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Sammanfattning  
I denna uppgift kommer jag presentera resultatet av min självstudie där jag lär mig tekniken 

vandrande bas på elbas genom lärarledda elbaslektioner. Denna process är videoinspelad, 

semistrukturerad intervju har hållits och dokumentationen analyseras genom transkription. Jag 

kommer bearbeta begreppet kunskap och redovisa några teorier om vad kunskap är och hur man 

kan kategorisera detta begrepp genom antingen uppdelande av praktisk och teoretisk kunskap. 

Jag kommer också undersöka huruvida pragmatismens kunskapssyn är applicerbar på denna 

studie. Studien behandlar hur jag använt mig av mina kunskaper som klassisk gitarrist i min 

inlärning av elbas. Hur jag kan använda mina kunskaper funna i elbasspelet i mitt klassiska 

gitarrspel. Även hur de pedagogiska upptäckterna jag gör i elbasspel kan användas i min 

framtida roll både som elbaslärare och gitarrlärare. Detta behandlas med ett sociokulturellt 

perspektiv i grunden samt mästarlära. 

 

Resultatet visar att förkunskaper i klassisk gitarr är mycket användbart om man vill lära sig 

elbas och att flera aspekter av gitarrspelet är direkt eller indirekt överförbara till elbasen. Det 

kommer också visa sig att det finns flera olikheter som kan försvåra inlärandet av elbas. Jag har 

också hittat grundläggande kunskap i metodik för elbasspel på nybörjarstadium. 

 

Nyckelord: Elbas, vandrande bas, mästarlära, biinstrument, klassisk gitarr 

 

 

Abstract 
In this project, I will present the result of my self-study where I learn the technique of walking 

bass on electric bass through teacher-led electric bass lessons. This process is video-recorded, 

semi-structured interview has been held and the documentation is analyzed by transcription. I 

will process the concept of knowledge and report some theories on what knowledge is and how 

to categorize this concept through either the division of practical or theoretical knowledge. I 

will also examine whether the knowledge view of pragmatism is applicable to this study. The 

study deals with how I used my knowledge as a classical guitarist in my learning of electric 

bass. How I can use my knowledge found in the electric bass game in my classic guitar play. 

Even how the pedagogical discoveries I make in electric bass games can be used in my future 

role both as electric bass teacher and guitar teacher. This is dealt with a socio-cultural 

perspective in the basics and master-apprentice perspective. 

 

The result shows that prior knowledge of classical guitar is very useful if you want to learn 

electric bass and that several aspects of the guitar play are directly or indirectly transferable to 

the electric base. It will also show several differences between the instruments that can make 

learning electric bass more difficult. I have also found basic knowledge in methodology for 

electric bass games at the beginner stage. 

 

Keywords: Electric bass, walking bass, master – apprentice teaching, seconds instrument, 

classical guitar. 
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1 Inledning  
 

1.1 Inledande text  
Jag har sett flera exempel på gitarrlärare som också undervisar i elbas och har själv flera gånger 
fått möjlighet att undervisa på instrumentet. Som inhoppande vikarie har det fungerat bra då jag 
inte ansvarat för innehållet eller planeringen fullt ut eftersom det arbetet ligger hos 
huvudläraren. Tanken att jag själv skulle hamna i den situationen som ansvarig huvudlärare var 
lite skrämmande eftersom det i min musiklärarutbildning inte ingått någon fördjupning i 
instrumentet elbas. 

 

Som klassisk gitarrist är jag bevandrad i flera tekniker och rörelsemönster som också används 
på elbasen. Det finns en vanlig föreställning om att elbasen är en lättare form av gitarr och det 
skämtas ganska mycket om detta bland musikutövare. Nog för att gitarren och elbasen har sina 
likheter, men de har också olikheter. För att kunna studera dessa olikheter närmare valde jag att 
under en termin ta lärarledda elbaslektioner. Under den perioden började tankarna och 
inspirationen växa, vilket har lett till denna studie. Det visade sig snabbt vara ett mycket stort 
område och det ledde till att jag ville försöka avgränsa innehållet. Det avgränsade innehållet jag 
valt att fokusera på i denna studie är walking bass -vandrande bas. En teknik få klassiska 
gitarrister, därmed jag, behärskar. Det var för mig en helt ny musikalisk teknik som öppnade 
upp ett nytt sätt att tänka, ur ett musikteoretiskt och personligt musikaliskt perspektiv. Vidare 
valde jag vandrande bas som innehåll för att det skulle ge mig en tydlig bild av min utveckling. 
Det är lättare att se en tydlig utveckling om utvecklingskurvan startar på noll. 

 

Denna utvecklingsprocess i elbasspel har spelats in på video för att kunna analyseras i efterhand 
och därmed måla upp en klar bild av vad jag åstadkommit under perioden. Eftersom detta 
material visar min utveckling i elbasspel så kommer också stor del av studien handla om just 
det. 

 

Aspekterna jag behandlar i studien kommer till stor del innehålla jämförelser mellan 

instrumenten elbas och klassisk gitarr. Vilka gitarrkunskaper jag har kunnat använda i mitt 

lärande i elbasspel. Dessa kunskaper behandlas kategoriserat utifrån teori och praktik. Då det 
okända området för mig främst handlar om elbasspel, behandlar även stor del av uppsatsen 

elbasspel utifrån videoanalys, redovisning av tidigare forskning och analys av läromedel för 
instrumentet.  

 

Jag kommer också redovisa vilka pedagogiska aspekter jag hittat genom studien och hur dessa 

kan användas i min framtida instrumentallärarroll. Såväl inom klassisk gitarr och elbas. Jag 

kommer också belysa de både instrumentens roll i en spelandesituation – vilket skiljer sig 

mycket åt. Detta är något jag kommer hämta från dels upplevd pedagogik från min lärare, den 

metodik som använts i studien samt genom semistrukturerad intervju med min lärare. 
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1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor 
Då jag går en musiklärarutbildning i klassisk gitarr samt musikteori- och kompositionslära, 

vill jag kunna bredda min anställningsbarhet och därmed även kunna undervisa i 

grundläggande elbas. I min utbildning saknas just denna breddning och jag väljer därför att 

fördjupa mig i instrumentet elbasen på egen hand genom extra lärarledda lektioner och denna 

studie. 

  

Syftet med denna studie är att utifrån mitt perspektiv som klassisk gitarrist, studera spelsätt som 

används på instrumentet elbas för att berika min instrumentpedagogik. Arbetet innebär att jag 

förbereder mig för en framtida gitarrlärarroll, där också elbas kan komma att ingå i 

undervisningen.  

 

 

1. Vilka likheter och olikheter mellan instrumenten har jag hittat genom att kunna 
klassisk gitarr och hur har det påverkat min inlärning av elbasspel? 
 

2. Hur har min lärares metodik sett ut och har det påverkat min framtida pedagogiska 
roll? 
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2 Bakgrund 
Under denna rubrik kommer bakgrundsfakta presenteras. Kapitlet inleds med 

områdesorientering där en sammanfattning av elbas och gitarr, läromedelsanalys, masterclass-

artikel samt kort om lite tidigare forskning. Vidare problematiseras begreppet kunskap och 

pragmatism. Slutligen presenteras det sociokulturella perspektivet och mästarlära. 

2.1 Områdesorientering  
Elbasen är ett elektriskt instrument som kan stå för basen i musiken (Perry & White 1980). De 

förklarar att instrumentet normalt har fyra strängar och är stämd i kvartar från 𝐸1 -𝐺2 det vill 

säga samma stämning som en kontrabas. Men variationer med fler strängar förekommer där 

också de ytterligare strängarna fortsätter med kvartintervall, både ljusare och mörkare. 

Stränginstrumentet är av slaget knäppinstrument, strängarna knäppes oftast med pek- och 

långfinger, tumme om man spelar slap-bas eller plektrum1 berättar författarna och elbasen finns 

som både bandlös och bandad och har vanligtvis 21–24 band där banden motsvarar ett halvt 

tonsteg vardera. Basen är som oftast ett monofoniskt instrument som spelar en ton i taget menar 

författarna. 

 

Klassisk gitarr är ett akustiskt instrument som har ett mer heltäckande register och fungerar 

därmed som ett soloinstrument (Giertz 1979). Han förklarar att instrumentet dock inte är bundet 

till solospel utan kan anta flera roller i ensembler. Enligt Taylor (1978) har instrumentet 

traditionellt sex strängar och är stämd i kvartar, bortsett från sträng två och tre som har en stor 

ters som intervall. Strängarna är därmed 𝐸2-𝐴2-𝐷3-𝐺3-𝐵3-𝐸4. Han berättar att enstaka 

variationer i stämning av strängarna är vanligt förekommande så som att sänka 𝐸2-strängen till 

D menar Taylor. Precis som elbasen är gitarren ett knäppinstrument och strängarna knäppes 

med fyra fingrar; tumme, pekfinger, långfinger och ringfinger. Även om stödanslag, apoyando, 

används i gitarren används detta främst på meloditoner eller i basen och ligger ofta kombination 

med fritt anslag, tirando förklarar Taylor. Dessa två tekniker kombineras för att skapa en bra 

balans mellan en klingande harmonik och Giertz skriver att det är för att tydligt presentera 

melodi i det polyfoniska eller homofoniska spelet – alltså flera toner eller stämmor samtidigt. 

Som klassisk gitarrist behövs därmed en bra koll på stämföringen i musiken och lyfta fram 

viktiga element och samtidigt hålla tillbaka bakomliggande stämmor (Giertz 1979). Den 

klassiska gitarren har oftast 19 band, där det 19e bandet är skuret i mitten på grund av ljudhålet, 

och gitarrens band motsvarar ett halvt tonsteg vardera (Taylor 1978). 

 

2.1.1 Läromedelsanalys 
Boken jag valt att använda som underlag för min egen utveckling är skriven av Ed Friedland 

(1995), även känd som ”basswhisperer”, en framstående musiker och pedagog som publicerat 

flera läromedelsböcker och artiklar i området. Jag har valt just denna boken för dess unika 

utformning i att fokusera på just vandrande bas. Boken inleds med en kort förklaring för vad 

vandrande bas kan innebära och användas till. En process mot att kunna titta på en 

ackordsanalys och avgöra vilka toner jag vill ha och välja ordning på dem förklarar Friedland. 

Bokens mål är att skapa vana hos användaren i olika tekniker som används för att spela 

vandrande bas. Genom att man lär dig dessa tekniker kommer man också märka att de går att 

applicera i många andra sammanhang. Då vandrande basens natur är av improviserat spel så 

                                                 
1 Med slap-bas menas att man slår till strängen med höger tumme eller drar i strängen med andra fingrar och får 

en väldigt hård attack i anslaget. Detta gör att strängen slår mot greppbrädan eller mikrofonerna (beroende på 

instrumentets utformning) och skapar ett ljud som påminner om perkussion. Denna teknik är mycket vanlig i 

stilen funk och soul till exempel. 
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ger inte boken dig inte massor av baslinjer du kan använda dig utav, utan ger dig kunskap till 

att skapa dem själv istället berättar författaren. Det viktigaste av allt som bassist är dock att du 

spelar tajt2. Det spelar ingen roll hur bra du spelar, ser ut eller hur bra utrustning du har, utan 

tajt spel blir det aldrig helt bra. Du kan inte uppnå tajt spel utan en metronom säger Friedland.  

 
A walking bass line is the most common approach to jazz bass playing. The term 
”walking” is used to describe the moving feeling that quarter notes create in the 
bass part. Just like walking with your feet, the walking bass line is one step after 
the other that takes you somewhere. The walking bass line is movement. 
(Friedland 1995, s. 4) 

 

Bortsett från en snabb genomgång i notläsning, ackordstapling och tonartsorientering går 

Friedland (1995) raskt in på att börja spela vandrande bas. Han väljer att använda en metod där 

han lägger till fler och fler toner och regler i sitt innehåll succesivt. Det startar mycket enkelt 

med enbart grundtoner i olika oktaver. I nästa steg blandar han in kvinter och visar lite exempel 

på hur man kan använda dem både på bra och mindre bra sätt. Detta kvintförhållande kommer 

att ligga kvar som grund ett bra tag framöver i innehållet medan boken tar upp lite andra 

förhållningsregler kring vandrande bas. De nästkommande kapitlen tar upp kromatiska ledtoner 

i ett eller två steg. Det handlar om att landa på grundton eller kvint genom att ta en eller två 

kromatiska toner, över- eller underifrån. Till exempel G, Gb, F om man vill landa på F med 

dubbel kromatiskt fall ovanifrån. Detta kombineras sedan med en teknik som använder sig av 

ett dominanttänk. Dominanttekniken kräver dock att du verkligen måste planera. Den går ut på 

att lägga dominantens grundton till tonen du tänkt lägga senare. Om vi håller oss kvar i ackord 

F och du vill spela kvinten C, kan du med denna teknik använda dig av dominanten till C, 

nämligen G. En baslinje mellan ackorden F7 och Bb7 med båda dessa tekniker skulle kunna se 

ut såhär: F, G, C, B, Bb, dvs. grundton, dominant, kvint, kromatisk ovanifrån, grundton. Detta 

sammanfattar grunden av vandrande bas i denna bok, som sedan kommer gå över till använda 

sig av tonartens skala för att fylla ut med fler toner. Boken tar upp fler tekniker samt även teori 

bakom vandrande bastekniker. 

 

2.1.2 Tidigare forskning 
I en artikel av Watts (2006) berättas det hur vandrande basen varit central inom jazz och fler 

olika genres i över 75 år och kallas ofta ”four in a bar” med syfte till fyra toner per takt. Syftet 

med en vandrande bas är att definiera puls, skapa rytmisk kraft, ge harmonisk översikt och att 

interagera med gruppen för att skapa eller lösa upp musikalisk spänning skriver Watts. Det 

första som bör göras enligt Watts är att lyssna in sig på erfarna basister, planka det de gör och 

försöka spela med till låten. Att spela med metronom ger stabilitet och Watts skriver att 

metronomen kan användas på flera olika sätt. Watts författar att om metronomen sätts i 

halvtempo, kan klicket spelas på tvåan och fyran i takten och skapa en känsla av en virvelinsats 

och det känns mer svängigt berättar Watts. Anledningen till detta, förklarar Watts, är att 

fokusera på att följa med metronomen och därmed betona slagen två och fyra även i basen för 

att få igång ett sväng för att sedan sätta metronomen i normaltempo och jobba på samma 

betoning då. När man börjar få koll på denna betoning tycker Watts att man ska börja jobba på 

triolunderdelning och använda metronomen i fulltempo igen och då lyssna på klicket som om 

den betonar upptaktsslaget i en triol, det vill säga tredje slaget i varje triolunderdelning och 

spela jämna fjärdedelar över detta.  

 

                                                 
2 Tajt eller otajt. Med detta begrepp menas att man spelar rytmiskt övertygande om exakthet i rytm och puls. 

Kommer från engelskans tight.  
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The ultimate objective in this style of bass playing is to have a strong, 
independent sense of the underlying pulse and an unstoppable momentum that 
carries the music forwards and provides a solid foundation for the whole group. 
(Watts, 2006, s. 69) 

 

 

Vidare börjar Watts (2006) ta upp lite mer avancerat innehåll i form av variation och 

utsmyckning. Hans metod för att få in fler toner, så som åttondels- och triol-fills, är att man 

enkelt lägger så kallade hammer-on och pull-off från den ursprungliga basslingan3. Det 

viktigaste att tänka på när fler toner läggs in är betoning menar Watts och betoningen av de raka 

slagen får inte bli lidande så fokus bör alltså ligga i att ha en riktning eller ett mål med sin 

snabba slinga. Ett tips på hur man uppnår detta är att man verkligen satsar på att betona de raka 

slagen och att inte grotta ner sig i tonerna mellan, de behöver inte vara artikulerade utan bara 

svepa förbi lite lätt för att lämna plats åt en stark betonad rak ton. 

 

Karnebäck (2015) har i sitt masterexamensarbete försökt att utmana elbasens traditionella roll. 

Elbasens roll skulle man kunna definiera utifrån hur den oftast används, lite av en motsats till 

att vara innovativ förklarar Karnebäck, där basen spelar fjärdedelar i lägsta möjliga register i 

grundtoner för att ge musiken dess fundamentala grund och botten. Där basisten har ett delat 

ansvar med slagverk att vara en slags chef för vilken underdelning och tempo som spelas. Med 

detta menar Karnebäck att detta är generellt återkommande i de flesta genres oavsett om man 

spelar basgång, sväng, walking eller långa grundtoner. Så länge elbasen håller sig inom basens 

vanliga ramar genom att lägga sig i ett lågt register, spela en ton i taget samt att presentera sitt 

spel i en harmonisk tydlighet så har elbasen gjort ett bra jobb. 

 

Det har varit mycket svårt att hitta forskning inom basspel för gitarrister, alternativt 

undervisning eller inlärning för biinstrument och även elbasspel generellt. Detta nämns även i 

ett examensarbete av Hansson (2013) att forskningsunderlag för biinstrumentundervisning varit 

problematiskt. Hanssons kvalitativa undersökning bearbetar intervju med verksamma 

musiklärare som undervisar i biinstrument utöver deras huvudinstrument, varav två av dessa 

faktiskt undervisar i gitarr och elbas.  Huvuddelen av denna studie handlar främst om varför 

professionella musikpedagoger väljer att undervisa i instrument de inte känner sig lika bekväma 

på som deras huvudinstrument. Hansson skriver att det korta svaret på detta landar i att lärarna 

i studien vill ha en fast arbetsplats och då behöver utöva sina tjänster med 

biinstrumentundervisning. Denna studie tar även upp fragment om hur det är att undervisa både 

på gitarr och elbas och det nämns att i ett nybörjarstadium är fokus för då båda instrumentet 

tämligen likartade. I ett tidigt skede förklarar de intervjuade personerna att fokus läggs främst 

på styrka och finmotorik i fingrarna och att främst vänsterhanden behöver tränas upp. Det 

förklaras att det jobbigaste med knäppinstrumenten är att det ställs höga krav på finmotoriken 

för att det ska låta tillfredställande. I ett senare skede för elevens utveckling så skiljer sig 

däremot elbasen och gitarrens innehåll åt markant förklarar de intervjuade personerna skriver 

Hansson. Undervisningsfokus kan exempelvis vara ackord på gitarren medan elbaseleverna 

fokuserar mer på puls och takt förklaras det. Det stora problemet som Hansson vill belysa i 

denna studie är att det läggs för lite fokus på musikhögskolan i att undervisa i biinstrument och 

att utbildningen är utformad att ge eleven en spetskompetens i sitt huvudinstrument. Samtidigt 

så skriver Hansson att samtliga intervjuade musikpedagoger inte såg sig själva som färdiga 

                                                 
3 Hammer-on – man ”hamrar” på ett finger på ett band på greppbrädan ovanför den klingande tonen och får 

därmed en ton utan högerhandsanslag.  

Pull-off – En motsatsteknik till hammer-on, där man drar i strängen med ett finger på greppbrädans hand och 

därmed slår an en ton utan högerhandsanslag. 
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lärare efter musikhögskolan, utan att de fått en bra grund att stå på och därmed utvecklats mest 

i sitt arbetsliv. Han berättar också att hälften av de intervjuade inte har studerat sina biinstrument 

på musikhögskolan utan lärt sig detta genom sitt arbetsliv.  

2.2 Kunskap i teori och praktik 
Tivenius (2004) behandlar skillnaden mellan kunskap och vetskap. Kunskap har sin tyngd i att 

kunna, en förmåga eller att ha färdighet. För att beskriva vetskap gör Tivenius en liknelse med 

fortkörning i trafiken, som går ut på att alla vet att fortkörning kan gå illa. Trots denna vetskap 

kör folk ändå för fort. Det är först när någon har upplevt en olycka man får kunskap om 

innebörden av fortkörning. Kunskapen kan därför sägas vara personlig medan vetskap kan ses 

mer som information. För att kunna använda informationen och processa den till kunskap så 

behövs ett eget engagemang samt en personlig uppfattning om vad informationen innebär. 

Därför bör kunskap ses som processad information.  

 

Jag vill även lyfta fram Bernt Gustafssons tankar om vad kunskap är och hur man kan förklarar 

praktisk och teoretisk kunskap. Även Gustafsson skiljer, precis som Tivenius, på kunskap och 

vetskap. Gustafsson (2002) beskriver detta som att veta att eller veta hur, där det förstnämnda 

syftar till teoretisk kunskap och ”veta hur” till praktik. Skillnaden i dessa kunskapsformer 

grundar sig ofta att teoretisk kunskap innefattas av språkliga, teoretiska resonemang och logiska 

slutledningar. Praktiska kunskaper i utförande och handling. Gustafsson framställer dock att 

den praktiska kunskapen sällan kan utföras utan teoretisk kunskap som bas och utbildningar 

behandlar oftast relevant teori innan praktiskt utövande påbörjas. Saknas denna teoretiska 

kunskap som bas för sitt utövande går det fortfarande lära sig saker på praktisk väg. Gustafsson 

menar dock att denna kunskap då blir situationsbunden – alltså en kunskap som bara kan utövas 

i den utövandeform den tränats i. Bara för att jag kan spela gitarr så måste jag inte förstå hur 

basen fungerar, detta kräver en teoretiskt förankrad kunskap. Gustafsson beskriver ett exempel 

på hur kunskap också kan förmedlas genom observation och deltagande i en aktivitet – succesiv 

inskolning.  

 

Gustafsson (2002) skriver även att det är starkt betingat att kategorisera kunskap som användbar 

eller ej. Att kunskap antingen är till för egen vinning eller nyttig på allmänt plan. I dagens 

samhälle menar Gustafsson att stor del av den nyttiga kunskapen har sin bas i att öka 

effektiviteten i samhället. Ett exempel på denna effektivisering är utbildningar där målen för 

utbildningen förväntas finnas från start. Ett problem med detta kan ligga i att allt inte går att 

förutspå. Gustafsson argumenterar för att det inte alltid är det viktigaste att nå kurs- eller 

läroplanens mål utan att upptäckterna som görs under resans gång kan vara mer värdefulla och 

att en lång kunskapsprocess ofta inte följer en planerad väg. Han menar också på att insikter vi 

får genom ett långt sökande kan vara högre värderat än mekaniskt inlärda fakta. 

2.2.3 Pragmatism 

Tidigare rubrik syftar till att se skillnad på teoretisk och praktisk kunskap och även att de är 

starkt beroende av varandra. Pragmatismen vill snarare knyta ihop teoretisk och praktisk lärdom 

till samma sak menar Säljö (2017) och först när båda applicerats kan kunskap skapas. Han 

förklarar att pragmatismen strävar mot att sammanföra teori och praktik som syftar på idéen om 

att ingen praktisk handling kan utföras helt utan teoretisk bakgrund och vice versa. Genom att 

utsättas för en problematiserande praktisk uppgift i en miljö som eftersträvar individens egen 

verklighet, skapas en förståelse hos personen om hur och till vad den nya kunskapen kan 

användas för hen skriver Säljö. Han fortsätter med att förklara att kunskap som exempelvis att 

mekaniskt räkna upp engelska ord, kommer inte användas i elevens vardag och därmed 

glömmas bort. Genom att utsätta eleven för ett problematiserat lärande genom att tala engelska 
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med vänner och omgivning kommer eleven istället få en förståelse för hur engelskan kan 

användas för hen själv. Via hänsyn till individen, kultur och samhälle kan en sådan praktisk 

undervisning hållas och ge eleven en möjlighet att förstå den förmedlade kunskap förklarar 

Säljö och denna princip för lärande kallas inquiry – problemlösande praktiska uppgifter, eller 

undervisningsmetoder som är elevaktiva.  

 

Utöver detta synsätt på onödig kunskap så förtäljer Säljö (2017) att kunskap har ett slags cash-

value, alltså ett värde. Detta värde förknippas på hur stor användning individen har för 

kunskapen i sin vardag, det vill säga hur denna kunskap hjälper individen att lösa sina 

vardagliga problem. Pragmatismen är också mycket noggrann med att poängtera att all kunskap 

är individuell menar Säljö. En kunskap skiljer sig mycket åt beroende på vem som besitter den 

förklarar han och kunskapen har en egen form hos varje individ eftersom människan skapar 

kunskapen på nytt utifrån sina erfarenheter. Han skriver att det mest intressanta är hur en individ 

faktiskt använder sin kunskap. 

 

2.3 Teoretiskt perspektiv 
 

2.3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Jag har valt att behandla denna studie utifrån sociokulturellt perspektiv. Ett centralt begrepp i 

sociokulturella perspektivet är mediering skriver Säljö (2017) som också förmedlar att 

ursprunget till perspektivet ligger i Lev Semenovich Vygotskijs arbete i utveckling, lärande och 

språk. Genom mediering kan människor första och tolka världen utifrån inlärda verktyg och 

redskap och Vygotskij menade att det fanns två olika typer av redskap nämligen materiella och 

språkliga verktyg. De materiella redskapen kan vara elbasen vi spelar på, pennan vi skriver med 

eller högtalarna som spelar musiken vi lyssnar på. De språkliga medierande verktygen ringar in 

de tecken som ligger i grund för att kommunicera på något sätt, det kan innefatta bokstäver, tal 

eller musik. Säljö menar på att det kan vara svårt att skilja på materiella och språkliga 

medieringar då de ofta kommer tillsammans där exempelvis datorn är ett materiellt redskap som 

används till språklig kommunikation, så problemet med att dela in saker i materiella eller 

språkliga ligger ofta i betraktarens händer. Dessa problem har resulterat i att termen kulturella 

redskap används istället, som ringar in båda dessa aspekter och Säljö menar att kulturella 

redskap är just kulturella så innebär det också att varje människas verktygslåda skiljer sig lite 

åt beroende på vart hon har byggt upp den. Människor har olika språk, samhällsnormer, 

traditioner. När människor delar på ett geografiskt område sammanflätas många av dessa 

aspekter till en gemensam verktygslåda av medierande kulturella redskap. Det innebär att 

människor kan reagera olika på samma stimuli beroende på vilka kulturella redskap man har 

med sig. Att visa någon en cirkel kan få flera associationer, det skulle kunna associera en ring, 

ett tecken för odödlighet en eller varför inte solen. Detta beror helt och hållet till de kulturella 

redskap personen bär med sig (Säljö 2017). 

 

Vygotskij var också väldigt noga med att poängtera att språk ej bör ses som något nationellt så 

som engelska eller finska, utan att det är ett flexibelt som går att använda mot större förståelser 

(Säljö 2017). Att ett språk kan vara så mycket mer. Det kan förmedlas med bilder, musik, gestik 

och språket kallas ibland redskapens redskap. Ytterligare former av språk är fackterminologi, 

blindskrift och teckenspråk. Dessa språk ligger också som grund för hur vi tänker och genom 

språklig mediering blir vi också delaktiga i samhället och omvärldens kulturella redskap. 

Eftersom den språkliga kommunikationen ligger till grund för hur vi tänker och känner ligger 

denna också formar vårt tänkande i exempelvis fantasi, minne och musikaliskt uttryck. När vi 
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har lär oss något, alltså börjar bruka ett nytt kulturellt redskap och förstå hur det medierar med 

omvärlden, kallas det i sociokulturella språket appropriering som är att sätt att beskriva och 

förstå lärande. Det finns många typer av kunskap och Säljö delar främst upp det i två kategorier; 

De redskapen man lär sig naturligt – här kategoriseras kunskap vi lär oss från vardagliga 

situationer så som grundläggande språk och redskap som används i det dagliga primära 

samspelet mellan människor. Samt de språkliga redskap som är vetenskapliga – det vill säga 

fackterminologi på arbetsplatsen eller i skolan, alltså begrepp som är svåra att förstå om vi inte 

får dem förklarade. För att kunna utveckla sina kulturella redskap på bästa sätt krävs också 

förutsättningar för detta. Enligt Säljö använde sig Vygotskij av begreppet den närmaste 

proximala utvecklingszonen för att förklara att kunskap leder till mer kunskap. När en människa 

har lärt sig en ny kunskap fungerar dess kulturella redskap som nycklar till ny kunskap beskriver 

Säljö. Om jag har lärt min elev att G# är ett band upp från G är det troligt att det kulturella 

redskapet för korsförtecken kan appliceras på fler toner med korsförtecken som F# eller C#. 

 

I en början av ett kunskapsutvecklande kommer eleven behöva mycket stöd och hjälp från 

läraren (Säljö, 2017). Användande av en genomtänkt pedagogik där läraren ställer frågor med 

fokus på huvudinnehållet i mål att eleven senare ska bli mer självständig och kunna klara de 

inledande problemen på egen hand, kallas scaffolding. Detta betyder att eleven också måste 

utmanas och ges möjlighet att klara denna problemlösning på egen hand innan eleven helt 

förstår sin kunskap. Detta innebär att man som lärare måste hålla tillbaka sina lösningar och 

hjälp när man anser att eleven bör klara av problemet själv (Säljö 2017). 

 

2.3.2 Mästarlära 

Från grunden kan mästarläran ses som en utbildningsform för konstart, ett hantverk eller ett 

ämne genom iakttagelser och imitation av en mästare i en social praxis (Kvale & Nielsen 1999). 

Rollfördelningen är tydlig mellan lärare och elev i denna undervisningsform och bygger på en 

praxisgemenskap bland parterna. Dem förklarar att lärlingen övar arbetsuppgifter inför 

mästaren och får därför inte bara träning, utan även uppsikt och vägledning av mästaren under 

träningen genom kritik, beröm och breddande av kunskapssyn.  

Författarna klargör att det finns olika former av mästarlära och att alla inte former är bra 

versioner, det krävs utrymme för kreativitet och kritisk reflektion för att få en fungerande 

mästarlära. Dem nämner att mästarläran ibland har ett rykte att skapa kopior av mästaren men 

att mästarläran också fungerat så bra, att den genererat både nobelpristagare och framstående 

konsertpianister.  

 

Det finns många exempel på kunskap som är mycket svår eller omöjlig att lära ut verbalt eller 

med skrift (Kvale & Nielsen 1999) och tar som exempel; tysta och kroppsliga färdigheter som 

måste visas med praktisk handling. Som modell för färdighetstillägnelse ställer också 

mästarlärans utbildningsform stora krav på mästaren menar författarna och måste även ta 

hänsyn till att överföring av beteenden, ideal, normer och värderingar lätt överförs till eleven 

subtilt. Det är också viktigt att på en högre nivå utsättas för skillnader och likheter i olika 

situationer skriver författarna, och på så sätt berika sin kunskap ytterligare. När utövaren ställs 

inför en svår utmaning krävs ett underlag av tidigare kunskaper eller erfarenheter och genom 

att jämföra likheter och skillnader, kunna lokalisera vart utmaningens fokus bör ligga förklarar 

dem. ”En sådan blottläggning av skillnader och gemensamma drag ger individen ett rikt 

material för att klargöra sina ståndpunkter.” (Kvale & Nielsen 1999, s.104) 
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3 Metodkapitel 
I detta kapitel kommer jag beskriva metoderna som använts i studien. Videoobservation och 

semistrukturerad intervju har använts för materialinhämtning sedan transkription och analys av 

dessa material. Jag redovisar även hur resultatet bearbetats och dess etiska grund samt 

tillförlitlighet och giltighet. 

3.1 Beskrivning och motivering av metod 
Metoden som är vald är att dokumentera min egen utveckling i ett musikaliskt arbete där jag 

lär mig en ny teknik. Videoinspelning med ljud har gjorts vid tre lektionstillfällen. Under de 

dokumenterade lektionerna har semistrukturerad intervju och diskussion använts för att 

lokalisera fragment att bygga detta arbete på. Dessa metoder tillsammans med 

transkriptionsanalys och redovisning av transkriptionen kan sammanställas till ett resultat. 

3.1.1 Videoobservation 

Av de typer av dokumentation som man kan använda är videodokumentation ett exempel på en 

dokumentation som fångar upp en stor del av den verklighet som rådde under 

inspelningstillfället och stimulerar de dominerande sinnena, syn och hörsel. Bjørndal (2002) 

framhåller att en sådan typ av dokumentation är mycket betydelsefull för att stötta och påminna 

om sin egen upplevelse och minnen från situationen. Även om en filminspelning inte täcker 

upp en verklig händelse så kan den hjälpa observatören att minnas och återuppleva situationen 

vid inspelningstillfället menar författaren. Bjørndal förklarar att det som inte kan spelas in med 

film och ljud, representeras inte i dokumentationen, så som känslor, tankar eller händelser 

utanför kamerans fokus. Därför är det viktigt att planera sin inspelning och veta vad som skall 

observeras innan dokumentation sker. Styrkan som Bjørndal vill poängtera i denna metod är 

möjligheten att kunna observera situationen i ett långsammare intryckstempo, det vill säga att 

filmen går att titta på flera gånger, det går att upprepa små sekvenser och det går även att hålla 

ett koncentrerat fokus på detaljnivå för att kunna urskilja mer specifika delar. Att aktivt använda 

en sådan här metod som en del i sin utveckling, öppnas potential för förbättring upp genom att 

observatören får en bredare erfarenhets- och reflektionsgrund (Bjørndal 2002). 

 

3.1.2 Semistrukturerad intervju 

En kvalitativ intervjuform som används vid kvalitativ forskning (Bryman 2011). Stora 

skillnaden på en strukturerad och en semistrukturerad kommer främst från att den 

strukturerade intervjun vill fånga mätbara resultat beskriver Bryman. Den semistrukturerade, 

kvalitativa intervjun används en mer öppen form som de inblandade kan styra i valfri riktning. 

Det är önskvärt att låta den intervjuade personen styra innehållet utifrån vad denne finner 

viktigt i intervjun skriver Bryman, i och med att använda en semistrukturerad intervju kan den 

som intervjuar välja att gå ifrån intervjumallen samt ställa improviserade följdfrågor till den 

utfrågade personen. Denna metod används främst för att få fram ett rikt och detaljerat svar, 

beskriver boken, och därför öppnas även möjligheten för intervju av samma person flera 

gånger upp. Den semistrukturerade intervjuformen innebär att den utfrågande förbereder en 

intervjumall som följs i den grad det upplevs nödvändigt (Bryman 2011) 

Denna intervjuform används i studien av anledning att kunna vara lite friare i intervjun, dels 

för mig och dels för den intervjuade. Genom ett semistrukturerat tänk så tillåter intervjun att 

bryta det planerade mönster jag lagt upp för intervjun. Antingen om läraren som intervjuas 

eller jag vill gå ifrån ämnet, kan vi i den semistrukturerade intervjun göra detta om det finnes 

relevant för intervjun. Detta betyder i stora drag att jag som intervjuare inte behöver förutse 

de svar jag vill åt utan kunna utforska intervjuinnehållet genom dialog utifrån den 
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intervjumall jag skapat. Intervjumallarna har sett ut som listor av dels formade frågor och dels 

ämnesrelaterade ord i punktform som jag antecknat på min mobiltelefon. 

 
Formande av ljud på elbasen med höger hand. 
Hur gör du och varför gör du så? 
Högerhandsteknik 
Anslag – Fritt/stöd 
Position – Nära stallet, halsen eller i mitten. Används detta på samma sätt som 
för gitarren? 
Naglar 
Effekt, compressor/förstärkning av ljudet 
Mikrofoninställning på basen 
(Semistrukturerad intervju, intervjumall, mobiltelefon 2018-04-15) 

 
Detta är alltså en mall jag har använt i min intervju med läraren. Alla dessa punkter togs upp, 

men genom den semistrukturerade formen så kunde läraren också komma in på andra, för 

hen, viktiga punkter i ämnet så som plektrumteknik och att arbeta utifrån de förutsättningar 

man har istället för att försöka ändra dessa. Delar av resultatet från dessa frågor presenteras i 

resultatdelen. 
 
 

3.2 Design av studien 

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt 

Då jag ville undersöka min egen utvecklingskurva från noll kunskap var jag tvungen att välja 

någonting som var nytt för mig. Jag valde då att analysera min egen utveckling i elbasspel 

genom att lära mig tekniken vandrande bas från grunden. Undersökningen varade i sex veckor 

och tre lektionstillfällen som behandlade detta. Så med handledning av min elbaslärare började 

vi från noll till att utveckla en mer avancerad och fri synvinkel på tekniken. Att börja från noll 

har i mitt fall varit att gå från enbart grundtonsspel och utforska möjligheterna med att bara 

spela grundtoner i ackord. 

 

Ett aktivt val jag gjorde innan dokumentationen påbörjades var att diskutera idéen med min 

lärare och tillsammans lägga upp en plan för hur jag skulle lära mig vandrande bas. 

Eftersom jag saknade erfarenhet i tekniken visste jag inte vart jag skulle börja. Läraren som 

besitter erfarenheter inom såväl elbasspel i allmänhet och i tekniken avsedd att läras in, lade 

därför under diskussion med mig upp en plan som vi kunde arbeta efter. Studien sträcker sig 

över tre lektionstillfällen med egen övningstid i totalt cirka tio timmar mellan lektionerna, vilket 

ger ungefär tjugo timmar total övningstid samt tre timmar lärarledd undervisningstid. 

 

3.2.2 Val av dokumenterande situationer 

De valda inspelade tillfällena dokumenterades under tre lektionstillfällen. Lektionstillfällenas 

upplägg var i stora drag; uppspel, diskussion, nytt innehåll och diskussion igen. Detta lägger en 

grund för några huvudpunkter som kan användas som underlag i denna studie. Uppspelet ger 

mig en klar bild över hur en genomarbetad uppgift och min, just i tillfället, maximalnivå kan 

representeras. Diskussionen ligger till grund för att hitta de problemområden som skiljer sig 

mellan instrumenten, då jag som gitarrist och min lärare som basist har olika fokus och 

infallsvinklar i diskussionerna. Detta fungerar också som semistrukturerad intervju då jag inför 

de två sista lektionerna förberedde frågor jag ville ställa till min lärare under lektionen. 
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Semistrukturerad intervju kännetecknas av att det finns en intervjuguide men den som ställer 

frågorna behöver inte följa denna linjärt (Bryman 2011).  Slutligen kan jag också analysera hur 

min lägstanivå, genom att studera in helt nytt material, förändras över tidsspannet mellan 

lektionerna. 

3.2.3 Genomförande av dokumentationen  

Dokumentationen av lektionstillfällena är ljud- och videoinspelad med en kamera med mig själv 

och min pedagog i bild. Tre lektionstillfällen dokumenterades i instrumentlärarens lektionssal 

på kulturskolan varpå de två sista innehöll semistrukturerad intervju. Lektionstillfällena var 60 

minuter vardera så totalt tre timmars inspelat material ligger till grund för studien som spelades 

in April-Maj 2018. 

3.2.4 Bearbetning och analys av dokumentationen 

När filmerna är inspelade och redo för analys kan det underlätta analysen att transkribera 

innehållet i filmerna (Bjørndal 2002). Transkriptionen behöver återge filmens innehåll så 

tydligt som möjligt och bör påminna om ett manus med hög detaljrikedom. Genom att 

transkribera filmernas innehåll till text, kan situationer eller samspel analyseras ur ett större 

perspektiv då det går att jämföra dessa över ett större tidsspann än vi ofta uppfattar i filmanalys. 

Genom att till exempel applicera färgkod till olika situationer kan dessa med enkelhet sorteras 

upp och jämföras med varandra. Genom att kategorisera innehållet kan en praxis över helhet 

uppvisas för de inspelade tillfällena där man tydligt kan se hur ofta frågor ställs som exempel. 

Givetvis sorteras kategorierna utefter analysinnehållet som anses relevant av författaren. 

Bjørndal påpekar även att transkribering inte är problemfritt då det alltid lämnar plats för 

författarens tolkning och därför poängterar vikten av att försöka vara konsekvent i 

transkriptionen. 

 

Bedömning och analys av transkriptionen och filmerna öppnar upp möjligheter att bearbeta 

erfarenheter och beteenden man hittat från det inspelade tillfället anser Bjørndal. Analys 

innebär också per automatik att förbise sådant som ligger utanför arbetandefokus och därmed 

förenklar en situation. Denna analys hjälper också till att se mönster i exempelvis hur tekniska 

svårigheter på instrumentet förflyttas, men kanske alltid ser likadana ut oberoende av innehåll. 

 

Exempel på hur jag har arbetat är att utefter mina forskningsfrågor har jag kategoriserat 

transkriptionsinnehållet i två punkter, mitt eget spel och talande dialog. Jag har också behandlat 

dessa kategorier lite annorlunda på grund av deras olikheter. Mitt eget spel har jag försökt att 

skriva ut i så mycket detalj som möjligt för att kunna dels lokalisera mitt fokus, vad jag gör rent 

musikteoretiskt och mina faktiska resultat i hur det låter. Jag har transkriberat mitt material 

genom att fokusera på två saker. Verbal kommunikation samt mitt eget spel. Detta har sedan 

markerats i grönt och gult för att lätt särskilja dem åt. Jag har alltså skrivit ner all verbal 

kommunikation med tidsstämplar i ämneskategori, alltså ny tidsstämpel visar nytt 

samtalsinnehåll. Däremot mitt egna spel, ser lite annorlunda ut. Jag har inte transkriberat allt 

utan bara sådant jag själv tycker sticker ut från mängden. När jag gör något nytt, annorlunda, 

eller spelar fel och därefter tittar mer noggrant på kropp, blick samt vad felet är. Eftersom jag 

ändå har någon form av grundkunskap i basspelet så anser jag att det främst är i dessa situationer 

utveckling sker. Jag har också på vissa punkter i studien detaljstuderat mitt spel genom att kolla 

vilka noter och tekniker jag använder för att spela vandrande bas, vilket i arbetet ligger till grund 

för att kartlägga vad jag lärt mig under studien. 

 

Den kvalitativa, eller semistrukturerade intervjun, är inbakad i videoinspelningarna från 

lektionstillfällena, då dessa hölls under lektionen.  
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3.2.5 Etiska överväganden samt studiens giltighet och tillförlitlighet 

Bjørndal (2002) använder sig av uttrycket ”att ta i akt” för att beskriva grunden i etiska val. 

Med detta uttryck menar han på att som pedagog behöver man visa respekt för de människor 

som blir beaktade där de personer i direkt anslutning till undervisningssituationen är i första 

ledet. Utöver det behöver arbetet också rymma respekt för kollegor, föräldrar och den 

organisation man arbetar i. Att dokumentera och behandla inspelat material på detta sätt kräver 

respekt för personerna i dokumentationen genom att ge dem anonymitet och alltid överväga 

vad som ges ut i arbetet skriver Bjørndal. Det finns alltså en risk att lämna ut mig själv och min 

lärare för mycket genom ett arbete som detta. Det tåls att nämnas ytterligare en gång till att både 

jag och min lärare är medvetna om riskerna och har individuellt valt att medverka i 

undersökningen genom både videoinspelning, semistrukturerad intervju samt transkribering 

och analys av denna, vilket står i enlighet med Vetenskapsrådets (2019) regler. 

 

Kvale & Brinkmann (2014) skriver att validitet handlar om styrkan i ett yttrande genom 

giltighet, riktighet och sanning. Att undersöka trovärdigheten i det man skriver och validiteten 

handlar till stor del om hur metoden är utformad att svara på de frågor som ställs. Eftersom jag 

har mig själv som innehåll i undersökningen kan innehållet självklart präglas av mina 

personliga upplevelser och tankar även om jag försöker hålla distans. Bryman (2011) väljer att 

dela upp begreppet tillförlitlighet i fyra huvudpunkter; Trovärdighet, överförbarhet pålitlighet 

och möjligheten att styrka och konfirmera. Trovärdigheten grundar sig i att man följt de regler 

som gäller för sin studie, genom att exempelvis kolla in vetenskapsrådets regler och riktlinjer 

berättar Bryman. Överförbarheten förklarar författaren är svårare när det gäller kvalitativ 

forskning eftersom den ofta baseras på få personers egna upplevelser av studien, vilket inte är 

direkt överförbart. Det som kan klassas som överförbart är istället metoden som använts 

förklarar Bryman. Pålitligheten menar Bryman grundar sig i att författaren redovisar insamlat 

material på ett övertygande sätt. Men pålitligheten har problem i och med att det egentligen 

bara finns två personer som verkligen vet vad som hände under materialinsamlandet. Genom 

möjligheten att styrka och konfirmera sina upptäckter mot redan publicerad forskning så 

försöker man också bekräfta att det man kommer fram till inte bara är påhittat menar Bryman. 
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4 Resultat 
Under denna rubrik följer redovisning av insamlat material från videoinspelning och 

transkription kategoriserat i 3 huvudpunkter – teoretiska, praktiska och pedagogiska resurser. 

Kapitlet startar med en redovisning av vilka kulturella redskap, som det visats i 

videodokumentationen, jag besatt innan studien som grund för denna studie följt av de redskap 

jag har lärt mig. Delen med pedagogiska resurser är ett resultat av analyserande av min lärares 

metodik samt det vi diskuterat i semistrukturerad intervju. 

4.1 Gitarristiska redskap som påverkat mitt elbasspel 
Som klassisk gitarrist och musiklärarstudent har jag givetvis grundläggande allmän kunskap i 

musik. Det syns i videoinspelningarna att mina musikteoretiska kunskaper har varit värdefulla 

i min inlärning då jag behärskar både noter, ackords- och intervallära. Detta observeras främst 

på primavistaläsning men också hur jag rör mig på elbasens hals då det inte finns några tvivel i 

rörelsemönster när jag söker olika intervall. Det visar sig också tydligt att jag hittar toner relativt 

enkelt på halsen och att händer och fingrar är synkroniserade, precisa och vältränade. ”Jag har 

ju sedan tidigare övat på att spela efter ackordanalys genom mitt gitarrspelande” 

(videotranskription 2018-04-17). Detta kan fokusera mer på instrumentet redan innan jag lär 

mig låtar utantill. Dock verkar jag bli osäkrare vid notläsning i f-klav då det visar sig ta längre 

tid att applicera innehållet till instrumentet. Även om det tagit längre tid så har jag tillräckligt 

hög kunskapsnivå i notläsning och inte behöver fokusera allt för mycket på notläsningen i sig. 

Genom verbal kommunikation med läraren visas det att jag med hjälp av mina kunskaper i 

funktionsanalyslära kan förutse och känna igen många mönster i ackordprogressioner även i 

notspel. 

 

Då det under analysen av materialet inte verkar avslöjas någon ny musikteoretisk kunskap hos 

mig eftersom jag aldrig missförstod lärarens teoretiska språk, besatt jag alla de kunskaper jag 

har använt under studien redan innan studiens start. Dock fick jag lära mig nya sätt att använda 

kunskaperna på. Exempel som observerats på hur jag använt kunskaper på nya sätt kan vara att 

istället för att tänka dominant som helt ackord, kan jag genom basen använda 

dominantfunktionen utan att ackordet representeras. Genom samtalen med läraren framgår det 

att om en ackordföljd går från F-C så kan jag som basist lägga in dominanten till C som är G7 

och välja att avsluta min vandrande bas med tonerna G och B innan jag landar på C.  

 

 

Det uppdagades även att det fanns flera inövade kunskaper, fysiska och mentala, som har varit 

till nackdel för mitt lärande. Som klassisk gitarrist har jag långa naglar på min högra hand för 

att kunna få fram bättre ton, elbasspelet mår bättre av kortklippta naglar och det märktes tydligt 

under min inlärning att mina naglar gjorde det svårare att lära sig. När det kommer till 

kroppsliga aspekter är det många saker som skiljer instrumenten åt. Om jag bortser från 

instrumentets utformning så är det olikheter i hur jag använder mina händer mellan 

instrumenten. I gitarrspelet arbetar vänstra handen med böjda fingrar och att landa med nageln 

eller yttersta fingertoppen på strängen. Detta görs dels för smidighet och precision, dels för att 

inte vidröra strängarna bredvid. På elbasen används en handställning med mer raka fingrar och 

det är en fördel att landa på strängen mycket längre in på fingret. Det är snarare någonting 

positivt att stöta i och dämpa omkringliggande strängar eftersom man inte vill att strängarna 

klingar tillsammans. Högerhanden används på annorlunda sätt på de två instrumenten. På 

gitarren används en svävande teknik i försök att inte ha kontakt med instrumentets trä eller 

strängar. På gitarren används även fyra fingrar för att plocka strängarna, tumme, pekfinger, 

långfinger och ringfinger. Att applicera denna plockteknik på elbasen skulle resultera i att det 
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inte blir någon kraft i spelet. På elbasen placeras gärna tummen på en mikrofon för stabilitet 

där pekfinger och långfinger får arbeta med anslaget. Stödanslag används nästan konstant i 

elbasspelet för att få en stadig och tydlig tonbildning.  

4.2 Redovisning av videoanalys 
Av vad jag kan avläsa i den sista inspelningen, vilket denna rubrik främst handlar om, så har 

jag inte bemästrat elbasen. Detta kräver givetvis väldigt mycket mer övningstid och erfarenhet 

än min 23 timmars studie. Så vad har jag lärt mig under dessa timmar?  

4.2.1 Teoretiskt grundade redskap 

De teoretiska kunskaper i elbasspelet jag ser utifrån analys av det videoinspelade materialet. 

För att klara av detta behövs redskap för att lägga en stadig grund. Jag kommer härnäst stapla 

upp en lista på de musikteoretiska redskap jag approprierat i basspelet från det inspelade 

materialet. Detta är alltså de huvudsakliga musikteoretiska verktyg min lärare lärt ut under 

studien och därmed har en central roll i studiens ryggrad. 

 

• Grundtonspel – Det första jag fick undersöka var grundtonsspel på elbasen. ”Läraren: 

Detta kan tyckas vara banalt men faktum är att det faktiskt har varit mycket användbart 

för mig” (semistrukturerad intervju 2018-04-17). Läraren förklarar vidare i intervjun att 

genom strikt spel på grundtoner kan jag istället fokusera på rytm och puls samt testa 

gränserna för hur mycket man kan påverka och betona olika slag i rytmiken och det 

fortfarande fungerar, vilket jag kommer gå in djupare på i nästa rubrik. 
• Kvinten – Ackordets femte ton i sin skala. Den intervjuade läraren förklarar att denna 

ton kallas även för växelbas. Mycket vanligt i flera genres att den också används som 

just växelbas – alltså att växelvis spela mellan grundton och kvint. Kvinten i ackordet 

hittas inte bara 5 tonsteg upp utan även 4 tonsteg ner, alltså en kvart ner från grundton 

berättar läraren. 

• Oktaven – Grundtonen igen, fast man kan oktavera den både ljusare och mörkare. 

Oktaven är mycket viktigt att ha koll på om man behöver ligga på samma ackord över 

några takter och oktaven används ofta som målton i den vandrande basen i dessa 

situationer säger läraren och visar exempel på detta. Grundton → Oktav. Med denna 

målton, vet basisten att exempelvis två takter behöver fyllas med åtta toner innan 

oktaven ska spelas.  

• Kromatisk ledton – Denna ledton är precis som det låter. En ledton till nästa grundton 

med kromatisk ansats, antingen fallande eller stigande ansats. Detta är också vanligt att 

lägga till dubbel kromatisk ansats och därmed kalla det dubbel kromatisk ledton. 

• Ackordstoner – Det vill säga alla de toner som ingår i ackordet som spelas. Beroende 

på vilket ackord som ligger i harmoniken, anpassar basisten också toninnehållet därefter 

i vandrande basen. Ligger det ett Dm ackord, är det tre toner i ackordet. Ligger det ett 

C9 är det fem toner i ackordet. ”Läraren: Att tänka vandrande bas i ackordstoner kan 

vara lämpligt till en viss gräns men när det spelas ett C13 så har ackordet sju toner i sin 

klang…” (semistrukturerad intervju 2018-04-17). Detta kan alltså översättas till att det 

faktiskt består av en full skala. 

• Skalor – Som tidigare nämnt kan basisten också välja att spela sin vandrande bas med 

hjälp av skalor. Återkommer vi till C13 ackordet, innehåller det samma toner som en C-

mixolydisk skala och basisten kan med enkelhet använda detta tänk på flera ackord med 

andra skalor. 
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4.2.2 Instrumenttekniska redskap 

Under denna rubrik kommer jag gå in mer på direkt fysiska kunskaper så som handteknik. Som 

jag nämnde tidigare, finns där stora skillnader mellan handteknik i elbas och klassisk gitarr.  

 

Då jag under studien har observerat en felaktig handteknik för elbasspel har detta givetvis 

påverkat den möjliga utvecklingen på ett eller annat sätt. Dock ser jag en klar utveckling främst 

i vänsterhanden i videomaterialet där jag under första videon har en bra handställning för gitarr. 

Detta övergår sakta till mer elbasliknande handställning över tidsförloppet. Även om jag i slutet 

av det inspelade materialet inte har en perfekt handställning ser jag ändå en stor förbättring. En 

anledning som talades om på lektionerna tycker jag är intressant. Tonvalet och det sätt de flesta 

verkar spela på elbasen, nästan per automatik kräver en specifik handställning. När det kommer 

till högerhandstekniken så observerar jag ingen skillnad mellan första och sista inspelade 

tillfället. Jag observerar en högerhandsteknik som verkar fungera väl. Dock syns det att jag 

anpassar handställningen genom att hitta stöd för tummen på mikrofonen. Naglarna är det 

största hindret här då främst, utifrån ljudet i videoinspelningen, märker att det är en stor skillnad 

i tonproducering mellan mig och min lärare. Även om jag vid några tillfällen pratar om detta 

med läraren och försöker anpassa ljudet så får jag inte till den mjuka runda tonen jag vill åt. 

 
[20:54] Henrik: Vad tror du läraren, går det få fram ett mjukt, fylligt och gött 
ljud med mina naglar? 
Lärare: Det kan gå… Jag använder ju mycket kött när jag spelar och får därför 
det mjuka, dova ljudet du pratar om. 
Henrik: Så det är bara att klippa naglarna alltså! 
Lärare: Nej det tycker jag inte. Även om du inte får fram samma ljud så tycker 
jag du får fram ett bra ljud och det finns ju basister som spelar med naglar 
också. Det liknar ju faktiskt plektrumspel på sätt och vis. 
Henrik: Jag funderar dock på om jag skulle kunna få fram ett mjukare ljud. 
Normalt smeker jag ju strängarna längs med och det funkar ju inte på basen. 
Kanske om jag spelar lösare och förstärker ljudet mer och använder kanske, 
ehm, typ kompressor?   
Lärare: Det skulle du absolut göra, men använder du kompressor så missar du 
ju andra aspekter istället. Du tappar ju till viss mån dynamik… 
Henrik: Jo det är sant! Jag använder ju det ganska mycket faktiskt! 
Lärare: Precis! Så det är ju en balansgång det där ju. Jag tycker du borde 
försöka gilla det ljudet du får fram och arbeta utifrån det, istället för att jaga 
det du inte har. Det är ju inte som att du kommer sluta vara gitarrist bara för 
att du spelar bas. Detta är ju ett problem som alltid kommer vara med dig, 
eller hur? (Semistrukturerad intervju 2018-04-17) 

 

I transkriptionsutdraget ovan pratar jag och läraren om konstnärlig dynamik genom klangfärg 

och styrka. Dynamiska aspekter kan även vara snabbare genomgångstoner. Något som 

presenteras och diskuteras flera gånger i videomaterialet är spöktoner. Lärare: ”Spöktoner är 

toner som spelas väldigt subtilt och agerar kanske mer slagverkskänsla än faktiska toner” 

(videotranskription 2018-05-03). Enligt lärarens beskrivning av tekniken går den ut på att man 

lägger sina fingrar löst på strängen och med mycket kött, mjuka och stora delar på fingrarna för 

att dämpa strängen. Slår man då an strängen i höger hand bildas en väldigt kort och luddig ton. 

Denna effekt är mycket vanlig hos elbasister och agerar rytmisk variation eller snabba 

genomgångar i stora språng på basen. Man kan till exempel lägga en spökton som upptaktsslag 

till ett tungt slag och går även utmärkt att använda flera i rad. Detta redskap har jag bara använt 

enstaka gånger. Tekniken verkar störa min handställning i vänsterhanden lite och läraren 

berättat att man måste även akta sig så man inte råkar slå an en flageolett. Denna teknik 
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uppenbart min vänsterhand men den stör också flytet jag har i mitt fjärdedelspumpande i 

högerhanden. I slutet av studien visar min lärare hur man kan använda dessa spöktoner på flera 

strängar i snabb förflyttning. Detta är något jag har lättare för istället för att göra dem på samma 

sträng. Jag observerar att jag kan lägga ett tre- eller tvåtonsackord på basen, dämpa dessa med 

vänsterhand och slå an i ett högt tempo för att hitta tillbaka till en ny ton några gånger. 

 

En annan typ av snabb genomgångston är att använda sig av hammer-on och pull-off. Dessa 

tekniker är något jag iakttar ur videomaterialet att jag använder relativt obekymrat. Och det 

framkommer tydligt i materialet att jag kan tekniken sen tidigare från mitt gitarrspel. Eftersom 

de inte kräver något anslag i högerhanden så stör det inte fjärdedelspumpandet där, plus att 

dessa toner per automatik får ett lite mjukare anslag och därmed passar utmärkt till snabbare 

genomgångstoner. 

4.2.3 Pedagogiska redskap 

Här följer en text om dels undersökande av pedagogiken min lärare lett för mig, dels 

pedagogiska aspekter vi pratat om under de inspelade materialet.  

 

Min lärare har under studiens gång uppmanat mig till att spela till inspelad musik. Detta har 

läraren även använt som metod under lektionstid och detta skapar en känsla av att spela med 

någon vilket ger en mer verklig känsla av att musicera än att spela helt själv. Detta skapar också 

en miljö där kravet kommer att haka på och gå vidare då metoden inte tillåter att stanna upp och 

ta om då läraren styr musiken. Läraren berättar att denna metod även förbereder eleven för 

framtida ensemblespel och det som främst skiljer är att ensemblespel i större utsträckning är 

påverkningsbar utifrån vad basisten gör men att denna form av övning fungerar mycket bra i 

att öva puls och taktsäkerhet. Läraren: ”Detta är en metod som kan användas från dag ett med 

sina elever och de får lära sig om takt och puls på ett naturligt sätt” (videotranskribering 2018-

05-03). Läraren berättar också strax efter detta i intervjun att basen som instrument är mycket 

enkelt att komma in i. Att det går att spela väl utvalda låtar på bara lösa strängar.  

 

En fråga jag ställde till min lärare var: ”Henrik: Hur mycket tycker du det påverkar elevers 

motivation att spela låtar av karaktär de känner igen?” (semistrukturerad intervju 2018-05-03) 

Läraren svarade att det är något som faktiskt är mycket användbart. Antingen om eleven känner 

till låten i sig eller om låten har liknande ackordprogression och igenkänningsfaktor. Ännu 

bättre är om eleven bär ett eget ansvar i detta val och om det dessutom är en låt som ligger över 

elevens nivå så kan man ofta få eleven att prestera högre i sitt driv och därmed få en bra 

utveckling i detta moment. Genom att välja fler låtar med samma ackordprogression skapas en 

möjlighet för elevens självständiga musicerande i och med att det bygger igenkänningsfaktor 

hos eleven. När eleven känner igen ett ackordsmönster kommer eleven till slut kunna känna 

igen detta på egen hand och då kunna plocka fram de tekniker och lösningar eleven har använt 

i tidigare erfarenheter.  

 

Lärarens designade upplägg på innehåll under denna studie har huvudsakligen innefattat 

vandrande bas. Läraren valde att skala av innehållet i beståndsdelar. I början av 

dokumentationen går det mycket lätt eftersom läraren bara pratar i termer jag förstår och 

använder ett innehåll jag redan kan och läraren förklarar att han känner till detta. Han förklarar 

också anledningen bakom detta då han anser att detta är mycket viktigt när man pratar om 

vandrande bas. Han vill ge mig en bra metod för att bygga med egen vandrande bas på och 

därför vill han också ge mig de enklaste byggstenarna. ”Att börja spela grundtoner kan tyckas 

vara självklart men det tåls ändå att tänka på” (semistrukturerad intervju 2018-04-17). Längre 

fram i denna lektion har jag fått även fått kvint, oktav och ledtoner förklarat och läraren påpekar 
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att detta innehåll inte heller har ett krav av att kunna varken noter eller tabulatur, utan ger en 

möjlighet att förstå musikens grunder utifrån instrumentet elbas egen uppbyggnad. Eftersom 

elbasens alla strängar har samma intervall mellan sig så kan man flytta sina kunskaper till vilket 

band man vill säger han.  

 

Jag har ett flertal gånger i videoinspelningarna stakat mig i tempo och puls när jag står inför 

svåra beslut eller svåra passager i spelet. Detta är något min lärare påpekar och tycker att jag 

aktivt ska försöka träna bort det.  

 
Lärare: Att fortsätta spela och hålla puls är något som är väldigt viktigt som 
basist eftersom basen står för stabilitet och stadighet för medmusikanterna. 
Genom att spela osäkert skapas en osäker musikalisk miljö för hela 
ensemblen. Så hur ska vi få bort osäkerheten? Jo vi blir säkra på vad vi ska 
spela! Du vill ha en bra verktygslåda med inövade patterns! 
(Videotranskription 2018-05-03) 

 

Det kan låta patetiskt men faktum är att det bottnar i förberedelse och att skapa sig ett ramverk 

jag kan använda mig av. Detta talas i basisttermer som att skapa patterns – mönster. Läraren 

berättar att man skapar sina egna lösningar mellan olika ackordintervall eller ackordmönster. 

När jag har inövade mönster över de mest vanligt förekommande ackordföljderna, kommer jag 

per automatik alltid ha en inövad vandrande bas att falla tillbaka på, säger han. Vidare förklarar 

läraren att under tiden jag spelar dessa inövade mönster krävs inte så mycket tankeverksamhet, 

utan jag kan istället lägga mina tankar åt att leta variationer och nya vägar jag kan använda mig 

av nästa gång samma ackordföljd kommer. Det är också till fördel att öva in flera olika mönster 

som jag kan variera emellan. Allt detta handlar i grund och botten om att planera sin väg i 

vandrande basen och skulle det vara så att jag trots dessa strategier skulle tappa bort mig är det 

bättre att fortsätta pumpa mina fjärdedelar på grundtonen än att försöka rädda upp situationen 

halvhjärtat uttrycker läraren. 

 

Jag har själv under studien provat på att göra några olika patterns på vanliga ackordföljder och 

skiftat tonarter på dessa som jag fick redovisa på en lektion. Det första som behöver nämnas 

här är att min lärare skapade en god miljö för mig att prova detta på. Jag fick spela till en låt 

som innehöll ackordföljden 2-5-1 i olika tonarter och hade ytterst få undantag från detta. I denna 

låt agerade också den sista ettan den första tvåan i nästa ackordföljd. Jag fick prova att skapa 

dessa mönster på tre olika sätt. Dels att improvisera fram dem, det vill säga att jag i spelande 

stund kommer på en lösning som jag repeterar fler gånger till dess att jag känner mig nöjd med 

den. Jag provade även skapa ett mönster helt utanför instrumentet i notation som baserades på 

min teoretiska kännedom. Slutligen lyssnade jag på inspelade elbasister och valde ut några 

lösningar som andra har använt tidigare. Fascinerande nog så skiljde sig dessa tre åt väldigt 

mycket trots att det bara handlar om totalt 16 fjärdedelstoner som representerar samma 

ackordslinga. När jag hittat mina mönster och börjar öva in dessa gäller det att jag redan i 

övande stund, försöka skapa en övertydlighet säger min lärare. En övertydlighet där harmonik 

och rytmik blir centralt istället för att anpassa mig till den inspelade helheten jag övar till. Att 

försöka skapa en känsla över att det är jag som styr situationen redan i övningsrummet till 

inspelad musik kan hjälpa mig att ta ett större ansvar i dessa aspekter i en spelande situation 

förklarar läraren. 
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4.3 Sammanfattning och slutsatser 
 

Om man har den metod jag använt mig av för att lära mig vandrande bas i ryggen som grund 

för allt elbasspel vill jag mena att man också har en naturlig progression i elbasspelet. Att starta 

på grundton, sedan kvint och oktav för att senare gå vidare med kromatiska ledtoner osv. Det 

tycker jag känns som en ganska naturlig väg att gå, även för mina framtida elever. Jag vill också 

påpeka att även om vandrande bas har varit kärnan i innehållet i studien så är de flesta 

byggstenar jag lärt mig applicerbara på de flesta sorters basspel. Jag vill också poängtera att 

detta tror jag är något jag kan lära mina elever mycket tidigt då de enklare av dessa byggstenar 

har en fast och visuell teori som egentligen inte kräver ett musikteoretiskt kunnande för att 

använda och lära sig. 

 
När eleven besitter en tillräckligt stor kunskap i takt och puls kan man direkt engagera dem i 

ensemblespel. Jag tror att detta egentligen borde vara möjligt för flera elever redan efter första 

lektionen då man med pedagogisk eftertanke kan välja mycket lätta låtar med bara lösa strängar 

i elbasen. En av de bättre egenskaperna elbasen har är att det med minimal kunskap ändå går 

att spela i dessa situationer. Detta arbetssätt tror jag inte bara gynnar bassister i sig utan även 

alla andra i ensemblen då musik ändå till stor del handlar om att spela tillsammans.  

 

Sammanfattningsvis tycker jag att jag lärt mig en god grund i elbasspel och i vandrande bas. 

Jag vill också poängtera att med en god grund menar jag att jag uppnått en nivå där jag med 

enkelhet kan applicera mina kunskaper i instrumentet elbas i en spelandesituation. Med 

underliggande stöd av ackordanalys skulle jag kunna spela flera tekniker på basen och däribland 

vandrande bas också. Det har också under studien uppdagats att min sammanfattade kunskap 

inte är tillräckligt hög för att kunna spela vad som helst. Detta begränsas främst av hastighet i 

spelet i kombination med tekniska eller teoretiska utmaningar utanför min kunskapsnivå.  

 

Vidare vill jag också poängtera att jag känner mig numer säkrare på att kunna ta på en roll som 

elbaslärare. Denna studien har gett mig en självsäkerhet och en bra start i att kunna undervisa 

på instrumentet. Som jag tidigare nämnt så är inte detta heller någonting jag bemästrat, utan en 

fast punkt känner att jag kan starta från. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel följer diskussion om svaren jag hittat på mina forskningsfrågor och tankar kring 

detta samt bekreäftelse och problematisering mot bakgrundskapitlet. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse för arbetets betydelse enligt mig samt förslag på fortsatta forsknings- och 

utvecklingsarbeten. 

5.1 Resultatdiskussion – forskningsfråga 1 
Vilka likheter och olikheter mellan instrumenten har jag hittat genom att kunna klassisk gitarr 

och hur har det påverkat min inlärning av elbasspel? 

 

Den största skillnaden jag hittat mellan instrumenten måste vara att basen inte är ett 

ackordinstrument. Den klassiska gitarren grundar sig på polyfoniskt eller homofoniskt spel. 

Alltså att man nästan uteslutande spelar fler än en stämma som Giertz (1978) beskriver. Då 

elbasisten sällan spelar ensam som Karnebäck (2015) nämner, får elbasens stämma en 

polyfonisk eller homofonisk funktion i musiken, men behöver inte reflektera detta gentemot sig 

själv eftersom denne spelar monofoniskt som Perry och White (1980) skriver. Det jag tar med 

mig här ifrån är att jag fått en både praktisk och teoretisk kunskap över hur basen kan variera 

sitt spel med monofoniskt spel. Detta tycker jag även fungerar bra att flytta över till gitarr och 

integrera i mitt gitarrspel, främst när jag komponerar för gitarr eller ska spela kompgitarr. 

 

Notläsningen har varit lite utmanande. I gitarr läser jag noter i G-klav, basister läser noter i F-

klav. Jag känner väl till notläsning i F-klav men har inte tränat på det. Detta skapade vissa 

hinder i min inlärning. Att läsa F-klavsnotation har dock stärkt min notläsning även i G-

klavnotation. När jag läst ur F-klav ett tag slutade jag sakta men säker att räkna tonsteg och 

gick över till intervalläsning istället. Detta gör att det räcker att jag läser ett fåtal toner och 

flyttar i angivet intervall till nästa ton. Denna kunskap har jag omedvetet flyttat över till 

gitarrspelet också och det har gjort min notläsning starkare. Detta kan ses som en pragmatisk 

inlärning där jag har fått en större förståelse i en kunskap jag redan besitter, genom ett praktiskt 

problematiserande arbetssätt som Säljö (2017) skriver om. 

 

Att använda mina musikteoretiska kunskaper i funktionsanalys och harmonilära på ett nytt sätt 

har också gjort mina musikteoretiska kunskaper på gitarren större. Som basist fick jag lära mig 

att tänka mer i funktion mot ackordet och rytmen. Precis som de intervjuade lärarna i Hanssons 

(2013) studie hävdade, låg även ett stort fokus på puls och rytm i min undervisning. På gitarren 

har jag haft ett mer allmänt helhetstänk i musikteorin istället för att stanna upp och göra aktiva 

val i basläggningen på gitarren. Genom basspelet har jag också lärt mig nya sätt att använda 

basregistret på gitarren. Musikteorikunskaperna som jag hade sedan innan är helt teoretiska. 

Tivenius (2004) hade kallat det vetskap och att jag genom upplevda erfarenheter kunnat 

mediera den vetskapen till elbasen och därmed approprierat detta till kunskap. 

 

Jag tycker att mina kunskaper i klassisk gitarr har hjälpt mig mycket bra i min inlärning på 

instrumentet elbas. Den första och mest påtagliga likheten jag hittat är det faktum att gitarrens 

fyra tjockaste strängar är uppbyggda exakt på samma sätt som elbasens fyra strängar, om jag 

bortser från oktavskillnaden (Perry & White 1980) & (Taylor 1978). Det har tillfört att min 

kunskap i att hitta toner på gitarren även gått att applicera på elbasen. Denna kunskap ger mig 

också en bra grund att applicera de musikteoretiska kunskaperna jag tränat in på den klassiska 

gitarren. Även här kan man dra en tydlig parallell till att jag överfört en teoretisk vetskap om 

vart tonerna sitter på gitarren till att också praktiskt lära mig detta på elbasen i enlighet med 

Tivenius (2004) teorier. Det går också tydligt påvisa att det är tack vare en pragmatisk kunskap 
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jag kan göra dessa kopplingar genom att förstå sammanhanget mellan instrumentens 

uppbyggnad. 

 

Vidare gällande elbasens och gitarrens likheter när det kommer till strängar och greppbräda har 

jag också kunnat överföra kunskaper som till stor del är inövade i slags mönsterminne. Jag 

tänker mycket i mönster när jag spelar gitarr. Mönster så som att flytta fingrarna till bestämda 

positioner utan att egentligen behöva reflektera över vilket ton det är. Detta kommer från delvis 

från improviserande spel i skala på gitarren. Eftersom varje band på gitarren och elbasen 

motsvarar ett halvt tonsteg enligt Perry & White (1980) och Taylor (1978) går det alltid flytta 

en skala eller ett ackord till ett nytt band för att få samma skala eller ackord med ny grundton. 

Det vill säga att spelar jag ett G-durackord i barrégrepp på tredje bandet kan jag flytta upp detta 

tre band, tre halvtoner, och därmed ha ett Bb-durackord med samma kulturella redskap. Den 

stora skillnaden mellan elbasen och gitarren i detta avseende ser vi om vi jämför Perry & Whites 

samt Taylors information gällande strängintervall. Gitarren är inte stämd med kvartsintervall så 

som basen, vilket gör att detta mönsterförflyttande passar basen ännu bättre. På gitarren krävs 

det justering om andra, b-strängen, är inblandad då den är stämd i tersavstånd till sträng 3 

(Taylor 1978).  

 

Dessa likheter har hjälpt mig mycket men också spelat mina fingrar ett spratt vissa gånger. 

Elbasens avstånd mellan både strängar och bandstavar är större än på gitarren. Detta har 

resulterat i att jag inte kan förlita mig fullt ut på mitt muskelminne, utan måste hela tiden hålla 

koll på vart min vänsterhand och dess fingrar landar. Detta styrker Gustafssons (2002) forskning 

om att teoretisk kunskap inte är direkt överförbart till praktik, utan kräver praktisk övning.  

 

Min upptränade vana att låta höger och vänster hand samarbeta på instrumentet har varit till 

mycket stor hjälp i mitt basspel. I enlighet med vad de intervjuade musikpedagogerna i 

Hanssons (2003) studie så är detta en av grundkunskaperna som viger de båda instrumenten 

samman och därför en kunskap som skiljer sig minst mellan instrumenten.  

 

5.2 Forskningsfråga 2 

Hur har min lärares metodik sett ut och har det påverkat min syn på min framtida pedagogiska 

roll? 

 

Det första jag tänker på här är något som uppdagades för mig i min elevroll som elbasist. Att 

det inte var så roligt att ensam öva på mitt instrument. Det behöver inte vara roligt att öva på 

den klassiska gitarren heller men den stora skillnaden är att jag på gitarren oftast övar på en 

helhet. På elbasen övar jag på min stämma och missar helhetskänslan. Enligt Karnebäck (2015) 

är den vandrande basens främsta uppgift att spela fjärdedelar i ett så lågt register som möjligt. 

Detta kan till viss del avhjälpas genom att spela mot inspelad musik, men detta tar bort en del 

av känslan att spela tillsammans och möjlighet att påverka det musikaliska innehållet genom 

samspel. Detta är något som styrks av dels min lärare i studien, men också genom de flesta av 

mina källor gällande basspel. Exempelvis så pratar Watts (2006) om att man måste öva till 

metronom. Jag tycker det ofta kan likställas att spela till inspelad musik då det ställs samma 

krav som hos en metronom.  

 

Jag tror att oavsett vilket instrument man spelar så blir detta ibland problematiskt att öva själv. 

Jag kan relatera till när jag övar inför gitarrorkesterstycken, det är samma problematik. Jag 

brukar försöka lösa detta genom att regelbundet försöka öva tillsammans med någon mer ur 

orkestern. Vilket med hjälp av pragmatismens teorier kan ses på som applicerande av kunskap 
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i sin egen verklighet. Vilket Säljö (2017) beskriver som att ta hänsyn till individ, kultur och 

samhälle enligt pragmatismen. Varför jag tar upp detta är av anledning att gitarrister ofta övar 

själva och jag har inte reflekterat över detta problem innan denna studie. Detta beror antagligen 

på att jag främst är solomusiker och framför musiken själv och därmed övar jag själv. För mig 

har övning sett ut på det sättet och när jag spelade elbas fungerade inte den övningsformen 

längre. Detta är en mycket viktig punkt jag vill ta med mig i min pedagogik i både gitarr- och 

basspel att faktiskt öva tillsammans i den situation som ligger som mål. Detta är även någonting 

min lärare (videotranskription 2018-05-03) uppmanat i slutet av min period av elbasstudien – 

”Nu är det bara kliva ut i verkliga livet och prova dina vingar i vandrande bas”, med syfte till 

att jag borde börja spela i ensemble. 

 

Min egen upplevelse av denna studie har varit starkt präglad av min lärare och vårt förhållande 

till varandra. Jag märker att jag ser upp till min lärare och vill gärna spela och låta som denne. 

Enligt Kvale och Nielsen (1999) är detta något som är väldigt typiskt för mästarläran, att se sin 

lärare som en förebild inom sin sociala praxis. Genom att jag iakttar och imiterar min lärare 

inom vår praxisgemenskap kan jag också samla på mig hens goda sidor av basspelet och 

pedagogiken. Det kunde blivit många referenser till mästarläran om jag varje gång jag sett upp 

till, eller härmat min lärare nämnt att jag gör det. Jag väljer istället att i detta stycke nämna att 

det är något som lyser igenom på väldigt många ställen och att mästarläran i denna studie är 

självklar enligt mig, både i spel och pedagogiska tankar. 

 

En annan sak jag tar med mig från elbasspelet till min gitarr och elbas-pedagogik är den punkt 

där man övar in mönster mellan vanliga ackordföljder. Detta fungerar även i melodispel på 

gitarr. Stora skillnaden här att som klassisk gitarrist övar man oftast in ett stycke och en skala 

för ett specifikt stycke och därmed i en tonart. Att försöka fokusera mer på att ge eleven 

kunskapen i att flytta dessa mönster till önskad tonart och skapa ett förhållande med vanliga 

ackordföljder på samma sätt som för elbasen skulle kunna ge mina elever en djupare förståelse 

för innehållet. Med en djupare förståelse och bredare kunskap blir det mer användbart för eleven 

i sin egen vardag (Säljö 2017). 

 

Om jag precis som i Friedlands (1995) läromedelsbok skalar av den vandrande basen till 

beståndsdelar så har jag grunden kvar och även en naturlig progression i många andra sätt att 

spela elbas på. Friedland var alltså författaren för boken vars metod jag delvis följt under 

studien. Hans tro på att ge elbasisten uppstyrda regler för hur man kan bygga en vandrande bas 

har inspirerat mig till att förstå att denna metod också går att använda utanför den vandrande 

basen. Alltså att det går att applicera på allt möjligt basspel då det faktiskt följer, en för mig, 

naturlig utvecklingskurva även för nybörjare.  

 

Slutligen vill jag även säga att improvisationsdelen i den vandrande basen varit mycket speciell, 

som Friedland (1995) nämnde så är vandrande bas en improviserande spelform. Jag har aldrig 

improviserat så mycket innan och jag har i spelade stund på elbasen egentligen inte känt att jag 

improviserat. Detta tror jag handlar om att jag hela tiden haft som arbetsform att använda de 

olika reglerna och det skapar ett strikt ramverk i improvisationen. Även om ramverket för 

vandrande bas kanske inte går att direkt överföra på melodiimprovisation för gitarr tänker jag 

ändå ta med mig tankesättet att bygga improvisationen på fasta regler. Jag anser mig själv vara 

tämligen okunnig i improviserande spel men hade inga problem att improvisera i den vandrande 

bastekniken. Detta är något jag inte testat på gitarren ännu och därmed bara en tanke, men jag 

tänker utforska detta själv i framtiden. 
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5.3 Arbetets betydelse 
Denna studie har betytt mycket för mig och min egen utveckling. Jag känner mig säkrare på hur 

jag skulle tackla en undervisningssituation på instrumentet elbas. I denna studien där jag tar 

mig själv som försökskanin i en elevsituation hoppas jag kunna representera en elevs roll i 

undervisningssituationen och därför också genom denna roll lokalisera utveckling och tankar i 

en utvecklingsprocess. Därför tror jag att detta arbete kan bidra med nya tankar i hur man kan 

undervisa i instrumentet för någon annan. Jag känner mig inspirerad till att utveckla studiens 

teorier och tankar till läromedelsunderlag och hoppas att en läsare kan känna samma inspiration. 

I studien försöker jag belysa problematiken med att utöva ett instrument utan att känna till dess 

funktion och hoppas därför att både jag och andra kan ta detta i beaktande när de undervisar 

eller lär sig ett instrument. Även om studien främst har fokus på min egen inlärning samt 

jämförelser av elbas och klassisk gitarr, så har studien gjorts med bakgrund till att jag i min 

lärarroll i framtiden med stor sannolikhet även kommer få undervisa i elbas.  

5.4 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten 
Då detta är en självstudie så blir det svårt att göra en likadan studie med samma premisser. Men 

då jag försöker rikta mitt innehåll utåt och mot ett allmänt perspektiv ser jag inga problem med 

att fortsätta forska på innehållet i studien. Om det är något som har visat sig problematiskt i 

denna studie, är det att hitta forskning om elbas och inte minst pedagogik och metodik för elbas. 

Ser man till gitarren, finns det oändligt mycket mer forskning. Under arbetet så har jag ägnat 

många timmar åt att försöka hitta forskning om elbasen som instrument, dess roll samt vilka 

tekniker man kan tillämpa på elbasen. Detta letande har dock varit svårt och jag har inte haft så 

stor framgång i att hitta detta vilket säger mig att det finns ett stort område som verkar vara 

relativt outforskat på högre nivå. I den här studien så har det inte funnits möjlighet eller tid att 

göra den djupdykning inom ämnet som skulle kunna göras om en mer komplicerad studie 

genomfördes med fler deltagare, samt om det inte var baserat på min egen utveckling. Det hade 

varit intressant att se både kvalitativ och kvantitativ forskning på utvecklande av biinstrument 

med både metoder som min, men också metoder baserat på den egna upplevelsen och sociala 

aspekten av att byta instrument. Två frågor som jag frågade mig själv under arbetet var bland 

annat vilken social roll elbasen har i en ensemble, samt vilken betydelse den sociala rollen hade 

för själva elbasspelet. Ett fortsatt arbete runt de här frågorna vore mycket intressant att följa då 

jag själv inte hittat så mycket forskning om dessa frågor. Även en underliggande fråga i studien, 

nämligen vilken betydelse lärandet av elbas kan ha för gitarrlärarundervisningen kan tillägnas 

en större djupdykning än vad det fanns utrymme för i den här studien. Min erfarenhet säger mig 

att det är vanligt att gitarrlärare även undervisar i elbas ofta utan att själva ha fått tagit del av 

speciellt många lektioner i instrumentet och jag ställer mig då frågan vilken betydelse detta har 

för utlärandet av elbas.   



 27 

6 Referenser 
 

Bjørndal, C. R. P. (2002). Det vurderende øjet. Observation, vurdering og utvikling i 

undervisning og veiledning. Oslo: Gyllendal Akademisk. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

  

Friedland, E. (1995). Bass Builders - Building walking bass lines. W. Bluemound: Hal 

Leonard Corporation. 

 

Giertz, M. (1979). Den klassiska gitarren – Instrumentet, musiken, mästarna. Stockholm: 

Nordstedts Tryckeri. 

 

Gustafsson, B. (2002). Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. 

Skolverket. 

 

Hansson, J. (2013). Att undervisa i biinstrument – En kvalitativ undersökning med fyra 

pedagoger som undervisar i fler instrument än ett. Malmö: Examensarbete, Lunds 

Universitet, Musikhögskolan i Malmö. 

 

Johansson, KG., Johansson, S. (2006). Real Bass Book – Populärmusik, historik & övningar. 

Danderyd: Notfabriken. 

 

Karnebäck, J. (2015). Momentum – Att utmana basens roll i en ensemble. Stockholm: 

Examensarbete, Kungliga Musikhögskolan. 

 

Kvale, S. Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lundgren U, P., Säljö, R., Liberg, C., (2017). Lärande, skola, bildning – Grundbok för lärare. 

Stockholm: Bokförlaget Natur & Kultur.  

 

Perry, W., White, L. (1980). The complete electric bassist – Volume one. Tustic, California: 

Professional music products, inc. 

 

Taylor, J. (1978). Tone production on the classical guitar. London: West Central Printing Co. 

Ltd. London & Suffolk. 

 

Tivenius, O. (2004). Kunskap i det praktiska. Lund: Studentlitteratur. 

 

Vetenskapsrådet. (2019). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Tillgänglig: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 

 

Watts, S. (2006). Introduction to walking bass. The Strad, nummer 117, 66–69. 

 

 


