
C-uppsats 

”Det är väl bara att sjunga?”
En studie av hur lärare handleder vokalister i 
ensemblespel 

Författare: Amanda Carlsson
Handledare: Mats Runberg
Termin: VT15
Ämne: Musikpedagogik
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 2MUÄ4E



Abstract

Författare: Amanda Carlsson

Titel: ”Det är väl bara att sjunga?” - En studie av hur lärare handleder vokalister i 
ensemblespel 

Title in english : ”Isn't it just to sing?” - A study about how the teachers guiding the 
vocalists in ensembles

Syftet med den här studien är att på två gymnasieskolor undersöka hur ensemblelärare 

handledning av vokalister ser ut i ensemblespel. Uppsatsen bygger på observationer och

intervjuer med tre ensemblepedagoger, hur de upplever sin undervisning och hur de ser 

på instrumentet sång. 

Den här studien visar att ensemblelärares handledning av vokalister skiljer sig från deras

handledning av instrumentalister, men också att instrumentet sång skiljer sig från de 

andra på olika sätt. Som vokalist begränsas tonarten och instrumentets omfång betydligt

mer än på till exempel en gitarr eller ett piano. Den visar också på skillnader mellan 

sång och övriga instrument både i uppbyggnad och i användningssynpunkt. Ingen 

sångröst är den andra lik, det skiljer sig från individ till individ hur högt upp respektive 

långt ner det går att ta sig i de olika sångregistren. Till skillnad från andra instrument är 

sång ett instrument som ständigt bärs med och blir därför på mer än andra beroende av 

individens hälsa som sinnesstämning.

Nyckelord

Sång, ensemblespel, skillnader, tekniskt återkoppling, tonarter, roller

Tack

Ett stort tack till alla informanter för att ni tog er tid att medverka i studien och låta mig 

vara med under ert ensemblearbete. Vill också rikta att stort tack till min handledare 

Mats Runberg som kommit med goda råd och varit ett stort stöd genom hela processen. 
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1 Inledning

I det här arbetet undersöker jag hur ensemblelärares handledning av vokalister ser ut i 

och hur den skiljer sig gentemot instrumentalistens. Fram till det senaste decenniet har 

röstens funktion inom populärmusikgenrerna inte undersökts i någon större omfattning 

och därför är bristen på kunskap om sångsätten inom dessa genrer stor. Såväl 

professionella som icke-professionella har svårt att förstå sig på röstens funktion och 

vetskapen är ofta ännu mindre eller nästintill obefintlig hos deras samarbetspartner 

(Zangger Borch, 2008). Många ser på sång som ett uttrycksmedel vilket det är, men det 

kräver också tekniska färdigheter för att man ska undvika skador på stämbanden. Många

av de pedagoger och blivande pedagoger som jag har mött och arbetat med verkar sakna

vetskap om detta eller också så anser de att det inte är så centralt för undervisningen. 

Röstvård har varit en central del i de äldre läroplanerna, men begreppet har sedan tonats 

ut och bleknat över tid. Vokalist har ständigt sitt instrument med sig och det påverkas 

därför av såväl hälsa som av sinnesstämning. 

1.1 Bakgrund 

Jag har sedan jag var liten engagerat mig i musik och började sjunga i kör bara sex år 

gammal. Då hade jag också mitt första soloframträdande inför publik och det var 

solklart det roligaste jag hade gjort i mitt liv ditintills. Jag började skriva egna låtar, 

spela in mig själv på kassettband och sjunga för släkt och vänner så fort chansen gavs. 

Jag var med på alla konserter och spelningar som jag fick möjlighet till och när det var 

dags att söka till gymnasiet var det självklart att det skulle bli estetisk linje med 

inriktning musik. Under mina första tre år som musikstudent  lärde  jag mig otroligt 

mycket, men kände hela tiden att det var någonting som fattades. Till skillnad från 

majoriteten av vokalisterna på mitt gymnasieprogram sökte jag mig inte mot en 

artistkarriär, jag ville sjunga och lära mig allt om instrumentet sång och hur rösten 

fungerar. Under årskurs tre i gymnasiet fick jag en stämbandsinflammation och 

eftersom jag under flera veckor träffade en logoped och ordinerades sångförbud 

resulterade det i att jag läste på om sångens anatomi och lärde mig hur jag skulle ta hand

om min röst på bästa sätt. När jag gick vidare till att läsa på folkhögskola i två år växte 

sig intresset för sång ännu bara större och större och när jag sökte mig 

musiklärarutbildningen stod det klart för mig att det var sångpedagog jag skulle bli. 

Dessvärre har jag under hela min skoltid upplevt att sången är underprioriterad när det 

kommer till ensemblespel. Hjälpen är begränsad och ofta fick jag agera min egen lärare 

då instuderingen gjordes genom att lyssna på låten och sjunga igenom den på egen 

hand. 
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1.2 Problemformulering

Hur ser det egentligen ut i ensembleundervisningen på gymnasiet? Får 

sångare/sångerskor lika mycket hjälp på sitt instrument som till exempel gitarrister och 

basister? I Gy11 för ämnet musik står det följande: ”Undervisningen ska ge eleverna 

möjlighet att utveckla kunskaper om musikinstrumentens konstruktion och egenskaper 

samt röstens fysiologi” (Skolverket 2011 s. 1). 1 det centrala innehållet i kursen 

Ensemble 1 står det att eleverna ska lära sig om: ”Instrument, deras karaktär och 

grundläggande egenskaper” (ibid. s. 6). Ensembleundervisning ska främja elevernas 

utveckling inom samspel och kommunikation, men på de ensemblelektioner jag har 

bevittnat under min VFU-period upplever jag att instrumentet sång blir åsidosatt. 

Vanligtvis får den som ska sjunga lyssna in sig på låten i ett avskilt rum eller i 

skolkorridoren, samtidigt som övriga instrumentalister lär sig att spela låten i 

ensemblesalen. Sången kommer oftast in i bilden först när kompmusikerna har fått 

grepp om sina delar. Den som sjunger får sällan hjälp att reda ut eventuella svårigheter i

låten. Som lärare bör man lägga vikt vid alla instrument i ensembleundervisning, vare 

sig man själv i grund och botten är instrumentalist eller vokalist ska alla instrument 

prioriteras lika. 

1.3 Syfte och frågeställning

Syftet är att undersöka hur ensemblelärare handleder vokalister i ensemblespel, och hur 

instrumentet sång skiljer sig från andra instrument i ensembleundervisningen på 

gymnasiet.

1. På vilket sätt skiljer sig handledningen av vokalister från handledningen av 

instrumentalister?

2. Hur skiljer sig instrumentet sång från de andra instrumenten i ensemble? 
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2 Tidigare forskning

2.1 Egen instudering

I sin avhandling Där musik gör skillnad skriver Carina Borgström Källén relaterat till 

observationer hon gjort att sången ofta ställs vid sidan av och får bli självgående. Medan

de övriga instrumentalisterna övar på att sätta kompet på plats får vokalisterna utan 

lärarledning lära sig låten de ska sjunga. Så medan de andra instrumentalisterna går 

igenom kompet tillsammans lämnas vokalisterna till att på egen hand studera in 

materialet (Borgström, Källén, 2014 s. 129). I examensarbetet Hela världen på sina 

axlar har man kommit fram till att vokalisten befinner sig i en mångsidig och 

komplicerad position när det kommer till ensemblespel. I förhållande till övriga 

instrumentalister kan de också lätt hamna i en underordnad position (Haglund & 

Lindgren, 2013). 

2.2 Maktrelationer

När en tonart ska väljas på en ny låt kan maktrelationer uppstå mellan vokalisterna och 

instrumentalisterna. Här har det visat sig vara obekvämt för vokalisterna att hamna i 

fokus för gruppens uppmärksamhet och därför bestäms tonart i kort samråd med läraren.

Tyvärr innebär det att vokalisten oftast inte får testa låten i olika tonarter och pröva sig 

fram till vilken som känns bäst, istället får vokalisten nöja sig med lite svagt nynnande 

som utgångspunkt och sedan ge besked om tonarten fungerar (Borgström Källén, 2014 

s. 130). Under observationer som gjorts inom studien blir vokalisterna ofta uppmanade 

att ”ta i mer” och att ”sjunga ut”, men det faktum att det är tonarten som förhindrar 

vokalisten tas det ingen notis om. Det är en svår uppgift för en elev att avgöra vilken 

tonart som är bäst lämpad för hans/hennes röstomfång genom att bara lyssna på låten i 

originaltonart eller att sitta och sjunga med till den i ett avgränsande rum (ibid.). 

2.3 Röstutveckling

Flera undersökningar har visat att den huvudsakliga verksamheten i 

musikundervisningen på högstadiet är pop- och rockensemble. Ingrid Risberg skriver i 

sitt examensarbete Från färdighetsträning till vokalt uttryck att det är fantastiskt bra att 

eleverna får tillfälle att spela tillsammans men frågar sig samtidigt vilken roll sången 

har i detta sammanhang och på vilka sätt eleverna får redskap att utveckla sina 

sångröster (ibid. s. 1). Om man ser till tidigare läroplaner är röstvård ett begrepp som 

ofta uppkommer. Risberg hänvisar att det i Lgr69 står skrivet att röstvård  i möjligaste 

mån ska anpassas individuellt för att varje elev ska få utvecklas från sin nivå så långt det

är möjligt. Däremot anser hon att begreppet röstvård inte är ett lika självklart begrepp 
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när läroplanen Lgr11 införs (ibid.). Sundberg (2001) menar att det finns många som i 

början av sin sångkarriär vet alldeles för lite om hur rösten ska användas under och efter

en förkylning och kan av den anledningen orsaka röstbesvär. Förkylningar kommer och 

går och det är viktigt att eleverna och framförallt musiklärarna i gymnasiet är medvetna 

om detta. Det är inte bra att anstränga sin röst i ensembleundervisning om det finns risk 

att den kan ta skada. Vokalister som är beroende av sin röst bör känna till att röstens 

känslighet varierar från individ till individ, och att rösten klarar mer eller mindre 

ansträngning beroende på i vilket skick den är. Alkoholkonsumtion och torr luft är två 

faktorer som kan påverka. En fungerande teknik är viktig för en hållbar röstanvändning 

men lika viktigt är det att veta när rösten behöver vila (ibid. s. 233-238). Ingela Tägil 

(2013) talar i sin avhandling om en välutbildad sångare vid namn Isak Berg blev i unga 

år anklagad för att ha tröttat ut flera ungas röster. Han placerade generellt bröströsten 

väl högt upp och det bidrog till att rösten överansträngdes och skadades (ibid. s 111). 

2.4 Skillnader mellan instrumenten

Människans röstorgan är ett anatomiskt/fysiologiskt kroppsorgan och skiljer sig därför 

från övriga musikinstrument. I första hand är röstorganets uppgift att motverka de 

främmande partiklar som följer med vid mat och vätskeintag (Bladh 2002 s. 203). Att 

genom hostningar och harklingar rena strupen är en av de reaktioner vi inte kan 

kontrollera, men en harkling eller hostning skapar i normala fall ytterligare ett par nya 

och ger negativ effekt på den svaga slemhinnan (ibid. s. 204). Zangger Borch (2008) 

menar att den pedagogiska fronten i Sverige kan beskrivas som kluven där den å ena 

sidan utbildar seriösa sångare på musikhögskolorna, och å andra sidan finns det också 

en marknad inom området där pedagogik och metoder byggs på praktisk erfarenhet. 

Dessa kan ibland resultera i bristande röstanatomisk kunskap (Zangger Borch 2008 s. 

7). Enligt Bladh (2002) finns det två sätt att se på instrument. Det ena är att instrumentet

är en slags förlängning av kroppen, där kroppen blir en del av instrumentet. Denna 

musikpedagogiska idé är väl förankrad inom rytmiktraditionen där också kroppens 

egenvärde betonas som ett konstnärligt instrument. Det är bara det senare synsättet som 

är tänkbart för en vokalist, det går inte ens med den bästa viljan i världen att plocka ut 

sitt instrument, rengöra det och låta det vila tills nästa gång de ska användas (Bladh 

2002 s. 202). 
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2.5 Ensembleundervisning

Oavsett om undervisningen är förmedlingspedagogisk eller handledande är erfarenheten

lika viktigt. Den grundas på de kunskaper och metoder som erfarenhetsmässigt ansetts 

viktiga (Stålhammar, 2004 s. 42). Lärarrollen får en ”lotsande” karaktär som utmärker 

sig av hjälp, ledning och stöd, med utgångspunkt från elevernas erfarenheter (ibid). 

Genom ett samspel och utbyte av erfarenheter kan både innehållet och utformningen av 

undervisningen påverkas (Stålhammar, 2004 s. 63). I boken How popular musicans 

learn skriver dock Lucy Green att många lärare har svårt att överföra och uppdatera sin 

kunskap till de musikaliska trenderna som hela tiden förändras. De var också många 

som var rädda för att ses som kulturella inkräktare om de införde populärmusiken i 

klassrummet (Green, 2001 s. 160). Backman Bister (2014) menar att en av de faktorer 

som verkar styrande på den verksamhet som bedrivits i musikundervisningen är lärares 

syn på ämnet, samt deras pedagogiska intention. (ibid. s. 34). I sin  avhandling Spelets 

regler tar hon upp Sandbergs fyra huvudkategorier avseende vad lärare som undervisar i

musik anser att ämnets centrala och huvudsakliga syfte är (ibid).

Lärare som betonar (A) personlig och social utveckling hos eleverna, dem som lägger 

tonvikt på (B) bestående värden och ideal, dem som lägger tyngdpunkt på utveckling av (C)

musikaliska kunskaper och färdigheter samt de lärare som lägger mer vikt vid (D) 

musikalisk kommunikation och upplevelse i sin musikundervisning (Backman Bister, 2014 

s. 34). 

2.6 Utvecklingsfasen 

Gymnasieungdomar befinner sig i en viss utvecklingsfas i livet som kan påverka

inlärningen och utvecklingen inom sång. Ungdomarna ställs inför flera utmaningar, så

som att frigöra sig från sina föräldrar, hantera barndomstrauman och att utveckla en

egen identitet (Hwang, Nilsson 2003 s. 240-242). Jonason (2011) citerar i sin

masteruppsats en föreläsare vid namn Helena Jonason som menar att sångintresset hos

ungdomar är som ”en eld som lätt kan släckas” (Jonason 2011 s.7). Det behövs tydliga,

konkreta uppgifter samt finnas hjälp för att komma över de motstånd som sätts upp och

lära sig en bra instuderingsteknik (ibid.). Danielsson (2012) menar att musik inte bara är

oberoende toner, sång och spel. I själva verket är ungdomarnas vardag fyllt med så

mycket mer, vilket ställer höga krav på de som undervisar inom musikämnet och på de

utbildningar som är förberedande får yrken inom det (Danielsson, 2012 s. 153).

Ett problem som man ofta stöter på inom rock och popgenren är att tonåringarna ofta

har vuxna artister som förebilder och de låtar som de sjunger är anpassade efter en

vuxen röst. Tillväxten är extrem under tonåren, både emotionellt och kroppsligt. Man är
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i en röstmässig tillväxtfas där man försöker sjunga som sina vuxna förebilder och

trycker på med full kraft i sitt bröstregister. Detta kan leda till att rösten blir forcerad

och att rösten tar stor skada som behöver lång läkningstid (Zangger Borch, 2008 s 107).

Anna Backman Bister har i sin avhandling gjort en intressant observation som beskriver

hur det kan se ut då en vokalist hamnar i en svår situation. En av eleverna känner sig

obekväm med att sjunga låten som ensemblen ska spela och kommer efter ett tag fram

till att den känns för hög. Vare sig läraren eller eleverna föreslår att de kan byta tonart

på låten och efter mycket om och men bestämmer man sig för att byta låt (Backman

Bister, 2014 s. 119). 

2.7 Sammanfattning av tidigare forskning

Den tidigare forskningen har delats in i sex olika rubriker som jag anser är relevanta för 

mitt syfte och mina frågeställningar. Första avsnittet handlar om att vokalisterna har en 

tendens att bli självgående och ställas åt sidan. Vokalisten befinner sig i en komplicerad 

situation och hamnar ibland i en underordnad position. Det andra avsnittet som tas upp 

är maktrelationer där det talas mycket om vem som bestämmer tonarten. Det har visat 

sig vara obekvämt för en vokalist att hamna i fokus i ensemblegruppen och tonarten 

bestäms därför i ett kort samråd med läraren. Detta gör att olika tonarter inte beprövas 

och den slutliga tonarten blir då inte alltid passade för vokalisten. Avsnitt nummer tre 

handlar om röstutveckling och vilka skador som kan uppkomma när vetskapen om hur 

rösten ska användas är för liten. Det betonas hur viktigt det är med en hållbar röstteknik 

och vilka följder som kan uppkomma om man sliter på rösten på ett felaktigt sätt. I 

stycket därpå handlar det om hur sång som instrument skiljer sig från andra, då rösten 

används till så mycket mer än bara att sjunga. Det går inte att plocka ut stämbanden, 

rengöra dem och låta dem vila. De påverkas hela tiden av olika aspekter då det ständigt 

bärs med. Avsnitt fem handlar om ensembleundervisning med betoning på hur viktigt 

det är att läraren besitter kunskap om alla instrumenten. Dessutom har det visat sig att 

ensemblelärare har svårt att hålla sig uppdaterade inom de nya musikaliska trenderna. 

De sista avsnittet i den tidigare forskningen handlar om elevernas utvecklingsfas och 

hur den kan påverka inlärningen och utvecklingen inom sång. Det är viktigt att eleverna 

får hjälp att komma över de motstånd som sätts upp och att de lär sig en bra 

instuderingsteknik. 
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3 Metod

I detta kapitel redogörs för de metoder som använts i studien samt för genomförandet av

studien.

3.1 Val av metod 

När metodvalet skulle göras gick funderingarna mellan intervju och observation då 

dessa två tillvägagångssätt kändes lämpligast för att få svar på de frågor som ska 

undersökas. Efter lite funderingar och överväganden resulterade det i observation följt 

av intervju. Det kändes som en bra metod att först få se hur läraren arbetar i 

ensembleundervisning för att sedan i intervjun kunna ställa frågor kring observationen. 

Svensson och Starrin (1996) menar att observation är något man använder när man vill 

upptäcka vad som sker och vad som händer snarare än att bestämma omfattningen av 

något som på förhand är bestämt (ibid. s. 55). Trost (2010) skriver att i det flesta fall vill

man vid kvalitativa studier få en så stor variation som möjligt och undvika att studierna 

blir likartade (ibid. s. 137). Då jag i min observation ville undvika att påverka läraren 

och eleverna valde jag att vara passiv och fungera mer som en åskådare. Thomas 

Harboe (2013) skriver att en icke-deltagande observatör bäst kan beskrivas som en 

registrerande, analytisk åskådare. Om man vill undvika påverkan av 

undersökningsmiljön och förhindra motverkan av undersökningens syfte kan detta 

tillvägagångssätt vara användbart (ibid. s. 78). Eftersom jag inte vill påverka vare sig 

lärare eller elever i mina observationer valde jag att vara just en passiv åskådare. 

Ekholm och Fransson (2009) talar om direkt och indirekt informationssamling. Direkt 

informationssamling innebär att man iakttar ett händelseförlopp med egna ögon, att man

helt enkelt observerar. I ett indirekt informationssamlande försöker man istället ta del av

iakttagelser som redan har gjorts av någon annan. Alla frågemetoder som intervju eller 

enkätfrågor hör till den indirekta metoden (ibid. s. 9). I min observation kommer jag 

alltså bruka ett direkt informationssamlande för att sedan övergå till indirekt när 

intervjuerna ska genomföras. Eftersom jag vill att intervjuerna ska bli mer som ett 

flytande samtal än som en spänd utfrågning har jag försökt att formulera mina 

intervjufrågor så att de kan leda till olika följdfrågor. Ahrne och Svensson (2011) menar

att det är viktigt att i intervjusituationen vara human, empatisk, sensitiv och förstående 

och bjuda in till att skapa berättelser (Ahrne, Svensson 2011 s. 63). Det är viktigt att 

vara en aktiv lyssnare men också att ställa följdfrågor och klargörande frågor som kan 

tydliggör om personen som intervjuas inte begriper (ibid.). I huvudsak består en intervju

av två huvudfaser, frågefasen och svarsfasen. I en intervjusituation med två personer 
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agerar parterna växelvis som sändare och mottagare. I frågefasen fungerar intervjuaren 

som sändare för att i svarsfasen övergå till en mottagande part, men även när personen 

som blir intervjuad intar sändarrollen är det fortfarande intervjuaren som har initiativet 

(Ekholm, Fransson 2009 s.17). Förutom intervjuns två faser talas det också om 

standardisering och strukturering. En hög grad av standardisering innebär att man 

använder sig av samma frågor till de man intervjuar, det vill säga att det är likadant för 

alla parter, medan en låg grad av standardisering i stort sett innebär motsatsen. Man 

formulerar sig på olika sätt, ändrar ordning på frågorna och anpassar situationen efter 

den som intervjuas och låter honom/henne styra ordningsföljden. En låg grad av 

standardisering gör att variationsmöjligheterna är stora (Trost 2005 s. 19). I min 

intervjumall (se bilaga 1) ser det ut som jag har använt mig av en hög grad av 

standardisering, men eftersom de mest centrala frågorna bildas utifrån de situationer 

som uppstår under observationerna skulle jag vilja påstå att jag i huvudsak brukar en låg

grad av standardisering. Trost (2005) talar om strukturerade och ostrukturerade frågor. 

Termen strukturerad innebär att frågorna man ställer har fasta svarsalternativ, om man 

istället använder sig av öppna frågor så används istället termen ostrukturerad (Trost 

2005 s. 20). I mina uppföljande intervjuer kommer frågorna ställas som ostrukturerade 

och så generella som möjligt för att undvika att intervjupersonerna ställs mot väggen 

och enbart får svara på frågor gällande hur de arbetar med sång. Mitt huvudsakliga 

intresse ligger i att undersöka hur handledningen av vokalister skiljer sig från 

handledningen av de övriga instrumenten, därför är det lika relevant att ta reda på hur 

läraren tänker kring alla instrument både var för sig och som helhet.  

3.2 Urval 

I studien observeras och intervjuas tre ensemblelärare från två gymnasieskolor. Valet 

har varit begränsat då ett bredare urval hade inneburit långa resor och varit betydligt 

mer tidskrävande. I min undersökning försökte jag hålla mig till att observera och 

intervjua personer som jag sedan tidigare inte haft att göra med. Två av personerna var 

helt nya för mig och den tredje har jag träffat i samband med min praktik, men aldrig 

studerat eller arbetat med. Jag har valt mina respondenter på egen hand, men då det inte 

funnits tid för längre resor har jag fått göra ett subjektivt urval av de personer som 

funnits i min närhet. 
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3.3 Etiska överväganden

I detta avsnitt beskrivs hur studien har tagit hänsyn till vetenskapsrådets (2002) fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002 s. 6-14).

Samtliga informanter har blivit informerade om att deltagandet i denna studie är 

frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan om de så önskar. 

Jag har också varit noggrann med att informera om att uppgifterna inte kommer att 

användas utanför detta arbete och att de i arbetet kommer vara anonyma. De 

medverkande har blivit upplysta om att de själva bestämmer hur länge och på vilka 

villkor de vill delta och att de har rätt att avbryta sitt deltagande utan att detta får några 

negativa följder. När det gäller uppgifter och personer i undersökningen ska största 

möjliga konfidentialitet råda. Därför har samtliga informanter fått fiktiva namn som 

endast kommer användas för att redovisa resultatet av min studie. Dessutom har jag 

förvarat inspelningar och anteckningar så att obehöriga inte haft möjlighet att komma åt 

dem. Jag har som jag nämnde ovan betonat att de uppgifter jag samlar in endast 

kommer att användas i forskningsändamål. Vad gäller ålder, kön, erfarenhet och 

huvudinstrument har jag fått samtliga informanters godkännande att dessa uppgifter får 

avslöjas. 

3.4 Genomförande

Eftersom en av mina klasskamrater valt att använda sig av samma metod och 

undersökningsgrupp som jag själv, har vi tillsammans tagit kontakt med lärarna och 

gjort våra observationer samtidigt. Kontakten skedde via e-post och telefon och 

personerna fick i största möjliga mån välja vilken dag och tid som skulle fungera 

smidigast för dem. Vi valde att göra observationer och intervjuer på personernas 

arbetsplatser. 

Vi började med att observera två ensemblelektioner på gymnasiet, en i årskurs ett och 

en i årskurs två. Jag studerade främst handledningen av vokalisterna, men jag 

fokuserade också på gruppen som en helhet. Förutom det som uppkom under 

observationerna användes en frågemall som jag förberett någon vecka tidigare (se bilaga

1). Under observationerna agerade jag passiv åskådare och utifrån de situationer som 

uppstod skrev jag ner frågor som jag senare ville få svar på i intervjuerna. De generella 

frågorna i frågemallen fungerade som öppningsfrågor för att sedan rikta intervjun mer 

mot de område som arbetet syftar på. Många intressanta aspekter dök upp, där i bland 

sådana jag inte hade förväntat mig. För att mitt fokus inte bara skulle ligga på 
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vokalisterna valde jag att ta anteckningar på allt relevant som hände under lektionerna, 

på så sätt blir det lättare att se tillbaka och ta reda på varför olika saker uppstod och vad 

som ledde fram till dem. Eftersom det inte fanns så mycket tid mellan observation och 

intervju var jag noga med att skriva ner de frågor som dök upp då jag gjorde min 

observation. Vardera intervju spelades in med en diktafon med en bra 

ljudupptagningsförmåga, vilket kommer att underlätta när jag sedan ska transkribera 

mina intervjuer. Förutom inspelningen använde jag mig också av block och penna för 

att anteckna gester och visuella rörelser som uppkom under intervjuerna. Intervjuerna 

låg inom en tidsram på 20-30 minuter. Den tredje observationen och intervjun ägde rum

en vecka senare och gick till på ungefär samma sätt, det som skiljde sig här var att 

läraren delade upp gruppen under sin ensemblelektion och det blev mindre lärarledd tid 

att observera. Denna gång hade jag också längre tid mellan observation och intervju, 

vilket gjorde att jag i lugn och ro kunde se över mina anteckningar från observationen 

och göra konkreta frågor att använda mig av i intervjun. Eftersom tid och urval har varit

begränsat har endast tre intervjuer genomförts, men enligt Trost (2010) väger ett fåtal 

väl utförda intervjuer tyngre än ett flertal som är mindre väl utförda (Trost 2010 s. 144).

3.5 Databearbetning

Intervjuerna transkriberades noga med hjälp av transkriberingsprogrammet oTranscribe.

Med programmet kunde jag styra alla kommandon från tangentbordet och sänka tempot 

på inspelningen vilket helt klart underlättade arbetet. Inspelningen av vardera intervju 

blev bra, inga störande ljud i bakgrunden och de jag samtalade med hördes klart och 

tydligt och höll ett bra tempo när de talade. Ibland ledde olika frågor in på sidospår som 

jag ansåg låg för långt ifrån de ämnen jag undersöker, så när jag transkriberade valde 

jag att ta bort det som kändes irrelevant. Under min transkribering uteslöts också 

harklingar och hostningar. Tyvärr stötte jag på lite komplikationer då inspelningen på en

av mina intervjuer försvann så istället fick mina anteckningar och mitt minne ersätta den

förlorade inspelningen.

När intervjuerna sammanfattades färglade jag de olika kategorierna i olika färger med 

hjälp av överstrykningspennor. På så sätt blev det tydligare att se skillnader och likheter 

men också skilja de olika kategorierna från varandra. Den största vikten lades i de tre 

stora kategorierna som innefattas i mitt syfte, därefter skapades underkategorier till 

dessa och totalt blev det sex stycken inriktningar. Observationerna sammanfattade jag 

genom att skriva ner de som var av större vikt och plocka ut olika scenarier som kunde 

kopplas samman med kategorierna i intervjuerna. 
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4 Resultat

Resultatet kommer att redovisas informant för informant, först presenteras var och en av

dessa följt av observation och sedan intervju. Resultatet avslutas sedan med en 

sammanfattande resultatanalys.

4.1 Observation och intervju

4.1.1 Kent

Lärare nummer 1 är en informant som vi i texten ger namnet Kent. Kent är en man i 45-

årsåldern som undervisat i ensemble i snart två år och hans huvudinstrument är gitarr. I 

grunden är han musiker och har lång erfarenhet av att spela tillsammans med andra. 

Kents ensemblelektion består av en grupp på fem personer ur årskurs ett på skolan och 

temat som de arbetar med vid det här tillfället är rock. 

Lektionen börjar med att Kent tillsammans med eleverna väljer vilka låtar som ska 

spelas. När låtarna är valda går Kent igenom den första på de olika instrumenten. Kent 

frågar sångerskorna om originaltonarten känns bra men får inte direkt något svar utan 

bara lite ryck på axlarna. Utan att testa låten i original bestämmer Kent att låten ligger 

för lågt för sångerskorna och höjer den. ”Det är lika bra att höja upp så ni får ta i med 

rösterna”, säger han. En av sångerskorna tar sig för halsen med ett plågat uttryck, men 

varken hon eller läraren säger någonting. Kent visar sedan gitarristen hur gitarriffet i 

låten ska spelas, detta tar lite drygt tjugo minuter och resulterar i att några i gruppen 

tappar tålamodet och börjar spela och sjunga andra låtar med hjälp av pianot. Kent 

börjar gå mot pianot men blir avbruten av att basisten ber om hjälp. Kent hjälper 

basisten och det tar ungefär tio minuter. När både basisten och gitarristen fått hjälp 

kopplar Kent in en sångmikrofon, det borde varit två mikrofoner men av någon 

anledning fanns bara en på plats. En av sångerskorna får mikrofonen men istället för att 

använda den sjunger hon på med stark röst till kompet och tar sig återigen för halsen, 

harklar sig och börjar sedan sjunga igen. Kent frågar återigen sångerskorna hur tonarten 

känns och då visar det sig att en av sångerskorna tycker att det känns för högt. Kent låter

henne sjunga bara till pianot i den tonart som de valt, hon kommer upp men får pressa 

på ordentligt med rösten. Kent väljer också att testa ytterligare ett tonsteg upp där 

sångerskan får pressa på ännu mer och även hon tar sig nu för halsen. 

I intervjun med Kent är det handledning av gruppen som ligger i fokus och han anser att

det är där den största vikten ligger. Det är viktigast att arbeta med eleverna som grupp 
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men för vissa elever krävs även individuell handledning som också självklart har en 

betydande roll. Att sätta låtens form är något som ska ses som en grundpelare eftersom 

de är först då som alla instrumentalister har fått någon form av grepp om låten. När 

eleverna har lärt sig formen handlar det om att ”pusha” dem till att öva och skapa ett så 

bra slutresultat som möjligt. 

Det är skillnad på att spela rätt och bra, att inte spela fel är på något sätt bara en 

grundförutsättning. Det gäller att ta det från de korrekta och utveckla det till någonting som 

är musikaliskt bra (Kent).

Kent anser att det är viktigt att eleverna själva får ta initiativ, välja vilket instrument de 

vill spela och komma med egna låtförslag. Han menar att det blir roligare för dem om 

lärarna inte bestämmer allting. Vad gäller tonarten på låtarna vi spelar anpassas de alltid

efter vokalisterna precis som det fungerar i verkliga livet. Det finns ingen som står och 

sjunger i en tonart som inte passar dem. 

En vokalist ska aldrig hamna i en situation där hon/han får stå och sjunga i en tonart som 

rösten inte klarar av eller på ett eller annat sätt behöva känna sig ställda mot väggen. Alla 

har sina förmågor och de är de man måste arbeta med (Kent)

Han menar att en felaktig tonart för vokalisten kan innebära att hela samspelet 

havererar. På frågan om det det är svårare att introducera sång gentemot de övriga 

instrumenten kommer inget egentligt svar från Kent, han säger att han brukar gå in och 

prata sångteknik med vokalisterna när kompet är fulländat. Vad gäller rösthälsan är 

kommunikationen mellan lärarna väldigt bra så ofta får vi information från sångläraren 

om vilka som ska vara försiktiga med rösten vid olika tillfällen. I normala fall har vi 

inget genresamarbete mellan den individuella sången och ensemblen men det finns 

möjlighet för eleverna att arbeta med sin ensemblelåt på deras individuella lektioner. 

Ibland närvarar också sångpedagogen på ensemblelektionerna och hjälper till med 

eventuella problem. Vad gäller konkurrensen mellan eleverna märker vi inte så mycket 

av den, visst kan man se att de sneglar på varandra ibland, men vi arbetar väldigt 

mycket med hur man ska och bör förhålla sig till varandra.  

4.1.2 Gustav

Lärare 2 är en informant i 30-årsåldern som i texten benämns som Gustav. Gustav har 

undervisat i ensemble i nästan 16 år och hans huvudinstrument är gitarr som han spelat 
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sen han var tio år gammal. Gustav började på musiklärarutbildningen men valde att 

hoppa av då det blev för tungt med studierna. Gustav har därför ingen fullfärdig

musiklärarutbildning men trots det en lång erfarenhet av ensembleundervisning. Gustav 

startar upp sin ensemblegrupp genom att lyssna på låtarna de ska spela. Första 20 

minuterna är Gustav hos en annan ensemblegrupp som han har hand om samtidigt så det

blir en stunds eget övande för gruppen. Det första som händer när Gustav kommer 

tillbaka är att han frågar sångarna om tonarten känns bra för dem, det gör den. Gustav 

visar basisten hur basgången ska spelas samt en förenklad version som kan användas 

under dagens lektion eftersom det kommer krävas övning för att sätta den korrekta 

basgången. Han går sedan vidare till gitarristen och trumslagaren, det går i ett relativt 

högt tempo och ungefär en kvart senare är gruppen igång och spelar låten. Under tiden 

som låten spelas introducerar Gustav sången, talar om att de ska slappna av och släppa 

käkarna. Han går även igenom sångmelodin på ett ställe som verkar vara en svårighet 

för sångarna. Låten spelas ett par gånger men avslutas innan första refrängen då det är 

den biten som ligger i fokus för dagen. När sångarna tappar bort sig och blir osäkra på 

var de ska in någonstans sjunger Gustav med dem och vägleder dem genom låten. 

I min intervju med Gustav pratar han om hur det först och främst är viktigt att man kan 

handleda eleverna på ett bra sätt, dessutom behöver man ha tålamod och kanske visa 

något moment flera gånger för att en elev ska förstå. När en ny låt ska introduceras 

brukar är det bra göra en överblick över gruppen och se vem som kommer att behöva 

mest hjälp och vägledningen för att klara av att leva upp till de grundläggande kraven. 

Den eleven får nästan alltid hjälp i första hand. Tonarten på låtarna anpassas alltid efter 

vokalisterna eftersom det är så centralt för dem. 

Det går att förenkla ett gitarriff eller en basgång om man hamnar i en svårare tonart, men 

det går inte att förenkla och transponera ett röstomfång (Gustav)

Ibland är det svårt att hinna med vardera instrument och speciellt då man ska 

handleda två ensemblegrupper under samma pass, men då försöker Gustav att så 

tidigt som möjligt göra alla delaktiga i lektionen, detta är dock inte alltid så lätt. 

På frågan om rösthälsa svarar Gustav att de tar stor hänsyn till elever som har 

problem med rösten och att det ofta är något de blir informerade om av 

sångpedagogen. Gustav säger att han kan grundläggande tekniker i sång men att 

han absolut inte är någon expert, därför närvarar ibland sångpedagogen under 

ensemblepassen och då får sångarna både tips och olika tekniker som hjälper dem 

att utvecklas i låten rent musikaliskt. 
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4.1.3 Arne

Lärare nummer 3 är en informant i 45-årsåldern som vi i undersökningen ger namnet 

Arne. Arne har undervisat i ensemble i drygt 20 år. Hans huvudinstrument är gitarr och 

det har han spelat i ungefär 30 år. När Arne startar upp sin ensemblegrupp på fem 

personer gör han det genom att de tillsammans med honom får spela en låt som de kan 

sedan tidigare. Innan de börjar spela frågar han sångerskorna om de har sjungit upp, 

vilket de inte har gjort. Han säger då att de ska göra en Tommy Körberg uppsjungning. 

Arne harklar sig ljudligt, sjunger sedan en skala uppåt och sedan nedåt. Ingen av 

sångerskorna sjunger skalan men en av dem påpekar att man inte ska harkla sig innan 

man sjunger, Arne svarar bara att så gör Tommy Körberg. Efter att uppsjungningen är 

genomförd börjar de spela låten tillsammans och Arne spelar med dem på sin gitarr. 

Sångerskorna som inte är uppvärmda trycker på uppåt i sina register och sjunger låten så

gott de kan. Arne stannar och de repeterar ett ställe där sångmelodin är svår för 

sångerskorna några gånger. När låten enligt Arne fungerar delas gruppen upp och eget 

arbete med att arrangera om en låt påbörjas. Gruppen som stannar kvar i klassrummet 

består av tre personer, en basist, en pianist och en sångerska. När låten ska ”plankas” är 

det basisten och pianisten som gör detta medan sångerskans jobb blir att trycka på play 

och paus i spotify. 

I intervjun med Arne menar han på att det är resultatet och innehållet som är det 

viktiga. Det är viktigt att man hinner spela tillsammans och till exempel börja 

lektionen med en låt som tidigare spelats i gruppen. Arne säger att han ofta börjar 

lektion på det viset för att sedan gå vidare med moment som kräver mer arbete. På

det viset menar han att även om det mesta av lektionen går åt att gå till att 

introducera nya moment har man ändå fått tillfälle att musicera tillsammans. När 

en ny låt ska introduceras lägger Arne den största vikten vid rytmiseringen av bas 

och trummor efter som han anser att de är det som grunden, och finns inte 

grunden så faller allt. Tonarten på låtarna anpassas efter vokalisterna. Om det är 

en låt som har ett stort register brukar Arne plocka ut ett par tre tonarter så att 

vokalisterna får prova vilken som känns bäst, det kan vara så att samma tonart inte

passar alla vokalisterna och då delar Arne upp ”leadstämman” mellan de två så att

de får sjunga i sina rätta register. 

Om jag upplever att en vokalist ligger i en för hög eller för låg tonart brukar jag alltid 

försöka korrigera detta, ibland genom att ändra sångmelodin på sina ställen och ibland 

genom att höja eller sänka tonarten så vokalisten för prova på hur det känns (Arne)
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På frågan hur man ska göra för att undvika att sång hamnar sist i rangordningen 

svara Arne att det finns två perspektiv att se på den saken. 

Sång är idag ett väldigt gehörsbaserat instrument och trots att jag nästan alltid brukar skriva

ut melodistämman med text sitter vokalisterna ändå med sina internettexter och och struntar

totalt i noterna. Om detta är för att de inte kan det eller om de inte förstår att det hjälper 

dem i form såväl som om melodin går upp och ner det vet jag inte (Arne)

Arne menar att vokalister ofta jobbar med ett annat instuderingssätt och lyssnar på

en viss version av en låt istället för att använda sig av notmaterialet. De går sin 

egen väg trots att notpapper delas ut till samtliga i gruppen. Vad gäller den 

sångtekniska biten säger Arne att han har ganska bra koll på sång men att han inte 

är någon expert. Han kan vägleda från ett allmänt perspektiv och kan en del trix. 

Det kan vara bra att ta en ton i huvudet innan man ska ta den så det hörs eller om 

man ska ta sig högt upp kan det vara bra att tänka att man sjunger neråt. Enligt 

Arne säger att det viktigt att man ser de individuella instrumentlektionerna, 

ensemblen och musikteorin som saker som hör ihop. 

4.2 Resultatanalys

Att handledande anses vara det viktigaste och mest centrala i ensembleledning 

visar sig tydligt i både intervjuer och observationer.  Arne poängterar att dessutom

att resultatet är viktigt samt att musicera tillsammans.  Kent och Gustav är eniga 

om att den individuella handledningen är betydelsefull och att ett stort tålamod är 

essentiellt i yrket. 

Samtliga informanter anser sig kunna introducera sång på grundnivå, men klassar 

sig inte som experter inom ämnet. Tonarten ska enligt samtliga informanter 

anpassas efter vokalisterna. Gustav menar att det går att transponera och förenkla 

de andra instrumenten men att det däremot inte går att förenkla och transponera ett

röstomfång. Kent säger att en felaktig tonart för vokalisten kan göra att hela 

samspelet havererar. Han menar också att en vokalist aldrig ska behöva känna sig 

ställd mot väggen eller sjunga i en opassande tonart. Kent anser att alla har sina 

förmågor och att det är just dem som det ska arbetas med. Arne menar att sångare 

har en annan typ av instuderingsteknik gentemot andra instrumentalister och att 

sång idag är framför allt ett gehörsbaserat instrument. Trots att han ger 

vokalisterna notmaterial väljer de ändå att skriva ut text och ackord från internet 

och lyssna in sig på en viss version av låten för att sedan sjunga enligt den. 
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Alla informanterna är överens om att rösthälsan är viktig. Kent och Gustav 

betonar vikten av att ha bra kommunikation med sångpedagogen på skolan som 

ofta vet vilka elever som har problem med rösten av olika skäl.

I intervjuerna anser inte informanterna att deras huvudinstrument påverkar 

ensembleundervisningen. Observationen å andra sidan visar det motsatta. Kent 

lägger mycket av sin tid på att introducera gitarristen. Arne spelar gitarr med 

eleverna när de ska spela igenom en låt som de övat på tidigare. Gustav går nästan

som på automatik till gitarristen efter att ha introducerat basisten. I samtliga tre 

observationer blir sången det sista man går in och ”petar” i. 
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5 Diskussion

5.1 Handledning och samspel

Att en bra handledning i såväl grupp som individuellt, är en förutsättning för att 

fungera bra som ensemblelärare har framgått tydligt hos informanterna. Detta kan 

kopplas till Jonason (2011) som betonar vikten av tydliga och konkreta uppgifter. 

Det ska dessutom finnas hjälp för att komma över de motstånd som uppstår och 

möjlighet att begåva sig med en god instuderingsteknik (Jonason 2011 s. 7). 

Informanterna anser också att det är viktigt att eleverna förstår det som förmedlas,

vilket jag tolkar som att de med det också syftar på den erfarenhet som krävs för 

att klara av att bedriva en så lärorik och bra handledning som möjligt. Stålhammar

(2004) skriver att oavsett om undervisningen är förmedlingspedagogisk eller 

handledande är erfarenheten lika viktig (Stålhammar, 2004 s. 42). En annan viktig

aspekt som informanterna tar upp är tålamod och hur viktigt det är att man inte 

stressar igenom ett moment utan låter eleven få tid på sig. Stålhammar (2004) tar 

även upp detta då han talar om att se lärarens roll som en ”lotsande” karaktär, som

utmärker sig av hjälp, ledning och stöd med utgångspunkt från elevernas 

erfarenheter (Stålhammar, 2004 s. 63).

5.2 Vokalistens position

Borgström Källén (2014) skriver utifrån hennes observationer att lärarna beskriver

sång som ett självgående instrument, vilket innebär att de förväntas instudera 

musiken utan bekostnad på den övriga gruppens lektionstid (Borgström Källén 

2014 s. 129). I mina intervjuer och observationer har vokalisterna inte blivit 

separerade från gruppen på så sätt att de har fått gå iväg på egen hand och studera 

in låtarna. Däremot har vokalisterna precis som Haglund och Lindgren (2013) 

skriver om i sitt examensarbete upplevts ha en mer komplicerad och underordnad 

roll i ensemblespelet än de andra instrumentalisterna (Haglund och Lindgren 

2013). Ingrid Risberg (2011) skriver i sitt examensarbete Från färdighetsträning 

till vokalt uttryck att det är fantastiskt bra att eleverna får tillfälle att spela 

tillsammans men frågar sig samtidigt vilken roll sången har i detta sammanhang, 

och på vilka sätt eleverna får redskap att utveckla sina sångröster? (Risberg, 2011 

s. 1). Av de personer jag använt mig av i studien anser samtliga att de har relativt 

bra kunskaper i sång och att de kan ge viss teknisk och musikalisk återkoppling. I 

de observationerna som gjorts framgår det tyvärr inte och många röster pressas 

uppåt utan att det talas om sångteknik. Danielsson (2012) skriver, musik är inte 

bara oberoende toner i sång och spel. I själva verket är ungdomarnas vardag fyllt 
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med så mycket mer, vilket ställer höga krav på de som undervisar inom 

musikämnet och på de utbildningar som är förberedande för yrken inom det 

(Danielsson, 2012 s. 153). Sångintresset hos ungdomar är som ”en eld som lätt 

kan släckas”. Det behövs tydliga, konkreta uppgifter för att komma över de 

motstånd som uppstår, samt lära sig en bra instuderingsteknik (Jonason 2011 s. 7).

5.3 Hur anpassas tonarten?

Samtliga av de personer jag observerat och intervjuat anser att tonarten ska 

anpassas efter vokalisten, men i observationerna har det tydligt framgått att så inte

är fallet. Lärarna frågar vokalisterna om tonarten är bra, men de är i slutändan 

läraren själv som bestämmer vilken tonart det blir. Många röster pressades hårt 

uppåt på ett sätt som jag inte anser som hälsosamt. Vid ett tillfälle tar en vokalist 

sig för halsen av obehag och jag anser att läraren här bör ta notis om detta och inte

bara fortsätta som ingenting hade hänt. Det här kan kopplas till det Ingela Tägil 

(2013) tar upp om den välutbildade sångaren Isak Berg som i unga år blev 

anklagad för att ha tröttat ut flera ungas röster. Han placerade generellt bröströsten

väl högt upp vilket bidrog till att rösten överansträngdes och skadades (Ingela 

Tägil, 2013 s 111).  Daniel Zangger Borch (2008) skriver också att tillväxten 

under tonåren är extrem både emotionellt och kroppsligt. Ungdomarna är i en 

röstmässig tillväxtfas där de försöker sjunga som sina vuxna förebilder, och 

trycker på med full kraft i sitt bröstregister. (Zangger Borch, 2008 s 107). En av 

personerna i undersökningen menar att han brukar dela upp ”leadsången” då det är

svårt att hitta en helt fungerande tonart. Detta anser jag är bra tillvägagångssätt. 

Tyvärr är detta ingenting jag får bevittna i min observation, men det kanske hade 

sett annorlunda ut om jag hade observerat vid ett flertal tillfällen. Borgström 

Källén har i sina observationer sett hur vokalisterna ofta blir uppmanade att ”ta i 

mer” och att ”sjunga ut”, men det faktum att det är tonarten som förhindrar 

vokalisten tas det ingen notis om. Det är en svår uppgift för en elev att avgöra 

vilken tonart som är bäst lämpad för dennes röstomfång genom att bara lyssna på 

låten i originaltonart, eller att sitta och sjunga med till den i ett avgränsande rum 

(Borgström Källén, 2014 s. 130). 

5.4 Hur skiljer sig sång från andra instrument?

En av informanterna i undersökningen betonar skillnaden på vokalisters instuderings 

sätt och sång som ett idag mer gehörsbaserat instrument. Vokalisterna lyssnar på en 

version av låten som ska spelas och lär sig genom att härma hur artisten sjunger. Sång 

är till skillnad från andra instrument något en individ ständigt bär med sig och som 

påverkas av både hälsa och humör. Bladh (2002) skriver att eftersom människans 
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röstorgan är ett anatomiskt/fysiologiskt kroppsorgan, skiljer det sig därför från övriga 

musikinstrument (Bladh 2002 s. 203). 

Under en observation med en av de mest erfarna ensemblelärarna i studien fick jag 

bevittna en så kallad ”uppsjungning” där läraren påbörjade den genom en ljudlig 

harkling. För en vokalist är detta något som bara irriterar och rent av kan förstöra rösten

på längre sikt. Bladh (2002) menar att en harkling eller hostning i  normala fall leder till

en eller ett par andra, vilket skapar en negativ effekt på den svaga slemhinnan (Bladh 

2002 s. 204).

5.5 Metodreflektion

Den metod som har använts i den här undersökningen har känts passade, att både få se 

hur arbetet med en ensemblegrupp ser ut och sedan i intervjua utifrån observationen har

väckt många intressanta tankar och funderingar. Det har varit intressant att se hur 

arbetet skiljer sig från lärare till lärare men också hur observationerna på vissa fronter 

skiljer sig från det som har sagts i intervjuerna. Då endast tre observationer har gjorts i 

studien är det svårt att säga hur mycket jag egentligen fått veta om vardera lärares 

ensembleundervisning. Det hade varit bättre att observera lärarna under en längre tid 

och göra uppföljande intervjuer baserade på flera observationstillfällen. Då hade jag 

antagligen fått ett bredare perspektiv av ensembleverksamheten. Den tid som har 

funnits för att genomföra studien har tyvärr inte räckt till för att genomföra detta, men 

såhär i efterhand hade det nog ändå varit klokt att ha gjort åtminstone två observationer 

per lärare och grupp. Det hade varit intressant att istället för att bara tagit anteckningar 

också ha filmat observationerna, då hade jag undvikit att missa detaljer som nu kan ha 

fallit bort under studien. 
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6 Sammanfattning

6.1 Slutdiskussion

Undersökningen visade att sången vid prioritering av handledningstiden har en tendens 

att komma i andra hand. Om det i sin tur beror på bristande kunskaper i sång hos 

ensemblelärarna eller om det av andra orsaker bekommer sig så är svårt att säga. 

Kanske hade det sett annorlunda ut om ensembleläraren var sångpedagog istället för 

gitarrpedagog? Vad gäller valet av tonarten visar det sig att det är av stor vikt för att 

vokalisterna ska känna sig bekväma och tillfreds med låten. Även om ensemblelärarna 

anser att de i möjligaste mån anpassar tonarten efter vokalisterna har observationerna 

visat att så inte alltid är fallet. Det har också under observationerna i studien visat sig att

ensemblelärares huvudinstrument påverkar sättet de lär ut på genom att det ofta blir det 

instrumentet som används som ett ledande fokus i undervisningen.

6.2 Fortsatt forskning

Forskning som berör handledning av instrument i ensemblespel är idag ett relativt 

outforskat område och det skulle vara intressant att göra följande kompletterande 

studier: 

• En studie liknande den här där istället elevernas perspektiv är i fokus

• En studie där man undersöker andra instrumentalisters roller, till exempel hur 

ser gitarristens roll ut i ensemblespel?

• Studien skulle också kunna göras ur ett genusperspektiv och kopplas till tankar 

och strategier som tagits fram i denna studie.  
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Bilaga 1

Intervjufrågor

Den här mallen kom att förändras och fyllas ut beroende vilka situationer och frågor 

som dök upp under de olika observationerna.

1. Beskriv hur en ensemblelektion vanligtvis ser ut för dig?

2. Hur upplever du din hantering av vardera instrument, hur går du tillväga?

3. Hur, efter vem anpassas tonarten?

4. Upplever du att det är svårt att hinna med alla instrument, varför? Utveckla.

5. Vilket är ditt huvudinstrument och hur länge har du spelat? 

6. Hur länge har du undervisat i ensemble?
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