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Examinator: Ragnhild Sandberg Jurström 

Syftet med denna studie är att undersöka, beskriva och analysera musiklärares syn på 

sitt arbete med gruppdynamik i ensembleundervisning inom olika musikgenrer. 

Metoden som har använts för att uppnå detta är kvalitativa intervjuer enligt 

hermeneutisk metod samt analyser. Analyserna utgår från teoretiska perspektiv 

hämtade från Lewin, Forsyth och Blumer och används för att definiera informanternas 

syn på ensembler samt beskriva hur olika faktorer påverkar varandra när det gäller 

dynamik i grupper. Resultatet handlar om hur informanterna definierar grupperna de 

leder och därigenom vad de anser skapar en grupp. Det handlar även om vilken energi 

som finns i en grupp, hur informanterna går till väga för att fånga gruppen i stunden 

samt varför de anser det vara viktigt och hur gruppers sammansättning påverkar 

gruppdynamiken och lärandesituationen. Sammanfattningen av analysen genom Lewins 

formel gav bland annat att energin i grupper har en framträdande roll för 

informanterna, till exempel hur någon(-s) energi påverkar annan(-s) energi. Lärare och 

elevers dagsform gör att de påverkar på olika sätt samt är olika mycket mottagliga, och 

att det aldrig går att förutse hur en grupplektion kommer att bli. Analysen genom 

Lewins formel visar också i informanternas svar att ensemblen är beroende av 

sammansättningen av elever, vilka elever som kom just den dagen, och vad de varit med 

om. Lärarens jobb är att kunna hantera situationen i stunden och vara beredd på 

föränderligheten.  

Nyckelord: gruppdynamik, grupper, undervisning, gruppdefinitioner, ensembler, 

ensembleundervisning, ensembleledare, gruppsykologi, interaktion, interaktionism, 

Lewin, Forsyth 
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Abstract 

Degree in Teacher Education 

All Music Ensembles Consist of Groups of People 

Author: Agnes Casimir Lindholm 

Term and Year: Spring -13 

Ingesunds musikhögskola 

Director: Olle Tivenius 

Examiner: Ragnhild Sandberg Jurström 

The purpose of this study is to explore, describe and analyze the views of music teachers 

and their work with group dynamics in student ensembles in various musical genres. 

The applied method in this study is qualitative interviews according to 

phenomenological methodology and analysis. The theoretical perspectives are taken 

from Lewin, Forsyth and Blumer, and are used to define the perspectives of the 

informants regarding ensembles and how they affect each other regarding group 

dynamics. The result appertains to how the informants define the groups they are 

leading, and thus what they consider creates a group. It is also about the energy 

contained in a group, how the informants are capturing the group at a particular 

moment and why they believe this is important and how the make-up of a group affects 

the group dynamics and the learning situation. The summary of the analysis by Lewin's 

formula states that the energy of the groups have a prominent role for the informants, 

such as how some/someone’s energy affects another/another’s energy. The emotional 

state of teachers and students make an impact in different ways and are also affected in 

various ways, and that it is impossible to predict how a group lesson will be. The 

analysis by Lewin's formula related to the result also indicates that the ensemble 

depends on the composition of students. Which students who came that day, and in 

which mental state they are. The teacher's duty is to handle the situation at hand, and be 

prepared for the unexpected. 

Keywords: group dynamics, groups, teaching, group definitions, ensembles, ensemble 

leader, group psychology, interaction, symbolic interactionism, Lewin, Forsyth 
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Förord 

Jag vill rikta ett varmt tack till mina informanter för uppriktiga och intressanta 

intervjusamtal och min handledare Olle Tivenius för bra och tydlig handledning. 
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1 Inledning 

1.1 Inledande text 

Jag åker buss till mitt arbete. Varje morgon är det ungefär samma människor som står på 

hållplatsen och väntar på bussen. Ingen pratar med någon annan och ingen av oss 

känner nog att vi tillsammans med de andra tillhör en grupp. Men de dagar bussen är 

försenad börjar vi titta oss omkring och möta varandras blickar, kanske för att bekräfta 

varandras situation. Är bussen anmärkningsvärt försenad börjar resenärerna prata med 

varandra, diskutera hur länge de kan tänka sig att vänta, och vilka alternativ som annars 

finns. Plötsligt är alla medvetna om vilka andra som står runt omkring dem, och vi 

känner oss som en grupp. Var det på grund av att vi fick en gemensam uppgift eller mål 

som gjorde oss till en grupp? Eller för att vi blev medvetna om varandras existens och 

för stunden likartade förutsättningar? Eller att vi efter en stund hade en visserligen kort 

men ändå gemensam historia?  

Att elever påverkar varandra är för mig ganska tydligt när jag undervisar i ensembler. 

Det kan vara i allt från att ge varandra inspiration till att lära sig någon ny teknik, 

inspiration till att spela olika låtar, att lyssna på olika låtar, sätta standard för vilken 

musik som är okej att lyssna på, eller sprida en pigg eller trött, kreativ eller negativ 

stämning. Att mina elever påverkar mig som lärare blir också allt mer tydligt för mig. Jag 

känner att det krävs väldigt mycket mer energi av mig att motverka en negativ stämning 

utan att bli påverkad av den än att segla på en positiv. I en positiv stämning å andra 

sidan är det lätt att dras med i infall vilka kanske ligger så långt från en ordinarie 

planering att det blir problem därför. Att jag som lärare påverkar mina elever ser jag 

som något grundläggande för själva lärargärningen. Det är därför jag undervisar dem, 

för att påverka, inspirera och få dem att göra och upptäcka saker de annars hade missat. 

Det är vad jag vill. Men förmodligen påverkar jag dem på många fler sätt än vad jag är 

medveten om. 

Inom musikens område spelar människor ofta tillsammans i grupper. Så sker även inom 

skolans ram. I lärandesammanhang spelar elever i grupper, lyssnar i grupper och lär i 

grupper. Vad gör det med lärandet? Vad gör det med musiken, eleven och läraren? Mina 

egna övergripande mål med gruppundervisning, för elever som utöver det har 

regelbundna enskilda lektioner, är dels att eleverna ska få se, höra och inspireras av 

varandra, dels att låta dem få uppleva glädjen i samspel, dels att ge dem tillfälle att öva 

sig i musikalisk kommunikation. I tillfälliga elevensembler, på kurser och liknande, 

använder jag gruppen i första hand för att skapa trivsel och som en avlastning för 

eleverna för att få lite vila från all min påverkan, men givetvis är det olika beroende på 

situation. Men varför är det så olika att undervisa i olika ensembler? Varför är det så lätt 

i vissa och så svårt i andra? Min upplevelse är att elever som är jättelätta att undervisa 
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enskilt kan vara jättesvåra i grupp och tvärtom. Hur gör man för att få alla variationer av 

ensembler att bli givande för alla elever? Hur kan man utnyttja själva ensembleformen 

för att komma åt sådant man annars missar? Hur gör man för att få ensembler att lyfta 

den enskilde eleven och själva musiken? Vad gör man om det riskerar att bli tvärtom? 

Problemet, om man nu vill kalla det så, kan benämnas gruppdynamik. Eller gruppenergi 

eller stämning, om man hellre vill.  

Gruppdynamiksaspekten är en viktig del av arbetet som ensemblelärare och 

ensembleledare. Som yngre spelade jag i många olika typer av skolensembler och 

efterhand erfor jag att mina lärare arbetade väldigt olika med frågan. Min fördom blev 

att det hade med genren man spelar i att göra, men även ålder på eleverna och graden av 

frivillighet. Nu när jag själv arbetar som ensemblelärare märker jag ofta hur 

komplicerade och mångfacetterade dessa frågor kan vara och även hur svårt det kan 

vara att prata om dem. Det förutsätts snarare vara något som lärare ska hantera 

ensamma, i förbifarten. Ju mer jag sätter mig in i ämnet, desto mer nyfiken blir jag på att 

lära mig mer och undersöka vad andra lärare säger om ämnet.  

1.2 Problemformulering 

Denna studie undersöker hur några olika musiklärare resonerar kring ämnet 

gruppdynamik relaterat till musikensembler och lärande. Gruppmedlemmar kan lära 

varandra nya saker, de kommunicerar både verbalt och icke-verbalt, de kan få varandra 

att göra sitt yttersta, eller inte anstränga sig ett dugg, få gjort ett mycket bättre jobb än 

en ensam individ, eller ett mycket sämre, få varandra att må väldigt bra, eller väldigt 

dåligt. Säkert är i alla fall att grupper påverkar sina medlemmar på många olika sätt och 

samtidigt påverkar gruppen och medlemmarna de mål som både gruppen och 

medlemmarna har. Är detta något som musiklärare använder sig av? I så fall hur? Ser 

lärare det som något positivt eller negativt att behöva handskas med gruppdynamik? 

Hur kan lärare som dagligen hanterar elevgrupper ta sig an alla grupprelaterade 

situationer som uppstår? På vilka grunder gör de det? Vad tänker de om det som händer 

i och med grupperna? 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka, beskriva och analysera musiklärares syn på sitt 

arbete med gruppdynamik i ensembleundervisning inom olika musikgenrer. 

Jag uppnår detta syfte genom att besvara följande forskningsfrågor: 

-  Hur beskriver ensemblelärare gruppdynamiska aspekter utifrån sitt eget arbete med 

ensembler? 
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-  Hur upplever lärarna att deras arbete med gruppdynamiken påverkar 

ensemblesituationen? 

-  Hur upplever lärarna att deras arbete med gruppdynamiken påverkar den enskilde 

elevens musicerande, lärarens arbete och musiken som spelas? 

Dessa frågor besvaras genom kvalitativa intervjuer enligt hermeneutisk metod samt 

analyser utifrån teoretiska perspektiv hämtade från Lewin och Forsyth.  
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2 Bakgrund 

”Group members do things to and with each other” (Forsyth 2006, s. 10). Människor 

lever inte isolerade utan i en mängd olika typer av grupper (Thornberg 2006). Vad gäller 

musik- och kulturskolor, estetgymnasier med flera skolor där musikundervisning 

bedrivs i grupp/orkester/band etc. är eleverna även delaktiga i många andra olika 

grupper som exempelvis klasser, kompisgrupper, arbetsgrupper, intressegrupper m.m. 

Jag fokuserar i detta arbete i första hand på grupper som utgörs av en ensemble som har 

musikundervisning gemensamt under minst en termin och presenterar därför i detta 

kapitel litteratur och tidigare forskning som är relevant för området.  

2.1 Tidigare forskning 

Inom forskning är gruppdynamik ett område inom gruppsykologin, vars syfte är att ge 

kunskap om hur en grupp fungerar. Gruppdynamik är samtidigt en beskrivning av 

strukturer och skeenden i en grupp, samt övningar för att belysa dessa (Nilsson 1993). 

2.1.1 Forskningshistorik 

Forskning om grupper började bedrivas på 1800-talet, men det var först på 1940-talet 

som forskningen tog fart. Den handlade då främst om ledarskap. Under andra 

världskriget intresserade sig forskare mycket för erfarenhetsinlärning. 

Erfarenhetsinlärning tar förutom ledarens påverkan även hänsyn till 

gruppmedlemmarnas möjlighet att lära sig själva. På 1960-talet började forskare 

intressera sig för pedagogisk användning av grupper (individuell inlärning i grupp) samt 

grupprocesser med mål att utveckla individer, grupper och organisationer (Nilsson 

1993). Många ser Kurt Lewin som en av grundarna till att studera grupper 

vetenskapligt. Han gav ut viktiga skrifter på 1940- och 50-talen. Han började använda 

ordet gruppdynamik för att beskriva de komplexa sociala processer och den kraftfulla 

inverkan som grupper har på gruppmedlemmar (Forsyth 2006). Senare kom begreppet 

även att användas för det vetenskapliga studerandet av grupper. Det var på 1940-talet 

som grupper verkligen började ses som grupper, värda att studeras, och inte bara 

sammanhopningar av människor. På 1950- och 60-talen växte den vetenskapliga 

disciplinen fort och blev mer tvärvetenskaplig. Den snabba ökningen saktade av något 

när studerandet av grupper blev mer accepterat inom både sociologin och psykologin 

(Forsyth 2006). Lewins forskning fördes vidare av bl. a. Cartwright och Zander som 

definierade gruppdynamik som ”field of inquiry dedicated to advancing knowledge 

about the nature of groups, the laws of their development, and their interrelations with 

individuals, other groups, and larger institutions” (Cartwrigt et al. i Forsyth 2006, s. 17). 



 
11  

2.1.2 Studier av gruppdynamik och gruppsykologi 

Alla miljontals grupper som existerar samtidigt är unika. Men trots det visar grupper 

upp liknande egenskaper och liknande dynamiska krafter. När forskare studerar 

grupper intresserar de sig oftast för de egenskaper/kvaliteter som är lika i grupper. Det 

är kvaliteter som interaktion, beroende, struktur, sammanhållning och mål. 

Gruppdynamik är ett försök att sätta samman alla olika aspekter av grupper under 

vetenskaplig analys genom konstruktion av teorier och rigoröst testande av dem genom 

empirisk forskning (Forsyth 2006). 

Enligt Forsyth (2006) har gruppdynamiken rötter i både sociologi och psykologi. 

Forsyth refererar även till Hare och hans kollegor som skriver att studier av grupper 

inte hör enbart till en av de sociala vetenskaperna utan snarare tillhör dem alla. 

Forskningsfältets konceptuella paradigm1 har ett antal antaganden, t.ex. att Grupper 

finns (vissa tidiga forskare påstod att individer inte var olika i grupper jämfört med hur 

de var ensamma), Grupprocesser finns (bland annat Sherif´s (1936) studier av normer, 

kom fram till att grupprocesser var inflytelserika bestämningsfaktorer av människors 

beteende), Grupper är mer än summan av parterna (grupper visar upp beteenden som 

inte kan härledas från någon specifik individ), Grupper är levande system (Tuckman 

1965 skrev en teori om att grupper går igenom olika stadier; formande, stormande, 

normerande, framförande, och upplösning), Grupper är inflytelserika (grupper ändrar 

sina medlemmars värderingar och uppfattningar och kan ibland även förändra 

personlighet och handlingar), Grupper skapar samhället (grupper, både positiva och 

negativa, influerar många aspekter av det mänskliga samhället.) (Forsyth 2006). 

Forskare har idag olika utgångspunkter, paradigmer och mål, men gemensamt är att de 

uppfattar grupper som livsviktiga för mänskligt liv (a.a.).  

Lewin gjorde ett flertal studier på hur ledarskap påverkar grupper (Svedberg 2000). 

Han kom då fram till att vilken ledarstil som ledaren använder är direkt avgörande för 

gruppens normer och klimat. Ett auktoritärt ledarskap gör ofta att gruppmedlemmarna 

slutar tänka själva och därmed avsäger sig sitt ansvar och sin myndighet. Ett 

demokratiskt ledarskap gör istället att gruppmedlemmar agerar mer moget både som 

individer och som grupp, även om det ibland krävs en tids inskolning. Det finns även en 

tredje ledarstil som Lewin kallar för passivt ledarskap där ledaren inte kan eller vill leda 

gruppen. Denna ledarstil leder till otrygghet och konflikter.  

                                                        

1 Paradigm är benämningen på det mönster som styr vetenskapligt tänkande (NE 2013). ”Konceptuella” 

anger att det handlar om begreppsmässiga paradigm.  
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Reinholdsson (1998) undersöker i sin avhandling Making music together –An 

interactionist perspective on small-group performance in jazz bland annat interaktionen 

mellan fem musiker i en jazzkvintett utifrån fem olika episoder som tolkas och 

analyseras. Hos kvintetten sågs reflexion och interaktion med de andra i medlemmarna 

gruppen som positivt, viktigt och karaktäristiskt för gruppens framträdanden.  För att 

skapa spänning och översakning framhöll gruppmedlemmarna vikten av risktagande i 

musikutövandet i förhållande till vanemässigt beteende. Rienholdsson undersöker även 

en jazztrio och den delen av studien fokuserar mer på de synbara aspekterna av 

meningsfull kommunikation utifrån hur gruppen organiserade sig och löste musikaliska 

problem före och efter framträdanden. Flera situationer med spänningar mellan avsikter 

och konsekvenser uppstod, vilka trion upplevde som problematiska, otillfredsställande 

och svåra att hantera. Konfliktrelaterade situationer, fyllda av viljeansträngningar och 

ledarskapsdragkamp påverkade uppträdanden.  

Allmänna slutsatser som Reinholdsson (1998) framhåller är vikten av att träffas ansikte 

mot ansikte för att tillskaffa sig kunskaper och färdigheter i gemensamt musikskapande, 

speciellt i mindre ensembler där flera verkligheter konstrueras socialt på samma gång. 

Om något positivt upplevs som positivt av en gruppmedlem beror helt på hur den väljer 

att definiera sin roll i gruppen, till exempel kan den närma sig positiv kritik på ett 

allvarligt eller lekfullt sätt. Reinholdsson tar även upp komplexiteten i att kunna säga till 

sig själv att ha roligt och vara spontan och samtidigt följa krav från de andra 

gruppmedlemmarna. Dessa forskningsstudier som handlar om musicerande i grupp är 

intressanta för min studie i relation till studiens syfte och forskningsfrågor.  

2.2 Styrdokument 

Att gruppdynamiken i skolsammanhang påverkar lärandet är något som nämns i 

läroplanen för grundskolan från 2011. Där står bland annat att ”skolan ska sträva efter 

att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” 

(Skolverket 2011, s.10). I läroplanen står dessutom bland skolans mål för eleven att den 

ska ”leva sig in i och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla 

också med deras bästa för ögonen” (a.a. s. 12), och bland skolans riktlinjer att den ska 

”tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna 

gruppen” (a.a. s.13). Ensemblesituationer som denna studie riktar in sig mot är främst 

estetiska gymnasier samt musik- och kulturskolor, men givetvis spelar gruppens 

betydelse för lärandet lika stor roll där. Vad gäller kunskap och lärande står även att  

Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – 

som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för 

olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet. 

(a.a. s. 10) 
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Det står även att skolan ska främja den typ av lärande där individen stimuleras att 

inhämta kunskap och utveckla kunskap samt att detta förutsätter en aktiv diskussion på 

skolorna om kunskapsbegrepp, kunskapsutveckling med mera (Skolverket 2011). 

2.3 Litteratur om grupper och gruppdynamik 

Den som slår upp orden grupp och gruppdynamik i Nationalencyklopedin får följande 

förklaring:  

Grupp, inom samhälls- och beteendevetenskap individer som har något gemensamt. (NE 2012a) 

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. (NE 2012b) 

Nilsson (1993) definierar en liten grupp som ”en samling människor med dynamiska 

relationer av en viss varaktighet mellan sig” (a.a. s.11). Nilsson skriver vidare att man 

kan se på vad en grupp är både utifrån de individer som den består av och samtidigt de 

samlade relationerna mellan alla i gruppen. En annan definition av grupp är två 

personer eller fler som länkas samman av ett spindelnät av interpersonella relationer 

(Forsyth 2006).  

Thornberg (2006) skriver i Det sociala livet i skolan att eftersom begreppet grupp 

används på olika sätt i den socialpsykologiska litteraturen föreslår han att det kan 

betyda två olika saker; konkret grupp och abstrakt grupp. En konkret grupp består av 

fler än en person, vilka uppfattas tillhöra gruppen både av sig själva samt av 

utomstående personer. De har gemensam historia och gemensamma mål, vilka både kan 

vara formella och informella och de interagerar med varandra. Exempel på konkreta 

grupper är familjer, skolklasser, arbetslag, kompisgäng etc. En skolensemble är ett 

tydligt exempel på konkret grupp. En abstrakt grupp är individer som uppfattas, av 

andra eller sig själva, dela särdrag. Grupperna är oftast stora och individerna i 

grupperna förutsätts inte interagera med varandra. Exempel på abstrakta grupper är 

yrkesgrupper, elever, politiska och religiösa grupper, individer som håller på med en 

viss sport eller annat intresse, etniska grupper etc. Även gruppdynamik kan delas in i två 

kategorier. En terapeutisk, mer djupgående, som ska ”radikalt medvetandegöra och 

förändra strukturer och processer i en grupp” (Nilsson, 1993, s. 139) och en pedagogisk, 

som är till för att skapa trygghet, förståelse och effektivitet genom att underlätta arbetet 

i gruppen (a.a.). Fokus ligger på gruppen som helhet. Det är främst den senare som avses 

i denna studie. 

En ensembleledare är enligt Thornberg (2006) en formell ledare, d.v.s. en person som 

formellt har utsetts att vara ledare i klassrummet. Ledarskap kan ses från två olika 

perspektiv; individperspektiv samt grupperspektiv. Ett individperspektiv ser till 

ledarens personliga och psykologiska egenskaper medan ett grupperspektiv ser till 
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ledarskapet som en grupprocess eller social process. Thornberg skriver även om 

ledarskapets dubbla idé, vilket innebär att det finns två olika ledarrollsfunktioner i en 

grupp. Den ena är uppgiftsorienterad och den andra är socioemotionellt orienterad. En 

uppgiftsorienterad ledare ska kunna definiera gruppens mål och rikta gruppens arbete 

mot dessa. En socioemotionell ledare ombesörjer gruppens harmoniska relationer och 

månar om gruppmedlemmarnas bästa (a.a.). ”Den optimala ledaren är både 

uppgiftsorienterad och socioemotionellt orienterad” (Vaughan & Hogg 2005, citerad i 

Thornberg 2006, s. 88). 

Varför använder vi då grupper i skola och arbete? Tillför gruppformen i sig något? Enligt 

Nilsson (1993) kan grupper både fungera konstruktivt och destruktivt. Det beror på vad 

som händer i gruppen och hur medlemmarna i gruppen beter sig. En grupp kan vara 

både ett personligt och socialt stöd.  

En sammanfattning av vad en effektiv grupp med stor inlärningspotential är innebär att målen 

förstås och accepteras av alla i gruppen, tilliten i gruppen är hög, normerna uttalade och rollerna 

möjliga att förändra. Man får stöd och bekräftelse för sina funderingar, åsikter och handlingar, 

kommunikationen präglas av öppenhet och man lyssnar på varandra, konflikter accepteras och 

bearbetas, deltagarnas kunskaper och erfarenheter utnyttjas i grupparbetet. (Guirdham i Nilsson 

1993, s. 138) 

Att göra något i grupp kan leda till konflikter, våld, mindre effektivitet, stress och ödslad 

tid. Vissa grupper kan vara så dåliga att det är bäst att hålla sig utanför dem (Forsyth 

2006). Men få grupper är enbart bra eller dåliga, och alla grupper går inte att hålla sig 

utanför eftersom nästan all mänsklig aktivitet bedrivs i grupper. När det gäller just 

ensembleundervisning i musik ligger det i själva begreppet ”ensemble”, att spela i grupp, 

att det är något annat än att musicera solo.  

För att som ledare kunna få ensemblen/gruppen att vara en väl fungerande grupp, där 

gruppmedlemmarna hjälper varandra att förstå saker, nå mål, känna sig meningsfulla 

och skapa identitet, förutom att musicera ihop på ett sätt som får dem att nå höga 

musikaliska mål som varit omöjliga ensam, har ledaren/läraren hjälp av att kunna så 

mycket som möjligt om hur grupper fungerar.  

On a psychological level, individuals’ actions, thoughts, and emotions cannot be understood without 

taking into the consideration the groups they belong to and the groups that surround them. Human 

behaviour is so often group behaviour that people cannot be studied in isolation, away from their 

families, friendship cliques, work groups, and so on. Groups also have a profound impact on 

individuals; groups shape actions, thoughts and feelings. (Forsyth 2006, s. 16) 

Hur en lärare ser på en lärandesituation med en ensemble påverkas förmodligen av 

lärarens kunskapssyn. Har läraren har en syn på kunskap som något som överförs, något 

som aktivt konstrueras eller som en medvetandegörandeprocess får det förmodligen 

oavsett en följd av hur läraren ser på påverkan samt användbarheten hos den påverkan 

som finns mellan elever och mellan elev – lärare (Hanken & Johansen 1998).  
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Alla former av undervisning och fostran innebär en social påverkan, liksom varje möte eller 

samspel med elever, oavsett om det är i eller utanför klassrummet. Det är inte bara lärare som 

påverkar elever. Barn och unga påverkar även sina lärare, och dessutom påverkar de förstås 

varandra. (Thornberg 2006, s. 11) 

2.4 Teoretiska utgångspunkter 

En teori som utvecklades i början av 1900-talet av Mead och Blumer är symbolisk 

interaktionism. Kärnan i teorin är att människor interagerar med varandra med ord, 

gester, miner m.m. som vi lärt oss att lägga en viss mening i. Därigenom formas 

människor i tolkningar och samspel med andra människor där man hittar sitt sätt att 

vara och tänka utefter innebörden i symbolerna som gäller i vår sociala miljö 

(Psykologiguiden 2013). Detta kan jämföras med Rostvall och Wests användning av 

begreppet interaktion om hur elever och lärare påverkar varandras handlande och olika 

typer av yttryck (”uttrycksmodaliteter”), t.ex. rörelser, språk och musik (Rostvall & West 

2001). 

Symbolisk interaktionism bygger enligt Blumer (1969) på tre premisser. Den första 

premissen är att människor agerar på och mot saker och personer på grundval av de 

betydelser som de har för dem. Den andra premissen är att innebörden av betydelserna 

uppstår i den sociala interaktionen med människor runt omkring. Den tredje premissen 

är att betydelserna av sakerna som en person möter hanteras i och modifieras genom en 

tolkningsprocess av personen i fråga. I denna studie används symbolisk interaktionism 

som grund för förståelsen av de övriga teoretiska perspektiven. 

För att få större klarhet i vad begreppet gruppdynamik har för innebörd för studiens 

informanter och hur de definierar vad de menar med grupper och vad som är viktigt för 

att en grupp ska kännas som en grupp för dem, ser jag det som viktigt att utgå från 

teorier om hur olika sätt en grupp kan definieras på. För att göra detta används 11 

exempel på hur en grupp kan definieras olika beroende på vilken utgångspunkt man har. 

Enligt Forsyth kan en grupp definieras med (1) utgångspunkt i kategorisering det vill 

säga två eller fler individer som ser sig tillhöra samma sociala kategori, (2) 

utgångspunkt i kommunikation, vilket innebär ett antal personer som kommunicerar 

med varandra över en viss tid, (3) utgångspunkt i inflytande, där två eller fler personer 

influerar och blir influerade av varandra, (4) utgångspunkt i interaktion där gruppen är 

ett socialt system med regelbunden interaktion mellan medlemmarna och en gemensam 

gruppidentitet, (5) utgångspunkt i beroende det vill säga en samling individer som har 

relationer som gör dem beroende av varandra, (6) utgångspunkt i interrelation som 

utgår från två eller fler personer som har ett ömsesidigt förhållande, (7) utgångspunkt i 

psykologisk betydelse vilket innebär ett antal människor som är psykologiskt medvetna 

om varandra, interagerar och ser sig själva som en grupp, (8) utgångspunkt i 

identifikation, vilket utgår från två eller fler personer som delar en social identifikation 

och som ses som en grupp av en tredje part, (9) utgångspunkt i delade uppgifter och 
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mål, alltså inbördes beroende människor som arbetar tillsammans med överenskomna 

aktiviteter eller mål, (10) utgångspunkt i struktur där en grupp ses som en social enhet 

som består av människor med mer eller mindre statiska roller och relationer vilket ger 

gemensamma värderingar och normer, samt (11) utgångspunkt i system vilket innebär 

öppna och komplexa system av relationer, medlemmar, uppgifter och verktyg (Forsyth 

2006). 

Lewin föreslog en formel med utgångspunkt i interaktionismen vilken antar att en 

persons beteende (B) är en funktion av dennes personliga kvaliteter (P), den sociala 

miljön/social environment (E) och interaktionen dem emellan. B = f(P,E) (Forsyth 

2006). 

Grupper innebär samspel mellan flera individer och det tillsammans med den sociala 

miljön avgör hur gruppmedlemmarna beter sig. Formeln tydliggör att en gruppmedlems 

beteende är beroende av samspelet mellan personens egenskaper och faktorer i den 

sociala miljön runtomkring, samt interaktionen mellan dessa. Detta ger ett av 

grundantagandena i forskningen kring gruppdynamik; att grupper är något annat än 

summan av parterna samt att grupper visar upp beteenden som inte kan härledas från 

någon specifik individ (Nilsson 1993). Det ger även att grupper påverkas av förändrade 

parametrar (P och E) och att gruppens dynamiska egenskaper inte kan förstås fullt ut 

genom undersökning av dess enskilda delar.  

De teoretiska perspektiven är valda dels för att precisera hur informanterna ser på 

ensembler utifrån hur de definierar begreppet grupp (teoretiskt perspektiv hämtat från 

Forsyth), dels för att tydliggöra vilka parametrar som spelar in när informanterna leder 

sina ensembler och hanterar gruppdynamiken (teoretiskt perspektiv hämtat från 

Lewin), dels som en grund för att förtydliga vad de andra perspektiven utgår ifrån 

(teoretiskt perspektiv hämtat från Blumer).   
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3 Metodologi och metod 

Nedan redovisas studiens metodologiska utgångspunkter, val av metod, urval av 

informanter, genomförandet av studien samt reflektion kring studiens trovärdighet och 

giltighet.   

3.1 Metod och design av studien 

Studien utgår från kvalitativa intervjuer med fyra stycken musiklärare för att få så 

innehållsrika och obundna berättelser som möjligt. Kvalitativa forskningsmetoder 

bygger enligt Kvale och Brinkmann (2009) på en kvalitativ inställning; d.v.s. att världens 

processer beskrivs och förstås innan de teoretiseras och förklaras. Med avsikten att låta 

informanterna få möjlighet att prata och associera relativt fritt och förhoppningsvis på 

så sätt tänka bredare än vad jag gör inom ämnesområdet, vilket är en del av studiens 

syfte, har jag valt att göra halvstrukturerade intervjuer. Intervjukunskap skapas då 

aktivt genom frågor och svar och kunskapen konstrueras socialt i interaktion mellan 

intervjuare och intervjuperson (Brinkmann & Kvale 2009). Enligt en kvalitativ 

inställning läggs fokus på de ”kulturella, vardagliga och situerade aspekterna av 

människors tänkande” (a.a. s. 28). Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun har enligt 

Brinkmann och Kvale målet att ”erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i 

syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen” (s.19).     

Undersökningens syfte är deskriptivt (Johansson & Svedner 2006), det vill säga att målet 

inte är att kunna dra generaliserbara slutsatser mellan grupper utan att få beskrivningar 

av upplevelser.   

Jag använder mig av hermeneutisk metod där tolkning av meningar är centralt 

(Brinkmann & Kvale 2009). Det är att ständigt jämföra helhet med delar. Studiens 

resultat tolkas med hjälp av teoretiska perspektiv. Schwandt (2000 refererad i 

Brinkmann & Kvale 2009) menar att kunskapen som tolkningar byggs på alltid beror på 

kontext, bakgrund, föreställningar med mera.  

Av hermeneutiken kan kvalitativa forskare lära sig att analysera sina intervjuer som texter och till 

exempel se bortom intervjusituationens här och nu och ägna uppmärksamhet åt den kontextuella 

tolkningshorisont som förmedlas genom historien och traditionen. (Palmer 1969 i Brinkmann & 

Kvale 2009, s.67) 

3.2 Urval 

Jag ville helst få tag i intervjupersoner som undervisar i olika typer av ensembler, gärna i 

olika genrer och med elever i olika åldrar för att få så goda förutsättningar som möjligt 

för variationer i berättelserna. Av samma anledning ville jag intervjua fyra lärare som 

har arbetat olika länge som ensemblelärare, dock gärna minst fem år, både kvinnor och 
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män. De skulle helst ha funderat kring dessa frågor kontinuerligt i sitt arbete och vara 

djupt intresserade av dem och jag lät därför lärare självmant svara på en brett utskickad 

förfrågan om medverkan istället för att söka upp speciella personer att intervjua.  

Resultatet av urvalet blev fyra instrumental-/klasslärare med arbetserfarenhet mellan 5 

och 22 år. Av informanterna är tre kvinnor och en man. Deras undervisningsområden 

vad gäller grupp är stråkensemble, träblåsensemble, symfoniorkester, sångensemble, 

popensemble, slagverksensemble, klassundervisning samt blandad ensemble i olika 

åldrar. Samtliga informanter undervisar i fler än en ensembletyp. Informant 1 arbetar 

med elever i högstadie- och gymnasieålder och undervisar i sång och ensemble. 

Informant 2 arbetar på två kulturskolor med allt från ganska små barn upp till 

gymnasieålder och undervisar i stråk och ensemble. Även informant 3 arbetar på 

kulturskola med liknande åldrar inom träblås, grundskoleorkester och ensemble. 

Informant 4 arbetar med högstadie- och gymnasieelever med slagverks- och blandade 

ensembler samt musikklasser. 

Uppsatsen storlek, 15 hp, är den främsta avgränsande faktorn. Jag har fått plats med fyra 

stycken informanter vilket givetvis verkar begränsande på variation av genrer, hur 

många olika åldrar informanterna arbetar med, hur många år informanterna själva har 

arbetat och skillnader i informanternas utbildning.  

Informanterna valts med tanke på bland annat kön för att få så stor chans till variation 

av upplevelser som möjligt men varken analys eller diskussion har gjorts ur 

genusperspektiv. Studien har informanter som undervisar i flera genrer men även här 

verkar givetvis antalet informanter begränsande. Jag ansåg det vara viktigare att ta 

hänsyn till antal arbetade år än ålder på informanterna, därför är spridningen större vad 

gäller arbetade år än ålder. Det vore även intressant att ha stor åldersspridning eftersom 

olika ålder medför att personerna själva har gått i skilda generationers skolor. Att kunna 

få med både skiftande ålder och antal arbetade år kräver dock en större studie än denna.  

3.3 Datainsamling 

Materialet samlades in genom kvalitativa intervjuer. Intervjuerna genomfördes under 

två veckor, antingen avskilt på informanternas arbetsplats, på café eller i deras bostad.  

Intervjuerna tog mellan 20 och 45 minuter att genomföra. Två av fyra informanter 

funderade och resonerade mycket under själva intervjun över sin pedagogik och sina 

ställningstaganden i olika frågor medan de andra två svarade snabbare och var mer 

bestämda i sina åsikter.  

Intervjuerna gjordes explorativt men ändå strukturerat i och med att tydliga 

intervjufrågor fanns men att jag samtidigt försökte få så öppna berättelser som möjligt. 

Enligt Johansson och Svedner (2006) är det viktigt att balansera noga mellan risken att 



 
19  

den kvalitativa intervjun blir osystematisk om den är allt för ostrukturerad och för 

mycket som en enkät om den är allt för strukturerad. Det är därför viktigt att lyssna på 

vad den intervjuade verkligen säger och försöka förstå och följa upp det, samt att ha 

tydliga, fasta frågeområden. Intervjuerna fokuserade på informanternas starkaste 

upplevelser kopplade till gruppdynamik i samband med gruppundervisningssituation, 

musikaliska resultat, undervisningssätt, ledarskap samt elevernas personliga utveckling. 

Intervjufrågorna finns bifogade i bilaga 1.  

3.4 Bearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades noggrant, därefter markerades den text som ansågs ha 

störst relevans för frågorna och studien. Intervjutexten sorterades upp efter relevans för 

de olika forskningsfrågorna, samt söktes igenom efter andra tydliga teman, likheter och 

skillnader angående ämnet. Alla citat som ansågs ha relevans för forskningsfrågorna 

delades även in efter informant för att få en tydligare helhetsbild av vad informanten 

menat.  

Intervjusvaren jämfördes med Forsyths gruppdefinitioner och sorterades först upp efter 

typ av definition och sedan efter hur gruppdefinitionerna korrelerade med 

forskningsfrågorna, vilket är det som presenteras i rapporten. För att jämföra 

informanternas resonemang om gruppdynamik med tidigare forskning gjordes en 

analys utifrån Lewins formel om mänskligt beteende och grupper. Resultatet granskades 

utifrån hur personers (både informanternas och deras elevers) beteende påverkades av 

personligheter i förhållande till social miljö och interaktionen mellan dessa.  

Resultaten sammanfattades för att tydligare se helheten med skillnader och likheter i 

resonemang. Analysen med Forsyths gruppdefinitioner sammanfattades genom att de 

sorterades efter definition och därefter jämfördes i vilka definitioner informanterna 

delade respektive var ensamma om. Analysen utifrån Lewins formel sorterades upp i 

teman.  

I rapporten benämns informanterna: Ettan för informant 1, Tvåan för informant 2, 

Trean för informant 3 och Fyran för informant 4. Dessa benämningar har gjorts för att 

bespara läsarna föreställningar om exempelvis informanternas etnicitet och kön och 

rikta fokus på vad frågan handlar om. (För närmare beskrivning av informanterna se 

delkapitel 3.2 Urval.)  

3.5 Etiska överväganden 

Studien har följt de riktlinjer som gäller för studier av denna typ. (Centrum för 

forsknings- och bioetik CODEX 2013) Intervjupersonerna har efter att ha fått ta del av en 

sammanfattning av studiens syfte, metod och frivillighet gett sitt samtycke till att 
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medverka, samt givit sitt samtycke till att intervjun spelades in för att sedan kunna 

transkriberas och användas som material i studien. De har även informerats om att de är 

anonyma i studien och att de om de så skulle önska blir borttagna ur studien. Ett etiskt 

protokoll (Brinkmann & Kvale 2009) har förts under intervjuförberedelserna. 

3.6 Giltighet och tillförlitlighet  

Reliabilitet rör studiens mätnoggrannhet och handlar exempelvis om hur lika varandra 

intervjuerna verkligen blev och om intervjuerna täckte alla aspekter av studiens 

frågeställningar (Johansson & Svedner 2006). Intervjufrågorna ändrades och utökades 

en aning efterhand som jag fick fler svar på mina frågor. Det kan vara problematiskt 

eftersom informanternas svar blir svårare att jämföra. Samtidigt är det den enda rimliga 

följden av att jag för varje intervju fick större och större förståelse om ämnet. Frågorna 

hade en tendens att inledas med ja/nej-frågor vilket inte är optimalt med tanke på att få 

så opåverkade svar som möjligt, samtidigt fanns inte tid för att först göra en 

förutsättningsintervju som jag sedan skulle kunna utarbeta den slutgiltiga intervjun 

från.  Mitt tonfall på olika ord när jag ställde en fråga verkade få till följd att frågan 

uppfattats lite olika samt även vad tidigare svar i intervjun lett till, vilka tankebanor 

intervjupersonen har nära till för stunden, men det är delvis det som gör varje intervju 

personlig och desto mer intressant. Hade jag gjort om studien idag hade jag varit 

noggrannare med uppföljande frågor för att bli säkrare på att jag förstått vad 

informanterna menar med sina olika svar. Dock kan man aldrig försäkra sig om att 

förstå en annan människas svar till hundra procent. Att informanterna är relativt olika 

varandra, har olika bakgrunder och olika typer av elevgrupper ger en bra bredd i deras 

berättelser.  

Validitet anger om studien ger en sann bild av det som undersökts (Johansson & 

Svedner 2006). Denna studie har inte möjlighet att ge annat än några olika 

uppfattningar om ämnet gruppdynamik. Den är inte tillräckligt stor för att det skulle gå 

att göra några generaliseringar utifrån den, men den kan däremot väcka funderingar och 

frågor att bygga vidare forskning på. Den kan visa på vad som kan vara intressant att 

forska vidare i, både kvalitativt och i kvantitativt betingade kartläggningar. Syftet var att 

få musiklärares beskrivningar av det egna arbetet med gruppdynamik och eftersom jag 

endast träffade intervjupersonerna vid ett tillfälle blir materialet som jag fick ta del av 

deras tankar en specifik dag. För att komma djupare in i ämnet skulle det krävas fler 

intervjutillfällen samt gärna observationer som lärarna sedan fick möjlighet att 

kommentera. Dock kan det göra att informanterna börjar censurera sig själva. När de 

som i denna studie bara intervjuas en gång ger det möjligtvis större förutsättningar för 

spontana berättelser.  
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av intervjuerna sorterat under respektive 

forskningsfråga, informant för informant.  Vidare redogörs för analyserna som gjorts 

utifrån Lewins formel och Forsyths gruppdefinitioner.  

4.1 Resultat med utgångspunkt i forskningsfrågorna 

Resultatet presenteras utifrån studiens tre forskningsfrågor, vilka berör olika aspekter 

av gruppdynamik. 

4.1.1 Gruppdynamiska aspekter i ensembler 

Ettan lägger stor vikt vid att alla ska känna sig delaktiga och kreativa, att: ”… snabbt pejla 

in liksom vad det är för personligheter man har i gruppen, och se till att alla blir 

aktiverade på bästa sätt som passar dem.” Hen vill att alla ska känna att de är med och 

att de får en likvärdig utmaning och likvärdig uppmärksamhet från läraren. Rättvisa är 

en viktig aspekt av gruppdynamiken enligt Ettan. Att inte trycka ner de elever som vill 

mycket och har mycket idéer och därmed pratar mycket, men att inte heller låta dem ta 

över för mycket av utrymmet från dem som är mer tystlåtna. Stämningen i 

ensemblesalen anser Ettan är en stor del av gruppdynamiken, att det är viktigt att det är 

en bra stämning som alla trivs i.  

För Tvåan är den viktigaste delen av arbetet med gruppdynamik att få eleverna att 

känna sig trygga och bekväma, att de har roligt och tycker om varandra.  Hen menar 

vidare att om de förutsättningarna finns så öppnar det för att det ska gå att göra mycket 

mer, musikaliskt sett. Tryggheten ska också finnas i att våga spela fel. Tvåan vill att 

eleverna ska känna att det till och med kan vara bra att spela fel och att det inte är 

samma sak som att göra bort sig. Gruppdynamiken är till stor del beroende av energier, 

menar Tvåan vidare. Det innebär både att rikta elevernas energi och fokus mot rätt 

saker samt att det krävs en tydlig energi från lärarens sida för att bibehålla elevernas 

fokus på det som läraren anser vara relevant, men att det ändå är relaterat situationen 

hur mycket energi som behövs. Tvåan säger att ”ibland så kan man vara lite coolare och 

det ballar inte ur för att man släpper energin i två sekunder.” 

Trean upplever att gruppdynamiken är något levande och föränderligt, något som 

snabbt kan ändras. Även Trean anser att gruppdynamik handlar mycket om stämningen 

och tryggheten i en grupp, och vikten av att alla vågar spela. Hen säger att: 

och efteråt också att alla går därifrån sjungande, det tycker jag är väldigt roligt när man hör liksom 

när de packar ner sina instrument och de går därifrån att de sjunger på låten … Och att alla ändå, ja 

nästan alla vågar, det tycker jag är bra. (Trean) 
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Trean beskriver gruppdynamik som interaktionen mellan eleverna. Eleverna befinner 

sig i ett rum med andra mer eller mindre frivilligt på grund av sitt musikintresse vilket 

gör att det uppstår olika gruppdynamiska situationer.  

Fyran menar att gruppdynamik handlar om samspel och medvetenheten om hur mycket 

plats en person tar i en grupp, samt även om att därefter kunna anpassa sig och ge och ta 

lagom mycket plats. För Fyran blir en del av rollen som lärare därmed att se till att 

eleverna lämnar lagom mycket plats till varandra, men därmed inte nödvändigtvis 

berätta för dem att det är det som händer: Fyra menar att ”man får gå in och balansera 

det lite grand för att vissa tar alldeles för stor plats. För att de försöker, positionera sig 

lite grand och hitta sin egen plats i en grupp.”  

4.1.2 Hur arbete med gruppdynamik påverkar ensemblesituationen 

Hur ensemblesituationen påverkas av gruppdynamiken beskrivs till viss del olika av de 

olika informanterna. Ettan pratar mycket om att hitta en balans bland eleverna, där både 

de som är utåtagerande och de som är mer slutna ska få en rättvis och lika undervisning. 

Vidare anser Ettan att det finns en risk att utåtagerande elever får stå tillbaka för att de 

andra ska våga hänga med också. En viktig del i Ettans pedagogiska arbete är att ta vara 

på elevernas energi och kreativitet och hantera svårigheten i att samtidigt ha en 

likvärdig undervisning: ”man vill ju inte trycka ner den som har, som kanske har massa 

idéer och pratar hela tiden”. En annan svår balansgång, menar Ettan, är den mellan att 

eleverna ska ha roligt och därmed trivas, men samtidigt komma någonstans i det 

musikaliska arbete som hen anser är så viktigt. Hen säger att  

så man har både det här att nu har vi roligt, och så måste man ändå ha den här lilla bromsen för att 

om jag har för roligt med dem så kommer de här två som sprallar så mycket gå upp i spinn. (Ettan)   

Ettan vill att det ska vara roligt på lektionerna, men har samtidigt höga musikaliska mål 

och upplever ibland att de blir lidande på grund av lektionens fokus på att ha roligt och 

svårigheten i att hitta balansen i gruppen. 

Enligt Tvåan har en lärare inte så lång tid på sig att läsa av en grupp innan den måste 

bestämma sig för på vilket sätt den ska hantera gruppen, vilken strategi den ska välja. 

Strategin hinner ofta inte vara uttalad och uttänkt men läraren måste ändå snabbt agera 

efter en av sina omedvetna linjer och förhålla sig till just de elever som är där den dagen, 

för att de inte ska tappa fokus. Det kan exempelvis vara genom att ta fasta på de positiva 

signaler som kommer från eleverna. För att hantera de elever som är i gruppen måste 

läraren även hitta en balans mellan de elever som är väldigt bra på att fokusera och de 

som inte är det. Till stor hjälp kan det vara att undervisa samma grupp under många år 

och etablera en gemensam idé om vad som ska ske på lektionen. Tvåan brukar inte ha 

fasta platser i sina orkestrar där de duktigaste sitter längst fram, utan istället flytta runt 



 
23  

eleverna så alla får sitta överallt. Att försöka undvika den hierarkin som kan uppkomma 

i och med orkesterplatserna tror Tvåan är positivt för gruppdynamiken.  

Det svåra med dynamiken i en grupp menar Trean är att hen kanske visserligen vet vilka 

som kommer att vara på lektionen, men inte vad de varit med om under dagen och hur 

det gör att eleverna sammantaget påverkar varandra. Trean upplever en markant 

skillnad i att undervisa ensembler som är en grupp även utanför den musikaliska 

gruppen, till exempel en grundskoleklass som har orkesterundervisning, jämfört med 

grupper med många elever som annars inte träffas, exempelvis en kulturskoleorkester.  

När eleverna inte känner varandra sedan tidigare så är de inte heller fast i roller utan 

har nya förutsättningar och nya möjligheter för vilken roll de intar. Det sammanslaget 

med en viss blyghet gör att dessa ensembler ofta är lugnare. Något som underlättar 

arbetet med alla typer av ensembler menar Trean är att ha tydliga ramar och rutiner och 

ett antal fasta moment som eleverna känner igen. Det prioriterade menar Trean är att 

hålla eleverna lugna för att de ska kunna ta in så mycket som möjligt av undervisningen 

och lektionen inte ska gå åt till att tysta och lugna gruppen.  

Ett konkret problem i många ensembler anser Fyran är att det ofta är några som tar 

mycket mer plats än andra, och att några kanske inte säger något alls. Fyran använder 

sig ofta av humor för att få till en bra stämning och avdramatisera undervisningen. En 

situation som Fyran tycker kan vara besvärlig är när en hel grupp elever är blyga och det 

är trögt att få till en dialog i undervisandet. Vidare upplever Fyran att gruppdynamiken 

och därmed arbetet med en ensembles dynamik tydligt skiljer sig mellan olika åldrar. 

När eleverna går i åttonde klass är de mycket fokuserade på att positionera sig, i nian 

börjar det landa och bli lite lugnare och på gymnasiet faller gruppdynamiken mycket 

snabbare på plats. Det gör arbetet med gruppdynamiken svårare i högstadieklasser än i 

gymnasiet och Fyran tror att det beror på att eleverna på gymnasiet har hunnit landa 

mer i sig själva och ”hittat sig själva”.  

4.1.3 Gruppdynamikens påverkan på elevers musicerande, lärarna samt 

musiken som spelas 

Eleven 

Hur gruppdynamiken påverkar den enskilde eleven och dennes musikaliska utövande 

berörs på olika sätt av informanterna. Ettan framhåller att bara det faktum att olika 

personligheter samsas i en grupp och arbetar tillsammans gör att de utvecklas 

personligt. Att använda sig av det och med särskild avsikt ta fram elevernas olika 

egenskaper kan påverka en grupp positivt, ibland, menar Ettan, men det finns också en 

risk i att elever därmed känner krav på att vara speciella vilket i så fall kan motverka 

syftet –att få eleverna att känna att de inte behöver vara någon annan än sig själv. Ettan 

menar också att det ibland finns en vinst i att inte pusha eleverna för mycket i att våga ta 
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plats utan att det kan vara bättre att ta det försiktigt och ge dem tid att långsamt bygga 

upp en trygghet. 

Grupper kan ge en elev mycket tydligare motivation, har Tvåan upplevt, exempelvis 

genom att en elev vill lära sig en viss låt eller teknik eller repertoar för att kunna vara 

med i en viss orkester eller i ett visst sammanhang. Den riktningen som det ger gör att 

elevens musikaliska och instrumentala färdigheter kan få en stor skjuts framåt.  

Trean menar att grupper kan förändra elevers synsätt på musik, samt att 

grupptillhörigheten kan göra att eleverna känner tydligare mål och mening med sitt 

musikutövande. Att det är viktigt för eleverna att tillhöra något socialt sammanhang där 

de har en tydlig funktion. Detta gör dem även mer drivna i sitt musikaliska utövande 

jämfört med de elever som av olika anledningar inte ingår i någon grupp. Elever i 

grupper är mer angelägna att lära sig mycket på sina enskilda lektioner för att de sedan 

har användning för det i gruppen, säger Trean.  

Fyran har ett tydligt minne från en period tillsammans med en elevensemble som skulle 

vara med i en tävling. All tid tillsammans och framför allt alla konserter de gjorde för att 

få scenvana innan tävlingen gjorde att eleverna växte personligt och som musiker. En 

fungerande gruppdynamik ger en mycket större spelglädje, menar Fyran. Hen berättar 

om exempel där eleverna har roligt på lektionerna och kemin dem emellan fungerar 

vilket direkt gör det roligare för dem att musicera. Detta kan ställas i motsats till en 

grupp med dåligt fungerande dynamik där eleverna har tråkigt, klagar på musiken och 

inte har någon energi.  

Lärarna 

På vilka sätt beskriver lärarna hur de själva påverkas av gruppdynamiken? Ettan berör 

från flera olika håll hur utvecklingen av den egna pedagogiken hänger ihop med 

kunskapen och erfarenheten som varje ny elevgrupp ger. Att använda elevernas positiva 

energi på varandra menar Ettan kan fungera men betonar samtidigt att ingen elev ska 

behöva känna sig som en extralärare utan att det gäller att hålla en bra balans. Ettan tar 

upp att det faktum att även läraren är en människa i gruppen starkt påverkar både 

elevernas och sin egen upplevelse av ensemblesituationen. De dagar läraren har en bra 

och välbalanserad dag går det att ta in eleverna och reagera på millisekunden, medan en 

dag när läraren är trött påverkar det genom att läraren förmodligen är mer blockerad 

och har sämre tålamod. En grupp som är väldigt spretig i sin dynamik, där det är svårare 

att fånga in alla olika elever, kan även göra en lärare osäker. Det är viktigt för Ettan att 

genom skämt och god ton skapa en bra stämning för eleverna i en ensemble men det 

finns en gräns som inte får överskridas för att eleverna fortfarande ska behålla 

respekten för läraren som en ledare.  
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Under min intervju lägger Tvåan inte så mycket fokus på sig själv utan snarare på 

aktiviteter, former och upplägg. Det är för Tvåan viktigt att snabbt läsa av gruppen för 

att hitta en riktning och linje att gå på. Lärarens roll är sen att hela tiden anpassa 

undervisningen efter tillfället, efter hur mycket struktur som behövs och efter vad som 

är viktigt för stunden.  

Trean menar att när det gruppdynamiska arbetet fungerar tillfredsställande så är 

arbetet inte heller märkbart. Det bara är, för det är så man vill att det ska vara och man 

utgår från att det ska vara. Men när det inte fungerar så märks det desto mer och detta 

gör att det främst är negativa saker som fastnar i minnet. När eleverna är trötta är ett 

exempel på när det är svårt att få gruppdynamiken att fungera och svårt att påverka 

eleverna över huvud taget. Överlag försöker Trean känna av stämningen i elevgruppen 

hela tiden och hela tiden anpassa sitt arbete efter det.   

Undervisningen påverkas hela tiden av hur gruppen fungerar tillsammans socialt och 

musikaliskt, menar Fyran. Fyran undervisar ibland flera mindre ensembler samtidigt i 

olika rum och säger att det då som lärare inte går att se och höra allt som händer. Och 

när Fyran väl kommer in till en ensemble behöver det ibland först fokuseras på 

spelmässiga problem och det kan då vara svårt att över huvud taget hinna känna av 

gruppdynamiken.   

Musiken 

Att musiken påverkas av gruppdynamiken är alla informanterna eniga om. Men hur de 

ser på det och använder sig av det skiftar. Ettan vill gärna hitta bra 

personkombinationer bland eleverna, framför allt i exempelvis en kör med få personer i 

varje stämma. Fungerar då personkemin så kan eleverna bilda en enhet och därmed 

lyfta varandra.  

Att ha en fungerande grupp som eleverna tycker det är roligt att gå till, tror Tvåan 

tydligt påverkar det musikaliska resultatet till det positiva. Hen menar att det visserligen 

är väldigt svårt att påstå att det går att höra att ensemblemedlemmar inte känner 

varandra, men tror absolut att detta faktum påverkar musiken. För att få positiv energi i 

en grupp arbetar Tvåan mycket med repetitionshelger och läger med sina elever. När 

eleverna känner varandra vågar de spela på ett annat sätt, menar Tvåan.  

Det är lättare att komma fram till en bra gruppdynamik när eleverna är på ungefär 

samma musikaliska och tekniska nivå, menar Trean, och är därmed inne på en omvänd 

frågeställning som denna rapport annars inte tar upp; hur musiken påverkar 

gruppdynamiken. Trean menar även att gruppdynamiken fungerar lättare när ramarna 

är tydliga. När eleverna är införstådda med vad som kommer att hända och medvetna 

om förutsättningarna tycker Trean att det är lättare att komma fram till att arbeta med 
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musiken, jämfört med att i en rörigare grupp behöva vara mer polis och inte hinna med 

lika mycket musikaliskt arbete.  

Fyran tar upp att en grupp med ”dålig energi” kan göra att eleverna tycker musiken är 

tråkig att spela och att de därmed inte lär sig så mycket. Om en elevgrupp istället 

fungerar bra menar Fyran att läraren snabbare kan gå in på musikaliska detaljer och 

finesser istället för att vara övertydlig med grundläggande grejer bara för att eleverna är 

osäkra på sig själva i en otrygg grupp. 

4.2 Resultatanalys 

I detta delkapitel presenteras analyser av resultatet med utgångspunkt i Forsyths 

gruppdefinitioner uppdelat efter forskningsfråga samt med utgångspunkt i Lewins 

formel uppdelat efter teman.  

4.2.1 Analys med utgångspunkt i Forsyths gruppdefinitioner 

Resonemang om gruppdynamik är i första hand beroende av resonemang om och syn på 

grupper. För att reda ut vad informanterna i studien anser gör en grupp till en grupp 

utifrån hur de pratar om sina elevensembler och beroende av vilken utgångspunkt 

lärarna har i sin syn på vad som utgör en grupp, har deras uttalanden om grupper 

jämförts med varandra och kategoriserats in i Forsyths 11 definitioner om vad en grupp 

är. Analysen delas in efter forskningsfråga.  

Ensemblelärares beskrivningar av gruppdynamiska aspekter utifrån sitt eget arbete med 

ensembler 

Att gruppens utgångspunkt även finns i dess mål som punkt 9 anger, ligger nästan i en 

klass eller skolensembles natur, eftersom den ofta leds av en lärare med tydliga mål. 

Sedan kan det finnas många olika personliga mål hos dem som deltar. Ettan kommer till 

viss del in på det i sina resonemang; skillnaden i lärarens och elevernas mål och olika 

elevers mål. Punkt 11 beskriver grupper med utgångspunkt i ” komplexa system av 

relationer, medlemmar, uppgifter och verktyg” och det är en ganska bra sammanfattning 

av vad Ettan verkar sträva efter i sin ensemblepedagogik. Hen säger: 

det är jätteviktigt i de grupper man har att man just hittar en bra, en bra form … vi försöker ha så 

mycket mixat som möjligt och hitta rätt gruppdynamik och rätt strategi för att inte gå i de här 

genusfällorna. Så att alla har samma utveckling och samma stöd. (Ettan) 

 Gemensamma värderingar och normer, vilket punkt 10 handlar om, tycker Tvåan är 

viktigt för en grupp när den är ny. ”Jag brukar ju liksom när jag har grupp, speciellt de 

små då, så går ju ganska mycket tid åt till att forma, hur jag vill ha det…” Att ha tydliga 

överenskomna aktiviteter och mål ser Trean som något viktigt för en elevgrupp:  
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tydliga ramar, där alla är införstådda med något som att man börjar varje gång med samma sak 

eller att man har samma rutiner i början av repetitionerna och när man slutar… då blir det ofta lite 

lättare. (Trean) 

När det gäller lärarens kommunikation kommer Fyran in på punkt 6; interrelation. Det 

pedagogiska samtalet är beroende av någon slags gensvar, och där kommer även punkt 

7 in; att eleverna är psykologiskt medvetna om varandra och läraren är en förutsättning 

för den pedagogiska interrelationen.  

Lärarna upplevelser av hur deras arbete med gruppdynamiken påverkar 

ensemblesituationen 

Ettans syn på grupper passar in på punkt 2; att en grupp består av ett antal personer 

som kommunicerar över en viss tid. Ettan kommer flera gånger in på kommunikation, 

speciellt vad gäller dilemmat med balansen mellan kommunikation med eleverna och att 

styra undervisningen mot ett bestämt mål. Ettan säger att ”samtidigt som det också är 

det härliga med dem, att de är så fulla med idéer och… Men om man tänker ur en 

pedagogisk synvinkel så är inte det ju så bra om det ska skämtas en hel timme”.  

Punkt 4 stämmer till stor del in på vad Tvåan anser är viktigt för en grupp; gemensam 

gruppidentitet med regelbunden interaktion, samt punkt 7; att gruppmedlemmarna ska 

vara psykologiskt medveten om varandra och se sig som en grupp.  

Jag tror mycket på resor och läger och vi tänker övernatta här om en månad … man kan göra väldigt 

små grejer också … det räcker att sätta alla i en buss och åka några varv. (Tvåan) 

Denna syn spiller även över på punkt 6; interrelation och ömsesidigt förhållande mellan 

gruppmedlemmar. Tvåan säger att ”det viktiga är att man får dem att tycka om varandra 

och ha kul ihop”. Treans resonemang om skillnaderna mellan att undervisa i 

klassorkester och kulturskoleorkester och svårigheten för eleverna att gå utanför sina 

vanliga roller kan härledas till punkt 10, att gruppens statiska relationer ger en stadig 

struktur och därmed trygghet. Punkt 2 som handlar om grupp utifrån kommunikation är 

viktig för Fyran. Både genom att eleverna lär sig att ge och ta plats i lagom mån och att 

undervisningen sker genom kommunikation hellre än monolog.  

Lärarnas upplevelser av hur deras arbete med gruppdynamik påverkar den enskilde 

elevens musicerande, dem själva och musiken som spelas  

Utifrån resonemanget kring balansen mellan elevinflytande och målinriktad pedagogik 

passar Ettans gruppsyn in på punkt 3; att en grupp är ett antal personer som influerar 

varandra, samt punkt 4; att de har regelbunden interaktion. Ettan säger ”… att olika 

personligheter samsas i en grupp och jobbar tillsammans, rent för personlig utveckling 

så är det ju bra.” Av Tvåans intervjusvar framkommer att kanske inte just definitionen 

av en grupp, men däremot vad som gör att en elevgrupp fungerar bra, passar in på punkt 
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2; kommunikation: ”Det är klart man inte kan sitta och höra det att de känner inte 

varandra. Men jag tror absolut att det påverkar. Och att det går fortare fram om man 

känner varandra”.  

Trean upplever en grupp som ett antal individer som påverkar varandra och eventuellt 

är på ett visst sätt på grund av de andra, samt påverkar andra att vara på ett visst sätt. 

Detta kan ses som en sammanslagning av punkt 2, 3 och 4. Eleverna 

(gruppmedlemmarna) påverkar varandra genom att kommunicera, interagera och 

influera varandra: ”gruppdynamik det känns som något levande, något som förändras, 

och som kan vara väldigt olika, beroende på vilka individer man sätter ihop” säger 

Trean.  

Fyrans syn på elevgrupper grundar sig mycket i samspel, både socialt och musikaliskt, 

vilket passar bra ihop med punkt 2; kommunikation och punkt 4; interaktion. Fyran 

menar att ”det är samspelet mellan alla då. Alla kan ju inte alltid föra talan eller vara 

med och bestämma eller vara ledande i spelet utan, liksom, ge och ta.” Punkt 8; att dela 

social identifikation och att ses som en grupp utifrån, tar Fyran upp i samband med att vi 

pratar om hur eleverna kan växa som individer genom att vara medlemmar i en grupp.    

4.2.2 Analys med utgångspunkt i Lewins formel 

Lewins formel om personers beteenden i grupper relaterat till personliga kvaliteter och 

social miljö används i denna studie för att synliggöra och förklara personers beteenden, 

samt vilka handlingar som förekommer hos informanterna och hur de ser på sina 

elevers handlingar och beteende i förhållande till lärandet. Den används även för att ge 

perspektiv till hur dessa handlingar och beteenden är beroende av den sociala miljön 

samt de personliga egenskaperna.            

Energi och påverkan 

I informanternas intervjusvar kan utläsas att de alla återkommer till begrepp om energi 

i gruppen. I resultatet synliggörs hur den samlade energin påverkas av de elever som är 

där, av vad eleverna gjort tidigare på dagen, av vilken relation eleverna har till varandra 

utanför ensemblen, av hur mycket energi läraren själv känner att den har, av all energi 

som finns (eller ibland saknas) hos eleverna och balansgången av att ta in lagom mycket 

av den energin i undervisningen för att samtidigt kunna hålla en stadig kurs mot de 

pedagogiska målen. Vilken av dessa energiparametrar som än ändras så får det 

konsekvenser utöver just den parametern. Om flera elever är trötta så är det inte bara 

ett problem för just de eleverna utan det påverkar den sociala miljön som i sin tur 

påverkar de andra eleverna och läraren, exempelvis att de andra eleverna kan bli 

smittade av trötthet eller stökiga av rastlöshet. Det påverkar även läraren som ska 

hantera en större variation av elevbeteenden och avhängigt lärarens status blir trött 

eller inspirerad av det. Ett tydligt exempel på när elevernas påverkan på varandra är 
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extra svårhanterad, som Trean tar upp, är när eleverna börjar skratta åt varandra eller 

vara polis åt varandra eller vägra att göra något moment för att de menar att de inte 

vågar eller kan. För Fyran som arbetar med äldre elever handlar det till stor del om att få 

eleverna att förstå vikten för gruppen av att alla tar plats och ger plats i lagom mängd. 

Tvåan menar att hen påverkas starkt av hur mycket energi som behöver puttas in i 

gruppen från lärarhåll för att ha styrfart på lektionen. Och även aktivt ser till att bli 

påverkad av det för att lättare få lektionsstrukturen att fungera. Om det sprutar energi 

om ett par stycken elever i en grupp kan det även ta energi från övriga elever och 

gruppen som helhet, menar Ettan, för att det blir spretigt och svårfokuserat.  

Olika typer av elevgrupper 

Läraren har hela tiden som en av sina främsta uppgifter att hitta ett sätt att hantera 

gruppen den har framför sig. Läraren strävar efter att sekundsnabbt ta in fakta om hur 

individer agerar, interagerar och tar emot information och påverkan för att kunna 

anpassa undervisningen därefter.  

Ibland är det lättare att påverka än annars så att det... när de är väldigt trötta till exempel då är det 

väldigt svårt tycker jag. ...Ibland lyckas man att förändra hela stämningen och ibland lyckas man 

inte. (Trean)  

Något som tydligt påverkar den sociala miljön är åldern på eleverna och därmed deras 

erfarenheter. Fyran menar att åldern på eleverna och skolsituationen i stort även 

påverkar hanteringen av ensemblesituationen. Sjuor som kommer nya till en skola är 

spända och glada och lätta att influera medan många åttor är med om så mycket 

kroppsligt och emotionellt att det är svårare för dem att fokusera på lektionerna och allt 

måste balanseras upp av lärarens undervisning. Även personliga kvaliteter är en av 

Lewins parametrar. De påverkar både interaktionen, den sociala miljön och därmed de 

andra gruppmedlemmarnas beteenden. Tvåan beskriver ett tillfälle med en elev som 

ville påverka lektionen väldigt mycket och ta väldigt mycket plats och hur det riskerade 

att göra att ingenting av det Tvåan planerat att göra skulle hinnas med och heller inte att 

uppmärksamheten räckte till de andra eleverna. I sådana fall, där inget riktigt går som 

tänkt, prioriterar Tvåan att skapa en bra stämning, att skapa förutsättningar för 

eleverna att trivas ihop framför att hinna med att lära ut så mycket musik som möjligt. 

Särskilt besvärligt att hantera en grupp menar Ettan att det kan bli om det är med en 

elev som på grund av att den till exempel är väldigt känslig, utagerande eller har 

koncentrationsproblem eller på grund av någon annan anledning tillför negativ energi 

till gruppen. Då menar Ettan att det är svårt att hinna räcka till att hantera både den 

enskilda eleven och gruppen, samtidigt som det måste göras parallellt för att de 

påverkar varandra.  
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Interaktionens effekter 

gruppdynamik det känns som något levande, något som förändras, och som kan vara väldigt olika, 

beroende på vilka individer man sätter ihop. Jag vet ett bra exempel på en kille som jag känner i en 

grupp som är väldigt annorlunda när han är i en annan grupp. (Trean) 

Citatet ovan är ett exempel på hur parametrarna social miljö och interaktion mellan 

gruppmedlemmar påverkar individens beteende. Fyran ger ett exempel på när ett 

intensivt arbete över en viss tid med gruppkänslan i en grupp visade sig i att de enskilda 

eleverna växte som musiker och människor på ett sätt de inte hade gjort utan gruppen. 

Tvåan tar det vidare och menar att i och med att det kan verka positivt på gruppen och 

musikundervisningen att gruppmedlemmarna träffas och bygger upp gruppkänslan 

utanför gruppen, så är det något som man som musiklärare aktivt kan hjälpa dem med 

genom att skapa bra förutsättningar och plattformar. Om det finns möjlighet sätter Ettan 

gärna ihop elevgrupper där eleverna är olika för att få ut så mycket som möjligt av deras 

påverkan på varandra, samtidigt som hen försöker se till att personligheterna ändå ska 

matcha och inte krocka.  

4.3 Sammanfattning av resultat 

På första forskningsfrågan, om hur ensemblelärarna beskriver gruppdynamiska 

aspekter utifrån sitt eget arbete med ensembler, går det sammantaget att se en liten 

skillnad i om informanterna pratar om att arbetet med gruppdynamik innebär att 

eleverna ska tycka om varandra eller att de ska fungera/kunna samarbeta ihop.  Ettan 

och Tvåan betonar mer vikten av att eleverna ska tycka om varandra medan Trean och 

Fyran aningens mer betonar vikten av att eleverna ska fungera och kunna arbeta och 

lära bra tillsammans. Samtliga intervjuade tar upp vikten av en bra och trygg stämning. 

De menar att om eleverna har trevligt, roligt och känner sig trygga så spelar de bättre, 

det går fortare att lära dem saker och eleverna får mer lust att lära sig nya saker.  

Utifrån forskningsfråga två, hur ensemblelärarna upplever att deras gruppdynamiska 

arbete påverkar ensemblesituationen, går skillnaden i vad lärarna anser är viktigast att 

jämföra med åldrarna på de elever de undervisar. Ettan och Fyran som till stor del 

undervisar på högstadiet och gymnasiet framhåller båda vikten av att hitta en balans 

mellan olika elevtyper där alla får komma fram och det blir en rättvis undervisning, samt 

att kunna ha en lagom dialog där elevernas kreativitet tas tillvara men inte på bekostnad 

av läromålen. Tvåan och Trean som till stor del undervisar yngre elever framhåller 

istället vikten av att ha en tydlig form för undervisningen för att ge eleverna möjlighet 

att fokusera på innehållet i undervisningen, i kombination med att hela tiden anpassa 

undervisningssätten i stunden. För flera av lärarna verkar saker runt omkring själva 

spelandet vara viktigt för att skapa en bra grupp. De talar om dans, lekar, övningar och 

resor som visserligen har med musik att göra men där eleverna ges mer tillfällen att 

interagera med varandra än i den övriga undervisningen.  
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Forskningsfråga tre handlar om ensemblelärarnas upplevelse av gruppdynamikens 

påverkan på elevers musicerande, lärarna själva och musiken. Ettan och Fyran menar att 

deras gruppdynamiska arbete påverkar elevernas personliga utveckling genom att de 

måste samarbeta och samsas och att deras främsta verktyg för att få en grupp att 

fungera är humor. Ettan tar även upp möjligheten att i en ensemble kunna arbeta 

långsiktigt med att få eleverna att känna sig trygga i att vara olika. Tvåan och Trean 

framhåller vikten av grupptillhörighet för elevernas motivation och för att de ska känna 

meningsfullhet och att grupper har en social funktion. Tvåan och Trean menar även att 

de i stunden påverkas av gruppdynamiken så att de därefter anpassar sitt 

lektionsinnehåll och sin lektionsform till skillnad från Ettan och Fyran som snarare 

anpassar sitt förhållningssätt till eleverna och inställning till lektionen hos dem själva. 

På frågan om hur lärarnas gruppdynamiska arbete påverkar musiken framhåller Trean 

och Fyran en fungerande gruppdynamik som förutsättning för (snabbare) musikaliskt 

lärande, medan Tvåan menar att en fungerande gruppdynamik gör att eleverna vågar 

musicera på ett annat sätt än annars. Ettan menar att eleverna i en fungerande 

gruppdynamik kan lyfta varandra musikaliskt. 

De av Forsyths gruppdefinitioner som tydligast kan utläsas i alla informanternas 

intervjusvar är nummer 2 ”ett antal personer som kommunicerar med varandra över en 

viss tid; utgångspunkt i kommunikation” och nummer 4 ”ett socialt system med 

regelbunden interaktion mellan medlemmarna och en gemensam gruppidentitet; 

utgångspunkt i interaktion”. Tvåan och Fyrans resonemang stämmer båda överens med 

punkt 6 ”två eller fler personer som har ett ömsesidigt förhållande; utgångspunkt i 

interrelation” och punkt 7 ”ett antal människor som är psykologiskt medvetna om 

varandra, interagerar och ser sig själva som en grupp; utgångspunkt i psykologisk 

betydelse”. Ettan och Trean för båda två resonemang som stämmer in på punkt 3 ”två 

eller fler personer som influerar och blir influerade av varandra; utgångspunkt i 

inflytande” och Tvåan och Treans resonemang passar båda in på punkt 10 ”en social 

enhet som består av människor med mer eller mindre statiska roller och relationer 

vilket ger gemensamma värderingar och normer; utgångspunkt i struktur”.  

Utöver det går det att härleda Ettans resonemang till punkt 9; utgångspunkt i delade 

uppgifter och mål och punkt 11; utgångspunkt i system, samt Fyrans resonemang till 

punkt 8; utgångspunkt i identifikation.  

De av Forsyths gruppdefinitioner som inte direkt kan kopplas till någon av 

informanternas intervjusvar är punkt 1 ”två eller fler individer som ser sig tillhöra 

samma sociala kategori; utgångspunkt i kategorisering ” och punkt 5 ”en samling 

individer som har relationer som gör dem beroende av varandra; utgångspunkt i 

beroende”. 
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Lewins formel sammanfattar hur gruppdynamik påverkas av olika parametrar. Enligt 

informanternas intervjusvar stämmer deras syn på vad gruppdynamik är och vad 

gruppdynamik gör med lärandesituationen, eleverna, musiken och dem själva bra med 

Lewins formel. Detta synliggörs i och med att de i sina resonemang återkommer till att 

elever och situationer påverkar varandra. En sammanfattning av analysen gjord utifrån 

formeln säger att informanternas resonemang till stor del handlar om energin i gruppen, 

att hantera gruppen i stunden, och om gruppens sammansättning. Det handlar om 

energin i gruppen som helhet genom hur lärarens dagsform och individuella elevers 

dagsform påverkar vartannat och lektionens form, innehåll och utförande. Det handlar 

om att hantera gruppen i stunden utifrån bland annat elevers agerande och tidigare 

upplevelser, och deras och lärarens öppenhet för påverkan. Till slut handlar det om att 

hela tiden se till gruppens sammansättning eftersom bland annat det ovan nämnda gör 

att elever är olika i olika grupper, att en grupp påverkas av om någon individ är borta, 

att gruppdynamiken hela tiden förändras, är levande.  
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5 Diskussion  

I detta kapitel presenteras först en diskussion om resultatet och analyserna ordnat efter 

olika teman. Sedan följer egna reflektioner kring arbetet, författarens förhoppningar om 

arbetets betydelse samt tankar om fortsatt forskning.  

5.1 Resultatdiskussion 

I delkapitlet nedan tas teman upp som handlar om hur informanterna ser på lärarrollen, 

informanternas undervisning och undervisningsmål samt informanternas syn på 

lärande i grupp.  

5.1.1 Lärarrollen  

Informanterna är överens om att de kan bestämma sitt eget agerande först när de står 

mitt i en ensemble. Som bland annat Lewins formel visar på i informanternas svar är 

ensemblen är beroende av sammansättningen av elever, vilka elever som kom just den 

dagen, och vad de varit med om. Lärarens arbete är att kunna hantera situationen i 

stunden och vara beredd på föränderligheten. 

I resultatet syns en viss skillnad i om informanterna i första hand eftersträvar en 

uppmärksam grupp att undervisa i eller en delaktig grupp att försöka balansera 

kreativiteten i. Detta skulle kunna bottna i olika syn på vad kunskap är och hur elever 

därmed lär sig (Hanken & Johansen 1998). Det får också till följd vilken typ av 

gruppklimat och vilken typ av ledarskap som eftersträvas samt vilka olika problem som 

upplevs tydligast i deras elevensemble. Om läraren anser att kunskap är något som 

överförs vill den förmodligen ha en lugn och uppmärksam grupp. Om läraren anser att 

kunskapen ska konstrueras hos eleverna kan tänkas att den förmodligen vill ha mer 

kommunikation med eleverna och aktivitet och kreativitet hos eleverna.  Det går även 

att tänka sig en kombination, att läraren anser att vissa kunskaper bör överföras och 

vissa konstrueras. I läroplanen (2011) står att skolor behöver ha en aktiv diskussion om 

olika kunskapsbegrepp och om hur kunskapsutveckling bäst sker för att främja lärandet, 

men även att skolor ska främja ett lärande där individen stimuleras att inhämta 

kunskap, vilket tyder på en kunskapssyn där kunskap konstrueras hos eleven. Utifrån 

informanternas resonemang kring strategier och upplevda svårigheter i 

gruppundervisning kan utläsas att det till största delen går att se en kombination av 

kunskapssyn, men utöver det synliggörs i resultatet att det finns två olika 

förhållningssätt. Ett förhållningssätt som lutar mer åt en syn på kunskap som något som 

överförs och ett som mer lutar åt en syn på kunskap som något som konstrueras.   
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5.1.2 Undervisning och mål    

En sammanfattning av vad en effektiv grupp med stor inlärningspotential är innebär att målen 

förstås och accepteras av alla i gruppen, tilliten i gruppen är hög, normerna uttalade och rollerna 

möjliga att förändra. (Guirdham citerad i Nilsson 1993, s.138)  

Tydliga och uttalade mål ses i resultatet som viktiga för de som undervisar i lägre åldrar, 

samt även att ha en form som är tydlig för eleverna. För de som till stor del undervisar 

något äldre elever, kan det nog vara så att många av målen är så tydliga och så stor del 

av undervisningens syfte att de i sig inte behöver påverka gruppdynamiken nämnvärt. 

Dock skulle de kunna göra det, beroende på vilka mål lärarna prioriterar.  

Om man utgår från Nilssons (1993) teorier om två kategorier av gruppdynamik; en 

terapeutisk och en pedagogisk, var hamnar då informanternas uppfattningar? Den 

pedagogiska gruppdynamiken som används för att underlätta lärande och skapa 

trygghet och förståelse pratar alla fyra informanter om, i olika grad. Alla är överens om 

att trygghet och en god stämning främjar lärandet. Den terapeutiska gruppdynamiken 

däremot, som ska medvetandegöra och förändra strukturer och processer i gruppen, 

finns det nog mer skiftande åsikter om. Ett resonemang som är synligt är att 

informanterna anser att de har ganska ont om tid. De träffar en ensemble kanske 30-60 

minuter per vecka och då har de eventuellt läroplansmål att uppfylla, 

konsertverksamhet som ska förberedas och samarbeten som kräver övning. Dessutom 

verkar flera av lärarna vara måna om att hela tiden komma framåt och gå vidare 

musikaliskt för att inte eleverna ska bli uttråkade och rastlösa. Den tid och energi som 

då hinner läggas på själva gruppstrukturen hinner mer handla om att få gruppen att 

fungera för att kunna göra de mål man satt upp för dagen än att förändra i grunden, 

vilket den terapeutiska kategorin handlar om. Dock gick det i resultatet att utläsa några 

funderingar om hur en djupare förändring skulle kunna ske, till exempel genom att 

långsiktigt få eleverna att känna sig trygga i sig själva och vilka de är och därmed lättare 

få tillgång till sina musikaliska sidor.  

Enligt den symboliska interaktionismen formas människor i tolkningar och samspel med 

andra (Psykologiguiden 2013). Flera av lärarna i denna studie för resonemang som 

tyder på att de vid sidan av musiken anser det vara viktigt med elevernas personliga 

utveckling och den hjälp till det eleverna kan få genom grupper. För informanterna i 

denna studie är det tydligt att grupper gör något mer och annorlunda med eleverna än 

att de bara lär sig samma sak samtidigt. Vad gäller musikaliskt lärande och gemensamt 

musikskapande menar Reinholdsson (1998) att det är av stor vikt att verkligen vara 

fysiskt närvarande för att tillskaffa sig musikaliska kunskaper och färdigheter. Det låter 

kanske självklart att på exempelvis en kulturskola vara på samma plats samtidigt med 

eleverna för att de ska lära sig, men det kan också ses som en argumentering för att 

undervisa mycket i grupp, för att eleverna ska få vara med andra elever och skapa musik 

tillsammans.  
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I resultatet framkommer att ensembler har en viktig roll framför allt för elevernas 

motivation och för att de ska känna meningsfullhet. Reinholdsson tar också upp 

skillnaden mellan fungerande och ickefungerande grupper. I en fungerande grupp har 

medlemmarna hjälp av varandra för att skapa bra energi och inspirera varandra att våga 

göra saker som gör musicerandet spännande och intressant. Det stämmer väl överens 

med en av informanternas iakttagelse att eleverna i en grupp med fungerande 

gruppdynamik vågar musicera på ett annorlunda sätt än annars. En ickefungerande 

grupp menar Reinholdsson (a.a.) kan skapas av exempelvis kommunikationsproblem 

som gör att avsikter och konsekvenser av handlandet inte stämmer överens och då 

skapar obehagliga spänningar. Detta kan upplevas som svårt att hantera och 

otillfredsställande. Informanterna i denna studie har en till viss del en annorlunda 

gruppsituation att hantera jämfört med de grupper Reinholdsson studerat, framför allt i 

och med att de har en tydligt uttalad roll som ledare i gruppen samt att några av dem har 

fasta mål, exempelvis läroplaner, att förhålla sig till. Trots skillnaderna tar även denna 

studies informanter tar upp svårigheter i kommunikation som ett förkommande 

grundproblem när gruppdynamiken inte fungerar.  

5.1.3 Lärande i grupp 

Utifrån Forsyths (2006) gruppdefinitioner visar resultatet att de två definitioner som 

alla informanter är överens om är nummer 2 och nummer 4, alltså de gruppdefinitioner 

som har utgångspunkt i kommunikation och utgångspunkt i interaktion. De punkter som 

ingen av informanternas resonemang direkt kan härledas till är punkt 1 och punkt 5, 

alltså de som har utgångspunkt i kategorisering och utgångspunkt i beroende. När 

resultatet relateras till symbolisk interaktionism kan det direkt kopplas till Blumers 

(1969) tre premisser; att människor (elever) reagerar på andra människor utifrån den 

betydelse de har för dem, att betydelserna får sin innebörd i interaktionen med andra 

människor, att upplevelsen av betydelsen sedan modifieras i en tolkningsprocess hos 

personen (eleven). I resultatet framkommer att det som stärker lärarnas ensembler och 

möjliggör ett större/mer kvalitativt lärande framför allt är att låta dem uppleva mycket 

tillsammans, på ett sätt som låter dem interagera mycket. Det kan vara genom lek, 

samarbete, resor med mera. Huvudsaken är att de får tillfälle att interagera på andra sätt 

än vad den vanliga undervisningen ger tillfällen för. Detta blir i sin tur intressant att 

jämföra med analysen av resultatet gjord utifrån Lewins formel som visar på att lärarna 

ser (uttalat eller inte) de olika parametrarna i Lewins formel men att dess komplexitet 

gör den svår att tillämpa eftersom alla parametrar är beroende av varandra. 

Sammanfattningen av analysen genom Lewins formel gav bland annat att energin i 

grupper har en framträdande roll för informanterna, exempelvis hur någon(-s) energi 

påverkar någon annan(-s) energi. Lärares och elevers dagsform gör att de påverkar på 

olika sätt samt är olika mycket mottagliga, och att det aldrig går att förutse hur en 

grupplektion kommer att bli.  
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Alla former av undervisning och fostran innebär en social påverkan, liksom varje möte eller 

samspel med elever, oavsett om det är i eller utanför klassrummet. Det är inte bara lärare som 

påverkar elever. Barn och unga påverkar även sina lärare, och dessutom påverkar de förstås 

varandra. (Thornberg 2006, s. 11)  

Att grupper är levande system, är inflytelserika och har stort inflytande över 

människors beteende, vilket Forsyth (2006) tar upp som några av 

gruppdynamikforskningens viktigaste grunddelar, kan tydligt ses i informanternas 

resonemang kring påverkan. Hur lärarna beskriver att de själva påverkas av 

gruppdynamiken skiftar mellan två av informanterna som anser det vara positivt att 

påverkas för att därmed snabbare kunna anpassa lektionsformen och innehållet, till de 

andra två informanterna som anser det vara positivt att påverkas för att därmed 

snabbare kunna anpassa sin inställning och sitt förhållningssätt. Tre av informanterna 

tar upp det svåra med att smittas av elevers trötthet. Detta kan relateras till 

Reinholdssons (1998) forskning om skapande i musikensembler där han visar på hur 

problematiskt och otillfredsställande det kan vara när gruppdynamiken och 

kommunikationen inte fungerar jämfört med hur viktigt och positivt skapande i grupp 

kan kännas när tryggeten i gruppdynamiken fungerar.  

Reinholdsson (1998) skriver även om den svåra balansen mellan att i en grupp kunna ha 

roligt och vara spontan och samtidigt förhålla sig till de andra gruppmedlemmarnas 

krav. I en lärandesituation handlar det dessutom om lärarens krav på eleverna. 

Informanterna i denna studie använder sig av elevernas positiva påverkan på varandra i 

skiftande grad, framför allt för att skapa god stämning, till exempel genom att ta fasta på 

positiva signaler hos eleverna, eller att sprida en entusiasm om ett musikmaterial 

genom positiva elever. De gör det även genom att kombinera mindre grupper på ett sätt 

där elever ska ha så stor chans som möjligt att lära av varandra och göra varandra sugna 

på att lära sig, eller undvika besvärliga scenarion. I skolverkets läroplan står bland 

skolans riktlinjer att skolan ska ”tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet 

och samvaron i den egna gruppen” (Skolverket 2011). Att tillämpa det i musikensembler 

är förmodligen något som informanterna gör även om vi inte kom in på det i 

intervjuerna.  Men i hur stor grad det sker, påverkas självfallet av lärarnas arbetssätt och 

grundläggande mål och prioriteringar. I den mån informanterna ändå tar upp något om 

området så handlar det snarare om att få eleverna att göra det som lärarna vill. Det 

skulle både kunna bero på att informanterna inte är så villiga att göra eleverna delaktiga 

i utformandet av gruppsituationen och att det tvärtom är så självklart att göra eleverna 

delaktiga i utformandet av gruppsituationen att det är det motsatta som de framhåller 

som intressant.  

5.2 Egna reflektioner 

Det som har haft tydligast inflytande på mig är flera av informanternas syn på social 

fostran som en förutsättning för mycket annat, och att det är en del av lärargärningen. 
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Att det därmed inte handlar om att tvinga in eleverna i en mall för hur människor ska 

vara, utan att det snarare handlar om att lära eleverna (som ofta är väldigt unga 

människor) om hur man arbetar, lär och musicerar tillsammans på ett konstruktivt sätt 

med respekt för varandra, för att det är något de ännu inte lärt sig så mycket om. Detta 

utgör för flera av informanterna en förutsättning för att få gruppdynamiken att fungera.  

Interaktion återkommer gång på gång i studien. Det verkar utifrån resultatet som om 

det är viktigt för en positiv gruppdynamik och gruppsammanhållning att eleverna får 

chanser att interagera utöver själva spelövningsmomenten. Det vore intressant att 

utforska sätt att göra interaktionen mellan eleverna till en större del av samspelet på 

ensemblelektioner, därmed inte sagt att det inte kan vara bra för eleverna med brytande 

aktiviteter i undervisningen.   

Jag är förvånad över att jag hittar så förhållandevis lite om grupper i läroplanerna. Där 

beskrivs gruppen framförallt som en ramfaktor, något att förhålla sig till. Så är det nog 

ofta i dagens skola, men om man leker med tanken att det gick att välja ramar fritt, 

skulle inte gruppundervisning vara eftersträvansvärd då? Enligt detta arbetes resultat 

(och även stor del av den litteratur jag läst inför arbetet) finns stora vinster med att 

undervisa i grupp och jag tycker att det är lite märkligt att det inte tas fasta på, på ett 

tydligare sätt. 

5.3 Arbetets betydelse 

Min förhoppning är att denna studie kan inspirera till och användas som underlag för 

pedagogisk diskussion. Eftersom det inte finns så många liknande studier så kan denna 

studie komma att vara intressant, inte minst för den som vill arbeta vidare med 

frågeställningarna och hitta uppslag till hur. När jag letade efter litteratur till denna 

studie blev jag mer och mer nyfiken för att jag inte tyckte att jag fick tag i tillräckligt 

täckande undersökningar och strategier när det gällde gruppdynamik i just 

musikundervisning, vilket väsentligt skiljer sig från gruppdynamik på arbetsplatser, 

föreningar eller dylikt. Gruppdynamik påverkar oundvikligen alla musikgrupper och 

elevensembler. Jag anser att det är viktigt att lyfta diskussionen om kunskap i 

gruppdynamik in i musiksammanhang och lärandesammanhang samtidigt. Samtliga 

informanter i studien ansåg att gruppdynamik påverkade deras musikundervisning 

markant. Mycket av det som gruppdynamiken handlar om kan förefalla som 

självklarheter (men egentligen bara så länge det skrapas på ytan, vilket förstås krävs 

innan det går att komma djupare) men det jag ville veta mer om var hur det fungerade i 

verkligheten. Vad ensemblelärare kan ha för olika tankar bakom sin undervisning och 

prioriteringarna de gör i sin undervisning ger denna studie ger en fördjupning i.   
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5.4 Fortsatt forskning  

Ingen av informanterna pratar egentligen om att involvera eleverna och göra dem 

medvetet delaktiga och medansvariga för gruppdynamiken. Jag frågade visserligen inte 

någon fråga om exakt det, men ingen av dem tar upp det som exempel något som 

fungerar bra eller dåligt eller leder någon speciell vart. Detta hoppas jag att någon vill 

forska vidare i för jag skulle gärna vilja höra argumentering och erfarenheter om 

fördelar och nackdelar med det och hur det skulle kunna göras. Det skulle även vara 

intressant att forska mer i till vilken grad ansvaret för gruppdynamiken ligger hos 

läraren och till vilken grad den ligger hos eleverna, och till följd av det; hur mycket 

lärarna anser att de kan påverka gruppdynamiken.  

En av informanterna tar upp frågan om hur musiken påverkar gruppdynamiken. Det är 

inget som denna studie har fokuserat på, likväl är det en intressant fråga, både hur 

musikval, instrumenttekniska färdigheter, musikskapande och gemensamma 

musiktolkningar påverkar gruppdynamiken.  

Övriga intressanta områden att forska vidare i vore exempelvis att tydligare fokusera på 

vilka komponenter som lärare anser gör att en grupp fungerar bra, att tydligare gå in på 

skillnader mellan olika elevgrupper vilket en av informanterna är inne på och även 

utvidga ämnet till att gälla vuxna elever samt mer tillfälliga elevgrupper. 
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7 Bilagor 

7.1 Intervjufrågor 

Mina intervjufrågor var följande: 

1. Kan du berätta för mig om första gången du ledde en grupp? 

2. Vad innebär gruppdynamik för dig? 

3. Har du någon gång upplevt att en grupps dynamik påverkat det musikaliska resultatet 

åt något håll? När/Hur?  

4. När märker du att gruppens dynamik påverkar undervisningen? (Vidare: Hur märker 

du det? Hur kan det påverka undervisningen?) 

5. Använder du dig aktivt av gruppdynamik i din undervisning? – På vilka sätt? 

6. Beskriv något tillfälle då du tyckt att det varit svårt att leda en grupp. 

7. Har du någon gång upplevt att ditt arbete med en grupps dynamik påverkat en enskild 

elev även utanför gruppen? På vilket sätt? 

Tilläggsfråga: Hur ser din strategi ut för att hantera gruppdynamik?  

 


