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Svensk titel: Genrer inom ensemblespel på gymnasiet - Lärare och elevers val av 

repertoar 

 

English title: Genres in ensemble lessons in high school – Teachers and pupils choice of 

repertoire 

 

Abstract 
The purpose of this study has been to research which music is being played during 

ensemble lessons, how teachers relate to the syllabus, and lastly how teachers work to 

integrate music from different cultures and genres into their lessons. This study is of a 

qualitative nature and the method that has been used are interviews. Three interviews 

have been conducted with three music teachers from different schools. The results of 

this study show that music from other cultures than the Afro-American music tradition 

is barely being played in school, a large contributing factor is that the teachers do not 

have knowledge to teach music from other music traditions than the Afro-American 

tradition. The result state that students have influence regarding what music is being 

played at the ensemble lessons, which leads to the loss of many genres due to a 

democratic voting system regarding which songs to play. The students usually pick 

music from modern pop and rock music genre.  

 

Nyckelord 
Ensemble, Genrer, Elevinflytande  

 

Tack 
Tack till de musiklärare som varit delaktiga och gjort denna studien möjlig. Tack till 

handledare för all hjälp.  
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1 Inledning, syfte och bakgrund 

Som blivande musiklärare är jag speciellt intresserad av ämnet ensemble. Ensemble är ett 

ämne där elever spelar och tillsammans utvecklar kunskap i att gemensamt skapa och 

utöva musik. Instrumentallektioner är dock viktiga för att lära sig bemästra sitt 

instrument. Fast enligt min mening är själva essensen av musik att spela tillsammans med 

andra personer vilket sker i ensemble. Ensemble är ett ämne som är väldigt brett och kan 

utformas olika enligt den läroplan som finns idag. Samtidigt så tror jag att det finns ett 

mönster som gör att många ensemblelektioner på gymnasiet idag ser ganska lika ut. Det 

spelas pop/rock musik, det vill säga musik från den västerländska musiktraditionen, trots 

att det ska finnas utrymme enligt läroplanen för andra stilarter, genrer och musik från 

andra kulturer. Om det nu är så som jag nyss skrev, vad är det som hindrar detta? Kanske 

finns det ändå gymnasieskolor där det finns plats för musik från andra kulturer och tider. 

På vissa skolor kanske detta faktiskt genomförs på ensemblelektioner i större mån. I vilket 

fall så är det en intressant att gräva sig ner i detta ämne.   

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att ta reda mer på hur lärare på musikgymnasium arbetar i 

kurserna Ensemble 1 och Ensemble 2. Först och främst hur lärare får in genrer från olika 

kulturer, stilarter och tider i undervisningen. Dessutom hur lärare planerar lektioner och 

hur mycket inflytande elever har i låtvalen.  

 

• Hur arbetar musiklärare på gymnasiet för att få in genrer från olika tider och 

kulturer i sin ensembleundervisning?  

• Hur mycket inflytande anser lärare att elever har över repertoarval i Ensemble 1 

och 2?  

 

1.2 Bakgrund  

 

I bakgrund så tas vissa begrepp upp som är relevanta för att förstå studien så som 

definition av begreppen populärmusik, konstmusik, folkmusik samt förklarning av 

begreppen stil, stilarter, kultur och genrer.  
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1.2.1 Populärmusik, konstmusik, folkmusik, afroamerikansk musik 

 

Lillestam (2009) skriver att populärmusik växte fram i början av 1900-talets sekelskifte 

och inom den framstår olika genrer och stilar som svarar för en kommersiell marknad. 

Populärmusik skiljer sig från konstmusik och skulle kunna ses som en motsats till detta, 

fram för allt för att populärmusik från början skapades för att det skulle tjänas pengar på 

den enligt Lillestam. Här syftar han på till exempel schlagermusik som ingår i 

populärmusiken. Populärmusik får dock inte förväxlas med populär musik”. I början 

definierades populärmusik som lätt musik eller underhållningsmusik. Det definierades 

också som enkel, ytlig och publikfriande. Konstmusik eller klassisk musik som utryck 

kommer från 17-1800-talens musikdebatter och betyder något som är kulturellt värdefullt, 

menar Lillestam. Klassisk betyder att det är något som är perfekt eller fulländat. I motsats 

till populärmusik så definierades konstmusik tidigt till konstnärlig, djup, originell och 

personlig. Om konstmusik och populärmusik ska förklaras i motsättning mot varandra 

Enligt Lillestam så kan konstmusik/klassisk musik förklaras som kammarmusik, opera, 

symfonisk musik eller kyrkomusik. Det förknippas med arenor som konsert/operahus, 

kyrkor. populärmusik däremot förklaras med jazz, rock, schlager och visor. Vidare menar 

Lilliestam att detta har börjat att suddas ut då svenska symfoniorkestrar spelar till exempel 

låtar av ABBA. Det är inte heller lika tydligt idag att de kulturellt ledande skiktens 

personer föredrar och prioriterar just konstmusik framför populärmusik (Lilliestam, 2009, 

s.25-26).   

 

Enligt Lilliestam så är folkmusik, till skillnad från populärmusik och konstmusik, 

förknippat med gehörsbaserad musik som ständigt är i förändring. Det är också förknippat 

med muntlig tradition och anonyma kompositörer. Folkmusik skulle kunna tolkas som 

den breda massans musik och skulle i dagens samhälle då betyda att det är någon slags 

bred musik som till exempel rock/pop eller dansband. Lilliestam menar att det är 

rimligare att se folkmusiken som musiken som det svenska bondesamhället spelade och 

dansade till. Begreppet folkmusik myntades i slutet av 1700-talet då vissa människor 

började inse att den nya samhällsutvecklingen började utplåna den gamla musikkulturen. 

De som samlade in denna folkkultur som bestod av sagor, visor, danser, melodier var 

utbildade akademiska män från Europas storstäder som tillhörde en liten del av samhället 

(Lilliestam, 2009, s.25).  
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Afroamerikansk musik är enligt Edström (2018) en musikform som uppstod i Amerika 

samt Västindien då afrikaner fördes till dessa länder som slavar och deras musik 

beblandas med den lokala musiktraditionen. Många olika stilar har utvecklats inom den 

afroamerikanska musik beroende på till exempel religiösa eller kulturella förutsättningar. 

På 1910-talet blev blues populärt och spred sig över världen och så småningom också 

jazz. Den afroamerikanska musiken ligger till grund för nästan all populärmusik då dess 

stildrag går att finna nästan överallt (Edström, u.å).    

 

1.2.2 Stilart, stil, kultur, genre 

 

Enligt Nationalencyklopedin så är begreppet stilart ungefär samma som genrer inom 

litteraturvetenskapen. Det finns tre stilarter hög, låg och neutral. Där den höga stilen 

brukar tolkas som innehåll i dokument från myndigheter. Låg stilart brukar tolkas som 

det vardagliga språket och den neutrala som språket i tidningar och faktaböcker (Stilart, 

u.å). 

 

I Nationalencyklopedin står begreppet stil i stället, beskrivet av Cassier och Sandström 

(u.å), som en hållning inom musik, också inom bland annat litteratur, arkitektur och konst. 

Stil beskrivs som något som skulle kunna känneteckna en viss tid, till exempel barock, 

eller en genre, så som en ballad. Det kan också vara en gruppering som Halmstadgruppen. 

En stil kan ses som ett val en konstnär gör när den vill presentera ett verk för att ge en 

förväntad effekt. Cassier och Sandström anser att ”Stil kan sägas stå för ett intryck som 

uppstår av det sätt på vilket ett visst innehåll uttrycks eller en form gestaltas” (u.å). En 

konstnärs karakteristiska kombination av drag bildar en individuell stil (Cassier & 

Sandström, u.å). Stil är med andra ord det som kännetecknar en viss konstnärs sätt att  

utrycka sig. Borgström Källén (2014) menar att betydelsen av begreppen stil och genre 

skiljer sig markant. Genre är ett övergripande begrepp och musikstil är en 

undergruppering. Musikstil förklaras genom att se utöver hur musiken faktiskt låter och 

se till de sociala koder som omfattar musiken. Detta kan vara hur ett visst utseende, till 

exempel klädstil, eller språk kopplas till genren. Pop/rock skulle då kunna ses som en 

genre medan reggae, metal eller singer/songwriter ses som musikstilar (Borgström 

Källén, 2014, s.69-70).          

 

”Kultur” beskrivs av Järv, Eriksson och Ek som bearbetning, odling eller bildning. Kant 

menade att kultur var ”något högre än vad naturen kan själv kan åstadkomma”. Vidare 
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skrivs det av Eriksson, Järv och Ek att en begränsning inom begreppet kultur är fin- och 

fulkultur där till exempel vissa uppfattar att blåsinstrumentet oboe skulle vara kultur men 

inte dragspel (Järv, Eriksson & Ek, u.å). 

 

”Genre” beskrivs i Nationalencyklopedin som en sorts konstnärlig framställning med 

något som är igenkännligt så som gemensamma stildrag (Aghed, Swahn, Hallberg & 

Sandström, u.å). Chanan (2000) skriver att alla verk kan kopplas till en viss genre eller 

att ett verk kombineras av två redan existerande genrer. Vissa typer av ideologiska värden 

och reaktioner är en förutsättning för en genre. En genre säkrar också en viss sorts publik 

(Chanan, 2000). Borgström Källén (2014) menar att en förutsättning för att en genre ska 

bli en genre är att stora verk så kallade ”mästerverk” växer fram som presenterar genren 

genom dessa modeller och exempel. Vidare skriver hon att en genrer är i ständig 

förändring och att den inte kan fastställs eller för alltid vara definierad. En genre kan inte 

beskrivas utan referens till en annan genre. Med andra ord kan en genre inte bara vara 

helt unik utan styrs av de som verkar inom genren (Borgström Källén, 2014 s.68-69).  

 

1.3 Läroplanen Lgy 11  

 

Musik som ämne betonas i Lgy11 som något som finns i alla kulturer och berör alla på 

olika sätt. I ämnets syfte står det att eleverna ska utveckla kunskaper i musik både 

solistiskt och i ensemble. Eleverna ska lära sig att kommunicera med publik de ska också 

kommunicera med sina medmusiker. Genom sitt musicerande ska eleverna lära sig att 

reflektera över inte bara sin egna gestaltning utan också andras gestaltningar. Detta för 

att kunna öka sitt egna konstnärliga skapande. Undervisningen i musik ska bidra till ett 

rikt kulturliv i samhället. Genom att spela tillsammans med andra skapar eleverna 

samarbetsförmåga och ansvarstagande för att arbeta i grupp. Dessutom ska eleverna utöva 

och studera musik från olika tider, kulturer och stilarter vilket ska ge eleverna 

genrebreddning (Skolverket, 2011, s.1-2). 

 

1.3.1 Ensemble 1  

 

I kursen Ensemble 1 betonas i det centrala innehållet att undervisningen ska behandla 

bland annat: Grundläggande ensemblemusicerande och repertoarkännedom. Musicerande 

i gehörsbaserad och noterad musik. Konstnärlighet och genrer i olika tider och kulturer. 
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Stildrag och kännetecken. Grundläggande musikalisk gestaltning och kommunikation vid 

framträdande inför publik och i samarbete med andra (Skolverket 2011 s.6). 

 

1.3.2 Ensemble 2  

 

I kursen Ensemble 2 så betonas i det centrala innehållet att undervisningen bland annat 

ska behandla: Instrumentalt eller vokalt ensemblemusicerande i gehörsbaserad eller 

noterad musik i en eller flera valda genrer. Personligt, konstnärligt och musikaliskt 

uttryck. Fördjupad kunskap om stildrag och repertoar inom valda ensembleformer och 

genrer. Fördjupad musikalisk värdering, tolkning och gestaltning samt kommunikation 

vid framträdande inför publik i samarbete med andra (Skolverket, 2011, s.8). 
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2 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning. Den tidigare forskningen handlar om vad 

lärare väljer för material att använda i klassrummet. Det berör också vad elever lyssnar 

på för musik och hur det påverkar vad eleverna väljer för lektionsmaterial. Den 

forskning som presenteras är främst gjord i Sverige då denna studie fokuserar på 

svenska gymnasieskolan. Detta gör att den forskningen är mest relevant för denna 

studien.   

 

2.1 Musiken i klassrummet  

 

I Zimmerman Nilssons (2009) avhandling beskrivs det att lärare anpassar sin 

undervisning till det läraren behärskar och det läraren känner sig bekväm med att spela. 

Läraren anpassar följaktligen undervisningen till det den själv anser vara av vikt. I 

Zimmerman Nilssons studie svarar också lärarna utifrån vad de själva tycker och anser. 

Detta beror således på att deras identitetsuppfattning styr svaren. Det går alltså att se en 

snedfördelning av lektionsmaterial i klassrummen (Zimmerman Nilsson, 2009, s.146-

147).  

 

Asp skriver i sin avhandling att i en studie som genomförts i Norge så visade det sig att 

vid ett skifte av läroplan jämfördes det hur lärare förändrar sitt undervisningsmaterial och 

hur de förhåller sig till den nya läroplanen i jämförelse med den gamla. Det visade att det 

inte främst är läroplanen som styr undervisningens innehåll utan hur musiklärare emellan 

samtalar om vad som ska ingå i undervisningen och planerar lektionerna efter det. 

Följaktligen så förhåller sig inte musiklärare till läroplanen utan utgår mer från personliga 

uppfattningar om vilken musik som ska spelas och ligga som grund för undervisningen 

(Asp, 2015, s.25). Asp skriver också att vid en studie i Florida visade det sig att de skolor 

som inte erbjuder jazz inte heller i samma utsträckning har lärare som fått utbildning i 

jazz. De lärare som fick spela mycket jazz på lärarutbildningen spelade i högre grad jazz 

med eleverna. Vid improvisationsensemble så visar det sig att trots att det ska vara just 

improvisation som ligger i fokus och inte någon viss genre så lutar musiken som spelas 

under improvisationsensemblen åt jazz (Borgström Källén, 2014, s.201-202).     

 

Asp (2015) skriver vidare i sin avhandling att musikutbildningen i Sverige har sett olika 

ut under åren de funnits. Till exempel i grundskolan skolas elever idag i pop och 
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rockkultur, dess artister och band behandlas och läses om precis som det gjordes om den 

europeiska konstmusikens kompositörer förr (Asp, 2015, s.24). Detta förändrades när 

SÄMUS-utbildningen infördes för blivande lärare 1971(Thorsén, 1974, s.5). Det blev helt 

nytt fokus på musiken där musikalisk bredd infördes, dessutom också mer inriktat på 

pedagogik och metodik (Asp, 2015, s.24). 

 

2.2 Elevernas musiksmak   

 

Borgström Källén (2014) skriver i  sin avhandling att när hon undersökt 

improvisationsensemble så stödjer det den forskning som finns angående könskodning i 

instrumentfördelning. Hon såg att fler flickor spelar instrument som härleds till den 

västerländska konst- och folkmusiken, som violin, medan pojkar spelar el-gitarr och 

trummor, som kopplas till pop/rock. Det Borgström Källén menar är att flickor får bredare 

preferenser i sitt musiklyssnande medan pojkar rör sig mer inom pop/rock- traditionen 

vilket även visar att pojkar är mer nischade med vad de gillar. Flickors musiklyssnande 

är mer genreöverskridande medan pojkar i högre grad inte är lika förtrogna med så många 

genrer och musikstilar (Borgström Källén, 2014, s.214). 

 

Scheid (2009) skriver i sin studie att vissa av de elever han intervjuat tycker att vissa 

lärare är för mycket inriktade på jazz och styr musiken mer och mer åt det hållet. Det 

uppfattas i alla fall som en prioriterad genre där jazzen favoriseras. Några elever tycker 

det är positivt att de får improvisera mycket medan andra elever tycker det begränsar 

deras frihet att utvecklas i den musikinriktning de vill (Scheid, 2009, s.96). Vidare skriver 

Scheid att eleverna han intervjuar uppger att de breddar sina musikgenrer och artister på 

gymnasiet. Flera elever uppger att de inte längre kan vara lika snäva i sitt musiklyssnande 

då de behöver fler referensramar i sitt musicerande att förhålla sig till. Många upptäcker 

till exempel jazz på estetiska programmet på gymnasiet (Scheid, 2009, s.123). När 

eleverna ska tala om olika genrer i studien så pratar de väldigt lite om klassisk musik. 

Endast flickorna som spelar piano och flöjt relaterar dessa instrument till klassisk musik. 

Klassisk musik ses som notbunden och jazz som motsatsen, det vill säga fri. Klassiska 

kompositörer ses som kopior på varandra medan varje jazzartist är unik. Även en skillnad 

skulle kunna vara enlig eleverna att jazz kopplas till nattklubbar och klassisk musik till 

kungar och drottningar. Enligt Scheid så är dessa föreställningar vanliga bland eleverna 

han intervjuat.  
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Scheid (2009) skriver i sin studie att i skolan finner elever ämnet musik som en frizon där 

de kan utveckla sina egen musikaliska referenser och identitetsprövande med uppmuntran 

från lärare. Till skillnad från förr i tiden då skolorna var tvungna att ägna tid åt elevernas 

musik, så har det idag vänt och skolor uppmuntrar elever att integrera sin egen musik. 

(Scheid, 2009, s.177 ). 

 

2.3 Elevinflytande  

 

Scheid (2009) skriver att elever utrycker att de kan påverka lektionsinnehållet på 

musiklektionerna på ett helt annat sätt än i andra ämnen. De tar med sig musik från sin 

fritid till skolan. Denna ganska unika miljö där skolan och fritid flyter samman kritiseras 

ibland då den anses ha svag klassifikation. Detta för att ämnet musik har mindre hierarkisk 

struktur än andra ämnen. Forskning om ungdomskulturer visar att elever berikas mycket 

av att deras musik integreras i undervisningen. När elever tar med sig musik till skolan 

blir skolan en öppen plattform för diskussion då populärmusik ofta reflekterar det som 

behandlas i media (Scheid, 2009, s.164-165). Scheid menar att elever inte begränsar sig 

inom genrer inom populärmusiken. Elever vill inte välja sida inom musiken då detta 

begränsar eleverna till att bli bredare i sitt musikutövande. Eleverna verkar vilja bli sedda 

som breda musiker av sina kompisar och inte få en etikett på sig. Eleverna vill spela 

mycket och med många olika människor och för att få det så måste eleverna bli breda i 

sitt musicerande istället för att bli specialiserade inom en viss musikstil (Scheid, 2009, 

s.154-155). 

3 Teoretiska utgångspunkter 
 

Det materialet som samlas in till studien ska tolkas genom en teori och denna teori är 

hermeneutik. I detta kapitlet kommer en förklarning av vad hermeneutik är.  

 

3.1 Hermeneutik  

 

Hermeneutik kommer från det grekiska ordet ”hermeios”  och betyder ungefär ”tolkning” 

eller ”att tolka”. På 1500-talet blev hermeneutik utvecklat till att bli en tolkningsregel som 

betyder att det blev en ny metod att tolka saker på. Hermeneutik används främst inom 

humanvetenskapen. De som verkar inom denna vetenskap vill inte förklara utan förstå 

och tolka (Ödman, 2017, s.12). Hyldgaard (2008) menar att människan som varelse har 

ur ett historiskt perspektiv inte existerat särskilt länge. Varje människa har olika uttryck i 

kroppen i form av viljor, känslor och dispositioner som kan förstås och tolkas. Det kan 

liknas vid att det inte är någon idé att fråga varför människor får livshotande sjukdomar 

eller varför vissa människor blir drabbade av naturkatastrofer så som orkaner eller 

jordbävningar. Dessa katastrofer är inte något straff från någon gud som vill dessa 
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människor illa, det är inte heller så att en tsunami i sig har några intentioner som måste 

tolkas det är därför meningslöst att fråga vad meningen är, däremot så kan katastroferna 

förklaras på ett vetenskapligt sätt (Hyldgaard, 2008, s.32). Det går på ett enkelt vis 

förklara varför ett bi lämnar sitt samhälle och varför så många svenskar utvandrade till 

Amerika i slutet av 1800-talet. Det är precis som att myran lämnar sin stack för att bilda 

en ny på grund av försörjningsmöjligheter så flyttade svenska människor med familjer till 

Amerika för att få bättre försörjningsmöjligheter. Vi kan dock inte förstå eller ta reda på 

hur myran upplever situationen vi kan inte heller fråga myran hur eller varför den gör 

som den gör. De som däremot läst utvandraromanerna av Vilhelm Moberg får en djupare 

insyn och förståelse för hur människor kände och motiverade sig själva att emigrera till 

en helt ny världsdel och land. Vi kan förstå andra människor på grund av att vi själva är 

människor. Att förklara den franska revolutionen ur endast ett politiskt perspektiv är 

ganska lätt. Genom att beskriva folks känslor som vrede och indignation finns det en 

rikare förståelse för situationen att plocka fram. Grunden för hermeneutik är förståelse. 

Hermeneutik är dock inte helt problemfri och den kritik som riktas mot hermeneutik kan 

vara stor. Till exempel om någon ska likställa eller hitta en gemensam faktor två religioner 

emellan och den personen utgår från den religionen hen växt upp med och dess 

upplevelser, känslor och minnen. Då kommer frågan, har hen tolkat rätt eller ens talat 

sanning. Det går inte att kontrollera detta, det går inte att säga om någons upplevelser är 

rätt eller fel. Den kritik som riktas här är framförallt från de som använder positivism som 

teori där en absolut sanning kommer fram baserat på fakta från hårddata. I en 

mordutredning skulle i så fall hårddata kunna vara ett mordvapen, en död kropp eller 

platsen där mordet skedde. För att förklara de människor som var vittnen eller de 

misstänktas motiv så måste den så kallade mjukdata analyseras hermeneutiskt. Det kan 

naturligtvis feltolkas, vilket många rättegångar visar. Det finns dock en kritik mot 

positivismen vilket är baserat på om absoluta sanningar verkligen finns. Ett erkännande 

av en person, fingertryck och ett mordvapen visar i många fall att en sanning finns 

(Thurén 2002 s.45-48). Med andra ord kompletterar hermeneutik och positivism 

varandra. Hermeneutik uppvisar förståelse och ger en mer nyanserad bild (Thurén, 2002, 

s.50) 
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4 Metod 

I detta kapitel presenteras vilken metod som ligger till grund för studiens genomförande. 

Här motiveras även etiska frågor, genomförande och hur all data har bearbetats.   

 

4.1 Metodval 

 

I denna studie används en kvalitativ ansats för att samla in det empiriska materialet vilket 

ligger till grund för att svara på forskningsfrågorna. En kvalitativ metod passar då jag valt 

att intervjua personer vilka besitter på den information som ligger till grund för att 

genomföra denna studie.  

 

För att få till en forskningsdesign så har jag reflekterat bland annat över dessa punkter: 

Vilka urval av empiriska objekt ska göras. Vilka etiska frågor som uppkommer och hur 

hanteras de på bäst sätt. Hur ska det empiriska materialet bearbetas och hur görs projektet 

trovärdigt (Ahrne & Svensson, 2015, s.19).  

 

Ordet kvalitativa metoder har växt fram som en motsats till kvantitativa metoder. Först 

på mitten av 1900-talet började den kvantitativa metoden att användas. Det finns stora 

skillnader mellan kvantitativ data och kvalitativ data. Medan kvantitativ data utgör saker 

som mäts så som antal, ålder eller differens så är kvalitativ data känslor, upplevelser eller 

yttranden. En tanke går inte att se med ögat, det är så fort någon berättar om sin tanke i 

ord som den blir hörbar. Det är inte kvantitet som är av vikt, alltså att många tycker en 

och samma sak, utan att det finns någon som tycker något annat. Det räcker att konstatera 

att en tanke existerar (Ahrne & Svensson, 2015, s.9-10).  

 

4.2 Kvalitativa intervjuer 

 

Idag är intervjuer en stor del i den samhällsvetenskapliga forskningen. Genom att fråga 

människor om hur de upplever vissa situationer och fenomen får forskare mycket idéer 

till sina arbeten. Idag är just intervjuer det vanligaste sättet att bedriva kvalitativ forskning 

både bland studenter och vanliga forskare. Genom att fråga människor som verkar inom 

någon social miljö, i detta fallet skolan, så finns det direkt kunskap om verksamheten att 

tillgå. Trots att det är en av de vanligaste metoderna för att få fram empiri till forskning 

så finns det vissa svårigheter. Förutom genomförande och transkribering så behövs det en 

klar bild av hur studien ska se ut för att frågorna inte ska fråga något som ej är relevant 



  
 

11 

för studien. Dock när väl arbetet är planerat så är intervjuer den lättaste metoden för att 

få fram data (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 34-35). Intervjuer har utvecklats 

genom 1900 talet, framförallt så blev det mycket populärt på 60- och 70-talet då det kom 

fram nya möjligheter att portabelt spela in med bra ljudkvalitet. När intervjuer växte fram 

så formades också ett par intervjuregler som fungerar bra att förhålla sig till även idag. 

Till exempel ska inte intervjuaren framhäva någon form av auktoritet eller ge moraliska 

förmaningar. Intervjuaren ska inte argumentera med den som talar. Intervjuaren ska också 

endast ställa frågor under särskilda förhållande och med det menas att hjälpa till att 

utveckla något svar om så behövs eller få personen som intervjuas att inte glömma något 

ämne som inte tagits upp eller undvikits (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 37). 

Några saker som är positivt med intervjuer är att frågorna som ställs kan anpassas till 

situationen i motsats till en enkät där frågorna är förbestämda. Det är viktigt att påpeka 

att intervjuer kanske inte alltid når så djup kunskap, däremot nyanserad och bred kunskap 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 38).  

 

4.3 Etiska frågor 

 

Det finns vissa etiska frågor som är viktiga att ta upp då det handlar om att varje människa 

som ställer upp ska kunna berätta vad som helst utan att behöva ändra sin sanning. En 

persons som intervjuas ska känna sig säker därför bör personen som intervjuar bland annat 

vara human, förstående och empatisk. Några viktiga etiska aspekter är att varje person 

som blir intervjuad är garanterad anonymitet. För att uppnå detta bör namn, plats och 

datum anonymiseras (Öberg, 2015, s.62). I denna studie har också Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer legat till grund. Framförallt de fyra forskningsetiska frågorna, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, där 

vissa huvudregler tas upp. Detta är bland annat att personen som intervjuas ska informeras 

om villkoren i projektet och att deltagandet är frivilligt och de har rätt att avbryta intervjun 

(Vetenskapsrådet, u.å). Allt material som samlats in till denna studie har genomförts på 

undersökningsdeltagarnas villkor genom samtycke. Enligt informationskravet så har de 

intervjuade fått reda på innan intervjuerna startat att de är anonyma och fått information 

om vad materialet ska användas till. De har också fått veta om att de får avbryta när de 

vill utan några konsekvenser efteråt så som påtryckningar eller hot.      

 

4.4 Genomförande och urval 
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De tre intervjuer som ligger till grund för min intervju är genomförda på lärarnas 

arbetsplatser, det vill säga skolorna de arbetar på. På grund av att jag inte endast velat ha 

lärarens perspektiv utan också hur olika skolor arbetar så har intervjuerna förlagts på tre 

olika gymnasieskolor i tre olika kommuner. Valet av skolorna är gjorda med tanke på 

närheten och har begränsats till inom Smålands gränser. För att hitta skolorna har jag 

använt en karta på internet och valt ut möjliga samhällen där gymnasieskolor kan finnas. 

Därefter har jag sökt för att se om det finns skolor som fungerar att använda i studien. 

Urvalet är alltså inte slumpvalt utan valt ur ett bekvämlighetsurval samt strategiskt. Mina 

kriterier för urval av respondenterna i intervjun var att de ska har en akademisk utbildning 

och undervisar i kursen Ensemble 1 eller Ensemble 2 på gymnasiet. Efter att jag gjort ett 

urval av tre möjliga skolor, mailade jag till det program där musikundervisningen sker 

för att få tag på möjliga lärare i ämnet. Dessa tre skolor jag skickat till har tackat ja till att 

ställa upp vid mitt första försök. Därav så är det de skolor som först svarat ja som 

medverkat. Detta kan ses som en del i urvalsprocessen. Efter att tid och datum bestämts 

så har jag tagit mig till skolorna med hjälp av kollektivtrafik eller bil. Varje intervju har 

tagit mellan 15-25 minuter att genomföra. Intervjuerna har skett i enskilda rum på 

skolorna. Värt att nämna är att två personer undervisar på estetiska programmet på 

gymnasiet och en person undervisar på musikprofil på gymnasiet. Alla tre respondenter 

undervisar under tiden som intervjun sker i kursen Ensemble 1. Jag har valt att begränsa 

intervjuerna till tre personer som för att få en lämplig mängd empiri. Om det nu skulle 

behövts fler infallsvinklar skulle jag i så fall kunnat göra fler intervjuer senare. Rennstam 

och Wästerfors skriver i Att Analysera kvalitativt material (2015) att det inte är mängden 

data i en kvalitativ studie som är det viktiga. Det som är viktigt är i stället variationen på 

intervjuerna. En intervju som bevisar att motsatsen till en annars vanlig uppfattning 

existerar räcker för att skapa ny kunskap. Detta skapar också en ordning som gör att 

material blir överskådligt (Rennstam & Wästerfors, 2015, s.222). Som Eriksson-

Zetterquist & Ahrne (2015) skriver så kan de vara bra att ange anställningstid, kön och 

ålder (s. 40). Jag har dock valt att inte ange kön då jag anser inte det spelar någon roll för 

studiens resultat. Däremot så spelar det stor roll hur länge de arbetat på skolan och ålder 

då det kan ha att göra med musikaliska referenser att göra.                

 

4.5 Bearbetning av data  

 

De genomförda intervjuerna har spelats in med hjälp av inspelningsfunktion på 

mobiltelefon. Därefter har intervjuerna förts över till dator där en funktion finns i ett 
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uppspelningsprogram, detta program kan spela upp filen i mycket långsammare hastighet. 

Programmet heter Windows media player och är ett standard program i Windows datorer. 

Denna funktion har gjort att det i stort sett fungerat att skriva ner texten i ett dokument i 

realtid samtidigt som man lyssnar på intervjun. Precis som Rennstam och Wästerfors 

(2015) skriver så måste det insamlade materialet efter transkribering reduceras. Att ha 

med allt från all intervjuer som gjorts är omöjligt då det blir för mycket material. Det går 

heller inte att välja själv det som behagar eller som en själv tycker är bäst. Alltså får inte 

materialet som tas med vinklas i en riktning som själv önskas. Reduceringen ska göras så 

att det skapas en god representation av empirin (Rennstam & Wästerfors, 2015, s.228). 

Vidare behövs materialet som samlats in argumenteras i diskussionskapitalet. Detta görs 

genom att empirin ställs mot tidigare forskning. En vanlig uppfattning enligt Rennstam 

och Wästerfors (2015) är att i studentuppsats så får inte studenten skapa egna tolkningar, 

alltså inte bidra till den redan befintliga litteraturen. Detta betyder att det är 

argumentationen som gör att uppsatsen blir akademisk inte att endast redovisa den 

(Rennstam & Wästerfors, 2015, s.231-232).   

 

För att se mönster i texten har jag utifrån mina forskningsfrågor kodat med fyra olika 

färger. Detta har gjort att det blir lättare att se när saker som sägs i intervjuerna hänger 

ihop. Utifrån dessa fyra färger så har jag sedan gjort rubriker till resultatkapitlet. De tre 

personer som har blivit intervjuade för min studie har fiktiva namn vilket även skolorna 

har. Jag har även valt könsneutrala namn på personerna då jag anser att kön inte spelar 

någon roll för studiens syfte. Jag har dock valt att ange ungefär vilken ålder de har och 

hur länge de arbetat på skolan de har anställning på när intervjun genomförs.  

 

Joni som arbetar på Hjortholmskolan som är ett koncernägt estetiskt program med 

inriktning musik. Joni är ca 40 år och har jobbat på skolan i ca 5 år.  

Alex arbetar på Bäckahallskolan som också är ett kommunalt estetiskt program med 

inriktning musik. Alex är ca 50 år och har jobbat på skolan i ca 10 år.  

Nikita som arbetar på Åsgölskolan som är en gymnasium med musiktillägg är ca 30 år 

och har arbetat på skolan i 1,5 år. 
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5 Resultat 
 

I kommande kapitel presenteras fyra kategorier: Lärarnas planering där lärarna berättar 

hur de planerar ensemblelektioner själva och med kollegor. Nästa kategori heter genrer, 

olika tider och kulturer där lärarnas ger sin syn av genrebredd under 

ensemblelektionerna. De andra två heter elevers identitet och elevers inflytande där 

lärare berättar om vad eleverna lyssnar på för musik idag och hur mycket de får 

bestämma av lektionsmaterialet.    

 

5.1 Lärarnas planering 

 

I detta avsnitt så berättar lärarna om hur de tillsammans med lärarlag eller kollegor arbetar 

med att planera ensembleblock. Vilka faktorer som spelar in så som att kursplanen ska 

följas och instrumentfördelning. Det talas också om skolledningens påverkan på 

planeringen.  

 

5.1.1 Joni 

 

Joni berättar om hur de arbetar på skolan i två lärarlag och hur de planerar och hur 

tankarna om genrer går. De planerar utifrån kursmålen där hen menar att det ska vara med 

olika genrer.     

Som det ser ut i dagsläget är vi här på skolan egentligen två lärarlag, ett är för de vanliga ämnena, 

och sen är det musiklärarna. Där har vi gjort lite olika. Vi märker, att nu har vi planerat såhär… vi 

kanske borde göra såhär… I alla fall så sitter de tillsammans och planerar egentligen i mitten av 

augusti och då sätts hela planeringen för hela året. Då tänker dem främst genremässigt som det står 

i kursmålen också, att man ska ha olika genrer. Det dem brukar ha är ett pop tema ett rock tema, jazz 

tema, soul/funk/disco tema och då är det fyra block. (Joni)     

 

Joni fortsätter med att berätta hur det i andra klass på gymnasiet tillkommer några andra 

genrer också så som blues och ett jazzblock där fokus ligger på improvisation.      

Det är ändå mer i andra klass (tvåan) eftersom det är 200 p under två år. Då kommer ett bluesblock 

och improvisationsblock. I ettan har de jazz, sen har de i tvåan jazz fast mer inriktat på 

improvisation” (Joni) 

 

5.1.2 Alex 

 

Alex berättar att på Bäckahallskolan när de planerar ensemble så utgår de först och främst 

från instrumentindelning. De kan också utgå från om till exempel några av eleverna vill 
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ha en vokalensemble. När de planerar genrer så brukar de utgå från epoker där de utgår 

från årtionden, till exempel så får någon grupp tilldelat årtiondet 60-tal och förutom spela 

musiken så får de ta reda på lite om hur musiken låter, hur de såg ut och varför det lät 

som det gjorde.  

Det fungerar så, normalläget är att vi planerar sjok för sex till nio veckor. Vi gör gruppindelning 

med de elever vi har med främst utifrån instrument så det finns ungefär så man har ensemblegrupper 

utifrån trummor bas, gitarr och keyboard, sång. Sen kanske några vill göra en vokalgrupp och då får 

de ta in extra sångare. I alla fall så det blir lite spridning på instrument. Sedan sätts det ihop och sen 

pratar vi utifrån lite olika teman kan man säga. Ibland har vi gjort genreteman där vi delat ut genre 

och vi har bestämt att ni tar den genre osv. så får läraren själv genomföra det utifrån sitt eget. Vi har 

också haft såhär populärhistoriskt tema just om du tänker på epoker där vi delat upp årtionden på 

olika grupper så har de fått välja. Några har haft 60-talet och tagit reda på lite grann om det och låtar 

och så. Hur såg de ut varför lät det som det gjorde. De har fått hitta låtar själva å spela dem (Alex) 

 

5.1.3 Nikita 

 

Nikita berättar att på hens skola så är det begränsat med lektionstimmar och dessutom vill 

ofta skolledningen ha konserter beställda från musikprofilen. Detta medför att 

lektionsmaterialet ofta väljs efter ett visst tema så som till exempel julmusik.    

På vår skola är det en musikprofil så de har bara två timmar i veckan till all musikundervisning så 

de innebär att i värsta fall har vi en timma ensembleundervisning i veckan bara och i bästa fall två 

timmar. Vi kör nå slags konsertorienterat alltså ofta så kanske vi har någonting beställt av 

skolledningen. Någon form av lucia eller julkonsert eller skolavslutning eller så och då väljer vi 

material efter någon form av beställare eller efter en situation. (Nikita) 

 

5.1.4 Sammandrag 

 

Planeringen på de tre skolorna utgår från lite olika saker. På Jonis skola så utgår de främst 

från att det ska spelas olika sorts musik, också musik från olika tider. Medan på Alex’s 

skola så utgår de först och främst från hur instrumentfördelningen ser ut. De båda menar 

i alla fall att i kursmålen så står det att det ska vara genrebredd och det försöks att följas. 

Nikita menar till skillnad att ensemblen planeras det mesta utifrån en beställd konsert och 

att musiken måste anpassas efter en skolavslutning eller en julkonsert.   

 

 

5.2 Genrer, olika tider och kulturer 

 

I detta avsnitt så reflekterar lärare över hur mycket genrebredd det finns i ämnet ensemble. 

Lärarna reflekterar och berättar över vilka genrer, stilar och årtionden de anser det spelas 

mest av. På detta sätt göra ett försök att ringa in vad som spelas på lektionerna. Lärarna 
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från de olika skolorna försöker också svara på om de anser att kraven för centrala innehåll 

och kunskapskrav uppfylls. Med detta berättar de också vad de anser att kulturer, stilarter 

och tider, samt genre är. 

 
5.2.1 Joni 

 

Joni från Hjortholmskolan börjar att berätta om hur de jobbar på skolan och hur det blir 

problem med att föra in andra stilar än det som kallas afrokulturen.  

Jag tycker det är jättebra faktiskt. Det är klart i det som ibland kallas afrokulturen - jazz, pop, rock, 

blues. Ibland kanske man tänker att man ska få in klassiska sidor och det är väldigt, väldigt svårt när 

man har elgitarr, trummor. Då skulle man behöva ha olika slagverk och marimba och det har vi inte. 

(Joni) 

 

Däremot så menar Joni att eleverna får stor genrebredd i tillvalskurser där de kan spela 

just andra instrument som inte direkt är förknippade med afrokulturen.  

Vi har pratat om att starta igång rytmik och då kommer det in lite afrikanska trummor in i det. Så 

det är lite i planering. Annars har eleverna tillval på 200 poäng så att vi kan erbjuda dragspel fiol 

tvärflöjt om det skulle vara någon som vill. (Joni)  

 

Joni menar att ingen genre är favoriserad eller spelas mest under ensemblelektionerna 

men att det är mest pop/rock baserat. När eleverna själva väljer så blir det mycket musik 

från 70-, 80- och 90-talet. Samtidigt säger Joni att lärarna påverkar elevernas musikval.     

Det spelas inget mest det är så det blir blandat liksom. Sen är eleverna pop/rock baserade så är det. 

Jag tycker ofta eleverna överraskar, kanske inte 60 tal mer 70/80-tal tycker jag mycket. Whitney 

Huston, så lite 90-tal. Det är inte så mycket Adel med Hello. Det är rätt härligt att de går längre 

tillbaka. Vi får leda in det annars hade de kanske varit svårare för dom. (Joni)  

 

På frågan om Joni anser att det finns möjlighet för elever att spela musik som inte är från 

västerländska 1900-talskulturen, alltså den så kallade afroamerikanska kulturen, så menar 

hen det till att det är upp till läraren själv att ta ansvar att för lära sig det för att sedan lära 

ut till exempel flamenco eller opera. På den nivå som elever på gymnasiet är så är det 

inga problem. Dock så menar hen att lärarna på Hjortholmskolan främst är utbildade i 

pop/rock.  

Till exempel så kan jag ha någon gitarrist som vill spela flamenco. Då får jag lyssna in mig för det 

är inte jag jättebra på så jag får ta ut och läsa på. Jag tycker ändå lärarna här på skolan är ganska 

breda. Så är det någon som vill spela arabiska eller typ snabb ska-musik så är det liksom inga 

problem för dom att ta lite planering och lära sig på den nivån som elever på gymnasiet är. Annars 

är det svårt om det ska vara riktigt. Vi har haft några som sökt på sång och vill bara ha opera och då 

har vi ingen som är operasångare eller utbildad i det. Det är utbildade i pop/rock. (Joni)      
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Joni anser att kraven för det centrala innehållet uppfylls i och med att 

ensemblelektionernas fokus ligger på 1900-talets musik och dess afroamerikanska kultur.   

Vi måste förhålla oss till det centrala innehållet ändå och det är inga problem för våra lärare. Så är 

det, det är mer åt det moderna hållet och då pratar jag hela 1900 talet. För går du längre tillbaka så 

är det opera och sånt. 1900-talet om nu det är modernt men det är jazz, blues, rock och pop. (Joni)  

 

5.2.2  Alex 

 

Alex berättar att när musik väljs till ensemblelektioner så väljer elever och lärare musik 

från olika årtionden och att fokus ligger på 1960-2000 tal men också att en stor grupp av 

eleverna vill spela moderna låtar. 

Det är så olika. 60/70 tals låtar är väldigt tacksamt att ta ifrån till att börja med. Typiska 60 tals låten 

har inte så många ackord, det gör att det är lätt att komma igång med dom. Sen finns det naturligtvis 

undantag. Sen tänker jag det blir nästan lite svårare längre fram man kommer, om man tar fram till 

00 tal då är det naturligt poplåtar som är populära idag som man kan spela naturligtvis. 70/80 tal 

kanske är det som spelas mest. Det finns en stor grupp som vill spela moderna låtar naturligtvis. 

(Alex) 

 

Vidare beskriver Alex att de duktiga eleverna som vill spela svår musik gärna spelar 

Soul/funk och jazz och att det överlag inte finns någon speciell genre som eleverna 

föredrar. Alex berättar att genre betonas mycket i styrdokumenten, fast eleverna inte 

verkar bryr sig så mycket om genrer idag.  

Idag är det lite såhär att de som är lite duktigare spelar lite mer och vill spela lite mer svåra låtar. De 

hamnar ofta mer år soul/funk med dragning åt jazz, annars är det nog inte sådär någon genre som är 

superpoppis. Känns lite som genre betonas mycket i styrdokumenten fast det känns som att för 

ungdomarna så spelar det inte så stor roll tycker jag. Det är rätt genrelöst på det viset just nu. (Alex) 

 

Vidare berättar Alex att hen själv inte heller är särskilt genrefixerad och säger att hen 

anser att det är svårt att exakt bestämma vad en genre är.   

Jag skulle vilja spela mer folkmusik till exempel och kanske lite på det viset. Sen är jag inte 

jättemycket genrefixerad. Jag tycker att det är ett problematiskt begrepp. Vi vet inte vad det är för 

genre vi sysslar med just idag, det vet vi kanske om 30 år eller så. Så jag vet inte om 30 år att vi 

kommer säga att vi höll på med det på 2018 liksom. Utan jag tror att det är bra att man vill testa 

olika sen kan man ha en egen som man tycker om. Så jag tycker det är viktigt att det finns en bredd. 

(Alex) 

 

Alex menar att det är personligen dåligt ställt med att spela musik från andra kulturer och 

håll i världen. Vidare berättar hen att det måste finnas en lärare på skolan som spelat 



  
 

18 

musik som inte kommer från den västerländska 1900-tals kulturen och att denna person 

har material till det och dessutom erfarenheten. Först då skulle det gå att se hur denna 

person arbetar med materialet för att själv bli medveten hur det fungerar.   

Alltså kulturbegreppet är lite... Det är om vi kör någon folkmusik det blir ofta inte så. Inte kanske 

kulturer. Att spela musik från olika håll av världen om det är det som menas. För min egen erfarenhet 

så är det inte så bra ställt med det. Med tider tycker jag ändå jag försöker mata in och ta lite äldre 

låtar. Det blir lite begränsat kanske. (Alex) 

 

Vidare menar Alex att om hen ska spela mer musik från andra håll i världen så måste det 

bli kollegialt lärande, då hen skulle kunna lära sig musiken av en annan lärare. 

Det är baserat på att det finns en lärare som har den erfarenheten och det materialet och har gjort det 

innan. Kanske att det går att blir mer medveten som lärare och jobbar med det då. Jag tror dock det 

är svårare. (Alex) 

 

Alex säger att det finns möjlighet till för de som vill och kan, och att på skolan har det 

förekommit klassisk ensemble med instrument som inte är trummor, elgitarr eller 

keyboard. Det finns också möjlighet att plocka in andra instrument i den vanliga 

ensemblen.  

Vi brukar använda det. Stråkstämmor och så. Ibland har de fått göra något eget, typ en klassik 

ensemble. Blockflöjt, stråk och piano eller så. Det breddar det hela i så fall just med den klassiska 

musiken om de som kan spela det får spela det. (Alex) 

 

5.2.3 Nikita 

 

Nikita menar att de är begränsade till att spela olika stilar, genrer för att de ofta planerar 

ensemblelåtar efter en efterfrågad konsert från skolledningen, till exempel en 

skolavslutning eller julkonsert. Nikita menar också att endast spela pop/rock skulle i 

längden kanske kunna vara ett problem för att uppnå målen i styrdokumenten.  

Vi har en slags bundenhet mot konserter som kanske ställer till det. Genrebredd är alltid gott fast jag 

anser det inte som ett problem nu. Efter att ha haft denna gruppen då i en och en halv termin så ser 

jag inte genrebredd som ett problem i kursen ensemble 1. Jag tror att det kan bli ett problem att bara 

spela pop/rock kanske. (Nikita) 

 

Nikita utvecklar att om det spelas även reggae och jazz så uppfylls styrdokumenten. Då 

anser Nikita att det blir får in musik från 1940 tills idag och att beroende på hur 

styrdokumenten tolkas om det ska spelas musik från till exempel 1700-talet.  
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Jag tänker mig utifrån det styrdokumentet eller den styrningen tror jag man kan komma undan med 

att spela pop/rock, reggae och jazz alltså då kan man känna att man har ryggen fri från det. Spelas 

det musik från 50-tal kanske 40. Säg 1950 till 2017/18 så visst har man olika tider i det och olika 

stilar. Det är ett och samma fack på ett sätt. Det beror på hur stort man sorterar. Skulle också gå att 

tolka in att man ska hamna tillbaka till 1700-tal och spelar musik därifrån. Det är ingen som står 

utskrivet så bredden tror jag helt klart att man får fast då ska man vara försiktig med att låta elever 

välja fritt, då måste man styra mer. Det är väldigt lätt. Det är bara att välja sydamerikansk tradition 

från en viss tid. (Nikita) 

 

Nikita fortsätter med att reflektera över musik från andra delar av världen och svensk 

folkmusik. Den största begränsningen är tid enligt hen. 

Vi spelar inget asiatisk. Jag har aldrig lätt en ensemble som spelar det. Jag har visserligen inte jobbat 

mer än ett år. Samma med svensk folktradition, det är också svårt. Eller förresten det är inte svårt. 

Det är bara att bestämma att nu ska vi göra detta en period dock så fins inte så jävla många perioder. 

Sen är det styrt att man spelar på skolavslutningen och då vill skolledningen ha Här kommer alla 

känslorna med Per Gessle. Det kan jag skita i om jag vill, fast det kan vara en erfarenhet att få en 

låt beställt och göra det bästa av det. Det är nyttigt för eleverna. (Nikita) 

 

Nikita funderar en stund och ändrar sig helt tvärt om och säger att det är ett problem att 

det inte plockas in musik från andra delar av världen i ensemble att det beror på sin egna 

bristande kompetens. 

Nu kanske du kan se en kul utveckling här i intervjun också att jag först sa att jag inte tror att det är 

ett problem, nu kanske det har växt fram i mig att vi inte spelar något från Afghanistan och Syrien. 

Det beror också på min bristande kompetents. Det är väldigt svårt att plocka upp något från 

Afghanistan. (Nikita)  

 

Nikita fortsätter och berättar om vad de fick spela på musiklärarutbildningen. Om kurser 

där de spelade världsmusik. Sedan berättar Nikita om att bristen ligger också i att det är 

svårt att spela musik med andra taktarter som inte existerar i vårt samhälle i samma 

utsträckning och därmed inte är lika vana vid.  

Vi hade på lärarutbildningen en världsmusikperiod där vi inte fick spela pop/rock och vi hade en 

jazzperiod. Jazz ser jag lugnt så det kommer alltid vara integrerat i ensemble 1. Varken på min skola 

eller på andra skolor. Det är nog inget problem att jazzen saknas. Problemet är att världsmusik och 

folkmusik saknas kanske. Jo vi hade en sån period och vi har även pratat om grafisk notation på min 

lärarutbildning vilket är lite mer atonal musik. det finns i min perm och jag har tänkt använda det på 

gymnasienivå. Min kompetens brister för vi valde inget från Afghanistan eller så. Det var ingen i 

gruppen heller som valde det. Det är så annorlunda från det vi gör. Jag tänker på taktarten och hela 

sättet att dela upp musiken och musikens form ser jag som ganska annorlunda. Det är mycket med 

udda taktarter som är väldigt svårt för oss att spela för vi är inte uppväxta på det. (Nikita) 

 

Avslutningsvis så menar Nikita att det skulle kunna gå att göra så mycket mer för en 

större genrebredd och att det blir begränsat av tid.   

Vi har mycket mer att ge än det vi kan ge. Vad det gäller genrebredd i ensemble 1. (Nikita)   
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5.2.4 Sammandrag   

 

Joni anser inte att det är något problem att få in alla genrer och att skolan uppfyller de 

krav som styrdokumenten ställer genom att spela musik från västerländska 1900-talet så 

länge det är från olika tider och genrer så som pop/rock. Hen anser att det är svårt att få 

in klassiska sidor då det krävs tillgång till instrument som inte går att få tag i på skolan. 

Joni hänvisar till tillvalskurser som instrumentkurser om eleverna vill spela något annat 

än de klassiska pop/rock instrumenten. Om några elever skulle vilja spela någon annan 

typ av musik så är alla lärare kompetenta att klara av det. Fast skolan är öppen med att 

musiken som det fokuseras på är pop, rock, blues och jazz från 1900- talet då det är det 

lärarna på skolan är utbilda i. Alex berättar att det spelas på hens skola också mest musik 

från västerländska 1900- talet alltså pop/rock och att de är mer de duktiga eleverna som 

spelar jazz. Vidare tycker Alex att det är ett problem att inte folkmusik spelas tillräckligt 

mycket och att musik från andra världsdelar kräver att det finns någon på skolan som har 

kompetensen att göra det. Denna person skulle i så fall kunna lära och visa sina kollegor 

hur det skulle gå till. Avslutningsvis så kommer Alex på att om elever kan och vill så går 

det att spela en ensemble som spelar klassisk musik. Nikita börjar med att berätta hur 

pop/rock på ensemble skulle kunna vara ett problem fast om det läggs till reggae, jazz så 

är ryggen fri. För att efter en stund vända och menar att det faktiskt är ett problem att det 

inte spelas mer musik från andra kulturer och världsdelar Problemet med att spela musik 

från fler tider, kulturer och stilar ligger både i kompetensen hos hen själv dock också i att 

det är ont om tid och block där läraren själv helt fritt får välja tema. Bristen ligger i att på 

lärarutbildningen fanns det endast en kurs där det inte är pop/rock i fokus.   

 

5.3 Elevers identitet  

 

I denna del berättar lärare hur de ser att elever utvecklas i sitt musiklyssnande och breddar 

genrerna de lyssnar på när de börjar gymnasiet. Också hur lärarna påverkar detta genom 

att introducera ny musik för eleverna. Denna del handlar också om hur eleverna inte har 

samma tydliga identitet som förr i tiden och hur elever har blivit allt mer breda i sitt 

musiklyssnande.  

 

5.3.1 Joni 
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Joni menar att elever när de börjar på skolan har ofta en viss musikstil de lyssnar på fast 

att den suddas ut ganska snabbt då många byter stil. Detta är på grund av att de får utforska 

och lyssna på mer olika genrer. Hen menar att eleverna växer med att få lyssna och spela 

olika musikgenrer.  

Det är smalare. Vissa är hårdrocksnördar och vissa är pop, hade de inte gått en estetisk utbildning 

och då hade de nog inte på samma sätt kommit in i dessa genrer och ser man också vad det föds. 

Tillexempel att många ändrar sin stil när de gått här. De har kanske aldrig fått lyssna. Dom växer 

verkligen här. (Joni) 

 

Joni menar också att de inte bara pushar elever i att lyssna och spela annan musik utan 

också andra instrument.  

Sen kommer de på sig själva. En del kanske har spelat mycket gitarr och känner att ”fan jag vill testa 

något annat”. Så då får vi uppmuntra dem att om de har talang eller flow i något annat så är det bara 

att pusha dom. (Joni) 

 

5.3.2 Alex  

 

Alex menar att det inte alls finns på samma vis så tydliga identiteter hos eleverna som det 

gjorde förr. Eleverna kanske gillar en viss genre mer fast det märks inte på samma sätt då 

eleverna är mer neutrala i sitt lyssnande.  

Att man var hårdrockare eller synthare som det fanns förr. Det finns inte det idag på det viset. Sen 

är man intresserad av hårdrock liksom fast de spelar annat också. (Alex) 

 

Elevers verkar idag lyssna på fler olika musikstilar. Eleverna är mer breda i sitt lyssnande. 

Allt är inte svart och vitt på samma sätt som Alex menar att det var förr i tiden. Joni menar 

att dessa tydliga identiteter suddas ut när de börjar estetiska programmet. Joni menar 

också att eleverna inte har fått möjlighet att lyssna på vissa genrer som de får under 

gymnasiet. Även att många börjar spela fler instrument menar Joni är en sak som ändras 

under gymnasietiden och att det är viktigt att stödja eleverna i det.  

 

5.4  Elevers inflytande 

 

I denna del berättar de intervjuade lärarna om hur mycket inflytande de låter eleverna ha 

i låtvalen på ensemblelektionerna. Elever verkar inte ha riktigt lika mycket att inflytande 

på alla skolor. De tre olika skolorna jobbar på lite olika vis dock får eleverna oftast vara 

med och välja en eller två av tre låtar per block. 
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5.4.1 Joni 

 

Läraren Joni beskriver hur det går till på Hjortholmskolan. I endast ett block under tre år 

är det till exempel helt fritt för elever att välja låtar själva. För det mesta har eleverna i 

alla fall ett låtval som de tillsammans får bestämma.  

Det är lite flytande. Så när de går i tvåan så har de ett block där dem faktiskt får välja helt själva. Så 

det är ett fritt block där de får helt eget inflytande. Sedan brukar vi göra så att om det är tre låtar de 

ska lära sig så kanske läraren har en eller två låtar och sen får eleverna själva komma med förslag 

på vilka dom vill ha. Så de får ofta välja ett låtval. Eleverna har inflytande på alla block och hur den 

processen går till i gruppen är att varje elev kommer med två förslag så får de rösta. Sen får läraren 

vara med och föra en dialog. (Joni) 

 

Vidare menar Joni att det är viktigt att lärarna väljer låtar då de vet hur konstellationen 

ser ut och hur instrumentfördelningen blir.  

Det är som sagt också viktigt att lärarna själva väljer. Lärarna vet att ”Den här låten är bra för i den 

här konstellationen finns det en som spelar saxofon och då... (Joni) 

 

Joni beskriver sedan att eleverna är med och påverkar mycket genom utvärderingar så att 

de har mycket att säga till om, inget är hugget i sten. 

Sen är det efter varje blockutvärdering med eleverna. Inget är statiskt. Så någon elev kanske säger 

att ”de här funkar inte”. Så kanske både lärare och elever säger så, det ändras hela tiden. Går tillbaka 

och revidera. (Joni) 

 

5.4.2 Alex 

 

Vidare beskriver Alex att på Bäckahallskolan så arbetar de med elevinflytande precis som 

på skolan som Joni jobbar på. Fast Alex beskriver hen ger eleverna ofta olika förslag på 

låtar från temat de spelar från då de kanske har dålig koll på artister från till exempel 60-

talet.  

Jag gör så att för att få igång ett arbete så jag haft ett par låtar som jag bestämt utifrån temat för att 

vi ska sätta igång att spela. Så då har det blivit dem låtarna sen har jag öppnat upp för att de ska välja 

låtar. Så de får välja två/tre låtar efter det temat. Det ligger också i att ge exempel på vad som är 

temat. Alltså att man visar- det här är 60-tal till exempel eller sådär. Att dom får något att välja från. 

Sen är det olika vissa lärare släpper upp mer eller mindre sådär. Så har jag gjort, gett exempel och 

öppnat upp. (Alex) 
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Alex beskriver vidare att i vissa block har de ett så pass brett tema att det öppnar upp för  

elever att själva får välja. I ett tema som svensk musik finns det så många olika stilar och 

genrer att välja på.      

Sen nästa block där det är lösare block. Till exempel på svenska och då har de fått välja låtar själva 

bara kring det temat. Så det är lite fram och tillbaka. (Alex)   

 

5.4.3 Nikita  

 

Nikitas skola drar det ännu hårdare och låter eleverna nästan helt välja själva i temat de 

arbetar i förutom att det finns vissa ramar att hålla sig inom som till exempel jullåtar.     

Så vid en julkonsert väljer vi jullåtar och jag ser helst att eleverna själva väljer material fast vi ger 

ramarna. Så vi säger att nu är det jullåtar, välj vad ni vill och så kanske jag säger något som jag 

tycker vore kul till exempel att ni kan väl välja någon pop/rock, ni behöver inte välja någon klassisk 

jullåt. Ni får välja vad ni vill… så jag kan styra lite fast de väljer. Det tycker jag är fett. (Nikita)   

 

Nikita fortsätter att utveckla hur just processen att välja låtar går till för eleverna på 

Åsgölskolan. Här kommer den demokratiska processen in och hur de som lärare på skolan 

kontrollerar att allt går rätt till. problemen som kan uppstå med att elever själva väljer fritt 

och att det samtidigt kan vara positivt.  

När eleverna väljer så har vi eventuellt ett ramverk beroende på om det är en konsert som kräver 

det. Vi har också haft helt fritt ni får välja musik och då har de fått köra det genom nån slags 

populistisk demokrati. Antingen kan de lägga fram ett fåtal förslag. Vi brukar inte lägga oss i så 

jättemycket i det. Vi brukar bara vara lite mer kontrollanter, jag och min lärarkollega då. Vi ser till 

att de ser ut att gå rätt till. Så de lägger fram förslag och så röstar de och då får de rösta på typ två 

låtar var. Då brukar jag försöka lyfta fram problem att fatta beslut på det viset. Det kan till exempel 

bli väldigt spretiga konserter. Det kan också vara jävligt spretiga konserter på ett positivt sätt att de 

är gott att det får flöda på lite. Så brukar besluten ligga. (Nikita)   

 

Nikita reflekterar vidare över problemen som kan uppstå när eleverna får bestämma och 

hur den demokratiska processen kan ställa till problem för vissa elever om det alltid ska 

gå efter den populistiska demokratin.  

När eleverna väljer så upplever jag att det har blivit mest modern pop/rockmusik. Det är många 

elever, en ganska stor klick elever som är missnöjda på det och vill spela hårdrock. Det som är 

problemet med den här populistiska demokratin att flest väljer oavsett. Därför är det viktigt tror jag 

att styra lite. Inför nästa period som vi inte behöver vara styrda mot något mål så har jag en liten 

plan att vi ska göra ensembleförslag att ska vi köra en AC/DC-ensemble, och så ska vi köra en 

reggae-ensemble och så ska vi köra en pop/rock-ensemble så får de göra ett första och ett andraval 

i det. Så just nu har jag märkt att de är många som bara fan va gott det hade varit att lira AC/DC och 

då är det klart vi ska göra det. (Nikita) 

 



  
 

24 

Nikita menar att det kan bli en bekvämlighetsgrej att låta eleverna välja för mycket. Då 

det kan bli en konflikt och att varje låt måste säljas in med fjäsk trots att eleverna kanske 

lär sig mer. Nikita menar också att det är viktigt att eleverna har kul och att det lär sig så 

länge de har kul. Detta blir en alltså en motsättning.   

Så tänker jag att eleverna ska få styra mycket till jag känner att de måste utmanas någonstans. Då 

får man skita i vad de tycker, nu ska ni spela Donna Lee. Det kan bli en bekvämlighets grej att låta 

eleverna välja. De är bekvämt för mig som lärare, jag slipper fjäska och jag slipper tänka för jag vill 

att dem ska ha kul. Jag vill att dem ska utvecklas fast om de inte vill eller inte har kul så kommer 

dem nog inte göra det så mycket generellt sätt. Så då är det väldigt mycket att nu när de valt denna 

låten, Am, C, F, G så brukar jag planka den och det brukar gå rätt lätt och så får de sina papper och 

så kör vi. Det kanske är mer obekvämt om jag skulle introducera dem för nått svår lyssnat som dem 

kanske kan utvecklas mer utav. Det försöker jag göra naturligtvis fast jag har bara inte hunnit. 

(Nikita)   

 

5.4.4 Sammandrag 

 

Det detta säger om elevinflytande är att på alla tre skolor så får elever lov att välja låtar i 

viss mån, oftast inom den ram som temat handlar om, det kan teman så som jullåtar eller 

svenska låtar. Som Nikita beskriver kan röstningen som alla dessa tre skolor har göra att 

vissa låtar och stilar alltid blir nedröstade. Precis som de elever som vill spela 

hårdrockslåtar och får vika sig för demokratin. Joni däremot pekar på vikten av att vara 

med och bestämma i låtvalen då läraren ofta har koll på vilken låt som passar just en viss 

konstellation vissa ensemblegrupper har speciella kombinationer av instrument. Förutom 

i ett block som är helt öppet och fritt för eleverna att själva välja. Även på Alex skola 

arbetar de med vissa teman som är så pass breda att nästan vad som helst går in. Det kan 

vara ett tema så som musik på svenska. Nikita menar på att det är viktigt att eleverna ska 

ha kul och att de antagligen inte kommer utvecklas om de får spela något utvecklande 

som de inte tycker är roligt.   

 

5.5 Sammanfattning  

 

Det som resultatet visar är att planeringen på skolorna utgår från olika genrer och teman 

till exempel kan ett sånt tema vara svensk musik eller soul/funk. Skolorna planerar utifrån 

kursmålen där de menar att genrebredd ska följas. Nikita som arbetar med musiktillägg 

menar att de får planera mycket utifrån vad skolledningen beställer för konserter. Dessa 

konserter kan vara julkonsert, lucia eller sommaravslutning.  
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Det som läraren säger de fokuserar mest på afroamerikansk musik som pop/rock, jazz och 

blues. Det kan bli svårt att få in viss sorts musik i ensemble då det kräver vissa speciella 

instrument. Det kan vara ett problem att det inte spelas någon folkmusik eller musik från 

andra kulturer menar lärarna. Bristen ligger att kunskapen inte finns hos lärarna och att 

just detta har det inte fokuseras på under deras lärarutbildning. En annan anledning skulle 

kunna vara att det helt enkelt inte finns tid till andra musikstilar.  

 

Elever idag verkar enligt lärarna i studien vara breda i sitt lyssnande. Detta menar till 

exempel Alex att det var förr i tiden, lite mer svart och vitt. Eleverna verkar inte bry sig 

så mycket om genrer idag. Elever får i alla block vara med och bestämma minst en låt. 

Denna röstningen gör att vissa musikstilar så som hårdrock alltid blir nedröstade menar 

Nikita. 
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6 Diskussion 

I diskussionen kopplas forskningsfrågorna i denna studie ihop med resultatet och den 

tidigare forskningen. Forskningsfrågorna i denna studie är: Hur arbetar musiklärare på 

gymnasiet för att få in genrer från olika tider och kulturer i sin ensembleundervisning? 

Hur mycket inflytande anser lärare att elever har över repertoarval i Ensemble 1 och 2? 

Detta kapitel presenterar de svar som kommit fram vid frågeställningen. Diskussionen 

delas upp i fyra kategorier: Hur lärare planerar och väljer material, genrebredd i 

klassrummet och elevers identitet. 

 

6.1 Hur lärare planerar och väljer material  

 

I resultatkapitlet så beskrivs att när lärare planerar lektioner så utgår de från olika synsätt 

på olika skolor. På en skola så arbetar musiklärare i ett lärarlag som sitter ner och planerar 

för hela året vid terminsstart. När de planerar så tänker de i banorna att det ska vara 

genrebredd. På en annan skola så planerar de i kortare sjok, bara några veckor framöver. 

De utgår också från att tänka i årtionden och på så vis fånga upp olika genrer, stilar och 

tider precis som det stå i de centrala innehållen i kursen ensemble 1 (Skolverket, 2011, 

s.6). En skolas ensemblelektioner styrs av att skolledningen beställer konserter i form av 

lucia, julkonsert eller skolavslutning. Denna skola är dock en musikprofil så just 

musikdelen har inte lika mycket makt att bestämma själva i själva utformningen av 

konserter, de kan dock välja lektionsmaterial själva och det riktas då mot pop/rock precis 

som Asp (2015) menar att dagens undervisning pekar på (Asp, 2015, s.24). 

 

6.2 Genrebredd i klassrummet 

 

Alla tre lärare menar att det är svårt att få in musik från andra kulturer och håll i världen 

än den vi själva lever i. Alla tre lärare utrycker att bristen ligger hos deras egna bristande 

kunskap inom ämnet. Först och främst som Joni menar är lärare idag utbildade i pop/rock 

fast menar också att det är upp till läraren själv att ta ansvar att lära sig det på en 

grundnivå, ska det däremot göras på riktigt blir det svårare. Alex menar också att bristen 

ligger hos lärarna och om det ska genomföras att integrera fler kulturer från andra håll i 

världen så måste det ske genom kollegialt lärande. Då förutsätts att någon på skolan också 

har denna kunskap och kan lära ut den till kollegor. Precis som Asp (2015) skriver så kan 

detta börjat förändrats i och med att musikutbildningen ändrades i Sverige (Asp, 2015, 
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s.24). SÄMUS-utbildningen ifördes för blivande lärare 1971 och fler genrer infördes i 

utbildningen (Thorsén, 1974, s.5). Enligt Asp (2015) skolas elever redan från 

grundskolans tidiga år i pop/rock musik. Skolan behandlar dess artister och band likt de 

europeiska konstmusikens kompositörer gjordes förr. Vidare skriver också Asp (2015) att 

lärare som utbildats i jazz på lärarutbildningen i mycket högre grad utbildar och lär ut 

jazz till elever (s.25). Detta skulle i så fall kunna stämma in på varför knappt någon musik 

från annat än den afroamerikanska traditionen lärs ut i ensemble. Det finns bristande 

kunskap hos lärarna. Enligt Nikita så fanns det endast en kurs på musiklärarutbildningen 

som inte fokuserade på afroamerikansk musik. Med andra ord är det kanske så att det 

lärarutbildningen har som undervisningsinnehåll också reflekteras på lektionsinnerhållet. 

Zimmerman Nilsson (2009) skriver också att lärarna anpassar lektionsmaterialet efter vad 

lärarna har kunskap i och känner sig bekväma med att spela och lära ut. Zimmermann 

Nilsson menar att den snedfördelning av lektionsmaterial som uppstår beror också på att 

lärare väljer material som de själva tycker om (Zimmerman Nilsson, 2009, s.146).  Det 

är inget som framkommit i denna studie som tyder på att det skulle vara på det viset hos 

de intervjuade lärarna. Vilka instrument som finns att tillgå i lektionssalen och på 

skolorna har också betydelse. Joni menar att för att spela klassisk musik så behövs det 

andra instrument och inte bara gitarr, bas, keyboard och trummor, de vanliga pop/rock 

instrumenten. Alex däremot menar att det finns möjlighet för elever att spela klassisk 

ensemble, alltså inte musik med de vanliga pop/rock instrumenten, om eleverna vill och 

kan. Att eleverna spelar klassisk ensemble förutsätter att eleverna redan har god 

förkunskap i dessa instrument.   

 

6.3 Elevers inflytande 

 

Lärarna i denna studien ger elever olika mycket inflytande. Det är mycket som påverkar 

att detta ser lite olika ut på skolorna, allt från skolledningens påverkan på konserter till 

att lärarna väljer låtar anpassade efter ensemblegruppens konstellation. Överlag har 

eleverna alltid lite möjlighet att påverka undervisningen, från att de tillsammans får välja 

minst en låt per ensembleblock till att vara med och påverka genrer eller arbetssätt genom 

att delta i utvärderingar. Ska det till exempel spelas musik från 60-talet så får som Alex 

säger eleverna komma med förslag på låtar och artister. Är temat svensk musik så är det 

så pass brett att eleverna helt fritt kan välja. Även Nikita låter eleverna oftast välja helt 

fritt fast hjälper till och styr lite. Nikita problematiserar också den demokratiska process 

som tillkommer när elever ska komma överens om låtar då vissa genrer och elever blir 
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nästan alltid nerröstade om de vill spela till exempel hårdrock. När eleverna själva får 

bestämma så blir det enligt Nikita oftast modern pop/rockmusik. Alex säger också att 

eleverna främst väljer modern musik när de får välja låtar. Överlag menar hen dock att 

eleverna är neutrala i sina låtval. Scheid (2009) menar att denna situations är unik inom 

skolan, att elever ta med sig sin fritid till skolan och att den kritiseras ibland för att ha 

svag klassifikation. Det visar sig också enligt Scheid att elever berikas av att deras musik 

integreras i skolans ämnen (Scheid, 2009, s.164-165). Alex menar att de riktigt duktiga 

och ambitiösa eleverna vill spela jazz och soul/funk. Scheid menar att vissa elever gillar 

jazz för att de får improvisera mycket. Medan vissa elever ser jazzen som favoriserad av 

lärare och att detta begränsar eleverna att utvecklas i den musikaliska riktning de vill 

(Scheid, 2009, s.96). Nikita menar att det uppstår ett dilemma med att låta elever välja. 

Det kan bli bekvämligt av läraren då den slipper sälja in en låt till gruppen som kanske 

ingen elev har hört och att en konflikt kan uppstå fast eleverna kanske lär sig mer om 

läraren får välja musik då de vet vad eleverna behöver lära sig. Eleverna lär sig när de får 

integrera sin musik i skolan som Scheid (2009, s.164-165) sa, och väljer de låtar själva så 

väljer de låtar de tycker är kul och roliga att spela. 

 

6.4 Sammanfattning 

För att sammanfatta denna studie och att dra en slutsats av resultatet och diskussionen 

genom att svara på de två forskningsfrågor som är: Hur arbetar musiklärare på gymnasiet 

för att få in genrer från olika tider och kulturer i sin ensembleundervisning? Hur mycket 

inflytande anser lärare att elever har över repertoarval i Ensemble 1 och 2?  

 

Det resultatet pekar på är att lärare försöker få in så mycket genrebredd som möjligt, fast 

det blir för det mesta musik från den afroamerikanska traditionen. Detta är det lärarna 

själva säger de känner sig bekväma med att spela. Musik från andra kulturer och musik 

från andra tider som inte är från 1900 – talet får strykas på grund av bristande kunskap 

inom dessa kulturer och musikstilar. En anledning till detta skulle kunna vara att på 

lärarutbildningen så spelas det främst afroamerikansk musik. En annan anledning skulle 

också kunna vara brist på instrument som krävs för att spela annan musik än musik med 

de vanliga pop/rock instrumenten som gitarr, keyboard, trummor. Elevers inflytande 

varierar lite olika från skola till skola och beroende på vad det är för typ av tema. En sak 

som är gemensamt på skolorna och hos lärarna är att mint en låt får väljas av eleverna per 
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ensembleblock. Dessa väljs genom populistisk demokrati vilket leder till att vissa låtar, 

genrer alltid blir nedröstade. När elever själva får välja så blir det oftast modern musik.    

 

6.5 Metoddiskussion 

 

Intervjuerna transkriberades först efter allt material var insamlat. Detta medförde att 

samma frågor ställdes till alla intervjupersoner. När materialet transkriberades så lärde 

jag mig inte bara att känna mitt material utan också komma på uppföljningsfrågor som 

skulle vara passande. Intervjuerna blev inte särskilt långa, detta gör att fler intervjuer 

borde fungerat att göra utan att få material som blivit oöverskådligt. Intervjuerna skulle 

alternativt kunnat göras längre. Det skulle också varit intressant att intervjua fler personer 

på varje skola och inte bara endast en lärare. Lärares uppfattningar om elever och om 

ensembleämnet varierar så pass mycket troligtvis att det hade blivit stor skillnad mellan 

intervjuerna ändå. Att få elevernas perspektiv hade också varit intressant. Detta hade 

förslagsvis kunnat göras med en enkät.  

 

6.6 Förslag till fortsatt forskning 

 

Fortsatt forskning i detta ämne skulle vara dyka djupare i vad eleverna själva vill spela 

för låtar och hur ofta de anser sig själv få vara med och bestämma låtar. Om det nu är 

populistisk demokrati som styr i låtvalen och vissa elever alltid får sina låtval nedröstade 

hade det varit intressant att höra om det är vissa personer som alltid får sina låtval 

framröstade. Det hade också varit intressant och höra vad eleverna tycker det spelas för 

musik på ensemblelektionerna och om de tycker det är stor variation. Med tanke på att 

denna studien visat att elever verka bry sig mindre och mindre om just genrer så skulle 

det också vara intressant och höra om eleverna tycker och anser genrer har för betydelse.    
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Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor 

 

1. . Hur fungerar planeringen av ensembleblocken på skolan? Hur väljs olika 

teman?   

2. . Hur mycket inflytande har eleverna över låtvalet och hur går i så fall den 

processen till?  

3. . Från vilket eller vilka årtionden upplever du att den mesta musiken kommer 

från som spelas på ensemblelektionerna?     

4. . Vilka genrer skulle du säga att det spelas mest på ensemblelektionerna?    

5. . Upplever du att det borde vara mer genrebredd inom ensembleundervisningen? 

Om ja, förklara gärna varför.   

6. . Det står i ämnet musiks syfte att elever ska få genrebredd genom att utöva 

musik från olika tider, kulturer och stilarter. De ska också enligt de centrala 

innehållen i ensemble 1 behandla konstnärlighet och genrer i olika tider och 

kulturer. Upplever du att detta uppnås under elevernas skolgång på denna skola?     

7. . Vad anser du skulle kunna vara genrer i olika tider och kulturer. 

8. . Finns det möjlighet för elever att spela musik som inte kommer från den 

västerländska 1900 tals kulturen? 

 

 

 


