så de måste komma med en bra inställning. 

  
Vidare tycker Rebecka att det inte fungerar så bra om det finns för många personer på samma 
instrument, som i deras klass där det finns elva vokalister som ska samsas. Ibland gör det att 
vokalisterna får spela på andra instrument, men det är inte alla i ensemblen som vill det, menar 
hon. 
  

Rebecka: Ibland så tycker jag att folk är lite för instängda bara, “NEJ, sång och gitarr, punkt jag 
ska inte göra bas.” ”Nehe, varför då då?” Man kan väl pröva på lite… 

  
Lisa tror att det kan bero på att de flesta vill spela det instrument de känner sig trygga på och kan 
vara rädda för att göra bort sig och får medhåll av både Rebecka och Kerstin. Rebecka säger 
också att det kan gå dåligt i ensemblen om det finns olösta konflikter som skapar dålig stämning 
och Lisa fyller i att det är viktigt att stå upp för sig själv när det gäller vilken låt var och en vill 
sjunga. 

Egenskaper 
Vi ber dem beskriva en mindre bra ensemblemedlem och Lisa tycker att det är någon som inte 
tar ansvar och övar på det hen ska. Rebecka tar upp ett exempel på en ensemblemedlem som 
hade haft en dålig inställning gentemot lärarens försök att hjälpa till. Ensemblemedlemmen ville 
inte spela inför läraren eftersom hen tyckte att det lät dåligt innan hen lärt sig låten ordentligt.  
 
En bra ensemblemedlem tycker Rebecka är någon som gör sitt bästa och Lisa fyller i att det är 
viktigt att vara positiv. Kerstin tar upp vikten av att komma med idéer och hjälpa andra. Det 
viktigaste för att en ensemble ska fungera på ett bra sätt är att alla är närvarande och gör det de 
ska, tycker de alla tre. Lisa menar att de musikaliska färdigheterna spelar in, men tycker 
samtidigt att det går att få det att låta bra även om de ligger på en lägre nivå. Rebecka håller med 
och säger att hon tycker att engagemanget är viktigare. Vi går vidare och frågar vilka egenskaper 
hos sig själva de ser som mest användbara och alla tre tycker att de är positiva, vilket de anser 
användbart då det kan stötta övriga i ensemblen. Lisa säger att hon tycker att de alla tre har höga 
ambitioner. Det håller både Rebecka och Kerstin med om och Rebecka lägger till att hon tycker 
att det är viktigt att kunna hantera konstruktiv kritik på ett bra sätt. 
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Förväntningar och inställning 
Vi leder in samtalet på att tala om förväntningar på sig själv från andra och på andra från sig 
själv och där är gruppen eniga om att den främsta förväntningen på sig själva är att de ska spela 
det instrument de behärskar. Rebecka lägger till att hon inte upplever så mycket förväntningar i 
deras klass då alla redan har fått sin plats och att det möjligtvis är en förväntning att alla ska hålla 
sig till sin plats, menar hon. Kerstin och Lisa fyller i: 
  

Kerstin: Och i och med att man går i trean så, man har fått sina typ, platser eller vad man ska 
säga. 
Rebecka: Mm. 
Kerstin: Att liksom, ja men som hon säger (tittar på Rebecka) att alla vet vad man ska göra. 
Lisa: Mm, och vi känner varann så bra nu så vi vet liksom vad man förväntar sig nästan. 

  
Lisa kommer tillbaka till att det finns en förväntning på att alla ska ta sitt ansvar, men hon säger 
också att det finns de personer som sällan tar sitt ansvar och då är förväntningarna lägre på dem, 
även om det finns en förhoppning på dem. Vi frågar dem då om vilken betydelse de tror att 
inställningen har i ensemblen och de svarar i munnen på varandra: 
  

Lisa: Det är jätteviktigt. 
Rebecka: Det är sjukt viktigt. 
Lisa: Ja. 
Rebecka: Herregud! 
Lisa: Det är liksom A och O att det ska funka liksom. 

  
Vidare samtalar de om inställningen och kommer fram till att om någon har en negativ 
inställning så påverkar det hela gruppen och Lisa förklarar det så här: 
  

Lisa: Vi är ju typ som ett lag liksom, alla måste göra sitt jobb. 
  
De tycker också att det är viktigt att alla kommer överens, men Rebecka tror att det nog är svårt 
att alla alltid ska få sin vilja igenom. 

Roller 
Vi frågar dem om vilka roller de tycker att det finns i en ensemble och först nämner Rebecka de 
olika instrumenten och vad de har för musikalisk roll. Sedan tar Lisa upp att det ofta finns en 
ledarroll. Den ledarrollen, menar hon, är någon som ser till att arbetet går framåt. Kerstin lägger 
till att denna roll oftast tas av någon vokalist då de står med en mikrofon i handen och därmed 
kan höras bäst. Rebecka säger sedan att det finns de som är negativa och oengagerade och de 
som är engagerade och tar sitt ansvar. Sedan börjar de samtala om hur det är i deras egen klass: 
  

Kerstin: Det är absolut inte klagan jämt. 
Rebecka: Nej inte hela tiden. 
Kerstin: Det är väl sällan egentligen skulle jag vilja säga. 
Rebecka: Nej jag tycker det är ganska ofta... alltså man märker på personerna att den vill inte. 
Lisa: Men det är ju såhär, det är ju typ sån här, vissa... 
Rebecka: Oengagerade personer som har huvudet på helt andra ställen, då är det ganska svårt 
liksom. 
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Lisa tror att den roll en person har i ensemblen hör ihop med hur hen är som person. Om 
personen är av den ledande typen så tar hen ledarrollen medan om personen är blyg så står hen 
mer i bakgrunden. I detta får hon medhåll från Kerstin och Rebecka. 

Samspel 
På frågan om vad samspel innebär för dem säger Kerstin att det är att musiken låter bra och att 
det låter “tajt”, men även att alla är koncentrerade och har fokus på uppgiften. Kommunikation är 
viktigt menar Rebecka och Lisa tar upp vikten av att hjälpa och stötta varandra. Samspelet 
fungerar bättre, tror Kerstin, om alla är vänner och känner varandra bra. Vi frågar då hur de tror 
att olika roller kan påverka samspelet i gruppen. Rebecka säger att det kan vara svårt när det 
finns två som vill sjunga samma låt, eller när någon alltid väntar på att andra ska ta initiativ. Då 
blir arbetet stillastående. Kerstin och Lisa håller med Rebecka och har inte något mer att tillägga 
i frågan. 

Grupp 2 
Grupp 2 består av Hampus, Emelie och Frans som går i årskurs tre på estetiska programmet med 
gitarr som huvudinstrument. Alla tre spelar även andra instrument, men använder främst sitt 
huvudinstrument i ensemblespel på skolan. I skolan ingår de i samma ensemble och alla tre 
spelar i olika ensembler utanför skolan. 

En ny låt 
Vi inleder intervjun med att fråga lite om de olika instrumenten de spelar och hur upplägget för 
ensemble ser ut på deras skola. Sedan får de berätta hur det går till när de ska lära sig en ny låt. 
  

Emelie: Ibland är det kaos. 
  
De andra håller skrattande med. De fortsätter att berätta att om läraren inte är närvarande så kan 
det bli rörigt, men Hampus påpekar att det då brukar vara någon i gruppen som tar initiativ och 
driver på arbetet. De beskriver sedan hur arbetet kan se ut när läraren är närvarande: 
  

Emelie: Ibland är det gehör och ibland är det 
Hampus: Ja 
Emelie: Nåt papper och så här. Sen brukar vi väl dela upp det så att sångarna går ut och sjunger 
sitt och tränar på det och så vi som spelar gitarr får träna på det och sen så... 
Hampus: Mm. 
Emelie: Har vi väl också gjort, lite olika. 
Frans: Precis.  

 
De håller med varandra om att arbetet kan se olika ut.  

Positiva och negativa aspekter av ensemblespel 
När vi ber dem berätta om ett ensembletillfälle då det känts bra så tar Frans upp ett tillfälle som 
de alla håller med om. Vi frågar dem om vad det var som gjort att det gått bra och Emelie säger 
att de hade fått komma med egna idéer om hur låten skulle vara och att de alla hade kommit 
överens. Hampus tar vid och säger att alla hade varit på samma plan. På vår fråga om ett tillfälle 
då det känts mindre bra svarar han: 
  

Hampus: När alla inte har varit på samma plan. 
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De andra håller skrattande med och Emelie säger att det är några i deras ensemble som alltid 
kommer för sent, vilket de alla upplever som irriterande. Vi håller kvar samtalet på samma ämne 
och frågar dem vad det är som gör att en ensemble fungerar bra eller dåligt. Återigen tar Emelie 
upp vikten av att komma i tid och Hampus talar om att alla måste lyssna på varandra och vara 
öppen för varandras idéer och förslag i ensemblen. Frans säger att även om inte alla i gruppen 
har samma musiksmak så måste alla ändå försöka mötas och sträva mot ett mål. 
  

Frans: Det är nog ett större problem än typ att man spelar dåligt, tycker ja iallafall... 
Hanna: Ja, jo det löser man väl... 
Frans: Det löser man ju på nåt sätt, själva viljan är ju viktigare egentligen. 

  
Emelie säger att det visserligen kan vara irriterande om någon i gruppen inte förstår “takten eller 
rytmen”, men då fyller Hampus i att det framförallt är irriterande om personen i fråga inte bryr 
sig om att öva på det hen inte kan. Emelie håller med och menar att det har med inställningen att 
göra. Hon tycker att det är viktigt att alla är trevliga mot varandra och positivt inställda. Frans 
kommer återigen tillbaka till det gemensamma målet och säger: 
  

Frans: Och sen… liksom… känna av vad alla kan göra… liksom… för att helheten ska bli bra så 
att 
Hampus: Mm. 
Frans: man inte liksom “Kör de där” men den kanske inte klarar av det eller en annan egentligen 
hade gjort det bättre. 
  

Egenskaper 
Att helheten är viktig får Frans stöd för av Emelie som, när vi frågar om vilka egenskaper som är 
användbara i en ensemble, svarar: 
  

Emelie: Nej men nåt som jag känner är bra, det är väl om man... eh... man faktiskt inte behöver 
sticka ut hela tiden 
Karin: Mm. 
Emelie: utan jag kan faktiskt spela tillsammans med er två (tittar på Hampus och Frans) utan att 
jag behöver sticka ut hela tiden, utan man kan faktiskt spela tillsammans som en helhet och det 
gör ingenting, man kan ligga lite i bakgrunden… 
Frans: Mm exakt. 

  
Hampus och Frans håller med Emelie och de tre samtalar en stund om att de i ensemblen måste 
turas om när det gäller vem som ska spela vad. 

Förväntningar och inställning 
Vi går vidare och frågar dem om vilka förväntningar de upplever att det kan finnas i en 
ensemble, både från sig själv på andra och från andra på sig själv. Emelie tycker att det hade 
varit jobbigt när de började spela tillsammans, att hon då upplevde en press på sig själv att 
prestera. Däremot känns det bättre nu, fortsätter hon. Hampus fyller i och säger att nu när de 
känner varandra och har spelat mycket ihop så har det blivit mer avslappnat och det är ok om 
någon råkar spela lite fel ibland. Däremot har de inte dessa förväntningar på de andra utan tycker 
snarare att det är viktigt att alla gör så gott de kan, men att det är viktigt att ta sitt ansvar. 
  

Emelie: Men det var ju som du sa (tittar på Hampus), det här med att om man inte övar 
Hampus: Mm. 
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Emelie: och sen spelar surt och inte kan det, då är det en helt annan grej, då kan jag bli väldigt så 
här... “aha okej...” 
Hampus: Mm, ja men då blir man mer arg för att den inte gör det den ska göra egentligen. 
Emelie: Precis. 

  
De har tidigare kommit in på att inställningen är viktig och vi frågar om hur de tror att 
inställningen kan påverka gruppen. Hampus tycker att en negativ inställning smittar av sig på de 
övriga i gruppen och Emelie håller med och berättar att det även kan sänka den med positiv 
inställning. Frans ställer inställningen i kontrast till att spela bra och menar att det är viktigare 
med en bra inställning än att spela allt korrekt. De tycker alla att det är viktigt att komma överens 
och att acceptera varandras åsikter. 

Roller 
Vi går sedan vidare och frågar dem om vilka roller som kan finnas i en ensemble. Hampus 
beskriver att det finns passiva och aktiva roller: 
  

Hampus: Alltså… vad ska man säga… finns väl en del som sitter lite typ… tysta och bara blir 
tillsagda vad de ska göra istället för att liksom, eller kanske inte vill bidra med någonting rent... 
vad man ska säga... ifall man pratar om hur en låt ska gå eller vad som ska hända i den, så sitter 
man bara och “fixa det ni så spelar jag det ni kommer överens om”. Så finns det vissa andra 
som… 
Frans: Styr mycket mer 
Hampus: Ja, jo men precis, är väldigt på så här. 

  
Emelie tar upp det som de talat om tidigare, att det finns positiva och negativa roller. Hampus 
fyller i och tycker att det även finns de som hoppar mellan olika roller och att det kan bero på en 
bra eller dålig dag. Själv tycker Emelie att hon brukar ta den positiva rollen och stötta gruppen. 
Frans säger att han kan vara envis och fastna i sin idé, men menar ändå att han försöker 
respektera de andra. Hampus ser sig själv som en medlare och upplever att han brukar hoppa 
mellan olika roller. 
  

Hampus: Och ifall det är två stycken idéer som jag ser att folk bråkar i mellan så säger jag “ja 
men vi kan väl testa det här och det här så kanske vi kan komma överens om nåt istället för att 
stå och tjafsa om det”, för då blir det ju dålig stämning överallt istället. 
Emelie: Absolut. 

 
På frågan om det går att välja sin roll samtalar de om det hela och kommer överens om att vilken 
roll en person har är starkt kopplat till hens personlighet, men att det kan gå att välja sin 
inställning. 

Samspel 
När vi kommer till frågan om vad samspel innebär så säger de: 
  

Frans: Men som jag sa förut att man liksom tar det bästa av var och en och lägger ihop det och… 
man känner av och kompenserar upp varann, vad den andre kan och, vad den inte kan och att 
man verkligen jobbar med att få det att låta bra… till sen liksom… än att man står och plockar 
varje instrument för sig och bara “spela så bra du kan”. 

  
Hampus: När man verkligen lyssnar på varandra och anpassar sig till varandra. 

  
Emelie tycker att kommunikationen under spelets gång är viktig. 
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Emelie: Och så titta lite på varann hela tiden när man spelar och liksom “Går det bra, går det 
bra” liksom så där. 

  
Hampus tror att det sociala och det musikaliska samspelet går hand i hand. Han tycker att det går 
att spela ihop utan att vara vänner utanför ensemblen, men att det blir bättre när gruppen känner 
varandra och kan ha roligt ihop. Emelie beskriver ett tillfälle när två ensemblemedlemmar varit 
oense under repetitionen men lyckats lägga konflikten åt sidan under spelningen. 
  
För att skapa ett gott samspel så tycker Frans att det är viktigt att repa mycket tillsammans och 
hitta ett gemensamt mål. Emelie tar upp vikten av kommunikation och att lösa de konflikter som 
uppstod. Hampus kommer tillbaka till inställningen och menar att alla måste ha en bra 
inställning. De är eniga om att det är viktigt att komma överens och ha ett gemensamt mål så när 
vi frågar dem om hur de olika rollerna kan påverka samspelet så säger de att det kan vara svårt 
att komma överens när flera i gruppen har samma roll. Om alla i ensemblen vill “glänsa” finns 
det ingen som ser till helheten i låten, menar Frans. 

 
Grupp 3 
Grupp 3 består av Andreas, Rasmus och Mikael som går i årskurs tre på estetiska programmet 
med trummor som huvudinstrument. Alla tre spelar även andra instrument, men använder sig 
främst av sina huvudinstrument i ensemble. I skolan spelar de sällan eller aldrig i samma 
ensembler och alla tre spelar även i fler ensembler utanför skolan. 

En ny låt 
Samtalet börjar med en avslappnad konversation där vi ställer allmänna frågor kring deras 
musikutövande och skolgång. Sedan ber vi dem berätta om hur de går till väga när de ska 
introducera och lära sig en ny låt i ensemblen. Alla beskriver liknande arbetssätt där låtar 
presenteras av antingen lärare eller elever för att sedan lyssnas igenom för instudering. Andreas 
säger att eleverna oftare får välja låtar nu när de går i trean än i tidigare årskurser, Rasmus håller 
med om den uppfattningen. Mikael ger sin bild av det hela: 
  

Mikael: Asså det har varit ganska självständigt i mina ensembler, om vi vill köra en egen låt 
liksom såhär då, då är det bara att presentera den för ensemblen och så lyssnar man på den, sen 
får man väl liksom, jamen: ”kan vi spela den här?” aa så blir det liksom att man presenterar den 
och sen om det är enigt så kör man den... annars så får väl läraren presentera en låt som man ska 
köra. 

  
Nästa steg i instuderingen är att vokalister och övriga melodiinstrument skiljs från ensemblen för 
att öva enskilt på sina stämmor, även detta är gemensamt för de tre. När sedan själva 
repetitionsarbetet inleds förklarar Andreas att den som pratar mest ofta tar kommandot över 
repetitionerna och Rasmus instämmer. Mikael har uppfattningen att lärarna ibland kan föra 
repetitionsarbetet framåt, framför allt i uppstartfasen av arbetet: 
  

Mikael: För oss har det varit att vi får ha kommandot tills det slutar fungera. 
 
Med detta menar Mikael att när ensemblen slutar fungera tar läraren kommandot över 
gruppen.  
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Positiva och negativa aspekter av ensemblespel 
De får sedan berätta om ett ensembletillfälle som känts väldigt bra. Rasmus berättar om ett 
tillfälle då han fått som uppgift att komponera en del av en befintlig låt till ensemblen. 
Kompositionen visade sig passa väl in i låten och arbetet med de olika stämmorna gick fort och 
flöt på bra: 
  

Olle: Varför kändes det bra då tror du? 
Rasmus: Jag vet inte det kändes så bra för att det bara flöt på, och alla drog sitt strå till stacken 
kan man säga, alla arbetade lika effektivt. Så, ja det var väl det effektiva i arbetet som gjorde att 
det kändes så bra tror jag. 

  
Andreas menar att de roligaste ensembletillfällena är när möjlighet ges att spela med alla de 
ambitiösa eleverna, de som satsar på musik, exempelvis när de ska sätta upp någon produktion 
eller liknande. Mikael är inne på samma spår och talar om att när de ambitiösa eleverna hamnar i 
samma grupp blir det roligt för att folk tar sitt ansvar och gör det de ska. Alla bidrar till ett 
resultat som alla faktiskt kan bli nöjda med. 
  
När de sedan får berätta om ett tillfälle i ensemble som känts mindre bra är Rasmus tydlig i sina 
tankar: 
  

Rasmus: När medlemmar i ensemblen inte vill, inte ens vill vara där, då känns det väldigt 
jobbigt… 

  
Andreas håller med och menar att det kan finnas en jargong där elever hellre vill sitta och fika än 
att spela i ensemblen. Mikael berättar om ett tillfälle då en elev i gruppen ville spela en låt som 
ingen annan tyckte om, vilket i sin tur bidrog till dålig stämning i gruppen och en dålig känsla 
hos Mikael. 
  
När vi ber eleverna beskriva en dåligt fungerande ensemble är Andreas och Rasmus inne på 
samma spår: 
  

Andreas: Folk som inte tycker om det dom gör, asså, enkelt sagt liksom att, dom skiter i... 
Rasmus: Folk som inte vill göra det helhjärtat och så, en dålig uppsättning kan det också va... 
Andreas: Ja, som hellre vill fika… 

  
Alla tre diskuterar motivationens och samspelets betydelse för att en ensemble ska fungera bra. 
Mikael gör en jämförelse med band ihopsatta av duktiga musiker som ändå inte låter bra: 
  

Mikael: För mig är motivation och liksom att man känner en gemenskap med dom man spelar 
med... kommer alltid ha större påverkan än, liksom hur duktig man egentligen är. 

  
Mikael fortsätter sina resonemang under frågan hur en välfungerande ensemble kan se ut och 
säger att om man är vänner utanför ensemblen är det lättare att få en bra kemi i ensemblen. Han 
nämner även motivation och musikaliska skickligheter till en viss mån som faktorer för en 
välfungerande ensemble. Andreas menar att en jämn kunskapsnivå eller motivationsnivå i 
ensemblen är viktigt för att det ska fungera bra. Rasmus håller med och samtalet dem emellan 
börjar handla om ensemblesammansättningar där Rasmus tycker att ensemblesammansättningen 
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borde ske baserat på kunskapsnivå. Detta kan enligt honom bidra till att alla får chansen att 
utvecklas lika mycket. 

Egenskaper 
När vi ber informanterna berätta om vilka egenskaper hos sig själva de upplever att de har mest 
användning för i sina ensembler, är Mikael och Rasmus inne på samma spår: 
  

Mikael: Det första är ju att man kan spela till en viss mån, det behöver man ju. Men den 
egenskapen som jag har känt att man har mest nytta av, det är fortfarande att man etablerar en 
kontakt med personerna man spelar med och börjar, för det ger en jättebra grund för att hålla 
stämningen uppe och man kommer ha roligt på ensemblelektionerna. 
Olle: Mm. 
Rasmus: Och sen egenskaperna att kunna kommunicera på ett bra sätt med varandra i gruppen, 
ja som du sa att etablera en kontakt med varandra är ju väldigt viktigt annars spelar det ju ingen 
roll hur duktig du är om man inte vill samverka med varandra liksom, man kan ju inte köra sitt 
eget race när man är fem personer och alla gör så, det går ju inte. 

 
Andreas tillägger att han håller med om det Rasmus har sagt. Alla tre tycker alltså att god 
kommunikation och att etablera en kontakt med övriga ensemblemedlemmar är viktigt.  

Förväntningar och inställning 
När det gäller vilka förväntningar de känner att de har på sig från övriga ensemblemedlemmar 
menar både Andreas och Mikael att de ofta känner att de förväntas ta en ledarroll i ensemblen. 
Enligt Andreas är detta tack vare hans kunskaper och det faktum att han går på kulturskolan som 
bidrar till lärares och elevers syn på honom som ledare. Mikael tror att hans engagemang och 
motivation gör att andra elever lägger över ett ledaransvar på honom för att slippa ta ansvar 
själva. Detta är något han menar försvann i de bättre ensembler han spelat i där han istället 
förklarar att ansvaret fördelades mer över hela gruppen och alla tog ansvar. 
  
Andreas och Mikael håller med Rasmus då han talar om sina förväntningar på övriga ensemble-
medlemmar, som innebär att alla ensemblemedlemmar gör sitt bästa och har en spelglädje. 
Mikael instämmer och säger att om det känns som att de andra i ensemblen gör sitt bästa och har 
rätt inställning, så går det att släppa förväntningarna och fokusera på andra saker, exempelvis hur 
det låter och mer detaljer i musiken. 

Roller 
Vi frågar om vilka roller de tycker att det finns i en ensemble, både musikaliska och sociala. 
Mikael svarar att det alltid finns en “alfahane”. Detta kan ibland vara läraren om ensemblen inte 
fungerar riktigt bra. Sedan menar Mikael att det finns roller hos de som inte är ledare, Rasmus 
fyller i Mikaels resonemang: 
  

Rasmus: Ja jag håller med, det brukar vara nån som, en ledare, dom som följer, och ibland nån 
som inte vill vara där, som inte har ambitionen… 

  
Andreas håller med om att det ibland kan finnas en ledare och att han själv ofta fått den rollen, 
antingen för att han tagit den eller för att lärare och elever förväntat sig att han ska ta den och 
därmed, mer eller mindre, tilldelat honom ledarrollen. Andreas talar om att han ofta velat pröva 
andra instrument i ensemblen, men att läraren sagt att han ska spela trummor, Mikael börjar tala 
om instrumentens roller: 
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Mikael: Det är viktigt att rotera lite så man lär sig dom olika instrumentens roller liksom, man 
influerar ju musiken på olika sätt med olika instrument, så jag tror liksom att om man bara får 
spela samma sak så kommer man bli väldigt bra, men man kommer liksom ha lite tunnelseende i 
hur man ska utveckla musiken. 

  
Mikael menar att genom att lära sig olika instrument i ensemblen går det att få bättre inblick i hur 
de olika instrumentens roller ser ut och därmed få bättre helhetsbild i ensemblen. Han tror även 
att det går att bli bättre på att höra andra instrument och att kritisera bättre på detta sätt. Rasmus 
fyller på och säger att rollerna som instrumenten har i ensemblen ofta går hand i hand med 
instrumentalisternas roller, att en person väljer instrument lite baserat på ambitionsnivå. 

Samspel 
Sedan får de beskriva vad samspel innebär: 
  

Andreas: Att man gör en låt bra liksom, tillsammans, att man är seriös, att man får låten liksom 
att låta tajt, att det faktiskt låter bra [...] 
Rasmus: Sen är det det där vi varit inne på, som du sa om kemin (nickar mot Mikael) och ja, 
spelglädjen är ju det som bildar samspelet, det musikaliska samspelet 
Andreas: Ja. 
Rasmus: Det är ju alla faktorer som väger in i det, det kan skapas av kunskap om instrument, 
och motivation och… 

  
Rasmus fortsätter sitt resonemang och menar att det musikaliska och det sociala går hand i hand. 
Mikael håller med och förklarar att om en ensemble har spelat tillsammans tillräckligt länge så 
kommer det musikaliska samspelet automatiskt. Rasmus säger att om det sociala samspelet inte 
funkar så kommer det musikaliska aldrig att göra det, om två personer som inte gillar varandra 
nu är tvungna att spela tillsammans. Andreas fyller i och talar om dynamik och hur det går att få 
en enkel låt att låta bra genom bra dynamik och samspel. 
  
Till sist får de berätta om hur de tycker att ett gott samspel i en ensemble kan skapas. Alla tre har 
sin syn på saken: 
  

Rasmus: Att vara öppen som person tror jag, och inte döma, inte se sig själv bättre, utan 
likvärdig, tror jag är väl det som lägger grunden tror jag [...] och att man tycker om det. 

  
Mikael: Hur man skapar det för mig är väl liksom att man alltså, att man spelar tillräckligt ihop 
liksom så att man känner sig bekväm i att spela med varandra. 

  
Andreas: Och man kanske inte blandar en jazztrummis och en metalgitarrist, att man kanske har 
liksom samma smak också. 

 
Här nämner alltså alla tre olika sätt att skapa ett gott samspel i ensemble.  
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Resultatanalys 
I vår analys av resultatet utgår vi från våra tre frågeställningar, som är skrivna utifrån 
gymnasieelevers perspektiv: Vad innebär samspel? Vilka faktorer påverkar samspelet i 
ensemble? Vad har samspelet för betydelse i ensemble? I analysen framgår att frågeställningarna 
inte är oberoende av varandra, vilket innebär att svaren på dessa går in i varandra gällande vissa 
aspekter.  

Vad innebär samspel? 
De tre grupperna har alla liknande tankar kring vad samspel innebär. Dock var det inte bara 
under frågan på vad samspel innebär som dessa tankar synliggjordes, utan ibland talade de om 
detta under de andra frågorna. Sammanfattningsvis menade informanterna att samspel innebär 
att: 
 

- vara öppen för varandra, vilket i sin tur handlar om att acceptera och respektera varandra 
och varandras idéer och förslag.  

- ha ett gemensamt mål och fokusera på helheten i ensemblen, inte på individen. Var och 
en har med sig olika kunskaper in i gruppen och dessa ska anpassas och passa in i 
helheten. 

- ta ansvar och att engagera sig. Gruppen är som ett lag och alla måste göra sitt jobb.  
- ha en bra inställning till varandra och lyssna, hjälpa och stötta när det behövs.  
- kommunicera, både när det handlar om verbal kommunikation vid lösning av konflikter, 

och när det handlar om blickar och ansiktsuttryck under spelets gång.  
 
Informanterna nämner flera sociala aspekter av vad samspel innebär, däremot är det ingen som 
belyser musikalisk kommunikation. Den kommunikation som innebär att använda musiken och 
instrumenten som kommunikationsmedel, något som vi i vår bakgrund visat är en del av det 
musikaliska samspelet.  
 
På frågan om vad samspel innebär kom informanterna lätt in på vad resultatet av ett gott samspel 
innebär. Det de nämnde var att musiken låter bra och “tajt”, att alla är trygga och avslappnade 
och att alla har roligt och känner gemenskap. 

Vilka faktorer påverkar samspelet i ensemble? 
Utifrån resultatpresentationen har vi identifierat sex stycken faktorer som påverkar samspelet på 
olika sätt: läraren, ensemblesammansättning, musikaliska färdigheter, roller, relationer och 
kommunikation samt inställning. Dessa presenteras i stigande led utifrån vilket utrymme de gavs 
i informanternas svar. 

Läraren 
De tre grupperna talade om lärarens påverkan på samspelet i ensemblen på liknande sätt. I grupp 
1 och 2 uttryckte de att utan läraren kan ensemblen sakna fokus och bli rörig. I grupp 3 menade 
Mikael att i de ensembler som fungerar mindre bra behöver läraren ofta ta på sig rollen som 
ledare. 
  
I grupp 1 beskrev informanterna hur lärarens humör och inställning påverkade gruppen. Lärarens 
dåliga humör smittade lätt av sig på gruppen, vilket i sin tur bidrog till dålig stämning. 
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Ensemblesammansättning 
Alla tre grupper samtalade kring hur ensemblesammansättningen kan påverka samspelet. En 
dålig uppsättning kan vara när ensemblemedlemmarna har olika musiksmak och vill spela olika 
typer av musik, förklarade Andreas i grupp 3. Frans i grupp 2 menade istället att det går att ha 
olika musiksmak och att inställningen spelade en större roll. 
  
En annan faktor som kan skapa konflikter är om det finns flera i ensemblen med samma 
instrument. Rebecka i grupp 1 sa att det ibland gör att de inte kan komma överens om vem som 
ska sjunga vad eller att de får spela på andra instrument än sitt huvudinstrument. Därmed kan vi 
se att det finns en organisatorisk faktor som påverkar samspelet i ensemble. 

Musikaliska färdigheter 
Alla tre grupper uttryckte att ensemblemedlemmarnas musikaliska färdigheter är en faktor som 
påverkar samspelet. Grupp 1 och 2 menade att en hämmande faktor i ensemblen är om någon 
inte förstår det musikaliska eller inte förstår lärarens instruktioner, då kan en irritation uppstå i 
ensemblen. I grupp 3 talade informanterna om att en jämn kunskapsnivå kan vara en bra förut-
sättning för ett gott samspel. Vilken svårighetsgrad en låt upplevdes ha kunde också bidra till hur 
samspelet påverkades. Trots att samtliga grupper nämnde de musikaliska färdigheterna som en 
faktor för ett gott samspel, såg de att andra faktorer var viktigare.  Gruppernas syn på de 
musikaliska färdigheterna kan sammanfattas med hjälp av det som Mikael i grupp 3 sa om att 
motivation och gemenskap har större betydelse än de musikaliska färdigheterna.  

Roller 
Den mest framträdande rollen, som samtliga grupper talade om, är ledarrollen. Den som är 
ledaren i gruppen är den som för arbetet framåt och alla tre grupper menade att någon i gruppen 
kan ta på sig en ledarroll när arbetet inte går framåt eller fungerar väl (jfr instrumentella 
rollfunktioner, Johansson 2005). Det framkom även negativa aspekter kopplade till ledarrollen. 
Exempelvis var det när någon påtvingats ledarrollen på grund av att de andra ensemble-
medlemmarna inte tog ansvar själva, eller i de fall där flera ledare fanns, vilket kunde skapa 
konflikter gällande vem som skulle styra i gruppen. Det sistnämnda är även exempel på när olika 
självcentrerade rollfunktioner kan uppstå på grund av icke otillfredsställda behov hos individerna 
(jfr Johansson 2005). 
  
De tre grupperna hade liknande åsikter kring de passiva rollerna i en ensemble, de medlemmarna 
som inte gör mer än de blir tillsagda och i vissa fall inte ens det. Personerna med dessa roller 
tycktes inte tillföra något positivt till samspelet, stämningen eller utvecklingen i gruppen. Snarare 
hade de ensemblemedlemmar med passiva roller en negativ påverkan på gruppen.  Ytterligare 
roller som informanterna i grupp 1 och 2 nämnde var olika socioemotionella rollfunktioner 
såsom medlaren och uppmuntraren (jfr Johansson 2005). 
 
En övergripande bild som informanterna hade var att de ensembler som fungerade bäst inte hade 
några tydliga roller. Alla tog sitt ansvar och helheten låg i fokus hos ensemblemedlemmarna. 
Denna syn på hur en bra ensemble fungerar stämmer väl överens med Greens (2002) berättelse 
om välfungerande ensembler. De instrumentella rollfunktionerna ansågs inte avgörande för hur 
väl samspelet i gruppen fungerade, även om de ibland uppstod när det var “kaos” i ensemblen 
och någon tog ansvar och drev arbetet framåt. Däremot verkade de socioemotionella roll-
funktionerna ha större påverkan på gruppen (jfr Johansson 2005). 
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Relationer och kommunikation 
Alla tre grupper menade att det är viktigt att komma överens i ensemblen. Rebecka i grupp 1 sa 
att det inte alltid är så lätt att alla ska få sin vilja igenom och att det kan vara svårt att ge varandra 
kritik då någon kan ta det personligt och bli ledsen. När ensemblen är nystartad kan det finnas en 
rädsla för att spela fel. När däremot gruppen blir tryggare med varandra blir pressen mindre, 
resultatet bättre och det blir roligare att spela tillsammans. Rasmus i grupp 3 nämnde ordet kemi, 
vilket vi tror syftar till just samspelet, eftersom han också sa att det sociala och det musikaliska 
är tätt sammanflätat. Om det inte finns ett socialt samspel så kan inte det musikaliska samspelet 
finnas. Dessa uppgifter liknar Lindberg och Strömqvists (2006), Nilssons (2007) och Erikssons 
(2013) resultat vilka menar att sociala relationer har stor betydelse för ett gott samspel i 
ensemble. 
 
Verbal kommunikation tyckte informanterna var viktig vid lösandet av konflikter, för att hjälpa 
och stötta varandra, komma överens och därmed skapa ett stödjande klimat i ensemblen (jfr 
Johansson 2005). Blickar och ansiktsuttryck är en form av icke verbal kommunikation som 
Emelie i grupp 2 såg som viktig för att stämma av med varandra under spelets gång (jfr Rostwall 
& West 2001). Dock var detta inget som samtalades om i de andra grupperna och inte heller 
förekom det tankar om en kommunikation genom musiken och instrumentet. 
  
Informanternas syn på kommunikation kan tolkas utifrån Dysthes (2003) tre aspekter av samspel. 
Vi tolkar deras berättelser som att de i de kommunikativa delarna av samspelet värderar de 
relationella och verbala aspekterna framför handlingsaspekten, även om dessa är tätt samman-
flätade. Sammanfattningsvis lägger alla nio informanter stor vikt vid goda relationer och socialt 
välbefinnande. God kommunikation ser de som nödvändigt för att upprätthålla detta. 

Inställning 
Något som genomsyrat samtliga gruppers syn på samspel är vikten av en bra inställning hos 
ensemblemedlemmarna, detta stämmer väl överens med Bergsten och Melanders (2009) resultat 
gällande positiv inställning. Inställningen till musiken och musicerandet var något alla grupper 
nämnde. I grupp 3 menade Andreas att det kan finnas en jargong hos vissa ensemblemedlemmar 
som innebär att de hellre vill sitta och fika än att spela i ensemblen. Detta tema återkom även i de 
andra grupperna där det talades om medlemmar som inte ens ville vara med i ensemblen och som 
kom oförberedda, för sent eller inte alls till ensemblelektionerna. Detta kan vara ett tecken på 
bristande känsla av meningsfullhet (jfr Dysthe 2003). Även när det gällde stämningen i 
ensemblen var alla tre grupper inne på att inställningen till varandra och till musiken påverkade. I 
detta sammanhang tolkar vi att begreppet inställning är synonymt med motivation. I grupp 2 och 
3 tyckte informanterna att motivationen och en positiv inställning var betydligt viktigare än de 
musikaliska färdigheterna. 
  
Informanterna menar alltså att negativa och positiva inställningar hos ensemblemedlemmarna är 
något som i hög grad påverkar samspelet. En positiv inställning och god motivation tycks vara 
några av de främsta faktorerna för ett gott musikaliskt och socialt samspel. 

Samspelets betydelse… 
De faktorer som inte påverkar det sociala samspelet direkt, ges inte lika stort utrymme i 
informanternas svar. Läraren, de musikaliska färdigheterna och ensemblesammansättningen 
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verkar, enligt informanterna, ha betydligt mindre påverkan på samspelet och resultatet än de 
faktorer som handlar om det sociala samspelet och hur vi beter oss i gruppen. 

… för det musikaliska resultatet. 
Resultatet av ett gott samspel, menade grupp 1 och 3, är när musiken låter bra och är väl-
repeterad. Faktorerna de ansåg påverka ensemblespelet handlade till stor del om det sociala sam-
spelet i gruppen samt medlemmarnas inställning till detta. Det tolkar vi som att det sociala sam-
spelet är avgörande för hur det musikaliska resultatet blir. 

… för välmåendet. 
Informanterna ser att det främsta målet med musik är att ha roligt och för att uppnå detta krävs 
att samspelet är fungerande. Om det inte finns ett gott samspel så är det inte roligt och 
motivationen uteblir. När informanterna gav exempel på negativa ensembleupplevelser grundade 
sig detta, i de flesta fall, i en problematik kopplat till samspelet. Vid exempel på positiva 
ensembleupplevelser grundade sig den positiva känslan alltid i faktorer kopplade till ett gott 
musikaliskt och socialt samspel. Detta tolkar vi som att det musikaliska och sociala samspelet är 
avgörande för hur gruppen och individernas välmående ser ut. 
 
 

Sammanfattande analys 

Vad innebär samspel? 
Informanterna menar att samspel innebär att kommunicera, förhålla sig till, och lyssna på 
varandra. Det musikaliska resultatet av ett gott samspel är, i längden, att det låter bra och 
välrepeterat.  

Vilka faktorer påverkar samspelet i ensemble? 
Det verkar finnas flera faktorer som påverkar samspelet i ensemble; hur ensemblerna sätts ihop 
samt lärarnas inställning och humör är två av de faktorer som eleverna inte har påverkan över 
själva och heller inte lägger övervägande vikt vid. Utöver dessa faktorer verkar informanterna 
lägga stort ansvar för samspelet i ensemblen på sig själva och de övriga ensemblemedlemmarna. 
Detta kan innebära att ha en positiv inställning och motivation i ensemblen, att göra sitt bästa, att 
kommunicera och skapa goda relationer med varandra, samt att gemensamt driva arbetet framåt i 
ensemblen. Utöver detta verkar de musikaliska färdigheterna ha betydelse till viss del, dock 
menar informanterna att om grundläggande musikaliska färdigheter finns så är de andra nämnda 
faktorerna av större vikt. 

Vad har samspelet för betydelse i ensemble? 
Sammanfattningsvis är resultatet av ett gott samspel enligt informanterna att arbetet i ensemblen 
blir lustfyllt och att resultatet blir bättre. Utan ett socialt samspel är det svårt att skapa ett gott 
musikaliskt samspel, vilket i slutändan bidrar till ett gott musikaliskt resultat. Det sociala 
samspelet i sig bidrar också till ensemblegruppens och ensemblemedlemmarnas välmående.  
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DISKUSSION 
Syftet med denna studie är att undersöka gymnasieelevers syn på samspel i ensemble. När 
informanterna definierar samspel, talar de dels om det musikaliska resultatet och dels om 
gruppens samarbete mot detta. Vi har identifierat sex stycken faktorer som på olika sätt påverkar 
samspelet: lärare, ensemblesammansättning, musikaliska färdigheter, relationer och 
kommunikation, roller och inställning. Av dessa läggs störst vikt vid de faktorer som har med 
elevernas sociala interaktion i gruppen att göra. De organisatoriska och tekniska faktorerna har 
mindre betydelse för informanterna. 
 
 

Inställningens betydelse 
Den mest framträdande egenskapen och faktorn i denna studie som påverkar samspelet är 
ensemblemedlemmars inställning, både till varandra och till musiken. Även motivation ansågs 
viktigt, vilket kan förklaras som den inställning ensemblemedlemmar har till övning och 
musicerande i stort. Hur går det att förstå ensemblemedlemmars syn på inställning utifrån det vi 
tidigare vet om musikaliska och sociala sammanhang? 
 
Något som framkommer i vår studie är att vissa ensemblemedlemmar verkar ha inställningen att 
de inte ens vill delta i ensemblen. Detta yttrar sig på olika sätt, vissa prioriterar att sitta och fika 
och vissa kommer till ensemblen men visar tydligt, verbalt och genom kroppsspråk, att de inte är 
intresserade av att föra processen framåt i ensemblen. Ur ett socialt perspektiv kan detta tolkas 
utifrån Mathiassons (1994) resonemang kring vilka grupper vi människor anser oss tillhöra och 
inte tillhöra. De personer vars inställning till gruppen upplevs som negativ kan ha referens-
grupper, vars värderingar och ideal skiljer sig från ensemblegruppens. Det kan i sin tur göra det 
problematiskt för personen att finna mening och syfte med gruppen. Problemet med negativ 
inställning kan även förstås utifrån Dysthes (2003) tankar om att individen behöver uppskattas 
och känna sig betydelsefull. Om en ensemblemedlem upplever detta så kan hen lättare bidra med 
en positiv inställning i gruppen. Vi menar att detta även kan ske åt motsatt håll, att en positiv 
inställning kan skapa ett klimat där individerna uppskattas och känner sig betydelsefulla.  
 
Enligt vår studie verkar negativt inställda ensemblemedlemmar inte vara en del av gruppen på 
samma sätt som positivt inställda. En anledning till detta kan vara hur individens sociala mål 
stämmer överens med övriga gruppmedlemmars, vilket kan göra att klimatet i gruppen och 
processen blir lidande (jfr Nilsson 1993). Även ur ett musikaliskt perspektiv kan negativ 
inställning bero på en brist på gemensam nämnare i gruppen, som exempelvis kan vara ett 
musikstycke eller en viss musikstil (jfr Davidson 1997, Green 2002). Däremot kan denna 
anledning motsägas av Green (2002), som skriver att skillnader i musiksmak kan ha positiv 
inverkan på gruppens samspel. En slutsats som kan dras utifrån resultatet av vår studie är att när 
en ensemblemedlem inte bidrar positivt till samspelet så är risken stor att hen har negativ 
påverkan på både det sociala och musikaliska samspelet. 
 
Oavsett vilken eller vilka orsaker som är anledningen, är negativ inställning ett pedagogiskt 
problem för lärare. Hur kan lärare arbeta med elever som inte har den positiva inställningen eller 
motivationen som krävs för att kunna bidra till ett gott samspel i ensemble? Eftersom inställning 
framstår som en så pass viktig del i ensemble känns det relevant att problematisera lärares arbete 
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med inställning och motivation. Görs tillräckligt för detta? I vår undersökning framstår läraren 
som någon som kan ingripa när ensemblen inte tar sig framåt musikaliskt. Även lärarens humör 
beskrivs som en faktor som kan påverka gruppen. Däremot framkommer ingenting som talar för 
att lärare arbetar aktivt med välmåendet och inställningen i ensemblegruppen. Anledningen till 
detta kan vara att syftet med studien inte innefattar lärares arbete kring detta och att vi i 
intervjuerna därför inte behandlat frågan tillräckligt för att dra någon slutsats. Om detta inte är 
anledningen kan alternativet vara att informanternas lärare faktiskt inte arbetar med dessa typer 
av saker i ensemblen. I så fall öppnar det upp för en längre pedagogisk och utbildningspolitisk 
diskussion samt uppslag för fortsatt forskning i detta ämne. 
 
 

Relationernas betydelse 
Vi har i vår studie kommit fram till att goda relationer är viktigt för att samspelet ska fungera och 
ord som vänner och vänskap har framträtt. Det finns en uppfattning om att ett gott musikaliskt 
samspel automatiskt uppstår om vänskap och ett gott socialt samspel finns, både i och utanför 
ensemblen. Gymnasieelever vill känna trygghet i ensemblen och denna trygghet blir större när de 
har lärt känna varandra och när rollfördelningen är klargjord. När de känner sig trygga blir det 
lättare att slappna av, vilket i sin tur får betydelse för det musikaliska resultatet. En anledning till 
att vänskap värderas högt kan vara att elevernas musikaliska aktivitet hittills kretsat kring just 
vänskap. Innebär det att gränsen för vänskap går när ensemblemedlemmar inte kan komma 
överens och konflikter uppstår? Kan vänskap finnas även om medlemmarna tillhör olika 
grupper? Det kan finnas en koppling mellan vänskap och tanken kring “vi- och dom-grupper”. 
När ensemble-medlemmarna känner tillhörighet och “vi”-relation till andra grupper utanför 
ensemblen, medan det i ensemblen finns personer som de annars har en “dom”-relation till, kan 
konflikter uppstå (jfr Mathiasson 1994). Därför är lärares arbete med goda relationer och 
skapandet av ett stödjande klimat av största vikt i en ensemble (jfr Johansson 2005). Är lärare 
medvetna om att gymnasieelever anser goda relationer så viktigt som det framkommit i vår 
studie, eller ser de på goda relationer som något sekundärt och ser lektionens innehåll som 
viktigare?  
 
 

Kommunikationens betydelse 
Vår undersökning visar att kommunikation kan ske på olika sätt, exempelvis genom det verbala 
språket, kroppsspråket och hur vi förhåller oss till varandra. Kommunikation används för att 
upprätthålla goda relationer, komma fram till gemensamma mål och för att föra arbetet framåt. 
Kommunikation är alltså viktigt för samspelet och gruppens välbefinnande. I vår bakgrund 
visade vi att det även kan finnas musikalisk kommunikation, vilket inte framkom i vårt resultat. 
Vad kan detta bero på? 
 
En anledning till detta kan vara att den musikaliska kommunikationen inte alls betraktas som en 
viktig faktor i ensemblespel av gymnasieelever. Kan detta i sin tur bero på att gymnasieelever 
inte reflekterar över musikalisk kommunikation i ensemble? Vi tror att deras kunskapsnivå och 
musikaliska erfarenheter påverkar hur utvecklade resonemang de för kring kommunikation 
genom musiken. I gymnasieskolans ensemble verkar arbetet vara upplagt på liknande sätt skolor 
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emellan. I vår studie framkom att ensemblekonstellationer byts frekvent och att både lärare och 
elever lägger stort fokus på vad var och en ska spela i de olika musikstyckena. När musikstycket 
sedan är inrepeterat, väljs ett nytt stycke att instudera relativt omgående. Kan detta vara en 
anledning till att musikalisk kommunikation inte finns med i gymnasieelevers resonemang? Att 
arbetet med musikalisk kommunikation inte kan, eller får ta plats i ensemblespel på gymnasiet? 
Är lärare medvetna om elevers avsaknad av detta tankesätt? Om det finns en avsaknad så är det 
just lärarens uppgift att arbeta med, och medvetandegöra detta för eleverna. Detta anser vi viktigt 
för att utveckla ensemblens möjlighet till ett gott musikaliskt resultat (jfr Davidson 1997). 
 
 

Slutdiskussion 
Slutligen har vi fascinerats över studiens resultat gällande just skillnaden mellan resultatet av ett 
gott samspel och samspelet i sig. Om vi renodlar dessa två aspekter från studiens resultat kan vi 
se att ett gott socialt samspel leder till ett gott musikaliskt resultat. Vad kan vara anledningen till 
detta? Ett alternativ är att det musikaliska samspel som sker i en ensemble tolkas av ensemble-
medlemmarna som något socialt. Att Lilliestams (2009) tankar om musikalisk kommunikation 
med sändare och mottagare faktiskt inträffar och uppfattas av ensemblemedlemmarna. Men 
eftersom allt vi gör intill andra människor är kommunikation, ser vi detta som något socialt, 
oavsett om kommunikationen sker genom musiken (jfr Rostvall & West 2001). Samspel är alltså 
alltid något socialt, även när vi talar om musikaliskt samspel.  
 
 

Metoddiskussion 
Gruppintervju var en lämplig metod som hjälpte oss att uppnå vårt syfte. De positiva aspekter 
som gjorde att vi valde just denna metod upplevde vi ha positiv inverkan på resultatet. Däremot 
är det svårt att säga hur påverkade informanternas svar var av varandras närvaro. Vi upplevde att 
det många gånger uppstod samtal som drevs framåt och nyanserades av informanterna (jfr 
Repstad 2007). Men ibland höll också informanterna med varandra utan att formulera ett eget 
svar, vilket får oss att fundera över om de i själva verket höll med varandra för att de inte vågade 
säga sin mening. Vi är även medvetna om att vissa av informanterna tog mer utrymme än andra 
under intervjuerna och detta har vi försökt visa i vår presentation av resultatet.  
 
Vi ser också att en annan tänkbar metod hade varit att basera uppsatsen på svar gjorda i 
dagböcker, skrivna av informanterna, eftersom vi tror att vi hade kunnat få en annan och mer 
ingående bild av deras uppfattning av ensemble. 
 
En etisk aspekt av urvalet av informanter, som kan påverka konfidentialiteten, är det faktum att 
vi använde oss av en snöbollsmetod. Detta innebär att informanternas lärare, vilka agerat 
mellanhand, varit medvetna om vilka elever vi intervjuat till studien. Det kan i sin tur göra att 
lärarna har möjlighet att identifiera informanterna i studien. Trots att vi inte frågat informanterna 
om deras lärares arbete eller andra känsliga aspekter, kan de diskussioner vi fört kring lärares 
arbete kopplas till informanternas svar. Därför vill vi vara tydliga med att dessa diskussioner 
utgår från våra egna tankar kring resultatet relaterat till tidigare forskning inom området. 
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Förslag på fortsatt forskning 
Denna studie om gymnasieelevers syn på samspel skulle kunna göras ur ett genusperspektiv för 
att ge en annan bild av samspel i ensemble. Har killar och tjejer olika syn på samspel i ensemble? 
Forskning kring lärares arbete med motivation och sociala relationer i ensemble vore ett 
intressant tillägg på forskningskartan. Även lärares arbete med det musikaliska samspelet och 
den musikaliska kommunikationen vore intressant. Hur kan lärare arbeta med detta ur ett 
pedagogiskt perspektiv? Hur arbetar lärare med detta i nuläget? 
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BILAGA 1 
 
Intervjufrågor    

1) Hur brukar ni gå till väga när ni ska lära er en ny låt i en ensemble? 
• Vem bestämmer vad som ska göras? Om läraren inte bestämmer eller ens är med? 
• Berätta om ett ensembletillfälle då det känts bra. 
• Berätta om ett ensembletillfälle då det känts dåligt. 

  
2) Hur ser en mindre välfungerande ensemble ut? 

• Vad gör att en ensemble fungerar dåligt? 
• Hur skulle ni beskriva en mindre bra ensemblemedlem, både musikaliskt och socialt? 

  
3) Hur ser en välfungerande ensemble ut? 

• Vad tycker ni är det viktigaste för att en ensemble ska fungera på ett bra sätt? 
• Hur skulle ni beskriva en god ensemblemedlem, både musikaliskt och socialt? (Har 

de musikaliska färdigheterna någon betydelse?) 
  
4) Vilka musikaliska och sociala egenskaper hos er själva ser ni som mest användbara i era 

ensembler? 
  
5) Vilka förväntningar anser ni att ni brukar ha på er från de övriga 

ensemblemedlemmarna? 
• Vilka förväntningar har ni på andra? 

  
6) Hur tror ni att er och andras inställning till det ni gör i ensemblen påverkar gruppen? 

• Är det viktigt att ni kommer överens? 
  
7) Vilka roller finns det i en ensemble? 

• Musikaliska? 
• Sociala? 
• Hur kan de olika rollerna se ut? 
• Vilken typ av roll brukar ni själva ta i gruppen? 
• Väljer man själv vilken roll man har i gruppen? 
• Kan man byta roll? 

  
8) Vad innebär samspel för er? 

• Vilka olika typer av samspel finns det? 
• Musikaliskt samspel? 
• Socialt samspel? 
  

9) Hur tror ni att man kan skapa gott musikaliskt/socialt samspel? 
 
10) Hur kan olika roller påverka samspelet i gruppen? 

 
11) Har ni något ni vill tillägga? 
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BILAGA 2 
  
Infomail till gymnasieskolor 
  
Hej! Vi är två studenter från Musikhögskolan i Örebro som läser vår sista termin på lärar-
programmet. Just nu är vi mitt uppe i våra förberedelser av en kandidatuppsats som ska handla 
om gymnasieelevers syn på samspel i ensemble. Med anledning av detta kontaktar vi er i hopp 
om att finna frivilliga elever till våra gruppintervjuer. I uppsatsen kommer elevernas identiteter 
vara anonyma och även intervjuort och skola. Vår plan är att intervjua tre grupper med tre elever 
i varje, varav dessa tre spelar samma instrument. Vi tänker oss en grupp med sångare, en med 
trummisar och en med gitarrister/pianister. Vi önskar göra de tre intervjuerna på olika skolor, 
vilket innebär att vi hos er söker elever till en av dessa intervjugrupper. Intervjuerna kommer ske 
vid en tidpunkt utanför skoltiden som passar eleverna, antingen under någon håltimme eller efter 
skoltid. Därför ber vi inte om er tid utan snarare om er hjälp att förmedla kontakter till oss. Vi 
undrar alltså: 
Tror ni att detta skulle vara möjligt att genomföra hos er? 
Vilka grupper skulle vara möjliga att intervjua? 
Skulle ni kunna ge oss kontaktuppgifter till berörda elever i åk 3? 
  
Med vänliga hälsningar 
Olle Fernström och Karin Davidsson 
 

 

  
 
 


