
EXAMENSARBETE

Lärarperspektiv på grupprocesser
En studie om musiklärares erfarenheter av och kunskaper om gruppdynamiska

processer i ensemblesituationer

Mirjana Petrova
Jenni Jeppsson Lindström

Lärarexamen, avancerad nivå
Lärarexamen 270/300/330 hp

Luleå tekniska universitet
Institutionen för konst, kommunikation och lärande



 

 

 

 

	  
Lärarperspektiv på 
grupprocesser 
 
En studie om musiklärares erfarenheter av och kunskaper om 
gruppdynamiska processer i ensemblesituationer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jenni Jeppsson Lindström 
Mirjana Petrova  
Institutionen för Konst, Kommunikation och Lärande (KKL) 
vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) 
 
Examensarbete, Avancerad nivå 15hp 
Kurs: A7002P, ht-2011 
 
Handledare: Manfred Scheid 
Examinator: Eva Alerby 



 

Abstrakt 

Vi saknar en koppling mellan gruppdynamik och musikundervisning i vår utbildning. Frågor vi 
ställer oss är; spelar lärarens kunskap om grupprocesser någon roll för ensemblens utveckling? 
Påverkar lärarens medvetenhet om den egna lärarrollen ensemblen? Hur skapas en bra 
ensemblemiljö?  

I denna studie undersöker vi musiklärares erfarenheter av och kunskaper om gruppdynamiska 
processer kopplat till ensemblesituationer. Vi har intervjuat musiklärare som undervisar eller har 
undervisat i ensemblespel för att kunna ta del av deras erfarenheter och syn på 
gruppundervisning. Musiklärarna vi intervjuat undervisar på kulturskola och musikhögskola. 
Med ensemble syftar vi på grupper om minst två och max tjugofem personer, som utgör en grupp 
med instrumentalister spelandes olika instrument eller en grupp sångare.  

Resultatet av vår studie visar att de intervjuade lärarnas kunskap om gruppdynamiska processer 
grundar sig i erfarenhet och även om de inte regelbundet reflekterar över sin ledarroll så vet 
lärarna vad de värdesätter i en ledare. Gällande grupprocesser kan alla lärarna se att det finns 
rollfördelningar och statusplaceringar i gruppen och de arbetar för att jämna ut dessa. Lärarna har 
bred erfarenhet av att arbeta med grupper men få teoretiska begrepp om gruppdynamik. Slutligen 
ser vi att samtliga lärare till största del använder sig av ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 

Vi hoppas att musiklärare som läser vårt arbete ska känna inspiration till att reflektera mer över 
sin syn på grupprocesser och ledarskap och hur det påverkar deras undervisning. Med 
musiklärare syftar vi på verksamma samt blivande musiklärare. 

Nyckelord: Ensemble, ensemblemiljöer, gruppdynamik, ledarskap. 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

While studying and working to become music teachers, we have discovered that the knowledge 
of group dynamics, and how they are addressed in music classes, has been overlooked. In this 
thesis, we ask if it matters that teachers are aware and educated about the concepts of group 
dynamics, and if the self-awareness of a teacher and the teacher’s role can affect the ensemble. 
Additionally, we consider in what way one can create the best possible environment for an 
ensemble.  

In this thesis, we investigate what knowledge music teachers have about group dynamics and 
how they are linked to music classes and ensembles. To find out about the experiences and 
opinions music teachers have on group tuition, we have interviewed music teachers that currently 
teach or have taught ensembles. These teachers work or have worked in a Swedish kulturskola1 
or in a university of music. In this thesis, the word ‘ensemble’ is defined as a group of minimum 
two and maximum twenty-five instrumentalists or vocalists.  

We found that due to the extensive, hands-on experiences teachers have within their field they all 
recognize and understand some of the processes that are occurring within their groups. Although 
they do not regularly reflect over their role as classroom leaders, they know what they appreciate 
and value in a leader. Also, all of the interviewed teachers can identify how different roles appear 
within their student groups, such as hierarchy and projection. We draw the conclusion that 
although teachers have little theoretical knowledge about group dynamics they have ample 
practical knowledge. Lastly, we recognized that all teachers have a sociocultural perspective on 
tuition. 

We hope that this thesis will inspire music teachers to reflect more on the theoretical side of 
group dynamics as well as their role as leaders.  

Keywords: Ensemble, environment, group dynamics, leadership. 

 

 

 

 

                                                

1 Kulturskola is a school within cultural education for children in primary school and high school. 



 

Förord  

Vi, Jenni Jeppsson Lindström och Mirjana Petrova, vill börja med att tacka alla er som 
reflekterat, kommenterat och tagit er tid att läsa vårt arbete! Ett särskilt tack till våra kloka 
mammor. Ni har varit till stor hjälp! 

Ett stort tack till vår handledare Manfred Scheid, som med varma skratt har förgyllt våra 
handledningstimmar! 

Efter många koppar kaffe i biblioteket vill vi ge ett varmt tack till bibliotekarierna (Helén, 
Yvonne, Matts och Johan) för hjälp, leenden och låsning av dörrar i tid och otid! Att ni dessutom 
påmint oss om hur duktiga vi är när vi stapplat in i det lilla pluggrummet klockan åtta varje 
morgon, kommer vi inte att glömma! 

Det har varit en intressant tid att skriva detta arbete! Vi har lärt oss massor och haft många roliga 
diskussioner. 

 

Piteå, den 16 december 2011 
Jenni Jeppsson Lindström och Mirjana Petrova 
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Inledning 

Att reflektera över vårt och andra människors beteende är något som alltid intresserat oss i vår 
vardag. Vi vill få mer vetenskaplig kunskap i ämnet gruppdynamik för att nå en djupare 
förståelse för ensemblesituationer i skolan. Vi vill vidare få kunskap om hur lärare ser på den 
egna lärarrollen och hur den kan påverka ensemblesituationerna. 

Utifrån våra erfarenheter ger förmågan att vara öppen och lyssnande oss en nära relation till 
människor och gör oss mindre rädda för det som är främmande och olikt vårt eget beteende. Vi 
anser att det är minst lika viktigt att kunna vara öppen och lyssnande som lärare. Vi tror att lärare 
har möjlighet att genom ord eller handlingar förändra en situation för en elev eller en grupp. Vi 
menar att om läraren är medveten om gruppens dynamik och kan se det sociala spelet i 
klassrummet borde läraren kunna påverka det positivt - på ett pedagogiskt sätt - för eleverna. 

Under vår utbildning har vi upplevt en saknad av ämnet gruppdynamik. Vi ser det som ett viktigt 
ämne då läraren möter olika människor och hanterar olika gruppsituationer dagligen. Valet av 
ämne i vårt arbete grundar sig även i att vi båda är blivande sångpedagoger och hittills har haft 
individuell sångundervisning. Vi kommer att möta elevgrupper i kör och ensembler och då är det 
bra att fundera över hur man undervisar och leder på ett klokt sätt. Hur kan vi påverka en kör 
eller ett bands sociala utveckling och elevers samarbete med varandra? 

I utförandet av detta arbete började vi med att skriva abstrakt, inledning, syfte och 
frågeställningar tillsammans. Sedan delade vi upp arbetet. Mirjana skrev om Individen och 
gruppen enligt det psykoanalytiska perspektivet, Ledaren enligt det psykoanalytiska perspektivet 
och Jenni skrev om Bakhtin och dialogen och om Ledarskap i utvecklingsfaser enligt det 
sociokulturella perspektivet. Resten av arbetet har vi skrivit, läst, korrigerat och gjort 
tillsammans.  
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Syfte 

Syftet med vårt arbete är att undersöka lärares erfarenheter av och kunskaper om gruppdynamiska 
processer i ensemblesituationer. 

Frågeställningar 

Vad är en bra ensemblemiljö? 

Hur skapas en bra ensemblemiljö i klassrummet och vilka hinder finns? 

Påverkar lärarens medvetenhet om sin egen ledarroll ensemblesituationen? 

 
Påverkar lärarens medvetenhet om grupprocesser ensemblesituationen? 
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Bakgrund 

Definition av en grupp   

“[...] individer som har något gemensamt. Oftast avses individer som 
samverkar och har bestämda relationer till varandra.” (Nationalencyklopedin, 
2011-11-23, Internet) 

  "En grupp är dynamisk och flerdimensionell, ständigt i rörelse och stadd i 
förändring. Vi tycker om att vara i grupper men likväl har vi behov av att 
uppfattas som unika individer." (Johansson, 2005, s 15) 

Definition av gruppdynamik 

“gruppdynamik, det kraftfält av relationer som finns mellan medlemmarna i 
en liten grupp och som ligger till grund för den ömsesidiga påverkan som sker 
inom gruppen.” (Nationalencyklopedin, 2011-11-23, Internet)  

Definition av ensemble 

“Inom musiken är en ensemble en grupp av instrumentalister eller sångare, 
vanligen i solistisk besättning, som samverkar i ett musikstycke eller ett avsnitt 
ur ett sådant.”(Nationalencyklopedin, 2011-11-23, Internet) 

Definition av kunskap 

Kunskap kan definieras som allmänt accepterad sanning. Det finns även en annan syn 
på kunskap som betyder att kunskap skapas på nytt i varje enskild individ eftersom 
den vävs samman med tidigare erfarenheter (Dysthe, 1996). Förutom den terminologi 
som finns runt gruppdynamik, syftar ordet kunskap i detta arbete även till 
erfarenheter. 

Inför Bakgrund 

I detta avsnitt tar vi upp forskning och litteratur som berör gruppklimat, gruppdynamik, 
ensemblespel samt ledarrollen. Vi inleder med en rubrik om gruppklimat för att redan från början 
belysa vikten av en god lärandemiljö inom ensemblespel och gruppundervisning. Sedan går vi 
vidare till att beskriva mer i detalj hur en individ eller grupp genomgår olika utvecklingsfaser och 
hur dessa kan te sig i interaktion med andra eller då man tillsammans jobbar mot ett mål. Vi 
skriver om individers och gruppers utveckling enligt två olika perspektiv; det psykoanalytiska 
och det sociokulturella. Dessa två perspektiv utgår vi även ifrån då vi i följande kapitel skriver 
om ledarskap och lärande. Här belyser vi olika egenskaper som författare inom de olika 
perspektiven anser att ledare bör ha för att kunna föra gruppen framåt, mot ett lärande. I kapitlet 
om Bakhtin och dialogen skriver vi närmare om vikten av kommunikation och hur en dialog är 
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nyckeln till lärande. Här betonas att alla lärandesituationer utgår ifrån en dialog och att det borde 
var eftersträvansvärt av alla lärare att föra en dialog med sina elever.  

Gruppklimat och miljöer för lärande 

Karin Åberg (1994) menar att varje grupp har sitt speciella klimat, sin speciella gruppdynamik. 
Dynamiken i gruppen skapas av känslan för varandra, förväntningar av varandra och beroenden 
av varandra. Gruppen ger möjligheter till gemenskap och tillhörighet men det finns också risker 
för utstötning. Åberg (1994) menar vidare att gruppklimatet är avgörande för skolarbetet. Både 
elever och lärare måste trivas i denna miljö. 

Åberg (1994) beskriver en god lärandemiljö enligt följande: 

Det är när varje elev som stiger in genom klassrumsdörren på morgonen gör det i trygg 
förvissning om att: 

− Här är jag omtyckt och accepterad 
− Här vet jag vad jag får göra och vad jag inte får göra och varför dessa gränser finns. 
− Här lyssnar de andra på mig. 
− Här möter jag tolerans och förståelse. 
− Här ser man vad jag är duktig i och säger det till mig. 
− Här får jag hjälp med mina svårigheter 
− Här får jag pröva nya idéer. 
− Här får jag uppleva att det är viktigt vad jag tycker och känner. 
− Här känner jag att jag duger. 
− Här känner jag att jag är någon. 
(Åberg, 1994, s 31-32) 

Åberg (1994) anser att det är viktigt som lärare att uppmuntra och ge beröm. Det skapar en 
positivt inställd grupp med en stark självbild. För att skapa goda relationer i klassrummet behöver 
man kunna sätta ord på problemen och upprätta en enkel handlingsplan. I denna process får man 
inte glömma att även lyfta fram det som fungerar bra i gruppen. 

En god lärmiljö som ger möjligheter till kunskapsutveckling utmärks av goda relationer 
mellan vuxna och elever, är trygg och fri från diskriminering och kränkningar, i en sådan 
miljö har också barn och ungdomar inflytande och ansvar för sin vardag. […] Att trivas 
och må bra är förutsättningen för att utveckla förmågan att lära och att utvecklas. (Lahti-
Nordström, 2006, s 81) 

Enligt Birgitta Lahti-Nordström (2006) växer lärande i en social gemenskap och i interaktion med 
andra. Skolan som organisation måste bygga på samarbete. Arbetssätt, organisation och våra egna 
föreställningar om hur lärande går till måste granskas i vardagen. Man bör reflektera över om 
man arbetar på ett sätt så att maximala möjligheter ges för individens utveckling. Om en enskild 
lärare har problem ska denna finna hjälp i arbetslaget att lösa problemet. “Utgångspunkten är att 
livet i skolan både för elever och lärare, kan ordnas så att det frigör alla till att medverka till att 
göra det vardagliga livet meningsfullt och glädjefyllt” (Lahti-Nordström, 2006, s 81). 
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Toivo Hofslagare (2006) menar att det i skolan finns bra och dåliga lärandemiljöer. Det 
pedagogiska ledarskapet och läroprocesserna ser olika ut i olika lärandemiljöer. Hofslagare 
(2006) menar att i en dålig lärmiljö är eleverna passiva mottagare och läraren är en expert som 
ensam tolkar läroplan och kursplan. Vikten ligger på reproduktion av uppgifter och en stor 
mängd av fakta som eleverna förväntas ta in. Hofslagare (2006) beskriver däremot en god 
lärmiljö på följande sätt: 

I den goda lärmiljön arbetar lärare, elever, styrdokument och olika pedagogiska verktyg 
tillsammans för lärandet. I den goda lärmiljön utövar läraren ett starkt ledarskap och 
skapar förutsättningar för elevinflytande, engagemang och inbjuder till ett kritiskt 
tänkande. Man arbetar över ämnesgränserna och tar ett gemensamt ansvar. (Hofslagare, 
2006, s 92) 

I en god lärandemiljö genereras kunskap. Olga Dysthe (1996) menar att kunskap kan definieras 
som allmänt accepterad sanning. Det finns även en annan syn på kunskap som betyder att 
kunskap skapas på nytt i varje enskild individ eftersom den vävs samman med tidigare 
erfarenheter. Kunskapen varierar då beroende på vem det är som lär sig. Hon menar vidare att 
kunskap skapas av en social grupp. Den byggs upp i samspel mellan individer. “En undervisning 
med betoningen lagd på socialt samspel (interaktion) kommer att hjälpa eleverna att både tillägna 
sig brottstycken av andras människors strukturer och göra kunskapen till sin egen” (Dysthe, 
1996, s 46-47). 

Individen och Gruppen 

Individen och gruppen enligt det psykoanalytiska perspektivet  

I boken Utvecklingspsykologi skriver Philip Hwang och Björn Nilsson (2007):  

Upplevelser under barndomen kommer att styra den vuxnes beteende i relationer till 
andra, bl. a. vid konflikter. […] Psykoanalytisk teori ser således människans utveckling 
som styrd av omedvetna drifter och motiv. Det omedvetna påverkar allt en människa gör 
och tänker, allt ifrån livsavgörande beslut till vardagliga detaljer som vanor och 
dagdrömmar. (Hwang & Nilsson, 2007, s 35) 

Inom utvecklingspsykologin finns det olika teoretiska perspektiv där individens utveckling och 
beteenden beskrivs på olika sätt. Ett av perspektiven är det psykoanalytiska. Kjell Granström 
(2006) skriver om Melanie Klein, vars teorier grundar sig i ett psykoanalytiskt perspektiv. Hon är 
en av dem som beskriver Freuds analyser om barnets utveckling i begrepp som kan appliceras till 
en grupp och förståelsen för denna. Denna teori kallar hon objektrelationsteorin. 
Objektrelationsteorin lägger stor vikt vid det tidiga samspelet mellan mor och barn och den roll 
detta spelar för skapandet av inre psykiska strukturer. Dessa strukturer avgör individens sätt att 
relatera till andra människor i framtiden (Granström, 2006). “Kleins begrepp och beskrivningar 
av hur barnet utvecklar sina relationer till omgivningen är nämligen ändamålsenliga och möjliga 
att omsätta till människors agerande i grupper” (Granström, 2006, s 38). Genom att förstå 
individen kan man avläsa hur denna beter sig i grupp och därefter kan man förstå gruppens 
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beteende som helhet. Enligt objektrelationsteorin upplever barnet världen olika beroende på 
vilken fas i livet barnet befinner sig i. Granström skriver vidare att varje fas innefattar en process 
där barnet vidareutvecklar sin syn på omgivningen och relationerna till andra.  

”Den psykiska utvecklingen sker i flera stadier, och vid varje steg är identifikation med föräldrar 
och andra auktoritetsfigurer viktig för barnets jag och anpassningen till andra människor” 
(Hwang & Nilsson, 2007, s 35). Barnet utvecklar hela tiden ett beteendemönster som till syvende 
och sist skall skydda barnet från faror och hot. Objektrelationsteorin kan användas för att förstå 
en grupp eller dess samspel. Den kan beskriva vad som händer då en grupp förenas i ett 
beteendemönster som är gemensamt för individerna i gruppen. Klein menar att “Beteendet 
fungerar i barndomen som ett skydd eller som ett primärt sätt att hantera och bemästra 
omgivningen [...]” (Granström, 2006, s 39) och beskriver vidare att en grupp kan förenas och 
gemensamt återuppta ett tidigt utvecklat försvarsmönster. Alla individer i en grupp ska jobba mot 
ett mål men innan den når ett sätt att samarbeta på måste gruppen först finna någon gemensam 
grund att stå på enligt Kleins objektrelationsteori. Enligt Klein kan man dela in individers olika 
ovanstående processer i fyra psykiska processer; introjektion, projektion, projektiv identifikation 
och klyvning (Granström, 2006). 

Introjektion – att anamma någon annans personlighet 

Grupper antar arbetsplatsens anda och struktur. Det är inte alltför ovanligt att vi antar någon 
annans goda eller onda sidor, och upplever att det är våra egna. Exempel på detta kan vara att 
man tar på sig någon annans dåliga egenskaper för att kunna behålla en positiv bild av den andra 
personen; för att bara kunna se det goda i denna. Introjektion kan även användas av grupper, då 
gruppen tillsammans skapar en bild av hur världen ser ut. Gruppen agerar sedan baserat på denna 
gemensamma bild. 

Projektion – att lägga över sin personlighet på någon annan 

Projektion innebär att den egna bilden av en annan människa förändras genom att man tillskriver 
en annan människa egenskaper och personlighetsdrag denna inte besitter. Projiceringar pågår 
varje dag för att hantera känslor och föreställningar och vi kan gå samman för att gemensamt 
projicera egenskaper på andra, som de inte besitter. Till exempel kan en grupp ganska snabbt och 
med våldsam kraft utöva projiceringar på en av gruppens individer vilket kan ge negativa 
konsekvenser. Om alla i gruppen uppfattar personen som om den vore lat och oansvarig, kommer 
det inte att dröja länge innan personen identifierar sig själv besittande dessa egenskaper. Det kan 
också leda till att personen inte sköter sina uppgifter, alltid kommer för sent eller uteblir helt från 
gruppens sammankomster.  
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Projektiv identifikation – att identifiera sig med andras projiceringar 

När en person börjat identifiera sig med de projiceringar resten av gruppen utsätter denna för, har 
personen genomgått en projektiv identifikation. “Gruppen har, så att säga, samlat ihop delar av 
sin egen lättja och ansvarslöshet och gjort sig av med den, genom att projicera dessa delar på en 
och samma individ” (Granström, 2006, s 46).  

Klyvning – att dela upp människor i “goda” och “onda” 

Klyvning är särskilt använt av människor i livskris då de behöver anta ett förhållningssätt till 
andra människor. En människa som använder sig av klyvning kan komma att visa ett stort 
beroende av en annan människa, exempelvis ledaren. Tvärtom kan en person också agera 
gentemot ledaren, eller någon annan i gruppen, som om denna vore en syndabock. 

Sammanfattningsvis kan man säga att alla dessa processer är viktiga och oundvikliga i en 
individs och en grupps utveckling. “För att hantera verkligheten och kunna agera i den yttre 
världen är det viktigt att en grupp, åtminstone temporärt, har förmågan att skapa inre 
föreställningar” (Granström, 2006, s 53). Med hjälp av dessa föreställningar får gruppen en 
möjlighet att hantera gruppens kollektiva uppgift. 

 

Roller	  

Björn Nilsson (2005) skriver om gruppsykologi och menar att det både som ledare och 
gruppmedlem går att påverka gruppen i positiv riktning samt förstå varför grupper utvecklas på 
olika sätt. Enligt Nilsson handlar roller i ett gruppsammanhang om relationer som är tillräckligt 
strukturerade för att få ett namn till exempel lärare-elev, och ett rollbeteende som anses höra till 
rollerna. Enligt Nilsson (2005) fyller roller minst tre funktioner. De skapar struktur och 
arbetsfördelning, de ger förutsägbarhet (trygghet) och de bidrar till den gruppidentitet en viss 
medlem får. Rollen bestämmer inriktningen på handlingar och sättet att samspela med de andra i 
gruppen. 

Man kan beskriva vanliga rollbeteenden som olika gruppmedlemmar kan inneha genom följande 
exempel: 

* är tystlåtna, 
* kommunicerar mycket, 
* tar initiativ och kommer med idéer, 
* skämtar och löser upp spänningar, 
* klargör och konkretiserar, 
* genomför uppgifter och beslut, 
* samordnar och strukturerar andras beteende, 
* ifrågasätter beslut och lösningar till problem, 
* bedömer och utvärderar, 



 
8 

* håller på regler, 
* avslutar och ser till att uppgifterna blir lösta i tid, 
* bekräftar och uppmuntrar, 
* hanterar konflikter och löser problem, 
* dominerar och bestämmer, 
* skapar kompromisser. 
(Nilsson, 2005, s 76-77) 

Nilsson (2005) skriver också att det finns en risk att roller blir självuppfyllande genom att man 
förväntar sig att en person ska bete sig på ett visst sätt, att en person som har en blyg roll också är 
blyg eller att en aktiv person är pratsam och utåtriktad. 

Alla roller man har - inte bara i en viss grupp, utan även i andra - skulle i så fall vara lika 
fasta som exempelvis åldersroller eller föräldraroller, men gruppverkligheten är inte 
beskaffad riktigt på det sättet. Det är snarare rollfunktioner än roller det handlar om - det 
rör sig således om funktioner som på ett eller annat sätt är viktiga för att gruppen å ena 
sidan ska fungera smidigt tillsammans och å den andra nå sina mål. (Antons, 1979; Benne 
& Sheats, 1948 refererad i Nilsson, 2005, s 77) 

Nilsson (2005) nämner att roller ofta beskrivs som fasta roller, roller som man bär med sig från 
grupp till grupp som inte förändras. Att ha fasta roller betyder att bestämda människor med 
typiska personligheter går in i rollerna och förblir i dem. Men Nilsson (2005) menar att det 
snarare handlar om rollfunktioner. Då kan en person anta olika roller i olika sammanhang även 
om en gruppmedlem bär en viss rollfunktion oftare än en annan. Rollfunktionerna flyter omkring 
i gruppen, de är olika starka vid olika tidpunkter och det kan vara flera personer som är bärare av 
dem. 

Vem som tar på sig de olika funktionerna bestäms delvis av gruppens dynamik, delvis av 
erfarenheter, vilja och läggning och delvis av det formella system som vissa grupper är en 
del av, dvs. en organisation av något slag. (Nilsson, 2005, s 79) 

Individen och gruppen enligt det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet betonar att människan ingår i ett socialt och kulturellt 
sammanhang. Människans utveckling är beroende av vilken kulturell situation man växer upp i 
och är ett resultat av det sociala samspelet mellan till exempel föräldrar, syskon och lärare. För att 
tolka och hantera sin omgivning använder människan även språket som verktyg (Hwang & 
Nilsson, 2007).  

“Språket gör det också möjligt för barnet att delta i sociala samspel, både i form av konkreta 
samtal med andra och i form av inre dialoger; förmågan att resonera med sig själv utvecklar 
tänkandet” (Hwang & Nilsson, 2007, s 49). 
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Ledarskap och Lärande 

Ledaren enligt det psykoanalytiska perspektivet  

Gunilla O. Wahlström (2005) menar att oavsett vilken typ av grupp man ställs inför att leda, är 
det viktigt att en ledare visar vad som gäller och styr gruppen mot en utveckling. Däremot ser 
förutsättningarna för en ledare helt annorlunda ut idag, jämfört med tidigare. “Den legitimitet och 
“respekt” som man tidigare fick genom sin position, sina pengar och sin yrkesroll, den måste man 
idag förtjäna. Det gäller att visa att man har kompetens [...]” (Wahlström, 2005, s 11). 

Vidare skriver Wahlström (2005) om olika personlighetstyper hos chefer och verksamhetsledare. 
I boken beskrivs också hur synen på den auktoritära rollen har ändrats och hur människor i 
dagens samhälle inte ser upp till auktoriteter på samma sätt som man gjorde förr i världen. 
Wahlström menar att kraven på våra ledare blir allt större och vi förväntar oss att våra ledare ska 
inneha olika ledaregenskaper, samtidigt som de ska ha kompetens. Ett av de krav vi har på våra 
ledare är att de skall vara tydliga. Konflikträdsla och otydlighet hos ledaren är exempel på saker 
som skapar kritik och oro hos personal och elever. Wahlström drar paralleller till skolan och 
menar på att om man vill ha högpresterande elever måste man titta på vad som bidrar till att 
människor presterar bättre. En förutsättning är att ha trygghet omkring sig. Detta gäller rimligen i 
alla led inom skolans värld. Vidare menar Wahlström att elever blir trygga och kan prestera bättre 
om deras lärare är trygga och presterar bra. Lärarna blir i sin tur trygga av att befinna sig på en 
fungerande arbetsplats med en tydlig ledare. Allt hänger ihop. Allt skapar en helhet. 

Wahlström (2005) skriver om olika viktiga egenskaper hos ledare. Det dyker upp ord som 
tydlighet, empati, kommunikation, mod, idealbilder med mera. Wahlström menar att det för 
ledare är viktigt att både kunna se helheten i en organisation och sina medarbetares olika behov. 
Däremot poängterar hon att det är viktigt för ledare att inte känslomässigt gå in i sitt arbete 
genom att agera “morsa” eller “farsa”. Det är snarare upp till ledaren att uppfatta gruppens olika 
faser och styra dem mot en gemensam utveckling.  

I likhet med Wahlström (2005) menar Helle Jensen (2009) att det är viktigt med ett tydligt 
ledarskap. Jensen pratar om lärarens ledarskap och menar att lärare måste veta sina styrkor och 
svagheter och ha god kännedom om sig själva som yrkesmänniskor. Detta för att de ska kunna 
förmedla auktoritet och autenticitet. ”Att kunna skapa kontakt med andra kräver först och främst 
att man har kontakt med sig själv” (Jensen, 2009, s 99). Jensen nämner likt Wahlström (2005) 
ordet empati och menar att man måste möta eleverna med respekt och empati samt ta ansvar för 
relationernas kvalitet i klassrummet.  

Ledarskap i utvecklingsfaser enligt det sociokulturella perspektivet 

Svein Stensaasen och Olav Sletta (2000) skriver: “Grupprocesser handlar om människor i 
samspel med varandra, och om faktorer som främjar eller hämmar detta samspel. Ledarskapet 
kan inverka positivt eller negativt på samspelet i gruppen och få betydelse för hur effektivt 
gruppen löser sina uppgifter” (s 45). 
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I boken Ensembleledning skriven av Leif Johansson (2005), finns ett kapitel om gruppens 
utvecklingsfaser. Kapitlet berör vad som händer i grupper under ett tidsperspektiv och hur läraren 
kan hantera grupperna i de olika faserna som beskrivs nedan. 

Planeringsfasen och inledningsorienteringsfasen 

“När en ny grupp bildas är medlemmarnas koncentration mest inriktad på de socioemotionella 
processerna” (Johansson, 2005, s 138). 

Med detta menar Johansson (2005) att eleven funderar över om denna kommer att bli accepterad, 
sin förmåga, möjliga relationer, aktivt eller passivt deltagande och gruppens mål. Eleverna vill 
känna tillhörighet och tillit. När eleverna börjat lära känna varandra bättre får man ofta en grupp 
med överdrivet social verksamhet. Fasen är präglad av kommunikation, tillfredställelse, enighet, 
generositet och undvikande av konflikter. 

Praktiska tips för läraren: 

Johansson (2005) menar vidare att läraren måste i denna fas ta hänsyn till om gruppen är ny eller 
känner varandra sedan innan. Vilka syften och behov gruppen har, om gruppen är mogen för att 
delta i planeringen och vilka grundförutsättningar gruppen har. Behovet av tydlig ledning är stort 
då gruppen är på det socioemotionella planet. Läraren behöver ge ramar och normer för hur 
gruppen ska arbeta och se till att alla känner sig accepterade och vågar öka sitt “risktagande”. 

Den strukturerade inlärningsaktiviteten gör att man kan undvika att alltför hotande, alltför 
personliga saker kommer upp. Strukturen ger en säkerhet eftersom gruppen mest 
uppehåller sig vid utvalda och begränsade beteenden som är relaterade till de musikaliska 
aktiviteterna och målen. (Johansson, 2005, s 143) 

Övergångsfasen/Konfliktfasen  
 
I denna fas skriver Johansson (2005) att självkänslan hos eleverna har ökat och smekmånaden är 
över. Eleverna försöker nu hävda sina egna syften på ett tydligare sätt. Det kan handla om 
statusplacering, konkurrens och sociala roller. Det är också vanligt att mindre grupper bildas för 
att sträva mot egna intressen. Dålig närvaro är inte ovanligt och engagemanget sjunker. 
Kreativiteten avtar och processen blir långsam. Konflikter är dock nödvändiga för utveckling då 
gruppen lär sig att kompromissa mot ett gemensamt mål. 

Det är i konfliktfasen som de egna syftena på ett mera realistiskt sätt kan förenas med 
gruppens syften. Från att ha haft ganska luddiga önskebilder om vad gruppen skulle 
kunna erbjuda är det nu dags att justera in sina förväntningar så att de stämmer med de 
möjligheter gruppen har. För att detta ska ske krävs att de egna syftena konfronteras med 
övriga gruppdeltagares syften. (Johansson, 2005, s 148) 
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Praktiska tips för läraren: 
 
I denna fas blir läraren ifrågasatt och behöver försvara sin plats som gruppens ledare. För ledaren 
gäller det att: 
 
* behålla en öppen kommunikation 
* möta problemen i ett tidigt skede 
* handskas med de hindrande och utmanande rollerna på ett icke nedlåtande sätt 
* visa med ditt eget beteende hur du vill att deltagarna ska bete sig 
* stödja konfliktlösande rollfunktioner. 
(Johansson, 2005, s 149). 

“Att helt undvika hindrande roller är en omöjlighet. Nedsättande eller ironiska kommentarer bör 
hanteras genom att på ett bra sätt använda empati, omformulering och att vara stödjande” 
(Johansson, 2005, s 144). 

Johansson (2005) ger exempel på olika hindrande roller som Avledaren - en person som styr 
gruppen från det man försöker arbeta med. Eller Kritikern - en person som alltid är mer eller 
mindre missnöjd och sprider dålig energi i gruppen. Han menar på att konfliktfasen är kritisk då 
det är nu som deltagarna bestämmer sig för att vara med eller inte. Det krävs mycket tid för 
diskussioner om innehåll och arbetsordning. Diskussionerna är viktiga för gruppens utveckling 
men läraren måste samtidigt hjälpa gruppen att hålla fokus på de uppsatta målen. De viktigaste 
grupprocesserna är kommunikation, normer, beslutsfattande och konflikthantering. Praktiska tips 
för gruppledaren enligt Johansson är att vara uppmärksam på egna reaktioner på deltagarnas 
hindrande roller så att ledarens rollfunktion inte blir en del av problemet. Ledaren bör se skillnad 
mellan utmaningen i utvecklingsfasen och vad som kan vara en attack mot ledarskapet. Ledaren 
bör visa på beteenden och attityder som uttrycker den respekt och den öppenhet som denne 
förväntar sig av gruppen. Ledaren ska vidare uppmuntra de deltagare som löser konflikter och 
engagerar sig i gruppen och uppgifterna. 

Närmandefasen   
 
Enligt Johansson (2005) präglas även denna fas präglas till största del av socioemotionella 
intressen. Rollfunktioner har börjat stabilisera sig och hindrande roller är färre. 

“De normer som upplevts som förtryckande har förhoppningsvis raserats och nya har formats i 
stället. Lyckas man med detta uppstår en ny vi-känsla med bättre sammanhållning och djupare 
relationer mellan gruppens medlemmar än tidigare” (Johansson, 2005, s 157). 

Johansson (2005) menar att gruppklimatet är nu mer avspänt och som sagt med stor inriktning på 
de socioemotionella funktionerna. Gruppen fördjupar och utvecklar de motsättningar som finns 
och gruppens möjligheter har blivit mer realistiska. 

 



 
12 

Praktiska tips för läraren: 

Med en ökad känsla för tolerans och ödmjukhet inför varandra kan nu en överdriven 
försiktighet märkas. [...] Det kan bli långa diskussioner som inte leder till något speciellt 
bara för att man är angelägen om att alla i gruppen ska komma till tals, och därmed tappar 
gruppen i effektivitet. (Johansson, 2005, s 157) 

Johansson (2005) menar att det är viktigt för läraren att se till att gruppen inte blir för försiktig 
och trevande i sina relationer. Arbetsfördelning och samordning är viktiga för att främja 
effektivitet, men lärarens roll är nu mer underlättande och delegerande. Man bör stödja egna 
initiativ från dem som vill ta ansvar och prova att delegera till dem som inte brukar göra det och 
låta gruppen lösa problem och frågor så mycket som det går. 

Samarbetsfasen   

I samarbetsfasen står de instrumentella värdena i fokus. Eftersom gruppdeltagarna vågar 
ett större risktagande kommer förslag och idéer även från de som tidigare varit lite 
försiktiga. Ett accepterande klimat gör att det känns roligt att spela ihop och man får nu 
höra kommentarer om hur bra det låter och man berömmer gärna varandra spontant. 
(Johansson, 2005, s 161) 

Johansson (2005) skriver att instrumentella värden i arbetet kan vara att eleverna är mål- och 
arbetsinriktade, organisatoriska, samordnande, tänker logiskt och tar ansvar för ledning. Om man 
har kommit fram till samarbetsfasen har eleverna god erfarenhet av att lösa problem och strävar 
efter att behålla den goda stämningen. Deltagarna är medvetna om att detta påverkar till ett bättre 
samarbete och musicerande. Typiskt för denna fas är att rollfunktionerna skiftar mellan 
deltagarna. Flexibiliteten ökar och deltagarna får möjlighet att hitta en eller flera rollfunktioner 
som känns bra.  

Praktiska tips för läraren: 

Enligt Johansson (2005) är det bra att förbättra samspelet mellan deltagare genom att använda 
sammankoppling. Koppla individens mål till gruppens mål. Detta kan göras genom att de 
personliga framstegen uppskattas på ensembleundervisningen men också på 
instrumentalundervisningen. Målen stödjer och motiverar då varandra. Tillåt gruppen att arbeta 
självständigt med att lösa problem och komma med idéer innan du som ledare gör ett inlägg. 
Uppmuntra deltagarna att ge varandra feedback och ge deltagarna kritik på ett bra sätt. “Var 
lyhörd, klargörande och omformulerande så inte någon deltagare tar illa upp och det skapas 
spänningar i gruppen” (Johansson, 2005, s 170). Uppmuntra deltagare som är ansvarstagande och 
dem som strävar efter att bli det. Var beredd på att gamla konflikter kan komma upp till ytan vid 
problem eller motgångar. Eleverna växer mest om de kan lösa sina problem själva. “Ledarens roll 
är att balansera mellan de egna initiativen till hjälp för gruppen och att lita på gruppens egen 
förmåga” (Johansson, 2005, s 170). 
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Separationsfasen  

“Separations- eller avslutningsfasen kännetecknas av en återgång till ledarberoende. Deltagarnas 
uppmärksamhet riktas från det instrumentella till det socioemotionella” (Johansson, 2005, s 171). 
Enligt Johansson (2005) avslutas en ensemble vanligtvis med en konsert och att det kan kännas 
sorgligt att skiljas från gruppen. Vissa pratar om att fortsätta spela tillsammans medan andra blir 
mer avståndstagande och frånvaro är inte ovanligt. Om konserten går bra resulterar det i att 
deltagarna berömmer varandra och känner sig nöjda. Om det inte går bra kan det kännas tomt och 
oavslutat. En känsla av att inte ha nått målen. Här finns en risk att deltagarna lägger skulden på 
ledaren eller någon enskild i gruppen. 

Praktiska tips för läraren: 

“Vår uppgift som ledare är att utforma separationsfasen till en meningsfull del av gruppens 
existens” (Johansson, 2005, s 171). Efter en avslutande konsert har eleverna ett stort behov av att 
ge och få beröm av varandra och ledaren. De behöver bearbeta det som har hänt, därför är 
utvärdering viktigt. Ledaren behöver samla ihop trådarna och låta alla i gruppen komma till tals 
så att alla upplever arbetet som avslutat. Utvärderingen ger möjlighet att integrera terminens mål 
och aktiviteter men även kvaliteten i ledarskapet. Ledaren ska också ge feedback till eleverna 
som grupp och ge några ord till var och en för att de ska känna sig bekräftade personligen. 
“Öppenhet om hur man själv tänkt och agerat som elev ger ensembledeltagarna värdefull 
feedback inför kommande liknande situationer” (Johansson, 2005, s 173). 

Bakhtin	  och	  dialogen	  

“Eftersom relationen mellan människor är så betydelsefull i alla undervisningssituationer säger 
det sig själv att Bakhtins teorier om förhållandet mellan ett jag och ett du är av intresse för alla 
som undervisar” (Dysthe, 2003, s 98). 

Enligt Olga Dysthe (1996 & 2003) omnämns Mikhail Bakhtin (1895-1975) i regel som 
språkfilosof samt litteratur- och kulturteoretiker. Hans huvudintresse är relationer och dialogen. 
Han ser hela människans existens som en dialog. Bakhtin definierar självet genom dialogiska 
relationer till “den andra” och uppfattar livet som en kontinuerlig, oavslutad dialog med andra. 
Hans tankar om dialogens betydelse kallas ofta “dialogism”. 

Enligt Dysthe (2003) menar Bakhtin att ordet inte tillhör någon enskild person. Då människor har 
olika bakgrund och erfarenheter blir yttrandet en mötesplats för samspel och konfrontation 
mellan människor med olika värderingar. Bakhtin menar att all mänsklig kommunikation är 
socialt organiserad genom dialogiska relationer. Våra yttringar knyter kontakt mellan det sociala, 
det kulturella och det individuella planet. Dysthe (2003) anser att, även om inte Bakhtin skrivit 
om pedagogiska problem, så är dialogen något eftersträvansvärt i undervisningen. 

När man yttrar sig, förväntar man sig ”[…] en eller annan form av aktivt gensvar från adressaten, 
t.ex. instämmande, sympati, invändningar eller handling som verkställs samt motstånd eller stöd” 
(Dysthe, 2003, s 101). 
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Bakhtin menar att våra yttranden är adresserade och att förståelse och meningsskapande är 
nyckelord. Jaget existerar enbart genom sitt förhållande till andra människor. Insikten vi får om 
oss själva får vi genom kommunikation med andra. Att förstå är en aktiv handling som kan 
realiseras genom ett utförande. Förståelsen kan också vara tyst och osynlig och komma till 
uttryck vid ett senare tillfälle, verbalt eller genom andra handlingar. Bengt Molander skriver om 
begreppet tyst kunskap. Michael Polanyi (1966, citerad i Molander, 1996) menade att vi vet och 
kan mer än vad vi kan uttrycka i ord: ”Vi kan till exempel känna igen saker och vi kan göra saker 
utan att kunna tala om hur vi känner något eller exakt hur vi gör” (s 35).  

Dysthe (2003) skriver att som auktoritet kan man inte välja om man vill befinna sig i dialog med 
andra, utan det är ett ansvar som man är ålagd. Monologen kan, enligt Bakhtin (Dysthe, 2003), 
vara ett auktoritativt yttrande som inte lämnar plats för tvivel, frågor eller motföreställningar och 
inte är öppen för invändningar. “Om psyket bara består av sådana auktoritativa röster blir det 
emellertid statiskt” (Dysthe, 2003, s 105). När man förhindrar dialog hämmar man den kreativa 
förståelsen. 

I vardagen är det inre övertygande ordet till hälften vårt eget och till hälften andras. 
Kreativiteten och produktiviteten består i själva verket av det faktum att ett sådant ord 
väcker nya och självständiga ord, att det inifrån organiserar många andra av våra egna ord 
och att det inte förblir isolerat och statiskt. (Bakhtin refererad i Dysthe, 1996, s 70) 

Styrdokument 

Här följer utdrag ur olika styrdokument gällande mål för elever, lärare och om skolans uppdrag.  

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det att skolans mål är att 
varje elev: ”kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 
handla också med deras bästa för ögonen, och visa respekt för och omsorg om såväl närmiljön 
som miljön i ett vidare perspektiv” (s 12). 

Vidare står det att alla som arbetar i skolan ska: ”medverka till att utveckla elevernas känsla för 
samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen” och ”i sin 
verksamhet bidra till att präglas mellan solidaritet mellan människor” (s 12). De som arbetar i 
skolan skall även: ”visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från 
ett demokratiskt förhållningssätt” (s 12). 

I Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 står det: 
”Alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och 
lärande” (s 10). Där står vidare: ”Läraren ska tillsammans med eleverna diskutera och utveckla 
regler för arbetet och samvaron i gruppen” (s 12).  
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Metod 

Denna studie är en kvalitativ studie med många analyser men den är också vetenskapligt 
förankrad i teorier vi läst inom gruppdynamik och ledarskap. Detta betyder att vi bearbetat 
litteraturen vi läst och de intervjusvar vi fått i flera omgångar. Vi har valt de kvalitativa 
metoderna intervjuer och observationer för att undersöka lärares erfarenheter och kunskaper om 
grupprocesser i ensemblesituationer.  

Urval: Intervjuer  

I denna studie har sex verksamma musiklärare som undervisar i, eller har erfarenhet av 
undervisning i ensemble intervjuats. Två grupper av lärare intervjuades. Nyutexaminerade lärare 
(som examinerats de senaste två åren) och lärare som arbetet en längre tid (under minst tio år). 
De tre lärarna som arbetat under längre tid undervisar på en musikhögskola. De nyutexaminerade 
lärarna jobbar på en kulturskola. Valet av intervjupersoner gjordes för att se skillnaden i hur de 
olika lärargrupperna tänker kring gruppdynamik i ensemblesituationer. Av intervjupersonerna var 
fyra kvinnor och två män. Valet av intervjupersoner var dock utan tanke på könsfördelning och 
endast baserat på deras ämneskunskaper.  

Genomförande av intervjuer  

Intervjuerna genomfördes på en högskola. Hälften av lärarna var verksamma pedagoger där och 
dessa intervjuer genomfördes på respektive lärares rum. De nyutexaminerade lärarna kom till 
högskolan för sin intervju. Intervjuerna varade cirka en timme per person. Intervjuerna var av 
kvalitativ art och frågorna hade en låg grad av strukturering samt en hög grad av 
standardisering, där viss utsvävning tilläts (Patel och Davidsson, 2003, se figur 13, s 72). Låg 
grad av strukturering innebär att intervjupersonerna får maximalt utrymme att svara på frågorna 
och hög grad av standardisering innebär att intervjuerna var fokuserade kring de frågor som 
förberetts (Patel & Davidsson, 2003). Detta betyder att både vi som intervjuade och de 
intervjuade bidrog till samtalet och målet var att få en öppen dialog med lärarna. De intervjuade 
fick intervjufrågorna innan och hade möjlighet att på så sätt förbereda sig inför intervjun. 
Intervjuerna öppnades med en förklaring av syftet med arbetet och vad som är anledningen till att 
vi skriver om ämnet. 

Urval: Observationer  

Under vår verksamhetsförlagda undervisning, vfu, observerades ensemblelektioner på 
gymnasium och grundskola. Observationerna hade först och främst fokus på att försöka upptäcka 
gruppdynamiska processer. Sedan observerades hur gruppen agerade gentemot varandra och 
läraren samt hur läraren hanterade de svårigheter som uppkom. Möjlighet att välja plats för 
observation fanns inte.  
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Genomförande av observationer 

Eftersom observationer måste uppnå de krav som kan ställas på en vetenskaplig teknik, har vi 
valt att utgå ifrån boken Forksningsmetodikens Grunder (Patel & Davidssons, 2003) i 
förberedelserna. Observationerna var ostrukturerade (även kallade osystematiska) samt av okänd, 
icke deltagande art (Patel & Davidson 2003, se figur 19, s 95). I talspråk kallas denna metod för 
”fluga på väggen” för att metaforiskt förklara hur man som observatör av icke deltagande art 
försöker osynliggöra sig själv i största möjliga mån.  

Observationerna uteslöts ur arbetet. Resultatet från observationsprotokollen var inte tillförlitligt 
då det som observerades inte gav tillräckligt med material för att kunna svara till arbetets syfte. 
Enligt Patel och Davidsson (2003) kan det inom det observerade finnas ett felvärde. ”Felvärdet 
beror på brister i instrumentets tillförlitlighet. Felvärdet kan bero på en mängd olika faktorer som 
vi inte har kontroll över” (s 100).  

Observationerna redovisas inte explicit under resultatdelen. Däremot redovisas de implicit då de 
gav underlag och förståelse för utformandet och innehållet i intervjuerna. 

Reliabilitet och validitet 

Validitet innebär att man vet vad man undersöker och faktiskt undersöker det. Reliabiliteten 
innebär att man gör det på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidsson, 2003).  

Intervjuernas reliabilitet stärks genom att de är utförda på tu man hand mellan den intervjuade 
och intervjuarna. På så sätt kunde inte den intervjuade bli påverkad av någon annan som också 
skulle tycka till och svara på frågorna (Trost, 1997). Eftersom den intervjuade inte har 
tystnadsplikt, intervjuades en person i taget. På detta sätt eliminerades risken att någon annans 
svar skulle ha återberättats i andra sammanhang (Trost, 1997). Genom att intervjuerna dessutom 
var ostandardiserade (Patel & Davidsson, 2003) och gav möjlighet till följdfrågor, blev svaren 
längre och den intervjuade fick god tid på sig för reflektion. Intervjuerna innehar validitet 
eftersom de intervjuade visste varför intervjuerna hölls och vad syftet med arbetet var. 

Databehandling 

Intervjuerna spelades in på ljudfil och transkriberades senare. Transkriberingen bestod av en 
nästan ordagrann dokumentation. I vissa fall valdes tomma uttryck, slang och svordomar bort. 
Intervjumaterialet bearbetades och kategoriserades för att svara till frågeställningarna. Vissa av 
intervjuerna var samstämmiga och vissa stack ut, vilket vägts samman i den kommande 
resultatdelen. 

Etiska överväganden 

Enligt Dimenäs (2007) finns det fyra etiska grundvillkor; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att leva upp till informationskravet fick 
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intervjupersonerna, innan intervjuerna genomfördes, intervjufrågorna och information om syftet 
med arbetet. För att leva upp till samtyckeskravet, gavs intervjupersonerna möjlighet att tacka nej 
till sin medverkan samt avbryta intervjun om de så önskat. För att leva upp till 
konfidentialitetskravet, valdes att inte nämna någon av de intervjuade vid namn eller vilken skola 
de arbetar på. Därmed hålls all information om de intervjuades identitet konfidentiell. För att leva 
upp till nyttjandekravet, raderades intervjumaterialet efter dess bearbetning. 

Metoddiskussion  

Vi anser att vår intervjumetod gav oss många fördelar. Vi som intervjuade kunde hjälpa varandra 
med följdfrågor och leda tillbaka diskussionen till våra frågor. Genom att vi var två på 
intervjuerna fanns möjlighet för den “andra” av oss att ta upp tråden om den som ställde frågan 
tappade bort sig eller förde samtalet åt ett håll som inte var relevant för vårt syfte. Diskussionerna 
under intervjun resulterade i analyser och reflektioner. En negativ sida av denna typ av intervjuer, 
som vi upptäckte, var att vissa av de intervjuade kunde känna sig hämmade av att vi var “två mot 
en”. Vi tyckte däremot att det överlag blev en avslappnad stämning och att de intervjuade fick 
förtroende för oss. 

Någonting som kan ha påverkat intervjuresultaten är att hälften av de intervjuade inte befann sig 
på den arbetsplats där de utövar sin yrkesroll. Det är enligt Trost (1997) viktigt att de intervjuade 
känner sig trygga i den miljö de intervjuas i. Skulle vi göra om intervjuerna skulle valet av plats i 
vissa fall sett annorlunda ut. Vi hade valt att hålla respektive intervju på den intervjuades 
arbetsplats.  

Eftersom de intervjuade fick frågorna före intervjuerna var de alla mer eller mindre beredda på 
vad samtalet skulle gå ut på. Detta tror vi är bra för att undvika onödiga överraskningar och 
obehag på grund av detta. I enlighet med vad Patel och Davidsson (2003) skriver, försökte vi vara 
konsekventa med att betona den intervjuades roll i vårt arbete; det vill säga att dennes åsikt, 
tankar och erfarenheter skulle berika och bidra till vårt arbete. Reaktionerna på frågorna blev 
däremot olika, vilket är en av styrkorna i kvalitativ forskning. Vi hade kunnat vara tydligare med 
att vi inte var ute efter att mäta deras kunskaper inom området och att vår avsikt inte var att fråga 
ut dem på faktakunskaper utan att vi främst var intresserade av deras erfarenheter och åsikter. 

När det gäller observationerna var det väldigt svårt att se allt som hände och vilka grupprocesser 
som pågick. Vår avsikt var att undersöka grupprocesser i huvudsak men vi upplevde många 
svårigheter i detta. Dels tror vi att det berodde på att vi inte lärt oss så mycket om ämnet 
gruppdynamik vid den tidpunkt då vi genomförde observationerna. Dels tror vi att vi var nya för 
eleverna och trots att vi var icke deltagande på lektionerna, kan ha påverkat deras beteende av 
den enkla anledningen att vi befann oss i rummet. Patel och Davidsson (2003) beskriver kritisk 
realism som “[...] innebär att verkligheten existerar oberoende av våra uppfattningar om den men 
att vi inte direkt kan få tillgång till den då vi begränsas av vår subjektivitet, våra fördomar och 
förkunskaper” (s 16). Det hade varit intressant att i denna studie, om tiden hade tillåtit detta, få 
fler möjligheter till observationer när vi lärt oss mer om ämnet och intervjuat fler lärare. Hade vi 
gjort om observationerna idag skulle vi kunnat redovisa observationerna enligt ett så kallat 
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löpande protokoll (Dimenäs, 2007). Dimenäs ger tips om hur man kan strukturera upp en 
observation genom att svara till rubrikerna rum, aktörer, objekt, handling, aktivitet och 
händelser.  

Vårt arbete har en hermeneutisk vinkel. Med detta menas att människors språk och handling ska 
kunna uppfattas och tolkas. “Den hermeneutiske forskaren närmar sig forskningsobjektet 
subjektivt utifrån sin egen förståelse” (Patel & Davidsson, 2003, s 30). Patel och Davidsson 
(2003) beskriver att hermeneutikern försöker se helheten i forskningsproblemet men att 
förståelsen, de tankar, intryck och känslor som forskaren har både är en tillgång och ett hinder för 
att tolka och förstå forskningsobjektet. När det gäller observationerna var vår förförståelse för 
forskningsobjektet inte tillräcklig. Det vill säga att vi inte fick ut den information som vi behövde 
för att berika vårt arbete. Därför valde vi att utesluta observationerna vi gjort. 

För att kvalitetssäkra arbetet hade vi kunnat föra dagbok under arbetets gång, en metod som Patel 
och Davidsson (2003) förespråkar för att se hur tankar under arbetets gång utvecklas. Eftersom 
syftet med en kvalitativ studie är att regelbundet reflektera, återkoppla, ändra och systematiskt 
arbeta sig fram till ett resultat hade detta varit möjligt i större utsträckning om vi hade haft mer 
tid. 
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Resultat 

Intervjuerna nedan är uppdelade i två grupper. Svaren från de lärare som arbetat en längre tid 
(under minst tio år) står först följda av svaren från de lärare (som examinerats inom de senaste två 
åren).  

De lärare som arbetat en längre tid kallar vi nedan vid namn som börjar på E (Erfarna); Emelie, 
Ester och Elias. De lärare som är nyutexaminerade kallar vi vid namn som börjar på N 
(Nyutexaminerade); Nina, Nadja och Nils.  

De elva frågor som står nedan är intervjufrågorna som ställdes till de intervjuade. Efter varje 
fråga följer en sammanfattning av de intervjuades svar. Den sista frågan är endast besvarad av de 
erfarna lärarna då den handlar om hur deras undervisning förändrats med åren. 

1. På vilket sätt arbetar du med ensembler? 

Emelie säger:  

Prio ett är att det ska ske en musikalisk utveckling. Men som en positiv verkan kommer 
det här med att interagera med andra människor. All musik som vi håller på med är ju till 
sin natur otroligt kollektiv. Det finns ju inga solister i det vi håller på med. Man är 
ingenting utan sitt sammanhang. Sen kan det ju vara ett sammanhang på två personer 
eller ett storband på sexton, men det är kollektivt. 

Emelie menar vidare att det är viktigt att tydliggöra detta sammanhang för alla parter i en 
ensemble. Det är viktigt att alla hjälps åt.  

Ester berättar om två typer av ensembler. I en ensemble med genrespecifika mål vet hon precis 
vad som förväntas av henne som ledare. Ester går då in i gruppen vid vissa tillfällen och ger 
konstruktiv kritik. Sen finns ensembler som inte har lika tydliga mål. Detta kräver att hon tar med 
sig nytt material i större utsträckning och styr arbetet på lektionen.  

Elias lägger stor vikt vid det sociala:  

[…] kan jag få ihop det sociala i gruppen så kommer resten gå av sig självt. […] Kan man 
åka på ett läger det första man gör så ska man göra det. Om inte annat kan man stanna 
över natten på skolan och titta på videofilm.  

Elias upplever att eleverna blir mer självgående om de samverkar i en annan miljö än skolmiljön. 
Han kallar det “frihet under ansvar”. Han beskriver även hur processtänkandet genomsyrar alla 
lektioner. “När man pratar om estetiska uttryck kan man alltid prata om två saker; ämnet och 
processen. Jag har lämnat ämnet och ser mer på processen. Jag minns när jag stötte på 
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processtänkandet första gången, då Lpo941 introducerades.” 

Nina undervisar årskurs sex i ensemblespel med olika instrument.  

Nadja jobbar med ensemble både i klassituationer och i kör/sånggrupp samt i ett ämne som heter 
musikalkursen.  

Nils beskriver sina lektioner:  

Det är lite olika. Ibland går vi igenom musikaliska termer, vers, intro och så vidare, men 
oftast spelar vi. Ofta delar vi upp oss så att båda grupperna spelar upp för varandra i slutet 
av lektionen. Om det inte är två grupper så brukar jag försöka spela in dem så vi kan 
lyssna på det och utvärdera tillsammans. Höra hur det blev, för skojs skull. 

Nils berättar att han använder sig mycket av Spotify och inspelningsinstrument i sin 
undervisning. Han menar på att det är nyttigt för elever att lära sig hur de spelar in sin musik. 

Sammanfattning av fråga 1: 

Två av de erfarna lärarna och en av de nyutexaminerade lärarna nämner vikten av socialt 
samspel och att ensemblespel handlar om att interagera och samarbeta med människor. 
Resterande lärare beskriver sina lektionsupplägg. 

2. Hur stor frihet har eleverna att påverka lektionerna? 

Emelie säger att det generellt finns två typer av ensembler. Den ena är en självgående grupp som 
ber läraren att endast komma in vid bestämda tillfällen för att interpretera eller tala om när det 
låter illa. Den andra typen av ensemble är en grupp i vilken hon har en större ledande roll, till 
exempel genom att vägleda in i en musikstil som studenterna är nybörjare i. I det första fallet har 
eleverna uttalat större frihet att påverka lektionerna.  

Ester säger att när det gäller sångensembler styr hon mycket i uppbyggnad av låtar och genom att 
välja repertoar. I ensembler med olika instrument ser hon sig mer som en coach med ett mer 
övergripande musikaliskt öra. I det sista fallet har eleverna uttalat större frihet att påverka 
lektionerna.  

Elias talar om vikten av elevdemokrati. Han anser att Internet är ett bra verktyg och att med hjälp 
av internet kan elever komma med förslag på låtar under lektionen. Elias tycker vidare; “Då blir 
det inte bara min väg, som lärare, som är den rätta vägen. Nu kan man spela på lite olika nivåer, 
ibland gör man något svårt och ibland något lätt.” Han menar att alla som undervisar bör ha en 
bärbar dator och uppkoppling. 

                                                

1 Lpo94 syftar till Skolverkets Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet 1994 
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Nina säger att eleverna har ganska stor frihet i att välja vilket instrument de vill spela. “Man är ju 
där för deras skull så då är det ju väldigt viktigt att de får påverka.” Samtidigt, påpekar hon att 
man måste följa kursplanen.  

Nadja säger:  

Det är väldigt olika beroende på vad jag gör. Jag tycker det är viktigt att eleverna känner 
sig delaktiga i val av låtar till exempel, men när man spelar med yngre barn behöver man 
styra ganska mycket i själva undervisningen för att det ska leda någonstans, eftersom de 
inte alltid har tillräckligt med kunskap för att det ska gå ihop; rent musikaliskt alltså. 

Nadja har upptäckt att beroende på var i grupprocessen en grupp befinner sig samt om de känner 
varandra eller inte, så ser deras behov av ledare olika ut, vilket hon beskriver på följande sätt: 

Det gör att jag från början styr ganska mycket för att sedan låta dem styra mer och mer. 
Om alla i gruppen redan känner varandra väl får de större chans att påverka redan från 
början. [...] om jag inte ger dem en chans att påverka sin undervisningssituation tror jag 
att det finns en risk att de tappar sitt intresse. 

Nadja påpekar hur viktigt det är att gruppen känner sig trygga med ledaren. Hon tycker att läraren 
ska ta fasta på önskemålen från sina olika grupper. “En av mina vuxenkörer har däremot 
uttryckligen sagt att de inte vill ha några val utan att jag ska bestämma allt, så då gör jag det. Allt 
efter deras önskemål.”  

Nils ser det som positivt att eleverna vill vara med och bestämma. Han säger att: “De har ett visst 
inflytande. Jag måste ju först kolla igenom att låtarna är möjliga för dem att spela på den nivån de 
är på. Men sedan om de har idéer om former och stil så får de gärna komma med dem”.  

Sammanfattning av fråga 2: 

Två av de erfarna lärarna samt två av de nyutexaminerade lärarna pratar om olika typer av 
ensembler och sina skiftande roller i dessa. Det är beroende av gruppernas olika behov och 
önskemål hur mycket frihet eleverna har. En av de erfarna lärarna nämner elevdemokrati och att 
det är viktigt att undervisningen inte bara sker på lärarens villkor. Han tycker att uppkoppling och 
en bärbar dator är utmärkta redskap för att elevdemokrati ska råda. Alla lärarna välkomnar 
elevers förslag och anser att det är viktigt att ta fasta på elevernas önskemål då läraren är där för 
deras skull. 

3. Vad har du för erfarenheter från din egen skolgång gällande ensemblespel? 

Emelie har varit med om att en person i ensemblegruppen varit utsatt för personliga påhopp av 
ledaren för gruppen. Gruppmedlemmarna tordes då inte göra någonting. Hon tycker idag, på 
grund av sina dåliga erfarenheter, att det är viktigt att ha en god kommunikation med sina 
studenter så att ingen känner sig påhoppad.  

Ester har goda erfarenheter från grundskolan. Hennes musiklärare var engagerad, inkluderande 
och jobbade mycket med konserter. Vid senare utbildning har hon inte lika goda erfarenheter då 
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ensemblen endast riktade sig mot några individer i gruppen och andra fick sitta sysslolösa i ett 
hörn. Det hände också att hennes lärare slängde ur sig nedvärderande och könsdiskriminerande 
kommentarer. Ester upplevde då inget lärande alls för egen del. Hon berättar att många var arga 
men att ingen ifrågasatte situationen då man inte visste hur undervisning i ensemble skulle se ut.  

Elias berättar om ensemblelektioner som ställde för höga krav på eleverna och mest inriktade sig 
på teoretiskt och tekniskt kunnande. Det fick dem att känna oro inför lektionerna. “Det är klart att 
noter kommer att finnas på högre utbildningar och jag är ju notläsare själv men i verkliga världen 
är det det sociala som gäller.” 

Nina har spelat mycket i ensemble under sin utbildning men känner inte att det går att applicera 
på arbetet i sin egen klass i nuläget.  

Nadja säger att “Förutom det jag spelat själv har jag läst ensembleledning och klassmusik, där vi 
lärt ut till varandra i gruppen.” 

Nils berättar om sin erfarenhet i ensemble:  

Under ledning var det första jag spelade i en blåsorkester. Där var det ganska styrt vad 
man skulle göra. Vi spelade efter noter och det fanns inte så mycket utrymme att göra 
som man ville. Det skulle ju fungera i en stor grupp. Men sedan när jag började på 
gymnasiet så spelade jag i massor av olika ensembler. Därifrån har jag nästan bara 
positiva erfarenheter. Det var väldigt kul och jag lärde mig nog mest på att få spela 
tillsammans med andra. Nu är jag på ett ställe där det mest är nybörjade så det är lite svårt 
att tillämpa grejerna jag lärde mig på mina ensembletimmar. 

Sammanfattning av fråga 3: 

Samtliga erfarna lärare har dåliga erfarenheter från ensemblespel under sin egen skolgång. De 
grundar sig i dåligt ledarskap. Ensemblelektioner som har varit bra har berott på ett engagerat 
ledarskap. Två av lärarna förklarar att deras dåliga erfarenheter har påverkat deras sätt att 
undervisa och deras syn på vad som är viktigt att ta fasta på som ledare. De nyutexaminerade 
lärarna tycker att det är svårt att applicera sina erfarenheter från ensemblespel på den egna 
undervisningen idag.  

4. Hur viktigt är det att vara öppen och lyhörd gentemot eleverna? 

Emelie säger: “Det är jätte, jätte viktigt”. Hon menar att solidaritet och demokrati är något av det 
viktigaste i världen. Om det däremot inte finns en uttalad vilja i gruppen tycker hon att det är 
viktigt att stiga fram som ledare för att processen ska gå vidare mot en god utveckling.  

Ester säger: “Absolut det tycker jag så klart”. Hon anser att man ska vara lyhörd mot gruppen 
och försöka se vilka individerna är.  

I intervjun med Elias glömdes frågan bort. 

Nina säger: “Det är väl superviktigt. Alla måste känna sig sedda och ha en chans att tycka”.  
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Nadja tycker likadant. Hon säger: 

Super viktigt!!! En fungerande lärandemiljö måste bygga på ömsesidig respekt. Jag kan 
inte förvänta mig att eleverna respekterar mig och i förlängningen gör som jag ber dem, 
om jag inte visar respekt mot dem. Jag tycker det är ganska självklart. Det handlar ju om 
att möta människor. Det gör man inte om man inte försöker vara öppen och lyssna på vad 
de har att säga. Alla elever är olika, vilket också innebär att de har olika behov. 

Nils säger:  

Jag tycker det är ganska viktigt. Man märker att de får ett helt annat intresse när det fått 
välja låtar själva. Det känns kul när de har ett intresse och då märker man att de inte är 
där bara för att de måste. 

Sammanfattning av fråga 4: 

Samtliga lärare påpekar att det är viktigt att vara öppen och lyhörd mot eleverna. Det handlar om 
att se individerna och uppmärksamma olika behov hos dem. Ord som respekt och solidaritet 
kommer upp som självklarheter. 

5. Hur skapar du den ensemblemiljö/lärandemiljö du vill ha i din 
undervisning? 

Emelie framhåller beröm och skratt som bra för inlärningen. “Har man fått ha roligt en stund så 
går det också lättare att ta tag i något som inte går så där jättebra. Man får inte skratta åt så klart, 
men skratta tillsammans.” Hon säger också att musikaliskt sett är målet att var och en ska kunna 
tänka och tycka, lägga fram sina åsikter men också vara beredda på att lägga ner sin åsikt i en 
majoritet. Vidare nämner hon även hur viktigt det är att den fysiska miljön fungerar; med 
instrument, lokaler och reglerad ljudnivå.  

Ester berättar ovan om en dålig erfarenhet från sin egen tid som elev i ensemble men även om en 
dålig erfarenhet från att ha hållit i ensemblelektioner under sin utbildning. På grund av den 
erfarenheten tycker hon att det är viktigt att se alla i rummet och att alla gör något tillsammans.  

Det är inte så att jag pratar med de coola som spelar det och det och alla andra är 
ingenting värda utan någonstans är väl allas åsikt värd någonting här inne. Vad tycker du 
och hur känns det för dig? […] En lärandesituation är hela tiden ett givande och ett 
tagande. Om jag ger någonting och får någonting tillbaka. Får jag ingenting tillbaka så 
kan det inte vara ett krav på mig att fylla det med ännu mer och ännu mer. Det känns 
skönt att ha kommit på att det inte är bara upptill mig hur den här situationen blir. 

Elias förespråkar åter igen en samverkan eleverna emellan utanför skolmiljön; som till exempel 
ett läger eller ett biobesök. “Det handlar ju om att bygga gruppen, börja se varandra.”. Han vill ha 
en miljö baserad på glädje och att eleverna har roligt tillsammans. Elias förespråkar också balans 
och samverkan mellan teoretisk kunskap och mer fritt musicerande: “Jag ser tydligt att det 
påverkar. De absolut bästa lektionerna jag haft är när man spelar gammalt material på lektionerna 
och nöter det”. Elias pratar om sin yrkeskodex och menar att identitetsbyggande hos eleverna är 
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viktigt, vilket han uttrycker på detta sätt: 

Det finns vissa grundvärderingar som jag lever efter och visar dem tydligt som lärare. En 
gitarrist misshandlar inte någon för att de kommer från ett annat land eller en gitarrist 
skriker inte kärringjävel efter någon. Indirekt så förmedlar jag min människosyn och 
värdegrunden som den ingår i ämnet. Men det blir naturligtvis i ett större perspektiv. 
Genom att jag dessutom använder mig av ordet “musiker” eller “gitarrist” skapar jag 
dessutom på lång sikt ett identitetsbyggande hos eleverna. 

Nina vill helst dela upp klassen i mindre grupper så att hon hinner hjälpa och se alla. 

Nadja säger:  

Genom att försöka möta alla elever med respekt. Som jag sa tidigare tycker jag att det är 
det viktigt att de ska trivas och känna sig välkomna och känna att jag ser dem. Det är inte 
alltid lätt och visst misslyckas man ibland, men då brukar jag tänka: ok, nästa gång provar 
jag en lite annan inledning, ett annat sätt att göra just det och så vidare. Och visst måste 
man även vara sträng ibland. Det är alltid trist att måsta bli arg, men man kan heller inte 
bara låta saker bero och tro att problem mellan elever eller mellan en elev och mig 
försvinner av sig självt. Jag tjatar dagligen om respekt och hur viktigt det är att man 
respekterar alla människor som de är.  Det är viktigt att skilja på person och agerande. Jag 
brukar säga att jag tycker om dem men att jag inte tycker om hur de agerar, om de gör 
något som gör mig förbannad. Men sen tycker jag det är viktigt att man har roligt 
tillsammans! 

Nils säger: 

Det är lite av ett problemområde mellan arbetsmiljö och ensemble känns det som. Särskilt 
där jag är nu är det många som börjar spela på ett instrument så fort de kommer in i 
lektionssalen. Till slut är det full orkester fast ingen spelar samma låt. Då är det svårt att 
nå fram till dem på ett bra sätt, till skillnad från om de skulle sitta på stolar i början av 
lektionen då vi har genomgång. Jag har försökt att skapa en tystnad när man pratar. Man 
måste vara benhård. Jag har inga utarbetade regler som man måste följa men däremot 
försöker jag hålla på att man ska lyssna och vara tyst när någon pratar. Jag har annars bra 
med plats och lokaler. Det blir aldrig dålig luft och det finns gott om plats. 

Sammanfattning av fråga 5: 

Ord som återkommer på många ställen i svaren är glädje och respekt. Lärarna påpekar vikten av 
ett givande och tagande samt att kunna se sina elever. Två av de nyutexaminerade lärarna pratar 
om disciplin.  

6. Tycker du att ditt sätt att skapa denna ensemblemiljö/lärandemiljö, har 
påverkat dina elevers lärande? Hur/på vilket sätt? 

Emelie gav inget konkret svar på frågan.  

Ester säger: ”Att skapa en god stämning är en förutsättning för lärande”. Hon anser att lärande 
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frodas bäst i en miljö där alla möts och är delaktiga.  

Elias menar på att ensemblespel eller instrumentkunskap är så mycket mer än att spela “rätt”. 
Han ser ett problem i att lägga fokus enbart på ämneskunskaper även om eleverna lär sig mer 
teori på det sättet. Han säger: ”Problemet är ju bara att om jag tittar på mina gamla elever idag så 
har några få gått vidare till högre utbildning och alla andra har slutat spela”. Elias tycker att det 
beror på vad man har för mål med sin undervisning. “Vill jag att musik ska vara roligt och glädja 
människor så är det inget snack om att jag gör det bättre idag. Jag måste ha en annan värdeskala.” 

Ninas strategi är att dela upp grupperna (se föregående svar) men påpekar att hon inte har 
tillräckligt mycket erfarenhet för att svara på frågan.  

Nadja säger att “Det är svårt att säga eftersom jag inte jobbat så länge ännu, men jag tror att de 
flesta av mina elever i alla fall känner sig trygga i min undervisning.“  

Nils säger:  

Det var en bra fråga. Nej, men jag vet inte, det är ju som svårt för jag gör olika från dag 
till dag. Jag försöker hitta den där perfekta miljön men jag har inte lyckats riktigt än. Jag 
försöker som arbeta fram någonting. Jag har ju märkt att vissa saker fungerar bättre än 
andra men jag vet inte om jag kan komma på något exempel. Det har med dagsformen att 
göra och vilka som är med på lektionen. Det finns ju vissa som låter mer än andra, som 
pratar mycket och lever om. Det är aldrig på ett störande sätt men det kan ju bli mycket 
och vissa elever kanske dras med i det där och så blir det liksom ofokuserat. 

Sammanfattning av fråga 6: 

Två av de erfarna lärarna tycker sig kunna se skillnad i hur eleverna presterar om det finns en 
balans mellan glädje, respekt och teoretiskt kunnande. De nyutexaminerade lärarna nämner 
samtliga att de är osäkra på huruvida deras strategier för hur de lägger upp ensemblelektionerna 
direkt påverkar eleverna. Detta är på grund av sin korta erfarenhet som lärare. De intervjuade 
hade svårt att svara på frågan. 

7. Vad upplever du för svårigheter/hinder? 

Emelie tar upp hinder som konflikter med starka viljor, brist på respekt för tider och att vissa inte 
kommer förberedda. Det kan också finnas hinder i den fysiska miljön. Hon tycker att det kan vara 
svårt om lärarens kunskap inte räcker till och om man saknar kunskap om hur man uttrycker sig 
till människor med neuropsykologiska handikapp som ADHD och Aspergers syndrom.  

Ett hinder Ester nämner är när förväntningarna är olika i gruppen. Ett annat är när en enskild 
person tar på sig ansvaret för att alla i gruppen ska känna motivation och ha roligt. Det är enligt 
henne vanligt för sångare. Sångaren känner oro och stress för att gruppen inte trivs med 
arbetsuppgifterna och tar på sig ansvaret själv. Ester tycker att det handlar om omogenhet hos den 
resterande gruppen. Alla måste ta ansvar för den uppgift de åtagit sig.  
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Elias säger:  

Tid. Ju längre tid vi har desto bättre blir lärandet. Om man tror att man skickar hem folk 
för att öva så är det inte sant. De ska egentligen kunna det de kom till lektionen för att 
lära sig, innan de går därifrån. 

Han anser att lektionen behöver vara minst en timme lång för att den ska ge eleverna något. Elias 
nämner även brist på bra lokaler som ett hinder. 

Nina upplever hinder i undervisningen när elever inte kan koncentrera sig. Det stressar både 
henne och resten av gruppen. De okoncentrerade eleverna drar med sig andra elever som 
egentligen vill arbeta på lektionerna. Stora grupper är också ett hinder för arbetet. Hon hinner inte 
se till allas behov. När kunskapsnivån och motivationsnivån är olika, är det svårt att undervisa. 
Ett stort hinder är också när det inte finns material att arbeta med; till exempel brist på 
instrument. Då blir det svårt att sysselsätta alla.  

Nadja säger:  

Det svåraste tycker jag är tiden. Det känns aldrig som om jag hinner med allt jag vill. 
Ibland har man ju så roligt tillsammans så det är svårt att sluta i tid. Det är även svårt när 
eleverna är i totalt olika kunskapsnivåer. Det krävs mycket planering för mig för att hitta 
nog lätta och nog svåra grejer för alla att göra, men det tror jag kommer med mer 
erfarenhet. Att nivåanpassa kan vara viktigare än man tror, en alldeles för lätt uppgift gör 
att man blir uttråkad och en alldeles för svår gör att man känner sig värdelös. Det är bäst 
om uppgiften är lite, lite för svår, då måste man vara skärpt samtidigt som man känner att 
man lyckas och utvecklas. Men det är svårt! 

Nils upplever att det finns en tidsbrist och säger att “Det skulle vara kul om jag hade tid att lära ut 
lite mer än bara det grundläggande, så jag har chans att gå in på detaljnivå”. Vidare säger han att 
gruppdynamiken är viktig. “Just det där med gruppdynamiken [...], det är ju en ganska viktig del 
för att det ska fungera.” Nils förklarar hur han testat sig fram för att få de bästa möjliga 
ensemblegrupperna.  

Dels provade jag att lägga de som kunde lite mindre i en grupp och de som kunde lite mer 
i en grupp och så körde vi två olika låtar, den ena var lite lättare och den andra lite 
svårare. Men då var det verkligen svårt när jag lämnade det ena rummet för då funkade 
det inte alls. Då började dom leka tafatt eller inte stöta golv och sen hände det ingenting 
förrän jag kom dit igen. Jag har också provat att dela upp så att det i båda grupperna är 
både nybörjare och elever som kan lite mer och det är nästan det som har funkat bäst 
hittills. [...] Det kan vara ett problem att hitta en jämn balans där det fungerar. 

Nils förklarar att det kan finnas vissa svårigheter med ofokuserade elever men att det för det 
mesta fungerar väldigt bra och att han tror att en av anledningarna till detta är att de själva valt att 
spela på skolan. Han berättar också om att det kan vara svårt att känna in var gränserna går för 
hur mycket man kan utmana en elev, innan eleven upplever att det blir för mycket.   

Sammanfattning av fråga 7: 

Samtliga lärare nämner brist på tid eller brister i den fysiska miljön som hinder. De erfarna 
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lärarna nämner brist på respekt och skillnad i förväntningar hos eleverna medan de 
nyutexaminerade lärarna nämner lektionsupplägg, olika kunskapsnivåer och för stora grupper 
som hinder.  

8. Hur tycker du att man kan lägga upp sitt arbete för ensemblespel på bästa 
sätt så att alla känner sig inkluderade och motiverade? 

Emelie säger:  

Jo, men alltså det jag kan göra är att jag kan bjussa på mig själv. Jag kan också visa mig 
klantig eller när jag sjöng falskt eller åstadkom rundgång så topparna sprack. Man kan 
visa sig dödlig om gruppen skrattar åt mig, om jag initierar att det är ok. […] Jag tycker 
det är jätte viktigt att nämna folk vid namn. Det är centralt att lära sig namn på sina 
elever. För att de ska känna sig sedda. 

Ester anser sig inte ha någon speciell strategi förutom att vara avslappnad och vara sig själv. 
Hon påpekar även att det är viktigt att vara ”lite vän” med de i ensemblen och ta sig tid att prata 
lite med alla. ”Jag lever nog lite grann på det sociala. Att vara lite som en av alla andra så gör vi 
någonting ihop, det är en strategi kanske.” 

Elias räknar upp viktiga faktorer: 

- Förfogandekunskap. Gruppen får inte bara spela saker de inte kan. 
- Att spela med gehör. Tränar man upp gehör så tränar man också upp annat vilket är lite fränt. 
- Blanda lätta och svåra saker. Man ska inte vara rädd för att spela svinsvåra saker. 
- Variation. 
- Yrkesmoral/etik är viktigt. 
- Ömsesidig respekt är jätte viktigt. 

Han understryker att ett sammanhang är viktigt och att det måste finnas en verklighetsförankring 
och speltillfällen för eleverna. 

Nina säger att det är viktigt att sysselsätta alla och att ge beröm. 

Nadja säger:   

Jag tror man ska välja låtar tillsammans med eleverna. Jag tror också att man ska lyssna 
på dem och diskutera vad som kan funka och var det kan bli lite för svårt. Man ska inte 
underskatta elevernas förståelse för sin musikaliska utveckling. Sen tror jag inte man ska 
vara rädd att utnyttja de elever som “redan kan” utan låta dem visa någon som inte kan. 
Alla måste ju känna att de har en viktig plats och att alla behövs för att det ska bli bra. 

Nils säger: “Jag försöker visa att allting är viktigt, att allt i en ensemble är viktigt för att det ska 
låta bra”. Han förklarar att han försöker visa alla instrumentens olika styrkor och betydelse så att 
även den som spelar tamburin förstår hur viktig roll denne/denna har. Han menar på att det är 
viktigt att få eleverna att inse att det inte bara är gitarrister som är värdefulla i en ensemble. Nils 
menar också att han försöker ge beröm till sina elever inför de andra i klassen och att det är 
viktigt att visa på det som är bra och inte bara det som är dåligt.  
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Det man märker tydligast på är att de vill spela instrumentet när man visar att det är 
viktigt. De inser att de behövs. [...]. Man ska trycka på det som är bra hellre än att säga att 
det är fel, det brukar jag ha som en hållpunkt. (Nils) 

Sammanfattning av fråga 8: 

För att sammanfatta det alla säger nämns vikten av att vara avslappnad och att ha social 
kompetens, att kunna bjuda på sig själv, nämna folk vid namn, ge beröm och bedriva 
varierande undervisning där svårt blandas med lätt. En av de nyutexaminerade lärarna nämner 
att det är viktigt att allas plats i en ensemble uppmärksammas genom att man bekräftar vikten av 
allas instrument, oavsett om det är en gitarr, en röst eller en tamburin.  

9. Känner du att du tydligt kan se grupprocessen i klassrummet? 

Emelie menar på att det kan vara svårt att sätta fingret på vad som pågår i en grupp. Däremot har 
hon sett två olika ledartyper i ensembler. Emelie påpekar att dessa exempel verkligen är 
generaliseringar och vill inte att vi ska missuppfatta exemplen. Eftersom det ganska ofta är fyra 
killar och en tjej i ensembler, händer det ibland att Emelie ser två olika sätt som tjejen agerar på i 
gruppen. Den ena typen är lite “passiv”, inte lika trygg i att ta plats och ofta avvaktande medan 
killarna pratar om olika markeringar, färgningar och takter. Helt enkelt för att tjejen inte förstår 
vad de pratar om och inte vill lägga sig i. Detta resulterar i att hon inte är med i det musikaliska 
snacket och därför blir hon också lite åsidosatt. När killarna pratat klart kan hon “få komma in 
och sjunga”. Den andra typen är mer “dominant”, tryggare i att ta plats och visar tydligt att allt 
arbete skall delas jämt. Hon delegerar inför konserter och ger dem andra uppgifter. Tyvärr 
resulterar detta i att killarna inte gör den del som de blivit delegerade. Det blir dålig stämning i 
gruppen och tjejen blir ändå åsidosatt, fast av andra anledningar än i det första exemplet. Emelie 
berättar vidare hur viktigt det är att i båda dessa fall, försöka styra gruppen så att lektionerna 
innebär ett lärande för alla. “Vad är four on the floor? Alla termer måste komma alla till gagn. 
Kanske brukar jag rent adressera det till den jag vet kan det minst... Kunskap är aldrig en börda 
och att vara ödmjuk är viktigt.” Hon menar att om man är trygg i det man gör och i den grupp 
man jobbar så är det också lättare att ta kritik.  

Ester säger: “Absolut kan man ju märka av mindre saker, småtjafs eller att de tycker olika om 
någonting så.“ Hon har sällan varit med om negativa grupprocesser men berättar om en situation 
då det var nödvändigt att ha konflikthantering i grupp. Då handlade det om en grupp där vissa 
gruppmedlemmar varit överlägsna och andra haft dåligt självförtroende. Om de med dåligt 
självförtroende, eller överhuvudtaget någon i gruppen, tar illa vid sig eller skadas av det någon 
annan säger eller gör, tycker hon att läraren måste agera. Ett sätt att hantera konflikter i grupp kan 
vara att diskutera hur man ska vara mot varandra och vad man har rätt att säga eller inte.  

Elias tycker sig se när individer blir självgående och börjar ta eget ansvar: 

[…] men gällande grupper så ser man hur gruppen blir enad. Hierarkin blir en annan när 
man får göra andra grejer. För då är den som nyss var sämst på gitarr bäst på någonting 
annat och gruppen blir mer accepterande och enad. 
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Han menar vidare att det sociala är viktigt för eleverna och att vi ofta glömmer att barn inte är 
med i ensembler för att bli duktiga på sina instrument utan för att de behöver en gemenskap. Elias 
tycker sig sakna kunskap om grupprocesser och berättar att han påbörjat ett examensarbete om 
just grupprocesser under sin egen utbildning. “Skulle jag välja en sak idag som jag fick lära mig 
mer om så skulle det vara grupprocesser.” 

Nina säger att det är olika tydligt i olika grupper. I vissa klasser ser läraren tydligt vilka som har 
makt i gruppen och tar för sig mycket. Hon säger vidare att man ibland kan se att vissa elever 
hamnar i underläge gentemot elever som har större kunskapsnivå. 

Nadja säger:  

Ja i grupper som inte känner varandra så bra sedan innan, tycker jag man ser hur de 
anpassar sig, försöker hitta sin plats och så vidare, men gruppens dynamik kan förändras 
fort. De “byter roller” och när en grupp har jobbat ihop under en längre period kan det 
kanske vara nyttigt att “bryta upp lite” så de inte fastnar i utvecklingen. Jag tänker att 
vissa kanske blir hämmade av sina roller i gruppen men jag har inga direkta belägg för 
detta, det är bara en liten teori. 

Nils säger: “Ja... jag har haft det där som ett litet intresse att studera grupper och hur folk 
fungerar. [...] Till slut kan man, om man observerar mycket, nästan säga vem som kommer att 
göra vad. På det sättet kan jag nog ha lite koll.” Han säger vidare att han inte läst någonting om 
grupprocesser annat än det lilla som studerades under utbildningen i ämnet Allmänna Utbildnings 
Området (AUO) och att hans “koll” endast är baserat på egna teorier. Han säger också att det är 
svårast att tyda dem som är tillbakadragna och lugna.  

Sammanfattning av fråga 9: 

Vi uppfattar att samtliga lärare, på grund av sina erfarenheter, kan se olika processer inom sina 
elevgrupper. De erfarna lärarna nämner att de kan uppfatta elever med dåligt självförtroende och 
med olika maktpositioner. En av de erfarna lärarna påpekar här att hierarkin ändras i gruppen 
då de får umgås utanför skolmiljön. De nyutexaminerade lärarna nämner att det är svårare att 
tyda elever som är lugna och tystlåtna än dem som låter mycket och innehar någon typ av makt i 
gruppen. En av de nyutexaminerade talar om vikten av att bryta upp gruppen och göra nya 
konstellationer då och då för att rollerna skall bytas ut och gruppen fortsätta att utvecklas.  

10. Hur tänker du kring din roll i ensemblens grupprocess? 

Emelie nämner att det är viktigt att vara en god ledare i början av en termin, då 
ensemblemedlemmarna ska lära känna varandra och läraren. Hon påpekar hur viktigt det är att 
kunna se studenterna, ge dem beröm och konstruktiv kritik som de förstår. Det är viktigt att 
bekräfta individerna eftersom de inte alltför sällan har en lägre självkänsla i början av en process 
i jämförelse med slutet av en process. Hon framhåller vikten av att alla i en grupp får 
uppmärksamhet då det kan vara lätt som lärare att fokusera endast på några medlemmar i 
gruppen, vars instrument man kan bättre. Hon påpekar också hur viktigt det är att alla får komma 
till tals. Målet är att försöka få gruppen så jämställd som möjligt eftersom det väldigt ofta är fyra 
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killar (på instrument) och en tjej (på sång). Avslutningsvis betonar Emelie vikten av att kunna be 
om ursäkt som lärare.  

Ester säger: “Som ledare gjuter jag ofta lite olja på vågorna bara genom att vara med”. Hon 
menar att gruppen ofta lugnar sig och arbetar mer koncentrerat när hon befinner sig i rummet. Det 
innebär att hon ser sin roll som lugnande och därför sällan behöver hantera konflikter. Ester 
påpekar däremot att dennes roll skiftar ganska markant beroende på vilken typ av grupp det är 
och vilket mål de har. I vissa fall är hon en stor del av utvecklingen, i andra fall är hon mer en 
“besökare” som ger råd. Ester jämför sin utbildning med nuvarande utbildning och påpekar 
vilken stor fördel vi har som utbildas idag, för att vi hela tiden under utbildningens gång lär oss 
att reflektera och förstå vårt agerande. “Reflektera över sig själv, Herre Gud inte var det nåt 
sådant, man skulle bara utföra. Det var ju inte förrän tio år sedan som jag började reflektera över 
mig själv […]. Jag är inte färdig med det alls.”  

Elias tycker att tydligt ledarskap efterlyses idag. Att bra ledare är seriösa, tar sitt ämne på allvar, 
ställer krav på eleverna men också ser varje elev. “Eleverna vill ju ha krav. Eleverna går inte till 
skolan för att få en kompis i form av en lärare.” Gällande sin egen lärarroll berättar han också att: 
“något som jag definitivt har gjort som lärare är att jag backar. Min läranderoll är mycket mindre 
framträdande nu och jag försöker så snart som möjligt få eleverna att vara lärare till varandra”. 
Elias menar att det är viktigt att som god ledare lära eleverna att bli självständiga. 

Nina anser att det är viktigt att ha tålamod med eleverna och inte gå på för hårt. Att vänta ut de 
blyga och tysta eleverna så att de successivt vågar ta mer plats. “Man ska vara en tydlig ledare, 
höra vad alla säger och inte vara för hård.” Hon tycker att rollen som ledare är viktig då eleverna 
ser upp till en både musikaliskt och socialt. Man bör tänka på vad man säger och inte använda 
ironi.  

Nadja säger:  

Jag tänker nog främst på att de i olika skeden behöver olika typer av ledare. Från början 
kan de behöva någon som styr och bestämmer men efter ett tag behöver de en coach/ 
handledare. Dessutom är det mitt jobb att se till att alla får känna sig delaktiga! 

Nils säger: 

Ja... Jag är nog lite så att jag låter de försöka. Jag ser nog först vad som händer i gruppen, 
kollar av om det är någon i gruppen som tar tag i uppgifterna. Om det sedan spårar ur så 
kanske jag rycker in innan det går för långt. Men de får först lösa det själva.  

Gällande sin lärarutbildning säger Nils att det är många ämnen han läste under studietiden som 
inte har direkt att göra med det han jobbar med idag. Han menar på att det behövs mer praktik 
under utbildningen att det för musiklärarstudenter borde finnas mer kurser med inriktningen 
“musik och ledarskap”. 

Sammanfattning av fråga 10: 

Samtliga lärare framhåller vikten av sina egna ordval och att betona elevernas eget ansvar. En av 
de erfarna lärarna nämner hur viktigt det är att i början av ensemblens utveckling vara tydlig, ge 
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konstruktiv kritik samt bekräfta eleverna då de i början av en termin ofta har lite sämre 
självförtroende. De erfarna lärarna nämner att deras roller skiftar beroende på vilken typ av 
ensemble de arbetar med, vilken kunskapsnivå eleverna befinner sig på samt vilka musikaliska 
mål gruppen har. De nyutexaminerade lärarna tycker det är viktigt att alla känner sig delaktiga 
och att man som lärare inte ska driva eleverna för hårt.  

11. Finns det någon skillnad i hur du hanterar grupper nu jämfört med dina 
första år som lärare? 

Emelie säger:  

Jag vill ju inbilla mig att jag är bättre på att se folk; att anpassa mig och bidra till ett 
klimat där alla känner sig bekväma. Det är ju jätte svårt att svara på. Ni skulle egentligen 
fråga mina gamla studenter för att det är ju deras upplevelse som är sanningen.  

Hon menar vidare att erfarenheten inte får göra en nonchalant eller göra så att man slutar bry sig, 
blir lat och ointresserad.  

Esters säger att hennes egen kunskap så klart ökat liksom förmågan att lyssna och veta hur man 
vill att det ska låta. Hon känner en acceptans för sin kunskap och att hon inte behöver kunna allt 
på alla instrument. Hon har också på grund av sina erfarenheter lärt sig att man inte kan ta ansvar 
för alla elevers personliga problem. Det är viktigt att slussa dem vidare till professionell hjälp om 
situationen kräver det. Ester påpekar också hur viktigt det är att inte behöva vara “rolig” och hela 
tiden hitta nya, fräna låtar eller vara en stand-up komiker. “Det tog några år att inse att jag inte 
behövde att alla skulle skratta och applådera och säga oj vilken skojig lektion jag hade. Levde jag 
inte upp till det kände jag att jag var en dålig lärare. Visst kan jag vara en stand-up komiker i en 
timme men det är inget lärande i det.”  

Elias säger: 

Jag var bättre på mitt ämne och jag tog det faktiska ämnet på större allvar. Mina elever 
fick lära sig jätte svåra saker på den tiden. Jag var mycket mer ämnesfokuserad medan jag 
idag är mycket bättre socialt. Jag gråter inte över att mina elever inte har lärt sig alla 
skalor, för vi gjorde någonting annat som var givande. Jag ser idag att folk kan leva utan 
musik. Det är inte det viktigaste i hela världen och de som vill spela kommer att spela i 
alla fall. Det hänger inte på mig. Men jag kanske kan bidra med någonting annat så att 
säga. Till exempel hur man kan betrakta världen eller i andra fall kanske jag kan ge dem 
en riktigt, riktigt skoj upplevelse med musik. Jag tycker också att jag har en bättre 
överblick idag. Jag kan sätta saker i relation. Mitt sätt att betrakta elever har ändrats jätte 
mycket sedan jag fick barn. Jag har en mycket större förståelse för elever idag. Det är väl 
erfarenhetsbaserat. 

Elias pratar även om lärarskicklighet och vad man ska tänka på i sin yrkesroll. En sak är att inte 
spela “allan”. “Fy fan vad jag har spelat allan! Jag kan trollbinda vilken mellanstadieklass som 
helst... men så orkar du fyrtio minuter. Men man orkar ju inte hur länge som helst!” Han menar 
på att det är lätt att falla in i rollen som entertainer och att det ligger nära till hands för lärare. 
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Sammanfattning av fråga 11: 

Samtliga svar tyder på att lärarna känner sig mer bekväma i sin sociala roll, kan se sina elever 
bättre och har en större helhetsblick musikaliskt samt över det sociala klimatet. De nämner också 
att de känner sig tryggare i sin roll som lärare och kan acceptera sina begränsningar bättre än 
när de var nyutexaminerade. Lärarna menar att det måste finnas en balans mellan att vara 
underhållare och att ge eleverna ett lärande. 
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Diskussion 

Vad är en bra ensemblemiljö och hur skapas den? 

Lärarna vi intervjuade påpekar hur viktigt det är med glädje och respekt för att en bra 
ensemblemiljö skall bli till. Detta är en koppling till det Åberg (1994) skriver. Hon påpekar hur 
viktigt det är att en elev upplever positiva känslor i en ensemblesituation. Att uppmuntra och ge 
beröm, tycker hon, är saker som kan bidra till dessa positiva känslor. Många av lärarna tycker 
också att just detta är bra. Ester och Elias nämner dock att det inte alltid behöver vara roligt för 
eleverna på lektionen. De menar att man kan underhålla men att det inte är något lärande i att 
vara en ”entertainer”.  

Emelie säger att hon medvetet i en ny ensemble, ger beröm och konstruktiv kritik för att alla i 
gruppen skall känna sig betydelsefulla. Hon säger också att beröm och skratt är viktigt för 
inlärningen men påpekar att det är viktigt att skapa en anda där ingen i rummet skrattar åt någon. 
Här kan vi dra en parallell till det Johansson (2005) skriver om att alla skall känna sig 
accepterade i en ny grupp, då gruppens koncentration i detta läge är mest inriktad på 
socioemotionella processer. Han menar också att det är viktigt att ingen skall känna sig hotad av 
vare sig läraren eller gruppen. 

Det vi tydligt märker hos de intervjuade lärarna är att de har en känsla av vad de tycker en god 
ensemblemiljö är och fokus i intervjusvaren ligger på det sociala samspelet. Åberg (1994) 
skriver att varje grupp har sin speciella gruppdynamik som bland annat skapas av förväntningar 
och beroenden av varandra. Vi finner det intressant att lärare som inte bekantat sig så mycket 
med definitioner inom gruppdynamik ändå har en bild av hur de vill att det skall vara i en grupp. 
Vi upplever att samtliga lärare har ett sociokulturellt perspektiv på sin undervisning, då de alla 
nämner att lärandet ligger i den process som gruppen tillsammans genomgår. Människans 
utveckling är ett resultat av det sociala samspelet, skriver Hwang och Nilsson (2007). Emelie 
säger till exempel att: ”Man är ingenting utan sitt sammanhang” och att det handlar om ett 
kollektivt lärande. Detta tycker vi kan kopplas till det som Lahti- Nordström (2006) skriver om 
att lärande växer i en social gemenskap och i interaktion med andra.   

Även Elias nämner att den sociala processen är viktig. Sedan pratar Elias och Nils om att 
engagera alla elever i ett lärande där de hjälper och visar varandra på respektive instrument. Detta 
menar de, skapar ett ansvarstagande inom elevgruppen där alla hjälps åt att nå målet. Även 
Hofslagare (2006) påpekar vikten av elevinflytande. Vi tycker att det går att binda ihop vad de 
intervjuade lärarna säger både till Hofslagares åsikter men också till läroplanerna som Skolverket 
gett ut 2011. I läroplanerna nämns att elevernas känsla för samhörighet och ansvar ska utvecklas. 
Vi ser att alla lärare har tagit fasta på skolverkets mål om ett demokratiskt förhållningssätt i sin 
undervisning. Lärarna har alltså ett ansvar för att förstå elevernas situation och bidra till en god 
närmiljö, i detta fall ensemblemiljön. 

Vilka hinder finns för att skapa en god ensemblemiljö? 

Det vi kan utläsa från intervjusvaren är att det finns en viss skillnad i hur erfarna och 
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nyutexaminerade lärare ser på hinder och i vilken utsträckning de blir hindrade av dessa.  

De erfarna, som vi upplever det, är tryggare i sin arbetssituation och i sin roll som lärare lägger 
de större vikt och ansvar på eleverna. Detta resulterar i att de ser ett hinder i när elever har brist 
på respekt och de ser även hur olika förväntningar i gruppen kan påverka samspelet. Vi tror att 
anledningen till att vi får dessa svar från de erfarna lärarna kan vara att de, till skillnad från de 
nyutexaminerade lärarna, undervisar elever på högre utbildning och därmed förväntar sig ett 
större ansvarstagande. De intervjuade lärarna pratar inte i form av gruppdynamiska definitioner, 
men de har en tanke om både sin egen roll och elevernas roll i en grupp. Om dessa roller skriver 
Johansson (2005) och beskriver hur olika “hindrande roller” kan stoppa gruppens utveckling. 
Han beskriver hur viktigt det är för gruppledare att vara uppmärksamma och reagera på olika 
hindrande roller. Detta betyder att gruppens ledare skall kunna avstyra ett hindrande beteende 
genom att själv bete sig med den respekt som ledaren vill att gruppens medlemmar skall ha 
gentemot varandra. Vi får veta att de intervjuade lärarna använder sig av respekt, konstruktiv 
kritik och sin sociala kompetens för att så tidigt som möjligt hjälpa till i gruppens positiva 
utveckling.  

De nyutexaminerade ser, till skillnad från de erfarna, andra hinder i arbetet med att skapa en god 
ensemblemiljö. De tycker att olika kunskapsnivåer hos eleverna och för stora grupper kan 
försvåra arbetet. Vi tror att det beror på att de jobbar på kulturskola och därmed har blandade 
åldrar vilket innebär att kunskapsnivåerna är olika. Det kan vidare vara så att de fortfarande 
jobbar med lektionsupplägg och planering på ett annat sätt än vad de erfarna lärarna gör.  

Vi ställer oss frågan huruvida det går att lära sig att hantera olika gruppsituationer, upptäcka 
“hindrande roller” samt agera för en god ensemblemiljö utan teoretiska kunskaper? Hur skulle 
lärarnas arbetssituation se ut om de under sin utbildning fick blanda teoretisk och praktisk 
kunskap om gruppdynamiska processer? Anledningen till att vi frågar oss detta är att om vi 
jämför svaren från de nyutexaminerade lärarna med de erfarna lärarnas svar förstår vi att de 
nyutexaminerade ännu inte skapat lika många strategier för att hantera hinder som de erfarna 
lärarna har. Vi menar att denna erfarenhetsbank kanske kunde utvecklas fortare om man under 
lärarutbildningen fick med sig teoretisk kunskap samt mer praktik i frågan. 

Påverkar lärares medvetenhet om sin egen ledarroll ensemblesituationen? 

Vi anser att kunskap om ledarskapet och ett gott ledarskap påverkar gruppen, men det är svårt att 
från intervjusvaren utläsa på vilket sätt lärarna har reflekterat över sin egen ledarroll. Vi saknar 
mer utförliga svar på denna fråga och tror att det kan ha berott på våra intervjufrågor samtidigt 
som vi tror att det är svårt att svara på frågan som lärare. Vi tänker att vi, genom att förändra 
några intervjufrågor, hade kunnat påverka svaren vi fick men tror att det kanske hade varit för 
personligt att ställa frågor som till exempel; Vilken ledartyp är du och varför? Är du medveten 
om din lärarroll och hur påvekar du grupper genom den? Något som däremot återkommer både i 
litteraturen och i intervjusvaren är tydlighet. Wahlström (2005) skriver om vikten av tydlighet 
hos ledaren och alla de intervjuade nämner att de kan se att tydlighet påverkar gruppen. 
Wahlström (2005) skriver om tydlighet och andra egenskaper hos en ledare som till exempel 
mod, empati och kommunikation samt förmågan att styra gruppen mot ett gemensamt 
utvecklande. Han menar att om ledaren är otydlig, skapar det kritik och oro hos eleverna. De 
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intervjuade säger att det måste finnas plats för konstruktiv kritik, men att man också genom 
beröm tydligt förmedlar vad man tycker som ledare. 

De intervjuade lärarna anser sin egen roll vara lika viktig som elevernas engagemang. Precis detta 
tar Hofslagare (2006) fasta på där han beskriver att en dålig lärandemiljö bland annat är den där 
eleverna är passiva mottagare. Ester påpekar, liksom Hofslagare, att en god ensemblemiljö 
innefattar ett givande och tagande. Gällande passivitet säger till exempel Elias att det är viktigt 
att det inte bara är hans väg som lärare som är den rätta vägen. Även Johansson (2005) menar att 
lärarens roll är att balansera de egna initiativen med att lita på gruppens egen förmåga. 

Emelie, Ester och Nadja säger att de betraktar sin ledarroll som skiftande, beroende på gruppens 
musikaliska nivå och önskemål. Vi tycker att det visar att lärarna tar en större ledande roll när 
gruppen kräver det men att de också ger eleverna ansvar för sin egen utveckling. Lärarna menar 
att det måste finnas en balans i ansvar mellan elevrollen och lärarrollen. Vi kan koppla detta till 
Johansson (2005) och det han skriver om ledarens uppgift att ta hänsyn till vilka syften och behov 
gruppen har. Detta anser han framför allt är viktigt i den utvecklingsfas han kallar planerings- 
och inledningsorienteringsfasen. 

Enligt Wahlström (2005) är en viktig läraregenskap att kunna sprida trygghet omkring sig. Om 
detta skriver även Johansson (2005): “Människor kommer inte till grupper för att bli sårade och 
de litar på att du kan hindra det från att hända” (s 83). Det är därför viktigt för en lärare att ha en 
uppfattning om hur han/hon bemöter gruppen, arbetar med kunskaper och motivation med mera. 
Alla de intervjuade nämner dessutom ordval som ett viktigt element i kommunikationen med 
sina elevgrupper. Bakhtin (Dysthe, 2003), skrev att insikten vi får om oss själva kommer genom 
kommunikation med andra. Vi tror att lärarna lägger stor vikt vid kommunikationen därför att de 
av erfarenhet har sett hur detta påverkar eleverna. De har fått en insikt om hur viktigt det är att de 
som ledare är tydliga och väger sina ord väl, för att alla ska vara inkluderade i lärandeprocessen.  

Det är viktigt, enligt Jensen (2009) att lärare som yrkesmänniskor är medvetna om sina styrkor 
och svagheter samt har kännedom om sig själva. Genom att känna sig själv kan man lättare lära 
känna andra. Läraren ska vidare enligt Jensen visa respekt och empati. Lärarna har ansvar för 
relationerna i klassrummet. Enligt Wahlström (2005) är det viktigt att ha förmågan att förstå 
andra för att kunna leda dem på bästa möjliga sätt.  

Vi förstår att medvetenheten om den egna ledarrollen påverkar de grupper man leder. Eftersom 
lärarna kan anpassa sig efter sina elevers behov, nämner ordval och kommunikation som viktiga 
faktorer samt förklarar hur viktigt det är att både som lärare och elev ta ansvar, kan vi utläsa att 
samtliga lärare har en medvetenhet om sin egen ledarroll. Denna medvetenhet, förstår vi, har lett 
till deras sätt att undervisa. Fokus hos samtliga lärare ligger på att få en samspelt grupp. Emelie 
är bekräftande och jobbar medvetet med att stärka gruppens individer. Ester ser sin ledarroll som 
lugnande för gruppen och jobbar mycket med det sociala. Elias backar medvetet som lärare för 
att ge gruppen större utrymme och lära dem ta ansvar. Nadja leder med ärlighet och omtanke. 
Nina är tålmodig och lyssnande. Nils upplever sig själv, precis som Elias, avvaktande och ger 
gruppen utrymme för egna initiativ.  

Något som påverkat de intervjuade lärarnas ledarskap är deras erfarenheter från sin egen 
skolgång. Samtliga lärare kan minnas dåliga erfarenheter från ensemblespel som grundar sig i 
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dåligt ledarskap. De erfarna lärarna är överens om att deras erfarenheter har påverkat deras sätt 
att undervisa idag, medan de nyutexaminerade tycker att det är svårt att applicera sina 
erfarenheter på sin undervisning. Vilket inte är så konstigt då de kanske inte har fått samma tid att 
reflektera som de erfarna. 

Vi ställer oss här frågan hur man på bästa sätt skall kunna skola in blivande lärare till att 
reflektera och lära känna sig själva i sin ledarroll? Kommer allt detta endast med erfarenhet? Här 
får vi en intressant reflektion av Ester, som menar att vi idag på lärarutbildningen ständigt 
förväntas att reflektera över allt vi gör. Hon anser att detta är en fördel och berättar att det aldrig 
pratades om ledarrollen då hon utbildades för cirka tjugo år sedan. Hon menar att reflektionerna 
över den egna lärarrollen har kommit med tid och erfarenhet. Vi håller med Ester om att det inte 
ska behövas tio år av erfarenhet för att en lärare skall förstå vikten av att reflektera över sitt 
ledarskap. Vi tror att om det under lärarutbildningen skulle ligga mer fokus på övningar, praktik 
och samtal runt ledarrollen skulle det vara lättare för blivande lärare att förstå betydelsen av 
ledarskapet. Vi menar att genom mer praktisk kunskap kopplat till teori skulle lärare kunna få 
verktyg till att reflektera över sin ledarroll för att bättre kunna påverka grupperna på ett positivt 
och pedagogiskt sätt.  

Påverkar lärarens medvetenhet om grupprocesser ensemblesituationen? 

Från litteraturen kan vi avläsa vikten av att vara medveten om grupprocesser för att veta hur man 
som lärare agerar i olika gruppdynamiska situationer. Till exempel skriver Johansson (2005) om 
olika utvecklingsfaser och hur man som lärare ska agera i dessa. Det gäller att som lärare vara 
medveten om att processerna finns och agera i enlighet med dem. Det vi kan utläsa från 
intervjusvaren är att lärarna kan se olika processer i gruppen som till exempel en hierarki med 
olika maktpositioner. Elias har verktyg för att arbeta med gruppens sociala utveckling. Han 
tycker att hierarkin minskar när han låter eleverna interagera utanför skolmiljön. 

Enligt Nilsson (2005) innehar alla grupper vissa rollfunktioner men vilka som är bärare av dessa 
funktioner skiftar beroende på gruppens konstellation. Nadja nämner att gruppen förändras med 
tiden och hon tror att det kan vara viktigt att vid vissa skeden ändra struktur i gruppen så att 
rollerna ändras. Emelie har sett att hennes grupper genomgår olika faser och försöker leda dem 
genom dessa. Både Emelie och Ester pratar om sångerskans roll i en ensemble och menar att det 
inte är alltför ovanligt att sångerskan har dåligt självförtroende och tar på sig skulden för hela 
ensemblens olika tillkortakommanden. Vi kan koppla deras tankar till Kleins objektrelationsteori 
och vill här ge ett eget exempel på hur det dåliga självförtroendet kan visa sig i en ensemblegrupp 
i relation till denna teori. 

Exempel på introjektion i ensemblesituation: En grupp musiker samlas för att repa in för dem 
svåra låtar. Sångerskan har otrolig ångest för att hon känner sig i underläge rent 
kunskapsmässigt gentemot de andra i gruppen. Då gruppen repar, går det inte riktigt så smidigt 
som de hade hoppats. Repet blir lite kämpigt och alla får jobba hårt för att nå målen med 
låtarna. Repet slutar relativt bra och medlemmarna kommer överens om att titta extra på de 
svåra partierna i låtarna. Det enda sångerskan hör är dock att de säger: “DU måste titta extra 
på de här låtarna”. Hon är så förblindad av sin egen prestationsångest att hon tar på sig 
ansvaret för hela gruppens prestationer. Hon ser inte deras tillkortakommanden överhuvudtaget. 
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Hon ser inte heller att de alla bär ett lika stort ansvar att få det att fungera, eller att de kan 
hjälpa varandra under repet. Hon ser bara hur dålig hon är och tar på sig alla medlemmars 
misstag och okunnighet, som om dessa berodde på henne, hennes personlighet och okunnighet. 

Vi tror att om läraren är medveten olika processer i en grupp, kan han/hon tydliggöra allas ansvar 
för sina åtaganden. För att kunna hantera en situation där sångerskan hamnar i underläge, tycker 
Emelie att det krävs en trygg stämning gruppen. Hon försöker då rikta sig till sångerskan i 
gruppen och uppmuntra henne att ta beslut. Emelie menar också att det är viktigt att 
genomgående se till att alla musikaliska uttryck kommer alla till gagn, särskilt sångerskan som i 
de flesta fall vet minst om de andra instrumenten. Hon menar att kunskap är en nyckel till 
självförtroende och att hon genom att arbeta på detta sätt kan undvika situationer som i det 
ovanstående exemplet. Trots att lärarna berättar att de kan se processer i grupperna säger de 
också att det är svårt att upptäcka exakt vad som pågår. Vi tror att även om man inte alltid kan se 
alla processer som pågår i en grupp, kan det underlätta att ha kunskap om viss terminologi inom 
gruppdynamiska processer men framför allt ha kunskap om vad som händer då människor möts i 
sociala sammanhang. Vi menar att ha en förståelse för gruppens utveckling och förmågan att 
kunna upptäcka processer kan bidra till färre överraskningsmoment och bättre planering från 
lärarens sida. Vi tror också att det, genom att kunna upptäcka processer som i exemplet ovan, 
skulle leda till att läraren redan från början av en grupps utveckling skulle ha ögonen öppna och 
kunna bidra till en pedagogisk och positiv utveckling. Det skulle underlätta både för läraren och 
eleverna. 
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Slutdiskussion 

Syftet med vårt arbete var att undersöka lärares erfarenheter och kunskaper om gruppdynamiska 
processer. Vi har kommit fram till att deras kunskap grundar sig i erfarenhet. Vi ville också 
undersöka hur de ser på sin ledarroll och vi har fått veta att även om de inte regelbundet 
reflekterar över den, så har de tankar om vilka egenskaper de värdesätter hos en ledare. När det 
gäller grupprocesser kan de intervjuade lärarna se att det finns rollfördelningar och 
statusplaceringar i gruppen, och de försöker att jämna ut och ta vara på allas olikheter. Vi ville 
jämföra de erfarna och de nyutexaminerade lärarnas erfarenheter och kunskaper och märkte att 
den största skillnaden låg i arbetslivserfarenhet. De erfarna lärarna hade fler strategier och 
uttalade mål för ensemblegrupperna medan de nyutexaminerade lärarna ännu inte hunnit 
reflektera lika mycket över detta.  

Vi ville med det här arbetet få mer vetenskaplig kunskap om gruppdynamik för att få större 
förståelse för ensemblesituationer och gruppers utveckling. Under arbetets gång har vi blivit mer 
medvetna om vår roll som ledare och som gruppmedlemmar. Vi har märkt att vi i våra 
undervisningssituationer reflekterat mer över våra ordval och på vilket sätt vi lagt upp arbetet för 
eleverna. Det känns positivt att ha fått med sig en ny syn på sitt ledarskap. Trots alla de 
reflektioner som man idag har på lärarlinjen i jämförelse med vad man hade för tjugo år sedan, 
har vi under de senaste två månaderna lärt oss mer om ledarrollen och gruppdynamiska processer 
än vad vi har under de senaste fyra och ett halvt åren på vår utbildning.  

Det har i detta arbete dykt upp saker som vi inte hade tänkt undersöka från början men som blev 
tydligt under intervjuerna. Detta är till exempel ett genusperspektiv på sångerskans roll som enda 
tjej i en ensemble och hur hon får jobba mer med sitt självförtroende än killarna. Det som är 
intressant här, är att det endast är kvinnliga lärare som tar upp detta problem. Kanske har de 
lättare att se detta, då de själva har sång som huvudinstrument och är kvinnor. Vi känner också 
igen oss i det här beteendet. Hur kommer det sig att sångerskan som enda tjej tar på sig ansvaret 
för att alla ska trivas? Har det med normer om kvinnor och män att göra, att kvinnan förväntas 
vara den som tar hand om andra? Kanske är det en del av förklaringen. Kanske beror det också på 
att sång inte är ett instrument som går att ”ta på”. Sångerskan jobbar mer med gehör än andra 
instrumentalister och har därför inte lika mycket träning i musikteoretiska kunskaper.  

Något annat som dök upp i intervjusvaren är lärarnas tankar om musiklärarutbildningen. Både 
erfarna och nyutexaminerade lärare tyckte att ämnet ledarskap och gruppdynamik var något de 
skulle kunnat ha mer av. Vi som blivande lärare håller med och tror att om vi hade haft övningar 
och praktik kopplat till teoretiska kunskaper i ämnet hade vi kunnat får en djupare förståelse för 
vårt ledarskap och gruppers processer. Vi hade haft dem tankarna med oss ändå från 
utbildningens början in i arbetslivet. Det hade antagligen gjort att vi känt oss tryggare och 
snabbare kunnat hitta lösningar och verktyg för att hantera de situationer som uppkommer. Det 
skulle gynna både oss och eleverna. Vi citerar Elias: ”Skulle jag välja en sak som jag fick lära 
mig mer om så skulle det vara grupprocesser”. Vi märker att de svar vi får från 
intervjupersonerna går att applicera på många av intervjufrågorna. Eftersom den här studien 
handlar om människor och människors relationer till varandra är det inte helt lätt att få tydliga 
svar. Man kan därför konstatera att vi fått en ganska omfattande resultatdel med många tankar. 

Om vi läser i styrdokumenten så ser vi att lärarna har ett ansvar att skapa en god lärande miljö 
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och ett ansvar för samvaron i gruppen.  Med tanke på lärarnas åsikt om att ämnen som ledarskap 
och gruppdynamik kunde ha nämnts mer under utbildningen, blir vi ännu mer övertygade om att 
mer kunskap om grupprocesser och gruppers utveckling kan bidra till att nå läroplanernas mål. Vi 
tänker oss också att med hjälp av gemensamma begrepp inom dessa ämnen skulle det kunna 
förbättra kommunikationen i skolan och ge lärarna ett gemensamt språk för att förstå och hantera 
problem som kan uppstå. 

Avslutningsvis vill vi poängtera att vi tycker att kunskap om grupprocesser inte handlar om att ha 
namn på alla begrepp, utan att ha en förståelse för hur människor interagerar med varandra och 
hur man som lärare kan vara en bra förebild. 

Förslag till fortsatt forskning 

Skulle vi göra denna typ av studie igen, skulle det vara intressant att inkludera ett elevperspektiv. 
Om vi haft mer kännedom om elevernas upplevelser av ensemblelektioner hade vi kunnat 
jämföra lärarnas och elevernas syn på grupprocesser och ledarskap. 

Vi tycker att det skulle vara intressant att studera grupper med medlemmar från olika kulturer, då 
ledarskap ser annorlunda ut i olika länder. Vi tänker oss att man skulle kunna se olikheter i både 
ledarskap, kommunikation, syn på kunskap och hierarki.  

Ett annat förslag på fortsatt forskning är att undersöka hur musiklärarutbildningen skulle kunna 
förbättras när det gäller kunskap om grupprocesser och ledarskap. 

Det skulle vidare vara intressant att göra en studie ur ett genusperspektiv för att se skillnader 
mellan hur manliga och kvinnliga lärare hanterar grupper. Ur ett genusperspektiv skulle man 
också kunna undersöka huruvida det finns någon skillnad mellan könen när det gäller ledarrollen, 
motivation, ansvarstagande etc. i ensemblen. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor  

1.  På vilket sätt arbetar du med ensembler?   

2.  Hur stor frihet har eleverna att påverka lektionerna? 

3.  Vad har du för erfarenheter från din egen skolgång gällande ensemblespel? 

4.  Hur viktigt är det att vara öppen och lyhörd gentemot eleverna? 

5.  Hur skapar du den ensemblemiljö/lärandemiljö du vill ha i din undervisning? 

6.  Tycker du att ditt sätt att skapa denna ensemblemiljö/lärandemiljö, har påverkat dina 
elevers lärande? Hur/på vilket sätt? 

7.  Vad upplever du för svårigheter/hinder? 

8.  Hur tycker du att man kan lägga upp sitt arbete för ensemblespel på bästa sätt så att alla 
känner sig inkluderade och motiverade? 

9.  Känner du att du tydligt kan se grupprocessen i klassrummet? 

10.  Hur tänker du kring din roll i ensemblens grupprocess? 

11.  Finns det någon skillnad i hur du hanterar grupper nu jämfört med dina första år som  
lärare? 

 

 


