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Sammanfattning  
Denna studie syftar till att undersöka om, och i så fall hur, utbildade slagverkslärare anser att 
deras olika genreinriktningar påverkar deras undervisning med elever på musik- och kulturs-
kola. Studien syftar även till att undersöka om, och i så fall vilka, andra faktorer dessa lärare 
anser kan påverka deras undervisning. Studien utgår ifrån forskningsfrågorna Vilka genrerela-
terade faktorer anser utbildade slagverkslärare påverkar deras pedagogiska val i deras arbete 
med elever på musik- och kulturskola?, samt Vilka andra faktorer, om några, finns som dessa 
lärare anser påverkar deras pedagogiska val? Fem högskoleutbildade slagverkslärare med jazz- 
och klassisk inriktning, som är aktiva lärare inom musik- och kulturskolan, har intervjuats ge-
nom semi-strukturerade intervjuer om deras syn på undervisningselement tagna från gymnasie-
skolans läroplan i musik, Instrument eller sång 1. Lärarna har fått se en film på en elev som 
genomför övningar. Lärarna har sedan fått göra egna planeringar utifrån filmen, vilken har fun-
gerat som prompt för intervjuerna att utgå ifrån. Resultaten är indelade i rubrikerna Lärarnas 
syn på promptsubjektet, där lärarna har visat upp sin planering utifrån deras bedömning av 
eleven i promptmaterialet, Lärarnas genreinriktning där lärarnas syn på undervisningselemen-
ten jämförs, med fokus på lärarnas genreinriktning, och Elevens verklighet där andra intressanta 
faktorer som påverkar lärarnas pedagogiska val uppmärksammas. Studien avslutas med dis-
kussion kring bland annat resultaten i relation till tidigare forskning och presenterad litteratur.  
Nyckelord: genre, jämförande studie, intervju, slagverkslärare, musik- och kulturskola, peda-
gogiska val, sociokulturellt perspektiv, prompts 

Abstract  
This study aims to explore if and how qualified percussion teachers concider their different 
genre orientations affect their teaching of students in the Swedish music and culture school1. 
The study also aims to determine if and which other factors these teachers concider to affect 
their teaching. The study has its starting point in the research questions Which genre related 
factors does qualified percussion teachers concider to affect their pedagogic choices in ther 
work with students in the Swedish music and culture school?, as well as What other factors, if 
any, do these teachers concider to affect their pedagogic choices? Five university trained per-
cussion teachers with jazz and classical orientations, active as teachers in the Swedish music 
and culture school, has been interviewed through semi-structured interviews regarding their 
views on elements of education, taken from the Swedish education plan for music in the Swe-
dish gymnasium2, Instrument or singing 1. The teachers have been shown a video of a student 
performing exercises. The teachers have then made individual plans for the student based on 

 

 
1 A municipally funded optional education in music or other cultural practices, in music often 
in the form of one-to-one lessons on the chosen instrument. 
2 A three year voluntary school form for students aged around 15-19. 
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this video, which has functioned as a prompt for the interviews. The results are divided into the 
headers The teachers’ views on the prompt subject where the teachers’ plans for the student 
from the prompt material are displayed, The teachers’ genre orientations where the teachers’ 
view on the elements of education are compared focusing on their different genre orientations, 
and finally The reality of the student where other interesting factors affecting the teachers’ 
teaching are brought to attention. The study closes with discussions including the results in 
relation to previous research and presented literature.  
Keywords: genre, comparative study, interview, percussion teachers, the Swedish music and 
culture school, pedagogic choices, socio-cultural perspective, prompts 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras först en inledande text där mitt valda intresseområde beskrivs. Där-
efter presenteras studiens problemområde, och sist arbetets disposition. 

1.1 Inledande text 
Vad använder man en hammare till? Svaret tenderar förmodligen att se liknande ut oavsett vem 
man frågar. Visst kanske någon som tänker utanför ramarna säger att en hammare kan användas 
både till att slå in och dra ut spikar, men generellt tänker nog de flesta på det tidigare. Vad är 
viktigast att veta eller kunna för att kunna använda en hammare då? Är det att kunna pricka 
spiken, eller att kunna hålla ett stadigt grepp? Är det kanske att hålla hammaren på rätt ställe, 
eller att förstå hur fysiken bakom hamrandet fungerar? Svaren är nog lika många som det finns 
folk som kan hamra. Om man frågar en förälder till en sjuåring ligger nog svaret mycket mer 
åt försiktighetsåtgärder än om man frågar en professionell snickare. 
Nu börjar vi om. Vad använder man trummor till? Ja, de flesta använder nog trummor till att 
slå på, och på så viss skapa någon form av musik. Vad är viktigast att kunna då? Om man frågar 
en klassisk musiker blir nog svaret mer betonat åt notläsning och teknik än om man frågar en 
jazztrummis, eller? 
Jag som utbildad musiklärare måste erkänna att jag fortfarande känner av en viss skiljaktighet 
mellan grupperna klassisk musiker och jazzmusiker, men hur mycket av detta är egentligen 
sant? Min, som många andras, uppfattning om klassiska slagverkare är att de tenderar till att 
fokusera mer på teknik och notläsning, medan jazztrummisar fokuserar mer på gehör och sam-
spel, men är det verkligen så? I föreliggande studie undersöks om slagverkslärare med olika 
akademisk bakgrund, det vill säga klassiskt eller jazz, skiljer sig åt i hur och vad de undervisar. 
Här undersöks om, och i så fall hur, genreinriktning är en faktor som påverkar slagverksunder-
visning, men också om andra faktorer påverkar undervisningen.  

1.2 Problemområde 
1971 påbörjades SÄMUS i Göteborg, en experimentell musiklärarutbildning som syftade till 
att inkludera fler genrer i musiklärarutbildningen (Olsson, 1993). Från att enbart inkludera klas-
sisk musik inkluderades nu jazz, blues, folkmusik, kommersiell musik, etc. i musiklärarutbild-
ningen, vilket även påverkade hur musikaliska egenskaper värderades. Under SÄMUS början 
lades inte lika stor vikt på notläsningsförmåga som tidigare, medan gehörsspel fick en mer 
framstående roll. Olsson (1993) beskriver vissa motsättningar mellan den gamla och den nya 
skolan, som verkar ha pekat på en klyfta mellan den klassiska musiken och de nyintroducerade 
genrerna.  
Idag finns möjligheten att läsa till musiklärare med inriktning mot flera genrer, såsom folk-
/världsmusik, rock/pop, jazz och klassisk musik. Disciplinerna är olika, eftersom de är uppde-
lade i varsin genre, och ofta pekas på skillnader om vilka musikaliska element musiker inom 
respektive genre väljer att fokusera på i sin utveckling (jfr. Creech et al., 2008). Här menas att 
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klassiska musiker lägger mer tid på notläsning och teknik, medan exempelvis jazzmusiker läg-
ger mer tid på gehör och samspel.  
Tidigare forskning från bland andra LoVetri och Means Weekly (2003) visar också att lärare 
måste utgå från egna erfarenheter när inget annat finns att tillgå, vilket kan bli fallet för lärare 
inom Sveriges musik- och kulturskolor, då dessa skolformer inte följer statliga läroplaner eller 
dylikt (Sandh, 2006). Vidare visar också Björlin (2010) att genreinriktning hos lärare har viss 
inverkan på fiolundervisning inom musik- och kulturskolan. Dessa två faktorer, olika genrein-
riktning hos lärare i kombination med oreglerad undervisning, kan peka mot en olikvärdig 
undervisning inom musik- och kulturskolan..  
Vad som inte funnits inför föreliggande studie är relevant forskning som berör slagverksunder-
visning. Heller finns inte mycket forskning utöver Björlin (ibid.) som riktar sig till Sveriges 
musik- och kulturskolor. Därför vill jag i föreliggande studie undersöka slagverksundervis-
ningen i musik- och kulturskolan för att se om även denna skiljer sig på så sätt och i den grad 
som Björlin beskriver.  
I föreliggande arbete vill jag undersöka om faktorer som genrebakgrund (i kombination med 
avsaknad av statliga läroplaner) har en inverkan på slagverksundervisning inom musik- och 
kulturskolan. Jag vill ta reda på om slagverkslärare med olika genrebakgrund undervisar olika 
på ett sätt som kan kopplas till just deras genrebakgrund, på så sätt som Björlin (2010) har 
beskrivit i sitt arbete. I föreliggande studie kommer jag att fokusera på skillnaderna mellan jazz 
och klassisk musik, eftersom jag själv är utbildad inom jazzen. Däremot låter jag jazzen repre-
sentera ”den nya skolan”, alltså de genrer som introducerades i samband med SÄMUS, och 
klassisk musik ”den gamla skolan”. Således presenteras i föreliggande arbete även forskning 
som behandlar andra genrer som pop och folkmusik, med utgångspunkten att skillnaderna finns 
mellan klassisk musik och andra genrer, som beskrivits av Olsson (1993) ovan. 

1.3 Arbetets disposition 
Arbetet inleds kort med en presentation av arbetets ämnesområde, skillnader i pedagogik mellan 
slagverkslärare med olika genrebakgrund. Här exemplifierar jag hur olika lärare kan bedriva 
undervisning på olika sätt. Därefter beskrivs problemområdet, vilket handlar om vissa av de 
förutsättningar slagverkslärare inom musik- och kulturskolan har, och hur det skulle kunna leda 
till skillnader i undervisning, kopplat till slagverkslärarnas genrebakgrund. I det andra kapitlet 
ges en redogörelse för liknande forskning inom området, och följs sedan av arbetets problem-
formulering, syfte och forskningsfrågor, där en utförligare beskrivning av studiens ändamål och 
fokus ges. I det tredje kapitlet belyses arbetets teoretiska utgångspunkter, vilka innefattar in-
duktion, interpretativism, konstruktionism, och framför allt sociokulturellt perspektiv. Arbetets 
fjärde kapitel behandlar arbetets metod; hur de intervjuer som genomförts har strukturerats, hur 
urvalet av informanter gått till och en beskrivning av promptmaterialet som använts som ut-
gångspunkt i intervjuerna. Kapitlet avslutas med en beskrivning av arbetets bearbetning och en 
kort diskussion av arbetets tillförlitlighet. Det femte kapitlet redogör för arbetets resultat, och 
avslutas med en sammanfattning av resultatet. I arbetets sjätte och sista kapitel diskuteras re-
sultatet i relation till tidigare forskning. Sedan ges en utförligare diskussion kring arbetets 



10 
 

 
 

 
 

 

metod. Kapitlet avslutas med korta diskussioner rörande arbetets betydelse och förslag på vi-
dare forskning inom området. 
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2 Forskningsöversikt	
I detta kapitel presenteras relevant tidigare forskning inom det valda ämnesområdet, annan för 
området relevant litteratur samt studiens problemformulering, syfte och forskningsfrågor. 

2.1 Forskningsfältet 
Forskningsfältet inom föreliggande studies område handlar mycket om jämförelsen mellan 
klassisk musik och andra genrer. Nedan presenteras några olika typer av undersökningar på 
olika nivåer, varav några med pedagogisk/didaktisk inriktning. Framför allt drar sig forsknings-
fältet mot sångtekniska områden, där olika tekniker jämförs mellan klassisk musik och andra 
genrer, och även sångundervisning överlag. En del pedagogiska/didaktiska jämförelser finns 
även inom fiolundervisning. Nedan har jag dock samlat sammanfattningar av material från flera 
olika områden. 
Mycket lite forskning finns där jazz och klassiskt slagverk jämförs. Framför allt saknar forsk-
ningsfältet den pedagogiska/didaktiska jämförelsen mellan slagverkslärare med olika genrein-
riktning. 

2.1.1 Musikaliska och tekniska skillnader mellan klassiskt och jazz 
Rae Hasbrook (2005) har i sitt doktorandprojekt undersökt skillnaderna mellan jazzens typiska 
tonkaraktär mot den klassiska på saxofon. Här utgår Hasbrook från problemet att byta från ett 
munstycke som är utformat specifikt för klassisk musik, och därmed klassiskt tonformande, till 
ett munstycke anpassat för jazz. Hasbrook beskriver att problemet uppstår då många saxofon-
elever börjar med ett klassiskt munstycke och sedan går över till ett jazzmunstycke när intresset 
för genren växer fram. Här menar Hasbrook att många elever stöter på problem med att forma 
en genrekaraktäristisk ton och att de ibland till och med har svårt att få ton genom det nya 
munstycket överhuvudtaget. Hasbrook har genomfört experiment på tio testsubjekt, där de en-
skilt fick spela in tonen F# med två olika ”munstyckstoner”, och sedan byta munstycke. Med 
”munstyckstoner” menas här att ett munstycke avtaget från resten av saxofonen ger ifrån sig 
olika toner beroende på hur munnen formas under spelande. Samma formande av munnen kan 
sedan användas när munstycket sitter på saxofonen, och påverkar då tonens karaktär. Med ett 
enskilt munstycke kan toner inom en oktav spelas: C1-C2. De ”munstyckstoner” som har an-
vänts i detta experiment är Eb (som Hasbrook menar passar bäst för jazz) och A (som menas 
passa bäst för klassiskt). 
Hasbrook (2005) frågar här om munstycket har betydelse för tonkaraktären, om ”munstyck-
stonen” har betydelse för tonkaraktären, och i så fall vilken av dessa faktorer som spelar störst 
roll. Fyra olika munstycken användes, två vanliga klassiska munstycken och två vanliga för 
jazz. Hon har låtit testsubjekten ta sig tid till att bli bekväma med varje munstycke, men spelat 
in tagningar under tiden som testsubjekten värmt upp. När alla tagningar har samlats in har hon 
jämfört tonernas karaktär gjorda av testsubjekten med referenser från fem saxofonspelare, ge-
nom en spektrumanalys på dator. Hasbrook kommer fram till att både ”munstyckstoner” och 
val av munstycke spelar in på tonkaraktär, och att dessa två faktorer är sammankopplade. Hon 
menar också att rätt ”munstyckston” till rätt munstycke är viktigast. Hasbrook avslutar med 
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rekommendationer som bland annat pekar åt att lärare bör behandla korrelationen mellan olika 
munstycken och passande ”munstyckstoner” då elever utforskar nya genrer. 
Seddon och Biasutti (2009) har undersökt om kommunikationen mellan en stråkkvartett och en 
jazzsextett skiljer sig åt. Här har de jämfört resultaten från deras egen data om en stråkkvartett 
med den från en tidigare studie om en jazzsextett ur ett psykologiskt perspektiv, dels under 
repetitioner och dels under framförande. I resultatet har de ställt upp en tabell med faktorerna 
verbal–icke-verbal kommunikation och instruktioner–samarbete–kollaboration. Seddon och 
Biasutti visar att de olika typerna av kommunikation närvarar i båda fallen, och i ungefär samma 
utsträckning. Däremot skiljer sig innehållet i kommunikationen inom en klassisk ensemble och 
inom en jazzgrupp något. Verbal kommunikation användes i båda fallen framför allt för att reda 
ut tekniska detaljer eller musikalisk form, och icke-verbal kommunikation användes som metod 
för att dels ”cue:a” till nästa del, men också för att förbereda de andra musikerna för en musi-
kalisk utsvävning. Seddon och Biasutti har även funnit olika gester inom respektive genre som 
fungerar som anvisningar, till exempel som att peka på huvudet, vilket inom jazzkulturen bety-
der att den som gör gesten vill spela temat. De visar även på andra skillnader av innehåll i 
kommunikationen, till exempel att stråkkvartetten oftare behandlade huruvida specifika toner 
var korrekt angivna, medan jazzsextetten behandlade mer övergripande disposition som solo-
form och solistordning. Viktigt att påpeka är dock att Seddon och Biasutti (2009) har jämfört 
musikaliska grupper på två helt olika nivåer. Stråkkvartetten som undersökts i denna studie är 
en professionell stråkkvartett som varit verksam i 19 år då studien genomfördes. Jazzsextetten 
består dock av studenter som repeterar inför sitt första uppspel. 
Bland annat har Creech et al. (2008) jämfört klassiska musiker med jazz-, populär- och tradit-
ionellt skotska musiker i hur dessa skiljer sig åt i vad de prioriterar att utveckla. Genom svaren 
från en enkätundersökning har de undersökt både musikers och musikhögskolestudenters in-
ställning till olika förmågors betydelse, musikaliska aktiviteters relevans och beskaffade av ex-
pertis för framförande. 
Creech et al. (2008) visar i sina resultat att standarden på musikerns hantverk i sin helhet ses 
som lika viktig mellan de olika genrerna. Dock skiljer sig vilka förmågor som ses som viktigast. 
För de klassiska musikerna har förmågan att kunna improvisera rankats som lågt prioriterat 
jämfört med musiker från övriga genrer, medan notläsningsförmåga har setts som lågt priorite-
rat för musiker från de övriga genrerna jämfört med klassiska musiker. Samtidigt har även mu-
siker från övriga genrer rankat förmåga att kunna memorera musik högre än klassiska musiker. 
Resultaten visar även att klassiska musiker prioriterar att öva enskilt och mentalt högre, medan 
musiker från övriga genrer prioriterar att spela för att det är kul och att bygga upp nätverk. 
Något som endast behandlas kort i artikeln är varför de har valt att gruppera musiker från alla 
dessa andra genrer tillsammans. Diskussionen behandlar inte hur resultaten skulle kunna se 
annorlunda ut om genregrupperingen hade sett annorlunda ut. 
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2.1.2 Skillnader i undervisning mellan lärare med olika genretillhö-
righet 
LoVetri och Means Weekly (2003) har publicerats i en artikel som behandlar problematiken 
med det stora antalet klassiskt skolade sångpedagoger i relation till den växande efterfrågan på 
tekniker relaterade till kommersiell musik. Enligt denna studie formuleras kommersiell musik 
som allt som inte räknas till klassisk musik, framför allt musikal. Studien är baserad på en en-
kätundersökning som delats ut till sånglärare, mest i USA, där frågorna har behandlat lärarnas 
bekantskap med kommersiell musik, eller contemporary commercial music (CCM, även inklu-
derat jazz), och eventuella konflikter mellan undervisningen av klassiskt och CCM. Under stu-
diens genomförande kunde LoVetri och Means Weekly inte hitta en enda sånglärarutbildning 
på högskolenivå som hade examinerat sånglärarstudenter med kommersiell musik som sin hu-
vudsakliga genreinriktning i utbildningen.. 
Resultatet av LoVetri och Means Weeklys (2003) studie visar att flera sånglärare lär ut efter 
egna erfarenheter, efter kunskap från privata workshops, eller dylikt, och inriktar sig framför 
allt på musikal. Många sånglärare efterfrågar mer teknisk kunskap på högre nivå, och andra 
sånglärare ser ner på många av de tekniker som är vanliga inom flera av de genrer som hör till 
CCM. Studiens resultat visar också att det råder tvetydighet i hur flera begrepp definieras, fram-
för allt begrepp för speciella tekniker. Detta inkluderar begrepp som belting, chest och mix. 
Trots att några av begreppen har funnits sedan 1920-talet pekar LoVetri och Means Weekly på 
att ingen klar konsensus mellan sånglärare finns om hur dessa begrepp definieras, eller ens vad 
de innebär. En relativt liten del av lärarna använder sig av begreppen i sin undervisning över-
huvudtaget, och de flesta av de som gör det lär endast ut begreppen deskriptivt. Detta kan sättas 
i relation till den klassiska undervisningen, där nästan alla tekniker och begrepp lärs ut genom 
exempel eller demonstration, menar LoVetri och Means Weekly. 
Andersson och Tanggaard (2006) har undersökt hur sånglärare med olika genreinriktningar lär 
ut sceniskt uttryck. De menar att sceniskt uttryck saknas i stor grad inom sångundervisning, och 
de jämför därför svaren från fem kvalitativa intervjuer med sånglärare inom genrerna teater, 
visa, musikal, afro (jazz, med mera) och opera. Här har de enbart intervjuat lärare på högskola 
och folkhögskola, och samtliga lärare inom högskola är lärare på Högskolan för scen och musik 
i Göteborg. Dessutom är alla lärare utom en utbildade inom klassisk sång på högskolenivå. 
Resultatet av Andersson och Tanggaards (2006) undersökning visar att lärarna de har intervjuat 
ser sceniskt uttryck som ett viktigt element i sångundervisningen, och att sångundervisning 
saknar detta moment överlag. Intressant är dock att deras svar på vad som är viktigast mellan 
teknik och sceniskt uttryck skiljer sig åt. Läraren som undervisar inom opera anser att teknik är 
viktigast, medan de lärare som undervisar inom afro och visa menar att sceniskt uttryck bör 
prioriteras högre. Lärarna inom musikal och teater ansåg att en balans mellan de två var att 
föredra. 
Björlin (2010) har skrivit ett examensarbete där hon undersöker undervisningen hos fiollärare 
med förankring i folkmusiken. Björlin har undersökt utbildade fiollärare med folkmusikinrikt-
ning. Björlin är själv förankrad i den klassiska genren, och har därför som syfte att ta reda på 
hur fiollärare förankrade i folkmusik arbetar med sina elever, och vilka områden dessa lärare 
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lägger vikt vid. Detta använder hon sedan som en jämförelse med sina egna erfarenheter av 
fiolundervisning med klassisk inriktning. 
Genom kvalitativa intervjuer har Björlin (2010) jämfört svaren från fem fiollärare med förank-
ring i folkmusik, och kommit fram till att respondenternas undervisning i relation till klassisk 
undervisning ser ganska likartad ut. Dock pekar Björlin på att dessa lärares undervisning foku-
serar mycket på gehörsbaserad undervisning, och att elevernas spelglädje står i fokus. Vidare 
håller Björlin en diskussion om folkmusikens status jämfört med den klassiska musiken i mu-
sik- och kulturskolor. Här menar hon att folkmusiklärare ofta adopterar vissa moment från den 
klassiska undervisningen för att höja sin egen undervisnings status. 

2.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor 
Under 1970-talet introducerades ett flertal nya genrer i den svenska musiklärarutbildningen ut-
över den sedan tidigare klassiska musiken (Olsson, 1993). I samband med detta ifrågasattes hur 
olika musikaliska element värdesattes inom musiklärarutbildningen, och mer utrymme gavs till 
bland annat gehörsspel. I föreliggande studie delar jag in musiklärarutbildningen i två perspek-
tiv, ”den nya skolan”, med de nyintroducerade genrerna, och ”den gamla skolan”, i princip 
klassisk musik. Tidigare forskning från bland andra Andersson och Tanggaard (2006), LoVetri 
och Means Weekly (2003), och Björlin (2010) visar att diverse musikaliska element värderas 
olika mellan ”den nya skolan” och ”den gamla skolan”, inte bara inom den svenska musikun-
dervisningen, utan runt om i världen.  
Samtidigt bedrivs musik- och kulturskolan utan slika styrdokument som anbefaller grund- och 
gymnasieskolan (Sandh, 2006). Eftersom musik- och kulturskolan är en frivillig skolform ses 
inte sådana dokument vara lika betydande, och resultatet blir att lärare måste utgå ifrån sig 
själva för att ta reda på vad som är viktigt för en elev att kunna, om inte kommunen som musik- 
eller kulturskolan bedrivs inom har tillhandahållt en egen läroplan eller liknande dokument.  
Att olika element prioriteras i olika genrer, i kombination med att musik- och kulturskolan inte 
bedrivs utifrån läroplaner eller dylikt ser till ytan ut att kunna leda till en olikvärdig utbildning 
inom musik- och kulturskolan, eftersom lärares olika genreinriktningar skulle kunna leda till 
olika prioriteringar av musikaliska element i undervisningen. Föreliggande studie undersöker 
därför om så är fallet, här med fokus på slagverksundervisning. I föreliggande studie får även 
jazz representera ”den nya skolan”, eftersom min egen utbildning är inriktad på jazz. 
Syftet med föreliggande arbete är att ta reda på om, och i så fall hur, slagverkslärare anser att 
deras pedagogiska val är influerade av deras genreinriktning. Arbetet har också ett sekundärt 
syfte att ta reda på om dessa lärare anser att andra faktorer påverkar deras pedagogiska val, och 
att i så fall identifiera dessa faktorer.  
Studiens forskningsfrågor är: 
1. Vilka genrerelaterade faktorer anser utbildade slagverkslärare påverkar deras pedagogiska 
val i deras arbete med elever på musik- och kulturskola? 

2. Vilka andra faktorer, om några, finns som dessa lärare anser påverkar deras pedagogiska val? 
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Min förhoppning är att föreliggande studie ger en ökad insyn i hur vår egen bakgrund som 
musiklärare påverkar vår undervisning, men även hur ramfaktorer i elevers liv kan krocka med 
lärarens prioriteringar. Vidare hoppas jag på en diskussion kring en standardiserad läroplan, 
eller dylikt, inom den svenska musik- och kulturskolan.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Först presenteras de vetenskaps- 
och kunskapsteoretiska perspektiven, och sedan presenteras studiens huvudsakliga teoretiska 
utgångspunkt, det sociokulturella perspektivet.  

3.1 Vetenskaps- och kunskapsteoretiska perspektiv 
Nedan presenteras de vetenskap- och kunskapsteoretiska perspektiv som föreliggande studie 
utgår ifrån. Först klargörs induktion som förhållningssätt. Sedan beskrivs interpretativism, och 
sist även konstruktionism. 

3.1.1 Induktion 
I denna studie används ett induktivt förhållningssätt. En induktiv teori innebär att en teori är 
baserad på den data som samlats in under en studie. Thurén (1999) beskriver induktion som 
allmänna slutsatser baserad på empiriska fakta. Till skillnad från deduktiv teori, vilket innebär 
att en teori byggs upp först och sedan bevisas eller motbevisas av studien, är den induktiva 
teorin uppbyggd i efterhand (Bryman, 2015). Patel och Davidsson (1991) skriver att ”man har 
redan privata ’teorier’ inom sig som filtrerar informationen när man gör observationen” (s. 24), 
vilket beskriver den största kritiken mot deduktion. Dock påpekar Bryman (2015) att ett induk-
tivt angreppssätt innehåller deduktiva element, och pekar på att den teori som framkommer 
under en studie ofta ses behöva mer data för att underbyggas. Dessutom måste det finnas ett 
deduktivt element från början, eftersom forskaren någon gång har bestämt sig för att fokusera 
på ett specifikt område, och inte valt ett forskningsområde helt syfteslöst. 
Bryman (2015) menar att ett induktivt angreppssätt till en studie är ett ovanligare alternativ än 
ett deduktivt, även inom samhällsvetenskap. Kvale och Brinkmann (2014) menar dock att kva-
litativa intervjuer ofta förknippas med induktion, vilket kan sättas i relation till en kvalitativ 
studies validitet, som kan äventyras av forskarens fördomar. Kvale och Brinkmann menar där-
för att kvalitativa forskare ofta analyserar data induktivt för att därefter formulera teorier eller 
begrepp. 
Kritiken mot induktion som forskningsmetod belyser framför allt dess tveksamma validitet. 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att de första 99 undersökningarna av ett forskningsområde 
kan överensstämma med varandra, medan den hundrade kan ändra teorin helt och hållet. Thurén 
(1999) menar att det sunda förnuftet ofta leder oss till att bygga induktiva teorier som till slut 
ses som absoluta sanningar. ”Vi uppför oss alla som den induktivistiska grisen” (s. 21), menar 
Thurén, och pekar åt samma håll som Kvale och Brinkmann (2014), att en induktiv teori aldrig 
kan ses som hundraprocentigt säker. 
Föreliggande studie använder en induktiv ingång, delvis eftersom tidigare forskning inte är till-
räcklig för att lägga grund till en deduktiv teori. Forskningsfrågorna i föreliggande studie ämnar 
även att utforska intervjupersonernas subjektiva uppfattningar om de själva, deras bakgrunder 
och deras upplevelser av deras undervisning. Någon teori kan alltså inte deduceras innan 
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intervjupersonernas svar har analyserats. Det enda deduktiva element som på förhand kan im-
plementeras är intervjuernas samtalsområden. 

3.1.2 Interpretativism 
Interpretativism är ett förhållningssätt till kunskap som motsätter sig den positivistiska3 synen 
på kunskap, dvs. att endast det som kan bekräftas med sinnen är godtagbart att kalla kunskap 
(Bryman, 2015). Interpretativismens syn är enligt Bryman bland annat att människan inte fun-
gerar på samma sätt som naturvetenskapens studieobjekt, och kräver därför ett annat sätt att se 
på forskningsprocessen Tanken med forskning överlag är att förstå hur kausala händelseförlopp 
går till, och Weber (refererad i Bryman, 2015) menar att det inom sociologin krävs att då också 
tolka människan som socialt handlande varelse. Även Thurén (1999) kritiserar positivismens 
synsätt, och menar att världen inte enbart består av fysiska objekt, utan även av våra mentala 
uppfattningar av omvärlden. Därför, resonerar Thurén, kan vi inte mäta enbart fysiska egen-
skaper. 
Interpretativismens validitet ställs dock på spel på grund av detta, vilket är den största kritiken 
som riktas mot detta synsätt. Hur kan en tolkning kontrolleras? ”Svaret är att det kan man inte” 
svarar Thurén (1999, s. 47). Därför kan heller inte en samhällsvetenskaplig studie enligt inter-
pretativismen återskapas på samma sätt som en naturvetenskaplig studie. 
Syftet med föreliggande studie är dock inte att bevisa ett konstant fenomen, utan att undersöka 
ett fenomen som infinner sig i nuläget. Med andra ord är syftet här inte att konstatera ett statiskt 
fenomen, utan snarare uppmärksamma, eller kanske till och med förändra ett dynamiskt för-
hållningssätt. Huruvida fenomenet som undersöks i föreliggande studie går att återskapa i fram-
tiden eller inte är därför orelevant. Föreliggande studie undersöker dessutom ett fenomen som 
utgår från intervjupersonernas subjektiva uppfattningar och upplevelser, vilket gör att observat-
ioner från föreliggande studie inte går att formulera till en lag som kan appliceras på andra 
personer i liknande situationer. 

3.1.3 Konstruktionism 
Konstruktionism kan förklaras som tankesättet att en kultur eller organisation inte har fasta 
förutsatta regler, utan är något som skapas av samtliga individer inom den, och genom de inter-
aktioner som sker mellan dem (Bryman, 2015). Till skillnad från objektivismen 4flyttas alltså 

 

 
3 Positivistisk kunskap innebär enligt Bryman (2015) observationer eller teorier som går att 
formulera till lagar, och således går att återskapa. Ett positivistiskt synsätt är enligt Bryman 
även objektiv och värderingsfri.  
4 Objektivism definieras av Bryman (2015) som en ontoligisk ståndpunkt där individer inom en 
kultur eller organisation styrs av kulturen eller organisationen som objekt. Det är alltså kulturen 
eller organisationen som reglerar individernas beteende, och ur en objektivistisk ståndpunkt 
studeras därför organisationen eller kulturen som en enhet. 
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fokus från kultursfären som helhet till individerna inom den. Detta betyder, menar Bryman, att 
begrepp blir svårdefinierbara och flyktiga, eftersom de kan variera i betydelse från kultur till 
kultur, men även över tid. Detta beror på att begrepp och kategorier är sociala konstruktioner 
inom konstruktionismen. Med andra ord är kultursfären inte mer än människorna i den, och för 
att förstå en kultursfär måste man alltså förstå människorna som utgör den. Begrepp och kate-
gorier blir således en samförståelse mellan individerna, och varierar i betydelse mellan olika 
kultursfärer eftersom människor i all enkelhet är olika. 
Föreliggande studie ämnar delvis att belysa de skillnader som uppstår inom organisationen 
svensk musik- och kulturskola beroende på kulturerna ”den nya skolan” – jazz, och ”den gamla 
skolan” – klassisk musik. Förvisso kan de olika kulturerna ses som två olika objekt, men i och 
med att föreliggande studie har ett induktivt förhållningssätt (kulturerna antas inte på förhand 
vara en faktor som inverkar på skillnader inom organisationen) så har fokus lagts på att under-
söka intervjupersonernas upplevelser och tolkningar på individnivå. Detta för att inte utesluta 
övriga faktorer som kan ligga till grund för de skillnader som undersöks i föreliggande studie. 

3.2 Studiens teoretiska perspektiv – ett sociokulturellt 
perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet, som är det teoretiska perspektiv föreliggande arbete utgår 
ifrån, är en psykologisk syn på lärande och utveckling där biologisk utveckling och kulturell 
miljö ses samspela med varandra (Bodrova, 1996; Säljö, 2014; Vygotskij, 2001). På så sätt kan 
både människans ”insida” och ”utsida” påverka varandra i deras utveckling. Med andra ord 
avgör alltså inte bara biologisk utveckling vad en människa kan lära sig, utan lärdomar påverkar 
även den biologiska utvecklingen. Dessa två sidor av utveckling och lärande menas påverka de 
högre kognitiva funktionerna, det vill säga att abstrahera, planera, skapa komplexa lösningar 
till problem, med mera (Bodrova, 1996; Säljö, 2010; Partanen, 2007), vilket är det som anses 
vara människans säregna egenskap från andra djur (se även Säljö, 2013). Detta innebär alltså 
att den kulturella miljön är en stor faktor i hur människor tänker, och olika kulturella miljöer 
leder till olika sätt att tänka. 
Nedan presenteras först en bakgrund om Vygotskij, som anses vara fadern till det sociokultu-
rella perspektivet. Sedan presenteras de delar av det sociokulturella perspektivet som är bundet 
till föreliggande arbete, vilka är den primära och sekundära socialisationen, verktyg och medi-
ering, språk samt den närmaste utvecklingszonen. 

3.2.1 Vygotskij 
Lev Vygotskij anses vara fadern till det sociokulturella perspektivet (Bodrova, 1996; Vygotskij, 
2001), som även ibland kan kallas för kulturpsykologi (eller kulturhistorisk psykologi, med 
mera.) (Bodrova, 1996; Dysthe, 2003; Partanen, 2007; Säljö, 2014; Vygotskij, 2001). Vygotskij 
var en rysk jude, och hade därför små möjligheter till att kunna studera på universitetsnivå 
(Bodrova, 1996; Dysthe, 2003; Vygotskij, 2001). Trots detta fick han möjlighet att studera 
bland annat konst, filosofi och historia i Moskva. Det kanske kändaste verket som Vygotskij 
hann färdigställa heter Tänkande och språk (Dysthe, 2003; Partanen, 2007; Vygotskij, 2001), 
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vilket färdigställdes samma år som Vygotskijs död, endast 38 år gammal. Det sista kapitlet i 
boken ska ha skrivits på hans dödsbädd då han var svårt sjuk i tuberkulos. På grund av de 
rådande politiska förhållandena i Ryssland förbjöds Vygotskijs verk, och det var först flera år 
senare som hans verk kunde översättas (ibid.).  
Vygotskij riktar i sina verk kritik mot bland andra Piaget, och menar att den biologiska mogna-
den inte kan vara den enda faktorn som avgör vad en människa är mogen att lära sig (Vygotskij, 
2001). Även den då mycket populära reflexologin fick kritik av Vygotskij, som menade att 
denna teori inte kunde förklara uppkomsten av högre kognitiva funktioner, vilka är säregna hos 
människan (Bodrova, 1996; Säljö, 2010). Istället föreslog Vygotskij att biologisk utveckling 
och kulturell miljö som sammanvävd enhet kunde vara en mer omfattande förklaring till ut-
vecklingen av människans framstående egenskaper (Vygotskij, 2001). Det sociokulturella per-
spektivet blev inte en fullpräglad teori under Vygotskijs levnad, men flera av hans kollegor, 
bland andra Leontiev och Luria, vidareutvecklade hans tankar till stommen av vad det är idag 
(Bodrova, 1996; Dysthe, 2003).  

3.2.2 Den primära och sekundära socialisationen 
Enligt det sociokulturella perspektivet ingår varje människa idag i minst två olika socialisat-
ioner. Den primära socialisationen, det vill säga barnhemmet eller liknande kulturer, och den 
sekundära, som i stort sett är skolan, eller andra institutionella miljöer för lärande (Persson & 
Sträng, 2003; Säljö, 2013). I den primära socialisationen lär sig människan i första hand språket 
eller språken, att hantera känslor och att agera på ett socialt accepterat sätt som samhällsmed-
borgare. Till den primära socialisationen hör hemmet, vänskapskretsar och släktingar, med 
mera. (ibid.).  
Den sekundära socialisationen består i princip av skolan, vilken är en relativt ny typ av social 
miljö. Även om skolan har funnits på olika sätt sedan runt 5000 år tillbaka, så har inte skolan 
varit tillgänglig för allmänheten i Sverige längre än knappt 200 år (Säljö, 2013). Skolan som 
social miljö har dock tagit allt större plats i människans liv, och allt mer tid spenderas inom 
denna instans. Den sekundära socialisationen har i huvudsak hand om lärande och informat-
ionsförmedlande. Det är också utifrån denna socialisation föreliggande arbete har sitt perspek-
tiv, eftersom även musik- och kulturskolan ingår här.  
Historiskt sett är den sekundära socialisationen ny, och de två socialisationerna har tidigare 
varit densamma (Persson & Sträng, 2003; Säljö, 2013). Att lära sig kunskaper som rör arbete 
har för det mesta skötts av familjen, mycket eftersom detta arbete har handlat om att sköta om 
familjens gård. I vissa fall kunde kunskaper inom speciella yrkeskategorier fås hos mästare eller 
mentorer, som till exempel hos skräddare eller inom kyrkan. Här kan dessa skolor ses som 
sekundära socialisationer, men dessa var undantag, tillgängliga för ett fåtal personer. I dagens 
läge har utvecklingen dock gjort att den mycket fördjupade kunskapen som krävs för i princip 
varje yrke kräver skolning, ofta på hög nivå. Därför räcker sällan den kunskap som finns att 
inhämta från den primära socialisationen till, och den sekundära socialisationen har därför idag 
en större betydelse för samhället och dess invånare (ibid.). 
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Att lära sig agera som en fungerande samhällsmedborgare, hantera känslor et cetera, är inte 
frånvarande i skolan. En stor del av skolans uppgift är att fostra elever till just samhällsmed-
borgare. På samma sätt är inte hemmet frånkopplat lärande. Lärande sker konstant och konti-
nuerligt. De olika socialisationernas uppgift har dock olika huvudfokus, och detta visar sig inte 
minst i vilka beteendemönster och vilket språkbruk som används inom de olika socialisation-
erna (Persson & Sträng, 2003). Skolan är en institution, och har således en sådan kulturell miljö, 
bland annat i och med att en institutionell miljö inte har samma känslomässiga band mellan 
lärare och elev. Även olika sekundära socialisationer har skilda kulturella miljöer på mer för-
djupad nivå. Hur en ingenjör talar om och inom sitt yrke skiljer sig från exempelvis läkare 
(Persson & Sträng, 2003). Säljö (2013) uttrycker det som: ”Vad dessa institutioner och institut-
ionella arrangemang gör, är att de, litet dramatiskt uttryckt, infiltrerar, till och med ockuperar 
individen och hennes medvetande genom sina rutiner, språkliga kategorier och aktiviteter” (s. 
47-48). Detta är en viktig poäng för föreliggande arbete, eftersom jag här skiljer på klassisk 
musik och jazz som sekundära socialisationer/kulturella miljöer.  

3.2.3 Verktyg och mediering 
En av människans intellektuella övertag från de andra djuren är användandet av verktyg. Män-
niskan har förmågan att kunna utöka sin kapacitet, både kognitivt och fysiskt, med hjälp av 
verktyg (Bodrova, 1996; Dysthe, 2003; Partanen, 2007; Säljö, 2013; Säljö, 2014). Ett modernt 
exempel kan vara miniräknaren, som ger människan ökad matematisk precision, och ett annat 
kan vara pennan och pappret, vilka tillsammans möjliggör en mycket större minneskapacitet. 
Användandet av verktyg kallas mediering, eller rättare sagt, verktygen medierar verkligheten 
till människan som använder det (ibid.). 
Ett verktyg blir ett verktyg genom användning. Ett par pinnar är bara ett par pinnar till dess att 
någon plockar upp dem för att kunna utföra en uppgift med dem. Här slutar pinnarna vara pin-
nar, och kan bli bestick hos någon, eller trumstockar hos någon annan. Vad ett verktyg medierar 
är alltså upp till användaren, och dessa verktyg kan så småningom finjusteras för att passa sitt 
syfte. Säljö (2014) menar på så sätt att verktyg växer fram ur kulturer, men även att verktygen 
i sig påverkar hur individer tänker. Säljö menar att vi som människor lär oss genom verktygen, 
och vi kan därför inte bortse från deras inverkan på vår utveckling (se även Säljö, 2010).  
I föreliggande arbete undersöks jazz och klassiskt som två olika kulturer. Vilka verktyg och hur 
dessa verktyg används i undervisningen hos slagverkslärare med bakgrund i dessa genrer un-
dersöks samt om och hur detta i så fall skiljer sig åt. Kort sagt ställs en (underliggande) fråga 
om skillnader mellan jazz och klassiskt som kulturer kan ses vad gäller användandet av verktyg 
inom slagverksundervisning.  

3.2.4 Språk 
Det viktigaste verktyget enligt Vygotskij är språket (Vygotskij, 2001; Säljö, 2010; Säljö, 2013). 
Språket används ofta för att brukliggöra andra verktyg, och för att föra vidare deras egenskaper 
genom generationer (Bodrova, 1996; Dysthe, 2003; Persson & Sträng, 2003; Säljö, 2013; Säljö, 
2014). En kompass är till exempel obegriplig utan väderstreck som begrepp, för att inte tala om 
ovan nämnda penna och papper. Att förklara hur dessa verktyg är ämnade att användas blir 
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därför helt omöjligt utan språk (Säljö, 2010). Kraften i språket som verktyg är att vi med detta 
kan ”låna andras kunskap” (Säljö, 2014, s. 34), utan att själva från början ha erövrat den. 
En problematik i språk finns dock, som är relaterad till begreppsligt tänkande. Ett språk utan 
begrepp blir betydelselöst, men samtidigt kan inte begrepp få innebörd utan någon form av 
generalisering (Partanen, 2007; Säljö, 2013; Vygotskij, 2001). Färgen blå är till exempel inte 
bara en mycket specifik frekvens i det elektromagnetiska spektret, utan ett helt omfång. Vi kan 
inte lära oss vad blått innebär utan att koppla samman det med olika blåa nyanser i olika sam-
manhang, och jämföra med andra färger. Vad vi jämför med när vi lär oss är individuellt, och 
därför är begreppens innebörd till viss del olika från person till person, och således också från 
kultur till kultur (Berlin & Kay, 1969). I boken Basic Color Terms (ibid.) har orden för olika 
färger jämförts mellan olika språk, och resultaten visar bland annat att mängden ord för olika 
färger är olika i olika språk. Även Persson och Sträng (2003) pekar på hur kulturella samman-
hang påverkar vad och hur vi lär oss: ”[A]tt lära sig ett språk innebär att lära sig tänka inom 
ramen för en viss kultur och en viss samhällelig gemenskap” (s. 40).  
I föreliggande arbete undersöks framför allt värderingen i olika begrepp som rör slagverksun-
dervisning. Vilken vikt lärarna lägger i olika musikaliska kunskapselement, såsom notläsning, 
gehör, teknik, med mera, undersöks för att se om detta kan kopplas till slagverkslärarnas olika 
genrebakgrunder.  

3.2.5 Den närmaste utvecklingszonen 
Vygotskij menade att människans utveckling inte enbart kan föreställas med utgångspunkt från 
nuvarande kunskaper (Dysthe, 2003; Partanen, 2007; Vygotskij, 2001). Istället menade han att 
den potentiella utvecklingen ligger i en zon mellan vad en människa klarar av på egen hand och 
vad denne klarar av med stöd av någon annan (Bodrova, 1996; Dysthe, 2003; Partanen, 2007; 
Persson & Sträng, 2003; Vygotskij, 2001). Denna zon kallar Vygotskij den närmaste utveckl-
ingszonen, eller den proximala utvecklingszonen. 
Vygotskij menade att en elev i skolan inte kommer att förvärva ny kunskap om inte lärandet 
ligger inom denna zon. Om lärandet ligger på en nivå som en elev redan kan på egen hand 
kommer ingen utveckling att ske, menade Vygotskij, men det samma gäller även kunskaper 
över elevens förmåga att klara av med hjälp:  

[I] båda fallen kommer undervisningen att ske utanför den närmaste utvecklingszo-
nen – i det ena fallet nedanför den, och i det andra fallet ovanför den. Att lära barnet 
något som det inte är i stånd att lära sig är lika fruktlöst som att lära det något som 
det redan kan göra på egen hand. (Vygotskij, 2001, s. 338)  

I citatet påtalas att det är upp till läraren att avgöra om en elev ligger i den närmaste utveckl-
ingszonen, och således om eleven klarar av att lära sig det som läraren ämnar lära ut. Detta gör 
att elever måste ses som individer, eftersom olika elever kan ligga i olika faser. Det betyder 
också att läraren måste ta ställning till vad varje enskild elev bör lära sig vid vilket tillfälle för 
att eleven ska kunna följa den avsedda utvecklingen, vare sig det handlar om en läroplan eller 
en informell utvecklingsplan. För föreliggande arbete blir denna aspekt särskilt intressant, ef-
tersom elevers kunskapsutveckling inom musik- och kulturskola vanligtvis inte har några 
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formella krav. På så sätt blir kulturskollärarnas handlingsutrymme friare, och de kan själva be-
döma vad de anser att en elev bör kunna vid vilken fas i utvecklingen. Eftersom musikunder-
visning består av flertalet kunskapselement kan därför flera olika vägar tas i utvecklingen. I 
föreliggande arbete undersöks därför om skillnader som berör slagverkslärares uppfattning om 
en elevs nivå inom vissa av dessa kunskapselement kan kopplas till lärarnas genrebakgrund.   
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4 Metod 
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och val av metod. Här redo-
görs också för urval av informanter, studiens genomförande, etiska överväganden samt dess 
trovärdighet och giltighet. 

4.1 Metodologiska utgångspunkter 
Tanken bakom föreliggande studie är att slagverkslärare ska kunna berätta hur deras syn på 
undervisning ser ut, och vad de anser är de viktigaste elementen att kunna som slagverkare. 
Därför har valet gjorts att använda kvalitativa intervjuer som metod för empiriinsamling, och 
föreliggande studie är således en kvalitativ studie. Här har en avvägning gjorts mellan att låta 
slagverkslärarna ge ett så utförligt svar som möjligt samtidigt som intervjuernas samtalsämnen 
måste hållas kring så likartade spörsmål som möjligt för att kunna jämföra samma ämne. Före-
liggande studie har därför genomförts med semi-strukturerade intervjuer. Johansson och Sved-
ner (2006) skriver att ”syftet med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så 
uttömmande svar som möjligt” (s. 43). Dock kan inte intervjuerna låtas sväva iväg i vilken 
riktning som helst, eftersom lärarnas svar måste kunna jämföras för att finna eventuella skill-
nader. Här har alltså semi-strukturerade intervjuer ansetts balansera faktorerna struktur och 
standardisering (se nedan) på bästa sätt. 
Nedan redogörs först begreppen struktur och standardisering, och sedan semi-strukturerade in-
tervjuer, vilket är den typ av intervju som använts i föreliggande studie. Sist beskrivs metoden 
prompts, som även detta har använts i föreliggande studie. 

4.1.1 Struktur och standardisering 
Begreppet struktur förklaras som vilka svar den intervjuade kan ge. I en enkätform ges infor-
manterna fasta svarsalternativ, vilket har fördelen att statistik enkelt kan ställas upp eftersom 
det enkelt går att jämföra informanternas svar. Dock blir konsekvensen att frågeformuleringar 
enbart kan mynna ut i ett begränsat antal svar. Detta i sin tur leder till att data från denna metod 
ger en mycket svartvit bild av studieområdet, och de verkliga nyanserna går förlorade (Bjørndal, 
2005; Bryman, 2015). Bryman anser även att enkäter bör ha slutna frågor eftersom de är enklare 
att svara på, vilket ytterligare stramar åt nyanserna. Davidson och Patel (1991) menar att in-
formation kan gå förlorad genom denna åtstramade struktur, och skriver att ”enkäter ger ju inga 
möjligheter till kompletteringar, vilket intervjuerna gör” (s 65). 
På andra sidan av spektret ligger ostrukturerade intervjuer, eller ibland kallat vardagliga samtal. 
Här är, som begreppet antyder, strukturen frånvarande helt, vilket betyder att samtalen kan 
sväva iväg åt vilket håll som helst. Detta kan vara till en fördel, som Johansson och Svedner 
(2006) påpekat ovan, eftersom tanken med kvalitativa intervjuer är att låta den intervjuade ge 
ett så fylligt och rikt svar som möjligt. Till skillnad från enkäter ger alltså ostrukturerade inter-
vjuer en mycket mer nyanserad bild av studieområdet (Kvale & Brinkmann, 2014; Patel & 
Davidsson, 1991). Dock förloras det som enkäter vinner, det vill säga jämförbarheten. Eftersom 
det utan struktur i intervjuerna blir omöjligt att förutse vad intervjuerna kommer att handla om 
blir jämförelser mellan sådana intervjuer mycket abstrakta, vilket är en större kritik mot 
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ostrukturerade intervjuer. Både validiteten och reliabiliteten i att jämföra samtal som kan handla 
om helt olika saker blir bristande (Patel & Davidsson, 2011; Bryman, 2015).  
Standardisering är ett begrepp som i sin enkelhet kan förklaras som i vilken följd frågorna ställs, 
och hur de ställs (Davidsson & Patel, 1991). Johansson och Svedner (2006) uttrycker det ”som 
man frågar får man svar” (s 40), vilket påverkar huruvida svar från olika informanter går att 
jämföra. I fallet av en enkätundersökning blir standardiseringen den högsta möjliga, eftersom 
samtliga informanter får en i princip exakt kopia av formuläret. Således ställs alla frågor på 
samma sätt och i samma ordning för alla. Som ovan nämnts finns inte möjligheter för komplet-
teringar på det sätt som en intervju kan ge (Davidsson & Patel, 1991), och Bell (1995) skriver 
att ”det kan hända att det inte är de viktiga frågorna som ställs” (s 92).  
I föreliggande studie har en semi-strukturerad intervjuform använts, vilket innebär ett läge mel-
lan de två ytterligheterna ostrukturerad intervju och enkät. Intervjuerna i föreliggande studie 
har syftat till att både kunna jämföra de svar som intervjuerna har gett, men samtidigt kunna 
lämna utrymme till att låta intervjupersonerna utveckla sina svar, och formulera tankar som de 
dyker upp.  

4.1.2 Semi-strukturerade intervjuer 
Var en forskare väljer att lägga sig i detta spektrum beror mycket på vad som forskas i, och 
därför hur det forskas. Eftersom föreliggande studie jämför svar mellan olika lärare måste nå-
gon form av standardisering finnas. Däremot kan inte standardiseringen vara helt fast, eftersom 
svaren behöver forma intervjuns vidare utveckling i stunden. Med andra ord kan de intervjuades 
svar leda till följdfrågor som inte alltid kan förutses innan intervjun har börjat. Mycket av detta 
leder till att strukturen i intervjuerna varierar, eftersom svaren som kommer från de intervjuade 
förväntas vara uttömmande (Johansson & Svedner, 2006). Eftersom lärarnas upplevelser av 
deras undervisning står i fokus, och studiens ändamål är att jämföra dessa upplevelser, räcker 
inte enkla ja-eller-nej-frågor till. De frågor som ställs måste öppna upp för utförliga svar för att 
en tillräckligt nyanserad bild av lärarnas resonemang ska kunna återges i studien. Kvale och 
Brinkmann (2014) och Bell (1995) benämner detta som fokuserad intervju medan Bjørndal 
(2005) benämner detta som samtal med hjälp av en intervjuguide. I föreliggande studie be-
nämns dock denna intervjutyp som semi-strukturerade intervjuer. 
Balansen mellan att hålla en liknande struktur och standardisering över intervjuerna har till 
föreliggande studies ändamål setts ligga i semi-strukturerade intervjuer. Som ovan beskrivits 
av Bjørndal (2005) innefattar intervjuerna en guide som i viss mån låter intervjuerna hålla 
samma standardisering, det vill säga att samma frågor ställs i samma ordning. I semi-strukture-
rade intervjuer är dock inte guiden fast på samma sätt som i en enkät. Om intervjun anbefaller 
följdfrågor eller att frågornas ordning ändras kan guiden frångås då det påbjuder intervjuperso-
nerna att lämna mer utförliga svar. Johansson och Svedner (2006) belyser vikten av att låta den 
intervjuades tankebanor fortlöpa, vilket kan underlättas av att ställa följdfrågor, eller att ändra 
frågornas ordning om intervjun naturligt leder till ett relaterat ämne. Semi-struturerade inter-
vjuer kan på så sätt ge utrymme till att de viktiga frågorna ställs (Bell, 1995). 
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Eftersom föreliggande studie håller ett induktivt förhållningssätt hjälper även semi-strukture-
rade intervjuer att forma studiens frågeställning, i och med att det ger utrymme till att komplet-
tera frågorna med intervjupersonernas vidare utvecklingar och eventuella nya insikter kring 
studiens ändamål. Risken som kan förekomma i dessa fall är att nya insikter som uppkommer 
under senare intervjuer inte kan jämföras med data från de tidigare intervjuerna, vilket försvagar 
intervjuernas standardisering. Att hålla en hög standardisering då jämförelser mellan intervjuer 
tillämpas påtalas av Patel och Davidsson (1991). 

4.1.3 Prompts 
En prompt i kvalitativa forskningsintervjuer innebär att använda ett objekt eller ett annat me-
dium än frågor för att hjälpa intervjun att komma igång (Kvale, 1997; Sæther, 2003). Ordet kan 
som verb översättas till att framkalla eller driva på, vilket är syftet med objektet eller mediet 
som används. Kvale (1997) visar på att objekt kan användas som ett sätt att indirekt validera 
informationen som kommer från en intervjuad person. Han hänvisar till en scen ur Shakespeares 
Hamlet, där Hamlet intervjuar Polonius. Hamlet använder här ett moln som prompt för att un-
dersöka huruvida Polonius svarar ärligt på Hamlets frågor, och upptäcker att Polonius svarar 
vad han tror att Hamlet vill höra.  
Sæther (2003) har istället använt prompts i form av musikinstrument och dans, vilka fungerar 
som fokusobjekt i hennes intervjuer. Här har Sæther utgått från konstformerna i sina intervjuer, 
och de intervjuade har sedan fått berätta om sina intryck. På liknande sätt har även Houmann 
(2015) använt diverse objekt som prompts under sina intervjuer. Hon menar att fysiska objekt 
ger ett större spann av intryck att kunna reflektera kring än enbart text. Objekten är det centrala 
ämnesområdet i intervjun, och eftersom samma objekt används i alla intervjuer kan intervjuerna 
sägas få en högre grad av standardisering, då utgångspunkten i varje intervju blir densamma. 
På så sätt ökar även studiens validitet eftersom intervjuerna sinsemellan hålls inom en så lik-
nande kontext som möjligt.  I föreliggande studie har en videoinspelning av en elev använts 
som prompt, vilken förklaras utförligare nedan.  

4.1.4 Kodning och meningskoncentrering 
Kodning och meningskoncentrering är en metoder för intervjuanalyser. Kodning beskrivs av 
Kvale och Brinkmann (2014) som ett sätt att kategorisera relevanta avsnitt av informanternas 
uttalanden under intervjuerna. Delar av intervjuerna kan alltså ges ettiketter, eller taggar, dels 
för att kunna ge en mer överskådlig överblick av textmaterialet, men även för att enklare kunna 
söka och identifiera uttalanden vid ett senare skede. På så sätt menar Kvale och Brinkmann att 
kodning leder till att textmaterialet från intervjuerna kategoriseras och reduceras till enkla ta-
beller och figurer. Detta menar Kvale och Brinkmann har lett till kritik från flera forskare, som 
bland annat pekar på att denna typ av kategorisering ”förstärker en representationalistisk episte-
mologi som reducerar polyfona innebörder till det som bara kan fångas av en enskild kategori” 
(s. 243).  
Ett liknande sätt att reducera textmaterialet för att ge ett mer överskådligt material benämner 
Kvale och Brinkmann (2014) som meningskoncentrering. Här förklarar Kvale och Brinkmann 
metoden som att reducera informanternas uttalanden till en koncentrerad form av meningen i 
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deras uttalanden. Kvale och Brinkmann menar bland annat att meningskoncentrering ger text-
materialet en mer kvantitativ karaktär, vilket underlättar analysen av skillnader och likheter 
mellan uttalanden försedda av informanterna.  
I föreliggande studie har kodning och meningskoncentrering använts av två huvudsakliga an-
ledningar. Delvis har intervjuguiden som använts i föreliggande studie innan intervjutillfällena 
innehållit kategorier, och kodningen har på så vis underlättat jämförandet av informanternas 
utlåtanden. För att snabbt kunna identifiera de olika informanternas ställningstaganden har även 
meningskoncentrering använts som analysmetod i föreliggande studie, för att på så sätt kunna 
identifiera intressanta skillnader eller likheter. Kodningen har följaktligen underlättat sök-
ningen av informanternas uttalanden i orginaltranskriptionerna.  

4.2 Design av studien 
Nedan redovisas hur respondenter har valts ut till intervjuer. Sedan klargörs vad som ingått som 
prompt för intervjuerna. Avsnittet fortsätter med att förklara datainsamlingsprocessen, och hur 
dessa data har bearbetats och analyserats. Sist tas aspekter kring giltighet och tillförlitlighet upp 
vad gäller studiens design.  

4.2.1 Urval av respondenter 
Denna studie fokuserar på att jämföra två specifika målgrupper, vilka är slagverkslärare som är 
utbildade med klassisk inriktning och slagverkslärare som är utbildade med jazzinriktning. Bry-
man (2015) påpekar att studier med ett tydligt fokus kräver ett urval av informanter som passar 
in på studiens ämne, så kallat målinriktat urval. Urvalet behöver alltså vara målstyrt, så att ett 
passande urval av informanter kan byggas upp. Kvale och Brinkmann (2014) påvisar att antalet 
informanter för kvalitativ forskning brukar vara mellan 10-15 personer. Till denna studie har 
dock endast fem informanter intervjuats, eftersom forskningen har en så pass begränsad tids-
ram. Dessutom är forskningens nivå relativt elementär, och kvantiteten av resultatet och em-
piriinsamlingen har återspeglats därefter. Ytterligare en faktor som spelat in är tiden som funnits 
tillgänglig för att söka upp och boka tid med informanterna, vilket är den primära anledningen 
till att uppdelningen av informanter per genre blivit ojämn. Denna uppdelning redovisas nedan. 
Till denna studie har jag sökt upp slagverkslärare som är utbildade inom specifika genrer. Att 
jag har sökt upp specifikt slagverkslärare har ett rent praktiskt syfte. Eftersom jag själv är slag-
verkare blir det lättare för mig att kunna ställa väl grundade följdfrågor under intervjuerna. 
Samtliga lärare är utbildade till musiklärare med slagverk och/eller trumset som huvudinstru-
ment (ibland en blandning av de båda), och inom en specifik genre, klassiskt eller jazz. Här 
delas lärarna in i två lärargrupper utifrån deras primära genre. Anledningen till att jag har valt 
att enbart välja ut utbildade lärare är att de då är så akademiskt fördjupade i sin primära genre 
som de kan vara. Resonemanget är alltså att effekterna av de eventuella skillnader som kan 
förekomma mellan de olika lärargrupperna därför bör vara som störst efter lärarnas utbildning. 
Samtliga informanter är lärare på kultur- eller musikskola, eftersom dessa skolsystem inte är 
styrda av statliga läroplaner eller kunskapskrav. Därför är lärarna friare i sin planering, och har 
större utrymme till att fokusera på specifika element och moment i sin undervisning. Jag har 
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valt lärare på musik- och kulturskola på grund av detta med resonemanget, återigen, att effekten 
av de eventuella skillnaderna bör bli större. 
För att bevara så hög grad av anonymitet som möjligt har lärarnas namn bytts ut till pseudony-
mer utifrån deras genretillhörighet. Pseudonymerna består av genre, klassiskt och jazz samt en 
siffra som högst motsvarande antalet informanter inom genregruppen. Siffrorna, som valts 
slumpmässigt, har endast funktionen att särskilja informanterna, och har ingen övrig anknytning 
till dem. Endast den information som anses relevant att knytas till en specifik lärare har redovi-
sats nedan, och endast den information som anses relevant för studiens resultat och validitet 
redovisas nedan som samlad information om alla informanter. 
Av de fem lärare som intervjuats tillhör två jazzgenren och tre den klassiska genren. Tre lärare 
arbetar i Göteborgsområdet (varav två klassiska), en i Lidköping, och en i Uddevalla. Lärarnas 
ålder varierar mellan 30-45 år, och de har alla varit aktiva lärare mellan 4-18 år. Endast en av 
lärarna är kvinna, vilket till stor del beror på det ringa antalet kvinnliga slagverkslärare i Sveri-
ges musik- och kulturskolor. 

4.2.2 Promptmaterial 
Intervjuernas promptmaterial har använts under det jag kallar planeringsdelen, den första delen 
av intervjuupplägget (se nästa avsnitt), och består dels av en videoinspelning och dels av ett 
notblad (bilaga 3). Videoinspelningen visar en nybörjarelev som för första gången utför de tre 
kompexempel som står utskrivna på notbladet. Kompexemplen är utvalda för att elevens not-
läsning, koordination och teknik ska vara så lätta som möjligt att utläsa för informanterna. Kom-
pexemplen innefattar tekniska och koordinationsmässiga svårigheter, såsom motrörelser och 
olika underdelningar, och de ökar markant i svårighetsgrad från exempel till exempel. Syftet 
med att visa videoinspelningen för informanterna är att göra det så enkelt som möjligt för dem 
att utläsa elevens nivå i de musikaliska elementen notläsning, teknik, ergonomi och eventuella 
andra element eller faktorer som lärarna önskar att tillägga. Vid inspelningen vinklades kame-
ran på så sätt att elevens händer och elevens hållning syns tydligt. Dock syns inte elevens an-
sikte under själva utförandena, eftersom notstället står på så sätt att elevens ansikte då blir från-
vänt från kameran. Inte heller elevens fötter är synliga på inspelningen. Under inspelningen 
medverkade eleven och studiens upprättare, dvs. jag själv. Mitt syfte här har varit att styra tids-
ramen för elevens utförande av varje kompexempel, men jag visar under ett tillfälle ett tekniskt 
moment för att eleven ska förstå hur komp nummer 3 (bilaga 3) är menat att utföras genom en 
”varannan hand”-rörelse. I övrigt är avsikten att min närvaro i minsta möjliga mån ska påverka 
eleven, vilket innebär att jag inte tillrättavisar eleven i någon större utsträckning, utan i största 
möjliga mån endast uppmanar eleven att påbörja nästa kompexempel. Videoinspelningen är 
cirka 3½ minut lång. 

4.2.3 Datainsamling 
Empiriinsamlingen skedde genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer, med ovan beskri-
vet promptmaterial som central punkt i intervjuerna. Intervjuerna bestod av fyra delar, här kal-
lade bakgrundsfrågor, planering, planeringsredogörelse och retrospektiv analys. Intervjuerna 
dokumenterades genom ljudinspelning och anteckningar, och ljudinspelningen pausades under 
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lärarnas planering. Anteckningarna användes till viss del för att ställa fördjupande frågor till 
lärarna med syftet att undersöka samband eller olikheter mellan lärarna. 
Bakgrundsfrågorna behandlade lärarnas ålder, erfarenhet som lärare, uppväxt med och utbild-
ning på instrument, tidigare lärare under utbildning samt lärarnas upplevelse av sin egen under-
visning. Lärarna uppmanades sedan under planeringsdelen att under ramen om cirka fem mi-
nuter analysera videoinspelningen och göra en översiktlig planering för cirka en termin framåt. 
Till förfogande hade lärarna då videoinspelningen, notbladet (bilaga 3) samt penna och papper. 
Lärarna ombads att planera som att eleven i promptmaterialet var en musik-/kulturskolelev, 
med premissen att eleven endast hade önskemålet att bli bättre på att spela trummor. Lärarna 
redovisade sedan sin planering under planeringsredogörelsen, då deras planering diskuterades 
med mig. Här gav lärarna sin syn på vad de ansåg att eleven behövde utveckla, och lärarna fick 
sedan motfrågor från mig, vilka handlade om varför de ansåg att eleven behövde utveckla de 
av intervjupersonen redogjorda elementen och på vilka sätt de önskade att göra detta. 
Under den retrospektiva analysen, den sista delen av intervjun, behandlades lärarnas syn på 
olika undervisningselement. Dessa element var notläsning, gehör, genrekunskap, personligt ut-
tryck, instrumentkännedom/instrumentvård, teknik, ergonomi och eventuella andra element el-
ler faktorer som lärarna önskade att tillägga. De förbestämda elementen är tagna från läroplanen 
för gymnasiet, och är utskrivna i det centrala innehållet samt i betygskriterierna för ämnena 
Instrument eller sång 1-3 (Skolverket, 2011). Den retrospektiva analysen avslutades med att 
lärarna fick reflektera över vilka samband eller kontraster de kunde hitta mellan deras egen 
undervisning och den undervisning som bedrevs av deras tidigare lärare. De frågor som ställdes 
här var i hög grad baserade på lärarnas tidigare utlåtanden under samma intervju. Intervjuerna 
pågick mellan cirka 1½-2 timmar vardera. 

4.2.4 Bearbetning och analys 
Efter att intervjuerna genomfördes transkriberades de utifrån ljudinspelningar. Därefter kom-
primerades intervjuerna till nyckelbegrepp på det sätt som Kvale och Brinkmann (2014) be-
nämner som kodning. Denna ”begreppskarta” användes för att enklare kunna hitta samband 
mellan olika informanters intervjuer (bilaga 5). Nyckelbegreppen, eller kategorierna, i ”be-
greppskartan” tilldelades en form av värde genom att korta sammanfattningar av informanter-
nas utlåtanden skrevs ner, det vill säga meningskoncentrerades (Kvale & Brinkmann, 2014), 
för att på så sätt kunna få en mer lätthanterlig överblick över kontentan av svaren i intervjuerna. 
Här undersökte jag sedan om nyckelbegrepp och samtalsämnen återkom i de andra intervjuerna, 
för att se om olika samtalsämnen tagits upp på liknande sätt bland flera informanter. Detta fun-
gerade som minnesanteckningar över intervjuerna, och jag jämförde de fullständiga transkript-
ionerna efter att eventuella likheter mellan intervjuer hittats genom de komprimerade ”be-
greppskartorna”.  
Framför allt sökte jag efter om liknande samtalsämnen och begrepp använts av lärare med 
samma genrebakgrund. Stor noggrannhet togs till att utesluta eventuella andra samband, för att 
på så sätt kunna säkerställa att de samband jag funnit faktiskt var kopplade till exempelvis gen-
reinriktning. Även efter att samband hittades sågs dessa ”begreppskartor” åter över för att 
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säkerställa att inga andra hade missats. Sist sökte jag upp intressanta begrepp i original-
transkriptionerna, och relevant text markerades för att kunna användas som bland annat citat i 
resultaten.  
Jag letade i första hand efter likheter mellan lärare med samma genrebakgrund, och skillnader 
mellan lärargruppen jazz och klassiskt, eftersom detta skulle kunna ge svar på min första forsk-
ningsfråga, om utbildade slagverkslärare inom musik- och kulturskola har olika syn och värde-
ringar på vad som är viktigt att kunna som elev, beroende på vilken genre dessa lärare är utbil-
dade inom. Jag sökte dock också efter andra likheter, inte bara mellan lärare, men även kopp-
lingar inom enskilda intervjuer. Det kunde handla om en informants syn på ett visst undervis-
ningselement eller undervisning överlag, och samtalsämnen som informanten tagit upp i ett 
annat skede under intervjun. Detta hoppades jag kunna svara på min andra forskningsfråga, om 
andra faktorer finns som påverkar dessa lärares undervisning. 
Informanterna har efter arbetets färdigställande fått ta del av studiens resultat. Tyvärr har inte 
informanternas återkoppling kunnat tas i beaktning i arbetet på grund av bristen på tid. I före-
liggande studies resultatkapitel benämns informanterna efter genre och en slumpmässig siffra, 
till exempel ”Jazz 2”. Promptsubjektet som medverkar i promptmaterialet benämns som ”[ele-
ven]” för att i högsta möjliga mån avlägsna egenskaper som kan kopplas till promptsubjektet. 
Delar av citat där en intervjuperson har stannat upp i sitt uttalande för att till exempel justera 
eller omformulera sin utsaga betecknas som ”…”, medan delar av intervjupersoners uttalanden 
som avlägsnats från citat har betecknats ”[…]”. De delar som avlägsnats från citaten har ansetts 
vara orelevanta för ämnet. 

4.2.5 Etiska överväganden 
När forskning där människor på något sätt medverkar, så som informanter, testsubjekt, etc., 
måste forskningen följa dels de lagar som gäller inom landet där forskningen genomförs. Ve-
tenskapsrådet definierar även regler och riktlinjer som forskningen måste förhålla sig till. Nedan 
presenteras de lagar, regler och riktlinjer som är relevanta för föreliggande studie. Sedan pre-
senteras även hur dessa har tillämpats i samband med utförandet av föreliggande studie. 
De etiska överväganden som berör föreliggande studie inbegriper framför allt anonymitet, kon-
fidentialitet och informerat samtycke, gällande både för informanterna och för promptsubjektet. 
Vad gäller informerat samtycke beskriver Vetenskapsrådet (2015a) att medverkande (informan-
ter och promptsubjekt) ska ges information om forskningens syfte, vem som utför forskningen, 
vilka metoder som kommer att användas, att deltagande i studien är frivilligt, samt att medver-
kande när som helst kan ta tillbaka sitt samtycke utan att ange orsak. Vetenskapsrådet skriver 
även att information om medverkandes rättigheter bör förmedlas skriftligt och muntligt, samt 
på ett språk som medverkande förstår. I föreliggande studie har samtliga medverkande tagit del 
av, och skrivit under samtyckesblanketter (bilaga 1 och 2) som informerar om de punkter som 
beskrivits ovan. Blanketterna informerar även om hur deras personuppgifter och material som 
framkommit under studiens utförande behandlas, vilket beskrivs nedan. Informationen har även 
förmedlats till medverkanden muntligt, och samtliga medverkanden har fått ställa frågor om 
studien och behandlingen av personuppgifter och material. 
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Vad gäller anonymitet, konfidentialitet och hantering av personuppgifter gäller i skrivande 
stund Dataskyddsförordningen (GDPR), men när intervjuerna för föreliggande studie utfördes 
gällde personuppgiftslagen (PuL). På nästan alla punkter stämmer dock Dataskyddsförord-
ningen och PuL överens med det som är relevant för föreliggande studie (Vetenskapsrådet, 
2011; Vetenskapsrådet, 2017). Dataskyddsförordningen definierar personuppgifter som allt 
som kan kopplas till en individ (EU 2016/679; Vetenskapsrådet, 2015b). I fallet för förelig-
gande studie gäller detta namn, bild, ålder, kön och inspelad röst. Vetenskapsrådet (2017) har i 
linje med Dataskyddsförordningen fastställt en regel som innebär att endast personuppgifter 
som är relevant för studien får samlas in, och sedan förvaras oåtkomligt för obehöriga. Veten-
skapsrådet skriver bland annat att inspelningar ska förvaras på en lösenordsskyddad enhet, och 
att eventuella kodlistor (som i fallet för föreliggande studie kopplar pseudonymer till faktiska 
namn på informanter) skall förstöras då dess syfte är uträttat.  
I föreliggande studie har promptsubjektet spelats in genom videoinspelning. Promptsubjektets 
kön, röst och delar av utseende har inte kunnat döljas, men inspelningen visar inte promptsub-
jektets ansike. Inspelningen har enbart visats till promptsubjektet själv och till informanterna, 
som använt inspelningen under ett moment av intervjuerna. Inspelningen förvaras på en lösen-
ordsskyddad enhet. Intervjuerna med informanterna har spelats in genom ljudupptagning, för 
att sedan transkriberas. Transkriptionerna utelämnar informanternas personuppgifter, och har 
ersatts med en platshållare. Anteckningar som förts under intervjuerna har använts för att lättare 
kunna se eventuella samband mellan olika informanters utlåtanden, vilka har haft vissa av in-
formanternas personuppgifter nedskrivna. Ljudupptagningarna och transkriptionerna är förva-
rade på en lösenordsskyddad enhet, och övriga anteckningar förstördes efter resultatsamman-
ställningen. Fysiska original av medverkandes underskrivna samtyckesblanketter (bilaga 1 och 
2) hålls inlåsta och oåtkomliga från obehöriga. 
På två punkter har etiska överväganden gjorts för föreliggande studie där konsekvenserna har 
tagits i särskild beaktning. Dels gäller i skrivande stund Dataskyddsförordningen, som säger att 
medverkande ska informeras om deras rätt att korrigera felaktiga uppgifter (EU 2016/679; Ve-
tenskapsrådet, 2015b). I samtyckesblanketterna (bilaga 1 och 2) finns inte denna information 
med av tre anledningar. För det första används inte medverkandes personuppgifter i förelig-
gande studie, utöver en beskrivning av informanterna som fokusgrupp (personuppgifter om 
promptsubjektet används inte alls). För det andra har informanterna tagt del av studien för god-
kännande innan studiens publicering. Slutligen är studien genomförd under det regelverk som 
gällde då intervjuerna genomfördes. Där finns inte denna lag definierad (Vetenskapsrådet, 
2011).  
Den andra punkten som övervägts särskilt gäller en av informanterna. Vetenskapsrådet (2017) 
skriver att uppgifter som riskerar att avslöja en individs identitet endast får användas i en studie 
om resurserna eller arbetet som krävs för att hitta den specifika individen är överdrivet, om inte 
omöjligt. I föreliggande studie har en kvinnlig slagverkslärare medverkat, och samtidigt har 
bristen på kvinnliga slagverkslärare inom Sveriges musik- och kulturskolor konstaterats. Möj-
ligheten att finna denna specifika informant finns därför. Dock har två faktorer påverkat beslutet 
att ta med denna information i föreliggande studie. Dels förs inget register över kvinnliga lärare 
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inom Sveriges musik- och kulturskolor, vilket innebär att samtliga musik- och kulturskolor be-
höver genomsökas för att finna denna specifika informant. Dels finns även möjligheten att 
denna informant har bytt anställning sedan intervjuerna genomfördes. För föreliggande studie 
har därför arbetet att söka upp just denna informant bedömts som överdrivet.  

4.2.6 Giltighet och tillförlitlighet 
Bryman (2015) beskriver giltighet och tillförlitlighet genom begreppen validitet och reliabilitet 
respektive. Validitetsbegreppet (eller giltighetsbegreppet) delar Bryman in i flera kategorier, 
varav två är applicerbara på föreliggande studie, med anledning av att studien är av samhälls-
vetenskaplig natur och utgår ifrån ett konstruktivistiskt perspektiv.  
Begreppet intern validitet beskriver Bryman (2015) som ”huruvida en slutsats som rymmer ett 
kausalt förhållande mellan två eller fler variabler är hållbar eller ej” (s. 50). Med detta menas 
att validiteten i en slutsats är beroende av hur starkt en verkan kan kopplas till det som slutsatsen 
menar vara orsaken. I fallet av föreliggande studie måste alltså eventuella samband mellan gen-
rebakgrund och undervisningsegenskaper hos de intervjuade slagverkslärarna kunna styrkas på 
något sätt. Bryman beskriver även begreppet ekologisk validitet som huruvida en studie i sig 
återspeglar fenomenet i sitt naturliga tillstånd. Här menar Bryman att en forskare kan skapa 
onaturliga miljöer genom laboratorium eller speciella intervjurum. För att föreliggande studie 
ska kunna hålla en stark ekologisk validitet behöver alltså intervjuer ske i de miljöer och/eller 
situationer som slagverkslärarna är vana vid.  
Bryman (2015) beskriver även reliabilitet (tillförlitlighet), men på lite olika sätt beroende på 
om det rör sig om en kvalitativ eller kvantitativ forskning. Övergripande beskriver Bryman 
reliabilitet som i vilken mån det är möjligt att återskapa en studies resultat i en annan undersök-
ning. Inom kvalitativ forskning ger Bryman exemplet att om en etnografisk studie om sociala 
förhållanden ska kunna återskapas måste den nya forskaren inta en liknande roll som den ur-
sprungliga forskaren för att i så liten mån som möjligt introducera nya faktorer som kan påverka 
den återskapande studiens utfall. Eftersom föreliggande studie utgår från ett konstruktivistiskt 
perspektiv blir detta svårt att tillämpa. Resultatet i föreliggande studie kan endast konstatera 
insikter om de slagverkslärare som har intervjuats i relation till den tidpunkt och det samman-
hang som intervjuerna genomfördes. I och med det konstruktivistiska perspektivet förväntas 
intervjupersonernas ståndpunkter förändras med tiden, och därmed utfallet av eventuella fram-
tida försök till att återskapa föreliggande studie. Dock kan denna studies omständigheter och 
förhållanden klargöras på så detaljerat sätt som möjligt för att senare kunna spåra eventuella 
förändringar inom de kulturella sammanhang som föreliggande studie undersöker. 
Intervjuerna i föreliggande studie dokumenterades genom ljudinspelningar och anteckningar. 
Anledningen var att videoobservation ger ett visuellt intryck, vilket dels kan innebära ett fokus-
skifte som kan leda till att väsentlig information förbises. Bjørndal (2005) beskriver detta ge-
nom en analogi med en lastbilschaufför som försöker hålla uppmärksamheten på vägen. Kort 
sagt menar Bjørndal att under studerandet av dokumentationer finns ett begränsat utrymme för 
hur mycket intryck som går att ta in, vilket kan leda till att fokus ligger på icke-väsentliga 
intryck, medan väsentlig information som nås genom ett annat intryck förbises. Den 
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information som kan ha vunnits av att använda videoobservation i föreliggande studie ses som 
obetydlig i relation till den då eventuellt förlorade informationen. En annan aspekt att ta hänsyn 
till är tiden för transkribering, eftersom tidsramen för denna studie är så pass stram. Kvale och 
Brinkmann (2014) menar att det för en erfaren sekreterare tar ca fem timmar per inspelad timme 
att transkribera en ljudinspelad kvalitativ intervju, vilket på grund av min helt obefintliga erfa-
renhet har inneburit nära det dubbla. För en transkribering av videoinspelning blir denna tids-
ram ännu större, eftersom dessa då även innehåller transkribering av rörelser och andra synliga 
händelser (Bjørndal, 2005). 
Anteckningarna har använts med två huvudsakliga syften. Det ena syftet är hämtat från Johans-
son och Svedner (2006), som menar att anteckningar kan vara ett verktyg för att ge en naturlig 
paus i intervjun. Här menar de att informanten då får tid att reflektera och fullfölja sina tanke-
banor, vilket kan resultera i mer uttömmande svar. Anteckningarna har även haft syftet att fun-
gera som minnesnoteringar att återkoppla till senare i intervjuerna. Här kan alltså informanten 
ha nämnt ett intressant område som kan ha varit givande att återkoppla till under ett senare 
tillfälle. Dessa har även använts som grund för jämförande frågor mellan informanterna. Det 
kan till exempel ha förekommit ett intressant tema som varit relevant att behandla med andra 
informanter. Dock har detta givetvis påverkat standardiseringen i intervjuerna, eftersom jag inte 
haft möjlighet att intervjua informanterna på nytt, efter att ny information framkommit. Patel 
och Davidsson (1991) menar att intervjuer med hög standardisering bör användas för inform-
ation som ska jämföras mellan olika insamlade data, vilket här alltså till viss del har fallerat. 
Det ringa antalet informanter som medverkar i denna studie gör att det som Bryman (2015) 
benämner som överförbarhet (eller extern validitet), lider stor brist. Framför allt blir detta tyd-
ligt i konstaterandet att endast två lärare från jazzgenren medverkar i studien. Bryman förklarar 
begreppet överförbarhet som studiens duglighet att spegla verkligheten, det vill säga huruvida 
studiens resultat verkligen ger en bild av hur verkligheten ter sig. I detta fall blir studiens över-
förbarhet svag, eftersom ett så pass litet urval har använts. Kvale och Brinkmann (2014) menar 
att 10-15 personer är ett vanligt antal informanter i en undersökning, vilket denna studie inte 
lever upp till. Som ovan beskrivits är dock inte Brymans (2015) definition av överförbarhet helt 
applicerbar på föreliggande studie på grund av dess, som ovan nämnts, konstruktivistiska natur. 
Dock försvagar det ringa antalet informanter i föreliggande studie vad Bryman kallar intern 
validitet, det vill säga studiens duglighet att kunna relatera kausala förhållanden som inducerats 
i resultatet.  
En annan faktor som påverkar validiteten i föreliggande arbete är faktumet att den på förhand 
uppskattade tidsramen för intervjuerna har varit otillräcklig. Innan de faktiska intervjuerna ägde 
rum gjordes en pilotintervju, vilken tog en dryg timma att genomföra. Denna tidsuppskattning 
visade sig dock i samtliga fall vara alldeles för knapp. I realiteten tog intervjuerna mellan 1½-
2 timmar att genomföra, vilket i vissa intervjuer har lett till stress, åtminstone för mig som lett 
intervjun. Detta kan ha inneburit att frågor mot slutet av intervjuerna kan ha hastats igenom. 
Johansson och Svedner (2006) menar att det är viktigt att låta informanterna ge ett så uttöm-
mande svar som möjligt, vilket här kan ha äventyrats. Detta är i föreliggande studie extra käns-
ligt, eftersom intervjuerna avslutats med att låta lärarna dra paralleller mellan deras egen 
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undervisning och undervisningen som deras tidigare lärare har bedrivit. På ett sätt kan detta ses 
som den viktigaste frågan i hela intervjun, och därför kan studien i viss mån förlorat väsentlig 
information på grund av denna felaktiga uppskattning.  
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten från de analyser som gjorts av intervjuerna med slagverks-
lärarna. Resultaten har delats in i tre huvudsakliga teman, Lärarnas syn på promptsubjektet, 
Lärarnas genreinriktning och Elevens verklighet. I det första temat presenteras lärarnas syn på 
den elev som spelats in i promptmaterialet, och hur lärarnas planering för denna elev har sett ut 
utifrån detta material. I det andra temat presenteras skillnader i hur lärarna värderar olika mu-
sikaliska element, såsom notläsning, gehör, teknik med mera, som kan relateras till lärarnas 
olika genreinriktningar, jazz och klassiskt. I det tredje temat presenteras kopplingar som har 
gjorts till faktorer rörande elevernas sociokulturella och socioekonomiska miljöer. Sist redovi-
sas en sammanfattning av resultaten. 

5.1 Lärarnas planering utifrån promptsubjektet 
Gällande lärarnas planering utifrån eleven i promptmaterialet (vidare kallad eleven) var samt-
liga lärares planering i mycket hög grad likartad. Planeringarnas huvudsakliga fokus låg på de 
tre undervisningselementen notläsning, teknik samt motorik och koordination. 

5.1.1 Notläsning 
Samtliga lärare var överens om att elevens notläsningsförmåga låg på en hög nivå, och menade 
att det var lämpligt för eleven att arbeta vidare utan notbilder. Här menar flera av lärarna att 
notbilden hindrar eleven från att koncentrera sig på detaljer i utförandet, så som till exempel 
hur händerna rör sig, eller ljudbalansen mellan olika trummor. Klassisk 1 ger en kort och koncis 
kommentar om elevens notläsningsförmåga: ”Eftersom [eleven] inte behöver träna på att läsa 
noter så, liksom, bort med det” (Klassisk 1). 
Här menar Klassisk 1 att eleven helt enkelt inte behöver lägga någon energi på att utveckla sin 
notläsningsförmåga överhuvudtaget. En liknande bild ges av Jazz 1: 

[Eleven] har ändå knäckt koden för hur man tar sig an nån form av notbild, även att 
de här grejerna är… inte… att [eleven] inte löste det helt och hållet så, [eleven] för-
står ju ändå hur det hänger ihop. (Jazz 1) 

Jazz 1 menar att elevens notläsningsförmåga är på en så pass hög nivå att eleven kan förstå hur 
noterna hänger ihop, trots att de i kompexemplen ligger på en nivå som verkar vara över elevens 
tekniska förmåga, eller över förmågan av en nybörjarelev. Klassisk 2 menar att eleven faktiskt 
kan gynnas av att inte spendera tid på notläsning: 

I det här fallet då, så skulle jag ju kanske känna att vi faktiskt behöver släppa noterna 
lite grann. Det är ju inget, alltså notläsningen i sig, känns ju inte som något akut att 
ta i, utan att vända sig åt instrumentet till och tekniken till […] så fort jag ser det så 
ser jag ju liksom att det är ju det vi ska jobba med, och då kan det vara en fördel, 
tycker jag, att släppa notbilden ett tag, så att man kan se själv. (Klassisk 2) 

Klassisk 2 anser att notbilden hindrar eleven att visuellt kunna analysera sin egen teknik. Lära-
rens förslag är att avlägsna noterna, så att eleven kan flytta blicken till händerna, och på så sätt 
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på egen hand inse hur tekniken kan förbättras. Även Klassisk 3 menar att notbilden hindrar 
eleven från att fokusera på något enligt läraren mer nödvändigt element: 

[Eleven] kan ju läsa noter, och [eleven] har inga större problem att tyda vad rytmen 
egentligen säger, så notläsningsmässigt sett så tror jag inte man behöver lägga så 
mycket tid på det, men man kanske skulle lagt en del tid under en termin på att spela 
kompen till musik då, så man förstår vad de här kompen, ’vilken funktion har detta 
i musik egentligen?’. Det är en sak att sitta och träna in det och känna ’ja, nu kan jag 
det här kompet, men när ska jag ha det sen?’. (Klassisk 3) 

Lektionerna bör enligt Klassisk 3 hålla fokus på att undersöka funktionen som olika komp kan 
ha i olika musikaliska sammanhang. Eleven behöver alltså utforska olika genrer, och använda 
kompen i en verklig situation. Klassisk 3 får medhåll från Jazz 2, som också menar att eleven 
behöver sätta kompen i olika musikaliska sammanhang: 

Det första jag skulle göra med det här då, om vi tar det första kompet, då skulle jag 
helt enkelt skicka på [eleven] tre olika låtar i olika tempon med det här kompet, för 
att [eleven] ska liksom bara känna ’hur känns det att spela det till den här låten?’. 
(Jazz 2) 

Fokus ligger på elevens gehör och förståelse av trumsetets roll i musiken, och hur de olika 
kompen påverkar musiken som helhet. 

5.1.2 Teknik 
Gällande elevens teknik pekade i stort sett samtliga lärare på elevens tendens till att hålla sina 
pekfingrar ovanpå trumstockarna: 

Det som jag tänker skulle vara det första jag skulle göra, dels så är det det här med 
greppet som jag pratade om med nybörjare, att bara bli, få bort pekfingrar, liksom 
bli bekväm. Sitta och spela lite övningsplatta. (Klassisk 1) 

Klassisk 1 indikerar att detta inte är ovanliga företeelser hos nybörjare, och menar också att 
detta är något som bör korrigeras genast. Här menar Klassisk 1 också att en ny, korrekt teknik 
är något som elever överlag behöver bli bekväma med att använda sig av. Även Klassisk 3 var 
snabb med att påpeka elevens typiska nybörjarmetod: 

Det jag såg med en gång, det var [elevens] sätt att hålla trumpinnarna, trumstockarna. 
Fingrarna låg på där, och hur det också hindrar [eleven] tekniskt från att få liksom 
responsen upp och studsen på trummorna, och det klassiska nybörjarknepet då, att 
lägga ner vänsterhanden mot virveltrumman ’bom-bom-pam’, trycka fast den. Så det 
hade jag börjat jobba ganska mycket med, som uppvärmningsövningar och tekniska 
övningar, få [eleven] att få ett bättre grepp, hitta tekniken i armar och handleder, 
avslappningen, och få den här responsen, studsen, som vi vill ha hela tiden. (Klassisk 
3) 

Klassisk 3 påpekar här att elevens typiska nybörjarmetod, att hålla pekfingrarna över trum-
stockarna, hindrar trumstockarna från att studsa tillbaka från trummorna, vilket Klassisk 3 ser 
som önskvärt. Något som Klassisk 3 även påpekar här är elevens tendens till att hålla nere 
vänsterhanden på virveltrumman, vilket Klassisk 3 menar är ännu en typisk företeelse hos 
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nybörjarelever. Här får Klassisk 3 understöd från Klassisk 2, som även menar att dessa hänger 
ihop: 

Någon får gärna göra en studie i varför det är så naturligt för alla att hålla med pek-
fingrarna ovanpå trumstockarna. Jag har inte fattat det, men det är ju så det är, och 
det medför just det här att man mer klickar trummor. Man trycker ju på hi-haten, 
man trycker på virveltrumman, och det är ju inte något vanligt klangideal. (Klassisk 
2) 

Klassisk 2 berättar att många nybörjare använder sig av denna teknik till en början, och att detta 
skapar en klang som inte tillhör vanligheten. Endast en av lärarna, Jazz 1, påpekar att eleven 
bör förbättra sin fotteknik: 

Jag skulle också slänga ett öga på bastrummefoten. Först tänkte jag ’ja, den här bast-
rummepedalen var inte så snäll’, med sen satte du (studieupprättare) dig där, och den 
var inte så konstig att hantera då. Det låter som att [eleven] fastnar i skinnet hela 
tiden, och det är en teknik som inte är fel, men jag vill att man ska kunna båda. Både 
att lossa och vara kvar i skinnet. (Jazz 1) 

Här menar Jazz 1 att eleven inte nödvändigtvis använder sig av en felaktig teknik, utan snarare 
att eleven behöver utforska andra tekniker parallellt med att utveckla den befintliga. Jazz 2 
nämner inte elevens teknik särskilt, men berättar dock om sin egen syn på teknik, och hur den 
har förändrats över tid: 

Jag körde mycket mycket mer teknik med eleven förr i tiden, stå vid övningsplatta 
och bara mata teknik, och de blev bra i och för sig, men det gör jag inte lika mycket 
idag, för ju, och det är lite samma grej, att de har inte lika bra tålamod idag, ungdo-
marna, som de hade förr. […] För jag vet ju själv, när jag började spela när jag gick 
i fyran. Det första jag fick göra var att sitta och slå på en, en platta, höger vänster 
höger vänster. Hur kul va det på en skala? (Jazz 2) 

Jazz 2 berättar om hur prioriteringen har skiftat från bra teknik till att ha kul så fort som möjligt 
med trummorna. Dels menar Jazz 2 att dagens ungdomar har mindre tålamod, men kopplar det 
även till egna minnen, när Jazz 2 började spela trummor själv.  

5.1.3 Motorik och koordination 
Gällande elevens motorik och koordination beskriver flera av lärarna att eleven behöver få lite 
olika variationer på trumkomp för att kunna öva upp detta. Några av lärarna visar upp lite olika 
tillvägagångssätt för hur de planerar att eleven ska tillhandahålla dessa variationer. Jazz 1 näm-
ner kort att motoriken är något som eleven behöver jobba på: ”Nu var det ju nya komp för 
[eleven], från notläsning, men [eleven] hade en så tydlig grundpuls i sin kropp. Men ändå… lite 
svajig inom beatet tyckte jag, så det skulle jag kolla in” (Jazz 1). 
Jazz 1 pekar på att eleven har en bra känsla för puls, och att svårigheterna kan bero på elevens 
ovana vid att spela dessa komp. Dock vill Jazz 1 ändå hålla sig uppmärksam på motoriken enligt 
sin planering. Jazz 2 berättar om sin gehörsbaserade ingång, som utgår ifrån ramsor: 
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Jag sätter alltid ramsor på det. Det blir mycket lättare för dem att få in. Då blir det: 
’jag har ing-en bil; jag har ing-en bil’, ’jag har en cy-kel; jag har en cy-kel’. Då 
kommer de ihåg det mycket lättare. (Jazz 2) 

Jazz 2 utnyttjar meningarnas betoningar för att skapa de rytmer som bas- och virveltrumma. 
Jazz 2 menar att detta hjälper eleverna att komma ihåg de komp som de har spelat på lektion-
erna. Även Klassisk 1 ser gehör som en bra väg att lära ut olika komp till eleven, men pekar 
framför allt på elevens notläsningsförmåga, och menar att detta blir en enklare väg för eleven 
att gå: 

Åttondelskomp är ju inga problem rent teoretiskt, så att då skulle jag börja med att 
köra det lite grann, och ge verktyg för variationer, så att säga, på olika sätt, antingen 
notbaserat, liksom massa olika varianter på bastrumsvariationer. Både med bastrum-
man kanske för sig, noterade så att säga. Eftersom [eleven] kan läsa noter, så funkar 
ju det bara som minnes-[hjälp], liksom. (Klassisk 1) 

Ett tredje alternativ ges av Klassisk 3, som ger eleven en taktik för hur koordination kan övas 
upp: 

[Eleven] ondgjorde sig över sin koordination, så det hade vi jobbat mycket med un-
der en termin då, dela upp rockkompen. [Eleven] var inne lite på de själv där, på 
tvåan då (bilaga 3), att bara spela bastrumma och virvel, och det är ju jättebra steg 
att gå liksom. Man får ett nytt rockkomp som är krångligt, dela upp det. Kör bara 
händerna, kör bara bas och virvel, och så där, och sen försöker knyta ihop det. Att 
man plockar fram enkla koordinationsövningar då, för att lösa upp de motoriska pro-
blem som man måste träna mycket på när det gäller slagverk. (Klassisk 3) 

Här fokuserar Klassisk 3 på att ge eleven övningar och taktiker för att kunna öva upp sin koor-
dination. Taktiken ovan bygger på att öva upp koordinationen en del i taget, och i olika kon-
stellationer av händer och fötter, för att sedan försöka utföra övningar och komp i sin helhet. 
Klassisk 2 belyser inte elevens motorik eller koordination specifikt, men ger ändå sin syn på 
vikten av det i sitt spelande: 

Till exempel, hi-hat-fot och ride-cymbal, kan jag då även se att ja, jag behöver fak-
tiskt inte rycka med i bastrumma och virveltrumma då, eller göra luftrörelser för att, 
ja man kan vara avslappnad och känna efter. […] Den engelska översättningen är ju 
ändå ”independence”, och independence betyder ju liksom lika mycket för den hand 
eller fot som inte gör någonting som för den som gör någonting. (Klassisk 2) 

Klassisk 2 berättar om den engelska översättningen ”independence”, och hur klassisk 2 lika 
mycket lägger vikt vid att inte röra de kroppsdelar som inte ska röra sig, som vid de som ska 
det. Här menar Klassisk 2 att det leder till ett mer avslappnat spelsätt.  

5.2 Lärarnas syn på olika undervisningselement 
Här presenteras två underteman rörande framträdande skillnader mellan slagverkslärare tillhö-
rande jazz- respektive den klassiska genren. Det första undertemat behandlar noter, och lärarnas 
syn på dess funktion och betydelse för eleverna. Det andra undertemat behandlar lärarnas syn 
på övningsplatta, och framför allt dess funktion som pedagogiskt verktyg. 
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5.2.1 Noter 
En av de skillnader mellan lärarnas olika genreinriktningar som har framkommit i intervjuerna 
är deras syn på noter. Här verkar synen på noternas användningsområden skilja sig beroende 
på vilken genre en lärare är utbildad inom. Lärarna är överens om att elever bör kunna tyda en 
notbild, men deras syn på när noter är användbara verkar skilja sig åt. 
Vad gäller lärare utbildade inom jazz verkar synen på noter vara att de inte har en så betydande 
funktion utöver lektionssammanhang. Jazz 1 använder sig istället av alternativa notbilder: 

Om mina elever väljer spåret att ha kul, då släpper jag noterna efter jag tycker att de 
är i närheten av att knäcka koden. Jag tycker att noter är jätteviktigt, trumnoter är 
jätteviktigt om du ska bli klassisk slagverkare. Jag tycker inte att det är lika viktigt 
annars, men jag tycker att det är oerhört viktigt att förstå noter, i allmänhet alltså, 
och jag använder mig ofta av ackordsskisser och sånt när jag undervisar, för att det 
är ju det som i verkligheten, för de flesta trummisarna, inte alla, men de flesta ändå 
blir mer viktigt att kunna hänga med i. (Jazz 1) 

Jazz 1 menar att noter har en större betydelse för klassiska slagverkare och de sammanhang 
som förekommer för dem. Jazz 1 använder dock andra typer av notbilder i sin undervisning, 
eftersom dessa, av Jazz 1, anses vara mer frekvent förekommande i verkligheten för trumsets-
spelare. Samtidigt påpekar dock Jazz 1 att förmågan att kunna tolka en notbild är mycket viktig.  
Två av lärarna visar upp delade förhållningssätt till noter i undervisningen. En av lärarna menar 
att noter bör introduceras efter cirka två terminer, medan den andra läraren anser att noter bör 
finnas med i undervisningen redan från början. Jazz 2 förklarar sitt resonemang, och menar att 
noter blir lättare att ta till sig i ett senare skede: 

Om jag har nybörjarelever så börjar jag aldrig med noter förrän kanske efter ett år, 
lite beroende på hur snabbt de går framåt eller hur duktiga de är. Jag brukar dra 
igenom de här grundkompen, som fjärdedelsbeat och åttondelsbeat, och de får lära 
sig de här grundkompen, spela till låtar och liksom bli trygga. Sen när man börjar 
med noter så går det så himla mycket snabbare, för när de bara ’aha, det är ju det här 
kompet!’, då kan de redan det kompet. Då sitter noterna där jättesnabbt, istället för 
att man ska börja med det med en gång och traggla. (Jazz 2) 

Resonemanget från Jazz 2 är att eleverna får mycket lättare att lära sig noter om de redan innan 
har lärt sig visst material via gehöret. På så sätt menar Jazz 2 att eleverna lär sig noter snabbare. 
En faktor som också spelar in på resonemanget från Jazz 2 är kopplat till elevernas socioeko-
nomiska sammanhang, vilket Jazz 2 återkommer till i nästa kapitel. Ett annat resonemang förs 
av Klassisk 3, som menar att noter bör introduceras redan från början: 

Jag upplever inga större problem med att introducera noter för eleverna. Om man 
har notlinjer, och så berättar man det att ’de här kryssnoterna högst upp, det är ride-
cymbalen’, och så gör man ett antal övningar, man spelar på kryssnoterna på ride-
cymbalen, då förstår ju eleverna det redan med en gång man har sagt det, att ’ser du 
kryssnoter där så är det på den’. Det är inget svårt. […] Nej, jag har nog aldrig stött 
på att det är problem, om man lägger det på en tillräckligt basic och enkel nivå, och 
ger det tid att jobba med det. (Klassisk 3) 
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Klassisk 3 menar att noter kan vara enkla för elever att förstå om läraren börjar enkelt. Klassisk 
3 berättar vidare: 

Jag har samma inställning till alla slagverksinstrument som jag har precis som i not-
läsningen, att jag vill ha allting från början så mycket som möjligt. Allt detta, alltså 
slagverk, notläsning, gehör, trumset, allting är en stor massa som finns med hela 
tiden, och så ökar svårighetsgraden naturligtvis på allting i takt med att de blir äldre 
och lär sig mer och mer. […] En elev som går på gymnasiet, som bara spelar trumset 
känner sig ganska handfallen om man ställer den framför en marimba till exempel. 
Det känns ganska awkward och svårt då, men har eleven lekt på marimba sedan nio 
år, ja då är det liksom inga konstigheter. (Klassisk 3) 

Klassisk 3 anser att alla undervisningselement bör finnas med från början för att inget ska kän-
nas plötsligt främmande. Detta gör, menar Klassisk 3, att allt som en elev kan stöta på blir 
enklare för eleven, och att eleven kan känna sig trygg i princip i alla situationer. Ett liknande 
perspektiv ges av Klassisk 2, som menar att notbilder fortfarande är frekvent förekommande i 
olika sammanhang: 

Det är lätt att utgå ifrån att ’det är jag som ska ha den här eleven alla de här åren, och 
då spelar det ingen roll om vi struntar i noter ett tag’ och så, men det är ju inte jag 
som bestämmer det, och då känns det som att fortfarande är noter ett system som ger 
en en chans i olika sammanhang. […] Det finns ju alternativ då, men ändå så finns 
det kvar gamla strukturer. Man kan till exempel börja i en vuxenorkester, eller vad 
som helst, och då är ju fortfarande noter en väsentlig del. (Klassisk 2) 

Här menar Klassisk 2 att det är svårt att förutsäga i vilka situationer elever kommer att hamna 
i, och att det därför är viktigt att som lärare förbereda eleverna inför olika situationer. I nästa 
kapitel gör Klassisk 2 en intressant koppling till sina egna erfarenheter. Även Klassisk 1 menar 
att noter har en viktig funktion: 

Som jag ser det är ju vitsen framför allt för att de ska kunna öva på det. Det finns ju 
de eleverna, skulle jag säga, [som] är lätträknade som kommer ihåg, som liksom kan 
gå iväg från en lektion utan nånting. Det är klart man kan filma och sånt, också för-
stås, men då får man ju göra det i så fall, men jag tycker inte att det är det smidigaste 
sättet. (Klassisk 1) 

Klassisk 1 pekar på att noter fyller en viktig funktion som minnesanteckning. Klassisk 1 menar 
att vissa elever kan komma ihåg sina läxor på egen hand, och även att det finns andra medel att 
ta till för att komma ihåg. Dock menar Klassisk 1 att noter blir ett smidigt sätt att föra anteck-
ningar på.  

5.2.2 Övningsplatta 
Samtliga av de klassiska lärarna nämner att de använder sig av övningsplatta i sin undervisning, 
ett redskap som enbart består av en gummiyta över en träplatta som används för att utföra tek-
nikövningar tystare än vid ett akustiskt slagverksinstrument. Det som är mest intressant med 
vad som framkommit under intervjuerna är hur två av de klassiska lärarna berättar att de an-
vänder sig av redskapet som pedagogiskt verktyg. Övningsplattan används av dessa lärare som 
ett brusreducerande verktyg, som hjälper eleverna att fokusera. På så vis, uppger de, kan de 
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lättare få en inblick i elevernas tekniska nivå, och det hjälper även eleverna att fokusera på 
teknikövningarna. Klassisk 3 berättar om användandet av övningsplattan som redskap: 

Jag tycker att det är mycket lättare att få se eleverna när vi sitter vid plattor. Det är 
inte en massa grejer i vägen. […] Jag försöker jobba hela tiden med att den tekniken, 
när man hittar en bra och avslappnad teknik då, att vara väldigt noga med att eleverna 
tar med sig precis samma avslappnade teknik till trumsetet, så att det inte plötsligt 
blir någon form av [visar spänd teknik] overload. Det får man ju faktiskt påminna, 
speciellt de yngre eleverna, ganska mycket om. (Klassisk 3)  

Klassisk 3 menar att övningsplattan hjälper eleverna att fokusera och slappna av. Liknande 
resonemang förs även av Klassisk 1, som även pekar på att ljudnivån är en faktor som övnings-
plattan hjälper till att minska: 

Dels så tycker jag att det är bra mentalt, att få komma igång med en lektion. Inte gå 
direkt på, utan man får landa lite i rummet, ’just det, det var det här vi höll på med’. 
Men sen också för att sätta all grundteknik, och det har ju att göra med att man inte 
orkar hålla på, man kan väl spela det på virveltrumma såklart, men det orkar man ju 
inte hålla på med hur länge som helst. (Klassisk 1) 

I detta citat pekar Klassisk 1 på att övningsplattan fungerar som ett bra redskap för att börja 
lektioner på ett fokuserat sätt. Även tekniken vinner på detta, menar Klassisk 1, och pekar också 
på att ljudnivån minskar med övningsplatta, vilket bidrar till att elever och lärare orkar hålla på 
längre med teknikövningar. 
Klassisk 2 ger en mer nyanserad bild av övningsplattan som verktyg. Klassisk 2 ger en bild av 
ett inre dilemma, där övningsplattan kan ge teknik som behövs å ena sidan, men å andra sidan 
kan bidra till elevers minskade motivation. Klassisk 2 börjar med att ge sin syn om fördelarna 
med att använda övningsplatta: 

Logiskt sett så börjar man ju med grundläggande teknik, och så blir det svårare och 
svårare, eller vad man ska säga, och har man då slarvat med den grundläggande så 
blir det ju en lucka, blir det ju svårare att klara ett mer tekniskt avancerat spel. Det 
är ju på något sätt ofrånkomligt. (Klassisk 2) 

Klassisk 2 menar att utan teknikövningar blir utvecklingen lidande, och att teknikövningar blir 
ofrånkomliga i längden. Samtidigt försöker Klassisk 2 att balansera teknikövningarna mot ele-
vernas motivation: 

Med det sagt så är det även så där, att det är ingalunda så att jag börjar med ett år 
övningsplatta liksom, utan jag kompromissar hej vilt, och försöker då backa tillbaka 
och liksom ’a, men nu måste vi nog kolla på det här lite grann’ […] det är så, om 
man ska kalla det såhär på fältet, att man måste också vara lite rädd om sina elever 
[…] och då kanske man ibland är lite fegare, inom citationstecken, än vad man be-
höver också. (Klassisk 2) 

Klassisk 2 menar att för mycket tid vid övningsplatta kan leda till att elevernas motivation 
minskar. I värsta fall, menar Klassisk 2, kan eleverna besluta sig för att sluta spela helt och 
hållet. I lektionerna som Jazz 1 håller i tar teknikövningar inte så stor plats: 
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Jag tror att det tyvärr är lite mindre typisk teknik hos mig, teknikövningar. De finns 
absolut, men jag tror att det läggs mindre tid på det hos mig som lärare, och jag tror 
att det är mer gehörsbaserat för att uppfatta låtuppbyggnad och trummisens roll. (Jazz 
1) 

Jazz 1 nämner inte övningsplattan specifikt, men berättar att mer tid läggs på gehörsbaserad 
undervisning än på teknikövningar. Inte heller Jazz 2 lägger mycket tid på teknikövningar: 

Jag körde mycket mycket mer teknik med eleven förr i tiden, stå vid övningsplatta 
och bara mata teknik, och de blev bra i och för sig, men det gör jag inte lika mycket 
idag. Och det är lite samma grej, att de har inte lika bra tålamod idag, ungdomarna, 
som de hade förr, för de ska ha resultat. Det ska va kul, det ska va kul nu! Och det 
är inte alltid jättekul att stå och slå paradiddlar liksom. (Jazz 2) 

Jazz 2 visar ett avståndstagande från övningsplattan, och berättar att teknikövningarna har mins-
kat över tid i undervisningen. Anledningen, menar Jazz 2, är att eleverna inte längre har till-
räckligt med tålamod för att orka spendera så mycket tid vid en övningsplatta. 

5.3 Faktorer utanför den sekundära socialisationen 
Här presenteras andra faktorer, än de ovan presenterade, som påverkar lärarnas undervisning. 
Dessa faktorer har delvis framkommit då lärarna har berättat om sin bakgrund, men även genom 
frågor utanför föreliggande studies intervjuguide. Något som lärarna menar påverkar deras 
undervisning är faktorer utanför elevens sekundära socialisation, det vill säga under vilka om-
ständigheter deras elever lever i, utanför (musik och kultur-)skolan. Detta handlar dels om eko-
nomiska omständigheter, men även sociala omständigheter, och i vissa fall omständigheter i 
hemmet. Detta, menar dessa lärare, påverkar vilka pedagogiska val de gör, och således hur de 
planerar sin undervisning. 
I föregående kapitel har Klassisk 2 visat på att i vilken situation en elev kommer att hamna i i 
framtiden inte går att förutse. Detta är något som Klassisk 2 kopplar till sin egen uppväxt, som 
har innefattat bland annat lärarbyten: 

I den första biten av min musikskolekarriär, som det var då, då var trummorna väldigt 
upphåsade, och han [den förste läraren] var väldigt snabb på att få ut en och spela. 
Man lärde sig mer på gehör än efter noter, och han såg till att det funkade i orkestrar 
et cetera, att man var förberedd. Sen när jag kom till den andra [läraren], då blev man 
mer den här längst bak som inte vet vad prickarna betydde riktigt, och det kan man 
ju diskutera vems fel det var. (Klassisk 2) 

Här påpekar Klassisk 2 att olika lärare hade olika förväntningar på vad Klassisk 2 som trummis 
skulle kunna, en oförutsedd situation som resultat av ett lärarbyte. Klassisk 2 kopplar sin erfa-
renhet till sina elever: 

De anledningar som fick mig att ibland fortsätta, eller ibland vilja sluta kanske inte 
är de samma för de eleverna som jag har […] Det kanske har blivit krångligt, mamma 
och pappa har gått isär och pappa har flyttat till en annan kommun, och man ska dit 
varannan vecka, och man orkar inte organisera upp det. Det kan ju vara så, väldigt 
mycket yttre faktorer, och då gäller det ju att man kanske inte försöker lösa det 
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genom att byta bok på trumlektionerna […] Jag menar inte att man ska hålla på att 
fiska i elevernas privatliv, men att man ändå är lite vaken för om det har hänt något. 
(Klassisk 2) 

Klassisk 2 berättar om egna erfarenheter, där olika lärares prioriteringar har krockat och lämnat 
Klassisk 2 oförberedd inför en annan orkesterkultur. Dock menar Klassisk 2 att detta inte nöd-
vändigtvis leder till att lektionerna inriktar sig på att förbereda eleverna på alla möjliga olika 
situationer, utan kanske snarare att Klassisk 2 har en aktning och förståelse för att många yttre 
faktorer kan inverka på trumlektionerna.  
I föregående kapitel har även Klassisk 3 och Jazz 2 visat kontrasterande synsätt på noter. Dessa 
har dock visat sig kunna, åtminstone delvis, bero på socioekonomiska faktorer. Klassisk 3 ar-
betar i en stadsdel som utgörs av invånare i medelklassen: 

Det ser helt annorlunda ut i andra stadsdelar, så mina elever är, vad ska man säga, 
infödda svenskar i någon form av medel-klass, som har gått på musik- och kulturs-
kola. Många föräldrar har gått på musikskola när de själva var små också, så de kän-
ner till begreppet och sådär. (Klassisk 3) 

Här berättar Klassisk 3 om stadens segregerade situation, och hur konceptet musik- och kultur-
skola är känt över flera generationer i just den stadsdel där Klassisk 3 arbetar. Klassisk 3 har 
också tidigare berättat att noter introduceras från första början i sin undervisning, vilket kan ha 
en koppling till stadsdelens socioekonomiska situation, utifrån den skildring Jazz 2 ger. Jazz 2 
berättar om sin erfarenhet av elever som köper trumset i ett sent skede: 

Jag väntar ganska länge med noter. Sen är det ganska vanligt att de inte skaffar trum-
mor förrän kanske en eller nästan två terminer, så det går nästan ett helt läsår utan 
några trummor, och då tycker jag inte att det är någon vits med att ge dem notläxor. 
Det börjar jag köra igång med när de har trummor hemma. (Jazz 2) 

Jazz 2 menar på att det kan dröja nästan ett helt läsår innan eleverna skaffar trummor. Det är 
även i detta skede, som Jazz 2 berättat ovan, som noter introduceras i undervisningen, eftersom 
det då, enligt Jazz 2, finns anledning att använda dem. 
I intervjun med Klassisk 3 framgår det inte om eleverna i den stadsdel där Klassisk 3 arbetar 
införskaffar trumset tidigare än de i området där Jazz 2 arbetar. Däremot har den stadsdelen där 
Klassisk 3 arbetar en hög medelinkomst, relativt mot andra stadsdelar i samma stad. Eftersom 
för lite data finns för att kunna dra en slutsats kring denna frågeställning kan endast ett poten-
tiellt samband visas mellan socioekonomiska förhållanden och när lärare introducerar noter i 
undervisningen. 
Även Jazz 1 berättar om sociokulturella och socioekonomiska faktorer som påverkar undervis-
ningen: 

Här ute så är det inte alls självklart, trots att vi säger det i våra riktlinjer att vi vill att 
de ska ha var sitt trumset att öva på hemma, så är det ingen självklarhet att det är så. 
Och så har vi andra problemområden på så vis att en del behöver faktiskt komma 
hemifrån, för att få möta en vuxen i ett mindre sammanhang än i klassen i skolan, 
och det finns fler grejer. Det sammantaget gör att jag efter ett antal år, eller ganska 
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många år, märkte att jag har två riktningar på mina elever, de som kommer hit bara 
för att ha det gött och kul, och de som vill lära sig något. (Jazz 1) 

Jazz 1 menar att de sociokulturella förhållandena i området har stor inverkan på undervisningen, 
och framför allt vad Jazz 1 ser som syftet med undervisningen. Här anpassar Jazz 1 sin under-
visning efter vad eleven verkar önska eller behöva få ut av den. 
Klassisk 1 undervisar i en central stadsdel i en större stad, där flera av eleverna bor i lägenheter. 
Som en följd av det har många av eleverna el-trumset, vilket gör eleverna ovana vid att ställa 
in stativ etc. Klassisk 1 berättar om en problematik som har uppstått i undervisningen på grund 
av det: 

Eftersom jag har så många elever som inte har akustiska trummor så blir det inte 
heller superaktuellt, men det kan väl framför allt de som spelar i orkestrar och en-
semble försöka vara, […] för bara det kan vara svårt, liksom att höja ett stativ. Asså 
sånt måste man ju ha med ändå så att de kan. Så att, absolut den liksom grundkun-
skapen ska man ju ha. Man ska kunna ställa in en hi-hat så att det känns bra för en 
själv. (Klassisk 1) 

Klassisk 1 berättar att elevernas ergonomi kan bli lidande på grund av deras ovana vid att han-
tera akustiska trumset. Detta menar Klassisk 1 att eleverna måste kunna, framför allt i samman-
hang då de spelar i orkestrar och ensembler.  

5.4 Sammanfattning och slutsatser 
Här redovisas en sammanfattning av lärarnas syn på sin undervisning och hur dessa skiljer sig 
åt. Sammanfattningen kategoriseras i lärarnas syn på eleven, det vill säga promptsubjektet, pri-
oriterade undervisningselement och andra påverkande faktorer. 
Gällande eleven som medverkar i promptmaterialet, som lärarna har fått analysera och planera 
utifrån visar samtliga lärare en likartad syn på vad eleven behöver utveckla, och var eleven är 
långt gången i sin utveckling som slagverkare, i relation till andra musikaliska kunskaper som 
eleven besitter. Samtliga slagverkslärare menar att eleven vid intervjutillfället har en notläs-
ningsförmåga på hög nivå, och att eleven i dåvarande läge inte behöver utveckla denna vidare. 
Flera lärare menar till och med att notbilder hindrar eleven från att fokusera på andra aspekter 
som eleven behöver utveckla i trumspelet. Samtliga lärare har även påpekat elevens teknik, 
framför allt elevens tendens till att hålla sina pekfingrar ovanpå trumstockarna. Endast en av 
lärarna (Jazz 1) har dock lagt fokus på elevens fotteknik, och har önskat lägga tid på att under-
söka och eventuellt åtgärda detta. Lärarna menar även att eleven behöver arbeta på sin koordi-
nation och motorik, men ger olika förslag på tillvägagångssätt. Studien visar att de intervjuade 
jazzlärarna föredrar gehörsbaserade metoder, medan klassiska lärare vänder sig till notbilder. 
Dock finns undantag, och underlaget i föreliggande studie är för litet för att kunna ge något 
understöd för en sådan slutsats.   
Hur lärarnas olika genreinriktningar påverkar undervisningen har yttrat sig som mest under 
diskussioner kring noter och dess betydelse samt hur övningsplattan används som pedagogiskt 
verktyg. Gällande noter verkar lärarnas syn i föreliggande studie vara i viss enlighet med den 
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skiljaktighet som beskrivits under problemformuleringen. De klassiska slagverkslärarna tycks 
använda sig av vanliga noter i sin undervisning. Slagverkslärarna med jazzbakgrund menar 
dock att ackords- och formskisser är det mest frekvent förekommande, och de använder därför 
detta i sin undervisning. Lärarna i sin helhet ger dock en nyanserad bild av användandet av 
noter, och det går därför inte att dela upp lärarna i tydliga grupper utifrån genre.  
En annan genrerelaterad tendens som resultatet har visat är att klassiska lärare tycks ha en annan 
syn på övningsplattan som redskap jämfört med jazzlärare. Medan jazzlärarna enbart pratar om 
övningsplatta som redskap för att bygga upp teknik berättar de flesta klassiska lärarna att de 
också använder övningsplatta som ett brusreducerande verktyg, som hjälper eleverna att foku-
sera. Resultatet visar även att jazzlärarna lägger mindre tid på teknikövningar än de flesta av de 
klassiska lärarna. 
Något som samtliga lärare har berättat om, som inte funnits med i intervjuernas struktur från 
början, är att elevernas socioekonomiska och sociokulturella tillvaro spelar in på lärarnas peda-
gogiska val. De specifika faktorerna, och hur de har påverkat lärarnas undervisning har varierat. 
Dock har samtliga lärare gemensamt att deras undervisning på ett eller annat sätt påverkas av 
elevernas primära socialisation.  
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6 Diskussion 
I detta kapitel belyses resultatet i relation till tidigare presenterad litteratur. I resultatdiskuss-
ionen berörs synen på noter och övningsplatta i relation till lärarnas olika genrebakgrunder samt 
sociokulturella och socioekonomiska faktorers inverkan på lärarnas pedagogiska val. Metod-
diskussionen tar upp problematiken med föreliggande studies ringa urvalsgrupp och behovet av 
uppföljande intervjuer. Under arbetets betydelse behandlas resultatens inverkan på min egen 
och förhoppningsvis andras skiljaktigheter av klassiskt respektive jazz. Även under fortsatt 
forskning belyses behovet av forskning kring hur lärares pedagogiska val influeras av sådana 
faktorer. 

6.1 Resultatdiskussion 
Intervjuerna har inte gett de resultat som jag väntat mig. Intervjuerna har istället pekat åt att 
undersöka hur sociala och miljöbaserade faktorer inverkar på undervisningen. De resultat som 
har dykt upp i relation till lärarnas genretillhörighet har varit mycket snävare än väntat. 

6.1.1 Noter kontra ackordsskisser 
Vad gäller lärarnas olika syn på noter så verkar det som att det handlar om vilka sammanhang 
man som musiker är van vid att spela. Creech et al. (2008) har visat att större vikt läggs på 
improvisation, oftast över ackordsanalyser, inom jazzen. Det är därför inte alls otänkbart att 
detta leder till mindre fokus på noter hos lärare med jazzbakgrund jämfört med lärare med bak-
grund i klassisk musik. Resultatet från föreliggande studie verkar visa att så är fallet, då det 
framkommer att ackordsskisser används till övervägande del i jazzlärarnas undervisning, me-
dan samtliga klassiska lärare berättar att de använder noter. Att noter har större fokus bland 
klassiska musiker sammanfaller även till viss del med undersökningen av Seddon och Biasutti 
(2009), där de menar att klassiska musiker tenderar till att fokusera på specifika passager och 
mindre detaljer i notbilder, medan jazzmusiker håller större fokus på övergripande disposition. 
En av de klassiska lärarna uppger dock att ackordsanalyser används i dennes undervisning, 
vilket motsätter sig ovanstående argumentation. Här är det svårt att finna argument för varför 
avvikelsen från de övriga klassiska slagverkslärarna finns. En förklaring skulle dock kunna vara 
att sammanhangen som en lärare har spelat i som musiker har större betydelse för undervis-
ningen än vilken genre läraren är utbildad inom. Vissa sammanhang skulle kunna vara mer 
typiska för jazzmusiker, men dessa sammanhang är inte nödvändigtvis exklusiva för musiker 
med en viss genrebakgrund. En annan anledning skulle kunna vara att den lärare som avviker 
från de andra klassiska lärarna är markant yngre än de andra lärarna. Seddon och Biasuttis 
(2009) forskning pekar på att arbetssätten inom de olika genrerna skiljer sig åt. Dock, som jag 
skrivit ovan, bygger forskningen på grupper med skild erfarenhet och ålder. I föreliggande stu-
dies fall, och i Seddon och Biasuttis, skulle förklaringen kunna härledas till informanternas 
ålder.  
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6.1.2 Övningsplatta 
Övningsplattan har visat sig vara ett redskap som används på ett oväntat sätt av några av de 
klassiska lärarna. Dessa klassiska lärare uppger att de använder redskapet som ett brusreduce-
ringsverktyg. Det innebär alltså att plattan hjälper till att skala bort onödiga distraktioner och 
hinder, såsom andra trummor och hög ljudnivå. Jazzlärarna ser inte övningsplattan på samma 
sätt. En av jazzlärarna har tagit avstånd från att använda övningsplattan, och den andra nämner 
inte övningsplattan överhuvudtaget. Dessa skilda perspektiv på övningsplattan som verktyg 
verkar ha koppling till lärarnas genrebakgrund, och kan på så vis kopplas till Säljös (2014) 
förklaring av verktyg. Säljö menar att sättet som verktyg används på växer fram ur olika kul-
turer, och att verktyg formar sättet vi tänker. Här verkar det som att lärarna med klassisk bak-
grund kan ses som en kultur skild från lärarna med jazzbakgrund, eftersom synen på verktyget 
skiljer sig mellan grupperna.  
Intressant är även att vad övningsplattan medierar till dessa klassiska lärare inte är vad verktyget 
gör, utan vad det inte gör. De berörda klassiska lärarna använder verktyget som ett medel för 
att ta bort distraktioner och sänka ljudvolymen, till lärarnas och elevernas fördel, som ett slags 
subtraktivt verktyg. De berörda klassiska lärarna menar att övningsplattan tar bort distraktioner 
och ljudvolym, och på så sätt ger mer ork och fokus. Samtidigt kopplar en av jazzlärarna öv-
ningsplattan till minskat tålamod snarare än ökat fokus. Säljö (2014) menar att verktyg formar 
individens tankar, och här är det intressant att se hur övningsplattan används för att forma ele-
vernas koncentration, och vad eleverna önkas hålla sitt fokus på. Flera författare (Bodrova, 
1996; Dysthe, 2003; Partanen, 2007; Säljö, 2013; Säljö, 2014) beskriver verktyg som en metod 
för att utöka människans kapacitet, och här har övningsplattan använts som ett verktyg för att 
utöka elevernas uthållighet. Intressant är igen, och anledningen till att jag väljer att kalla detta 
ett subtraktivt verktyg, att övningsplattan inte används som ett sätt att lägga till element utöver 
aktivitetens grundläge (att spela på ett trumset), utan att det används som ett sätt att avlägsna 
onödiga och krävande hinder, såsom ljudvolym och distraktioner.  
Dock är de klassiska lärarna, precis som i fallet av noter, inte en homogen grupp när det gäller 
synen på övningsplattan. En av de klassiska lärarna verkar väga elevens tekniska förmåga mot 
elevens vilja att fortsätta spela trummor, på ett liknande sätt som en av jazzlärarna gör. Det går 
därför inte att helt och hållet definiera klassiska slagverkslärare som en kultur utifrån denna 
aspekt (inte ens i denna snäva urvalsgrupp). Frågan är istället om grupperna endast tenderar till 
att skilja sig åt, eller om sambandet ligger någon annanstans. Kanske är det till och med så att 
kultur som begrepp är ett intersektionellt fenomen, dvs. att flera kulturella aspekter påverkar 
den individuella synen på, i detta fall, övningsplattan som verktyg. Persson & Sträng (2003) 
beskriver den primära och den sekundära socialisationen som två skilda kulturer, men att de 
kan överlappa varandra, och att vi ofta ingår i båda. En intressant fråga är här vad som händer 
när kulturerna överlappar varandra och ger motstridiga förväntningar, och vilken kultur som då 
har överhanden. Kanske har den klassiska läraren som delvis tar avstånd från övningsplattan en 
annan kulturell influens som påverkar beslutet starkare än kulturen hos klassiska lärare som 
tenderar att föredra övningsplattan. 
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6.1.3 Påverkan från den primära socialisationen 
Resultatet från föreliggande studie visar att lärarna som intervjuats influeras både av deras ele-
vers sociokulturella och socioekonomiska situation, och av deras egna erfarenheter som tidigare 
elever. Kanske det mest intressanta resultatet från föreliggande studie handlar om de sociokul-
turella och socioekonomiska faktorer som påverkar eleverna, och hur de influerar de didaktiska 
beslut som lärarna tar. Ett exempel är skillnader i när lärarna introducerar noter och den hänsyn 
de tar till socioekonomiska förhållanden i det geografiska område de undervisar i, vilket visar 
att de lärare som intervjuats i föreliggande studie har anpassat sin undervisning efter deras ele-
vers sociokulturella eller socioekonomiska situation. En av lärarna, Jazz 1, har även anpassat 
sin undervisning efter vad eleverna verkar ha för syfte med att gå på trumlektionerna. Läraren 
menar att vissa av eleverna som kommer till trumlektionerna bara behöver ett sammanhang 
med en vuxen person vid sidan om skolan eller hemmet. Därför har denna lärare anpassat sin 
undervisning till att bara låta lektionerna vara en lugn och avslappnad stund där eleverna kan 
”ha det gött och kul”. Den sekundära socialisationen beskrivs av Persson och Sträng (2003) och 
Säljö (2013) som en socialisation med kunskap och färdighetsutveckling i fokus. Dock påpekar 
Persson och Sträng (2003) att den sekundära socialisationen inte utesluter utvecklandet av 
känslohantering eller att lära sig fungera som samhällsmedborgare. Här är det intressant att se 
hur Jazz 1 låter sina lektioner som sekundär socialisation i vissa fall ta en större roll i det som 
vanligtvis associeras till den primära socialisationen.  
Studien visar även att de sociokulturella ramar som eleverna lever inom kan påverka lärarnas 
undervisning på sätt som lärarna själva inte kan anpassa sin undervisning efter. Klassisk 2 har 
berättat om sina egna erfarenheter som elev, och hur det har gett en aktning för att elever kan 
styras av yttre ramfaktorer utanför trumlektionerna, och ger exempel på situationer med skilda 
föräldrar och ett ”varannan vecka”-liv som kan frånta elevens ork att organisera sitt liv inom 
den sekundära socialisationen. I dessa fall kan inte Klassisk 2 styra de sociokulturella ramar 
som eleven påverkas av, utan försöker istället att hålla sig uppmärksam på eventuella föränd-
ringar i elevernas liv. Här är det intressant att Klassisk 2 på ett balanserat sätt väger den sekun-
dära socialisationens huvudfokus mot att inte helt avvisa element som vanligtvis associeras med 
den primära socialisationen: ”Jag menar inte att man ska hålla på att fiska i elevernas privatliv, 
men att man ändå är lite vaken för om det har hänt något”. Igen går detta i samma linje som 
Persson och Sträng (2003) pekar på, det vill säga att den sekundära socialisationen inte utesluter 
utvecklandet av känslohantering, et cetera, men att huvudsakligt fokus ligger på kunskap och 
färdighetsutveckling.  
Klassisk 1 har berättat om sina elever, och att flera utav dem inte har möjlighet att öva på akus-
tiska trumset hemma. Klassisk 1 menar att detta leder till bristande kunskaper om instrumentets 
funktionalitet och fysiska egenskaper. Säljö (2014) pekar på språkets kraft i att kunna låna andra 
individers kunskap, men i detta fall verkar det som att språket som enskilt verktyg inte räcker 
till utan det verktyg som språket ämnar att instruera. Med andra ord kan inte eleven ta till sig 
kunskap om akustiska trumset verbalt om inte ett akustiskt trumset finns eleven tillhanda. 
Vygotskij (2001) beskriver även den närmaste utvecklingszonen som en zon mellan vad en elev 
kan utan handledning och vad en elev kan med handledning av en lärare. Det är kanske just 
därför Vygotskij har valt att använda ordet ”hand”-ledning, eftersom instruktioner allena inte 
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kan hjälpa eleven att utvecklas. Själva verktyget, i det här fallet ett akustiskt trumset, behövs 
som eleven kan sätta sina händer på för att eleven ska kunna utvecklas. 
Något som är svårt att avgöra är om, och i så fall hur de intervjuade lärarnas genrebakgrund 
påverkar deras pedagogiska beslut. Det kan vara så att jazzlärare har lättare för att prioritera 
bort noter till förmån för andra aspekter av undervisningen, som diskuterats ovan, och att ten-
densen hos jazzlärare att agera sålunda därför skulle kunna vara större. Här uppstår frågan dels 
om så är fallet, och vad klassiska lärare i så fall skulle prioritera bort istället. Resultatet i före-
liggande studie pekar mot att jazz och klassisk musik som separata kulturer endast har en på-
verkan inom några få områden, åtminstone för de slagverkslärare som har intervjuats. Persson 
och Sträng (2003) och Dysthe (2003) menar att olika kulturer formar olika sätt att tänka, vilket 
här leder till frågan om jazz och klassisk musik i fallet av föreliggande studie verkligen kan ses 
som separata kulturer, eller om slagverkslärare som kultur har ett större inflytande över de slag-
verkslärare som intervjuats i föreliggande studie. Ytterligare en faktor som kan ha stor inverkan 
på lärares divergens i pedagogiska prioriteringar kan vara det faktum att musik- och kultursko-
lor i skrivande stund är en frivillig skolform utan statliga ramverk för kunskapsmål och dylikt 
(Sandh, 2006). Frågan uppstår här huruvida detta inverkar på elevers utveckling i musik- och 
kulturskolan. Resultatet i föreliggande studie pekar på att undervisningen hos de slagverkslärare 
som har intervjuats inte påverkas märkvärt vad gäller kunskaper och färdighetsutveckling, men 
att de har utrymme till att anpassa sin undervisning efter elevernas behov och de yttre ramfak-
torer som påverkar elevernas situation. 

6.1.4 Lärarnas syn på eleven 
Ur föreliggande studies resultat gällande de intervjuades planering kring eleven uppkommer en 
intressant aspekt, vilket är att lärarna ändå har en så uppenbart gemensam syn på elevens fär-
digheter. Visserligen uppvisar inte lärarna så stor skillnad i sin syn på olika undervisningsele-
ment när de har berättat om sin syn om dessa utan relation till eleven, men viss skillnad har 
ändå dykt upp gällande bland annat noter. Trots detta verkar inga av dessa skillnader presentera 
sig i relation till elevens utvecklingsbehov. Det är nästan som att lärarna har en gemensam 
undermedveten läroplan. I en av intervjuerna framkommer en önskan om en läroplan inom mu-
sik- och kulturskolan just på grund av föreliggande arbetes problemområde. En av informan-
terna menar att eftersom lärare är så olika (inte bara på grund av genre) så blir undervisningen 
oundvikligen ojämlik mellan olika lärare. Det är som att problematiken i lärares skiljaktigheter 
finns i de intervjuade lärarnas medvetande. Ändå visar det sig att riktlinjerna är näst intill helt 
kongruenta lärarna sinsemellan. 
Detta i relation till det sociokulturella perspektivet presenterat ovan verkar visa på en motstri-
dighet. Hur kan det komma sig att lärarna som intervjuats i föreliggande studie visar olika upp-
fattningar av vad elever överlag behöver utveckla under intervjuerna, men inte alls lika mycket 
när det väl kommer till kritan, när de planerar för eleven? Dysthe (2003) menar att olika män-
niskor uppfattar omvärlden olika på grund av olika kulturella bakgrunder, och det verkar orim-
ligt att samtliga informanter i föreliggande studie skulle komma från samma kulturella bak-
grund. En förklaring kan vara att de kunskaper som eleven visar upp tangerar åt extremerna. 
Kanske är eleven så pass i behov av vad informanterna föreslår, och så pass långt gången med 
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vad informanterna menar, att det finns ytterst lite inverkan från skillnader i kulturell bakgrund 
överhuvudtaget. Kanske är det också så att klassiska slagverkslärare och jazzslagverkslärare är 
två falanger inom slagverkslärare som övergripande kultur, två närbesläktade falanger. Skillna-
derna mellan dessa två grupper är kanske för marginella för att de ska kunna betraktas som 
skilda kulturer utifrån Dysthes (2003) förklaring.  

6.2 Metoddiskussion 
Det första att påpeka gällande arbetets metod är den bristande empirin. Denna brist yttrar sig i 
två huvudsakliga delar. Dels är antalet informanter för få för att kunna fastställa trender, vilket 
framför allt gäller de två lärarna med jazzbakgrund. Här betyder det delvis att de tendenser som 
tagits upp i arbetet gällande dessa två lärare har sållats genom mig och mina uppfattningar om 
vad som jag tror är anknutet till lärarnas genre. Det betyder också att jag inte med säkerhet kan 
avgöra ifall de samband som finns mellan dessa lärare beror på just gemensam genre eller något 
helt annat. Dessa lärare är trots allt liknande i många fler aspekter. Sambanden kan också handla 
helt om sammanträffanden, vilket inte alls är långt borta mellan bara två personer. 
Dels brister också metoden i att intervjuerna inte har uppföljts. Många delar av resultaten visar 
att den ursprungliga problemformuleringen inte har lett till några större fynd, utan att det mesta 
av stoffet av intresse har framkommit i fördjupningar genom följdfrågor och liknande vid sidan 
om den intervjuguide som använts i föreliggande studie. Detta har lett till att arbetet har slutat 
med fler frågor än svar, eftersom det inte har funnits utrymme för uppföljning genom komplett-
ternande intervjuer. Detta innebär också i sin tur att flera av de resultat som framkommit i stu-
dien står under bristande underlag. Eftersom flera nya frågor har dykt upp under intervjuernas 
gång har dessa frågor inte kunnat behandlas i intervjuer som redan har genomförts. Därför 
skulle intervjuerna behöva en andra kompletternande omgång med informanterna där intervju-
stoffet är anpassat efter rådande resultat. I nuläget kan endast spekulationer föras kring de frågor 
som har dykt upp genom resultaten. 
Åter gällande empirin och informanterna så har endast ett urval från västra Sverige gjorts. Det 
har funnits ett praktiskt syfte till detta, eftersom jag som forskare därmed enkelt kunnat ta mig 
till intervjuplatserna, eftersom jag under denna tid haft min bas i västra Sverige. Dock har även 
svar på intervjuförfrågan spelat stor roll i sammanhanget. Jag har förvisso valt att fokusera på 
ett relativt närliggande område, inkluderat östra Sverige, och framför allt Stockholms län. Där-
ifrån har dock inga svar kommit in. Inte heller från Värmland eller Östergötland. Endast inom 
Västergötland har svar kommit in från slagverkslärare som kunnat tänka sig att intervjuas. Jag 
har därför inte kunnat undersöka om de likheter som framkommit i föreliggande studie har en 
geografisk koppling, eller om avvikande fynd finns i andra delar av landet.  
Resultaten överlag i föreliggande arbete har genererat fler frågetecken än svar, och min nyfi-
kenhet kring alla ämnen som tagits upp ovan är bara större. Dock verkar det i stora drag som 
att den skiljaktighet som ligger till grund för arbetet har svag förankring i verkligheten, åt-
minstone gällande de slagverkslärare som intervjuats i föreliggande studie. Kanske var förank-
ringen starkare förr, och kanske är den ännu stark bland andra instrument. Vad gäller just slag-
verk och slagverkslärare vill jag ändå säga att resultatet från föreliggande studie inte alls verkar 
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bevisa skiljaktigheterna på det sätt som beskrivs av till exempel Dysthe (2003) eller Säljö 
(2013). 

6.3 Arbetets betydelse 
Kanske kan föreliggande studie fungera som motvikt till åsikten om att ”klassiskt är si och jazz 
är så”. För min egen del har arbetet gett en större insikt om att det är lätt att göra det enkelt för 
sig och överföra sina fördomar om ett fält till ett annat utan vidare eftertänksamhet när det i 
verkligheten kan finnas många faktorer som gör att de inte hör hemma där. 
En av dessa faktorer som kan ha blivit mest framträdande här är att tiderna förändras. Även om 
detta bara är spekulationer så är denna ofta självklara faktor viktig att påminnas om. Forskning, 
framför allt samhällsvetenskaplig, är bara så relevant som när den genomfördes, och att se den 
i relation till tiden den gjordes i är antagligen en av de viktigaste faktorerna i att tolka dess 
resultat. Detta gäller i hög grad föreliggande studie, som använt konstruktionism som ontolo-
gisk utgångspunkt, och således utgår ifrån att föreliggande studies resultat enbart är applicerbart 
i nuläget (Bryman, 2015). Här har kanske föreliggande studie ett litet bidrag till att uppdatera 
gamla tankar om hur genrer skiljer sig. Det är så lätt att fokusera på hur saker skiljer sig (annars 
hade ju olika begrepp inte funnits), men ofta finns mer gemensamt än ytan förtäljer. Vad gäller 
genreskillnader hos just slagverkslärare vill jag ändå mena att skillnaderna visats mycket 
mindre än vad jag, och kanske många andra, tidigare trott. Kanske har det att göra med att 
tiderna förändrats, och att Dysthes (2003) och Säljös (2013) förklaringar av kulturer inte längre 
går att översätta till jazz och klassiskt. 
För mig som lärare har föreliggande studie gett mig insikt kring elevers intresse av olika genrer 
i relation till vad som undervisas. Min tidigare syn på genrer är att genrebreddning ger så 
mycket mer än endast kunskaper om olika genrer. Min syn har varit att olika genrer prioriterar 
olika aspekter av musik, och att genrebreddning på så sätt utvecklar flera aspekter av musice-
rande. Föreliggande studie har dels gett mig insikten att min syn inte har haft understöd av 
tidigare forskning och dylikt. Jag har istället vunnit insikten om att alla genrer använder sig av 
varje undervisningselement. Min filosofi kring genrer kan nu istället beskrivas som att varje 
undervisningselement gynnar utvecklingen i varje genre. Jag hoppas därför delvis att förelig-
gande studie kan skänka ro till blivande slagverkslärare som begrundar sin genrebakgrund, men 
också att den kan inspirera blivande slagverkslärare till att utforska fler genrer, och frodas av 
de nya perspektiv på musikens element som andra genrer har att erbjuda. 

6.4 Fortsatt forskning 
Det finns en mängd olika frågor från föreliggande studie som kan forskas vidare om, men de 
kanske mest intressanta frågorna som jag anser ha dykt upp här handlar om de sociokulturella 
och socioekonomiska faktorer som verkar ha spelat in på informanternas pedagogiska val. Att 
detta skulle vara ett nytt fynd är inte något jag påstår. Här skulle jag dock vara intresserad av 
att undersöka hur just musik- och kulturskolan påverkas, och kanske framför allt att identifiera 
mer exakt vilka faktorer som spelar in. 
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Det verkar också finnas indikationer på att gränsen mellan jazz och klassiskt håller på att suddas 
ut, åtminstone inom vissa områden i musikundervisning. Åter igen kanske detta beror på in-
strumentgrupp eller kanske att jazzen har kommit djupare in i den akademiska världen. Allt 
detta ser jag som intressant att forska vidare i. Även hur exempelvis folk- och världsmusik 
passar in i bilden är en mycket intressant fråga. I föreliggande studie har jag låtit jazzen repre-
sentera ”den nya skolan”, men jag har inte undersökt andra genrer som står under samma baner.  
Sist ser jag den akademiska världen som intressant att forska i. Hur ser det ut på musiklärarut-
bildningarna idag? Är det mindre skillnad mellan genrer idag än förr? En av informanterna 
talade för en läroplan för musik- och kulturskolan eftersom lärare tänker så olika kring vad som 
är viktigt att lära ut. Det blir därför mycket intressant att undersöka hur pass jämlik musiklära-
rutbildningen är, dvs. får lärarstudenter från olika genrer och lärosäten likvärdiga verktyg för 
att ge sina framtida elever vad de behöver? Det finns ju en rad möjliga faktorer utöver genre 
som kan spela in på detta, som exempelvis olika universitet och olika lärare.   
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Bilagor 

Bilaga 1 – Samtyckesblankett för informanter 

 

En	kopia	sparas	av	informanten,	och	en	av	studiens	upprättare	
Studiens	upprättare	nås	via	mail:	viktor.kannisto@gmail.com	

Informationsmedgivande	för	informanter,	sida				(2)	1	

Informationsmedgivande	för	informanter	
för	studie	om	slagverkslärare	vid	Musikhögskolan	Ingesund	
2017	
Denna	blankett	är	utformad	efter	Vetenskapsrådets	angivelser	i	Forskningsetiska	
principer	inom	humanistisk-samhällsvetenskaplig	forskning	(2002).	

Om	studien	
Denna	studie	syftar	till	att	undersöka	eventuella	skillnader	i	planering	av	enskild	
slagverksundervisning,	mellan	utbildade	slagverkslärare	som	är	inriktade	inom	
antingen	jazz/afro	eller	klassiskt.		
Studien	är	upprättad	av	Viktor	Kannisto,	och	är	ett	självständigt	arbete	på	
avancerad	nivå	för	yrkesexamen	vid	Musikhögskolan	Ingesund,	Karlstads	
universitet.		
Informanten	har	rätt	att	när	som	helst	avbryta	sin	medverkan	i	studien	
innan	studiens	publicering,	utan	att	ange	orsak.	Informanten	har	även	rätt	
att	få	all	information	som	delgetts	av	informanten	struken	ur	studien,	utan	
att	ange	orsak.	

Användning	av	information	
Information	som	erhålls	av	informanterna	kommer	att	användas	enbart	inom	
studien.	Ingen	information	delas	av	studiens	upprättare	till	övriga	parter	som	
står	utanför	studiens	arbetsgrupp.		
I	studien	kommer	endast	den	information	som	ses	som	relevant	för	studiens	
resultat	att	användas.	Vilken	information	som	används	beror	således	på	vilka	
samband	som	hittas	i	studiens	resultat.	Endast	den	information	som	bedöms	
nödvändig	att	koppla	till	specifika	informanter	kommer	att	användas	på	ett	
sådant	sätt.	All	övrig	information	som	bedöms	relevant	för	studiens	validitet	och	
reliabilitet	kommer	att	användas	utan	att	kopplas	till	specifika	informanter.	All	
övrig	information	som	inte	ses	som	relevant	till	studien	kommer	att	uteslutas.	
Informanterna	kommer	att	refereras	till	under	tillsatt	pseudonym,	exempelvis	
klassisk	lärare	1.	Informanternas	pseudonymer	har	inget	medvetet	kopplat	
samband	med	övrig	information	om	informanterna,	och	kommer	att	tillsättas	
slumpmässigt.	Informanterna	har	inga	uppgifter	om	varandra	förmedlade	genom	
studiens	upprättare,	utöver	det	som	framkommer	genom	studien.	
Samtliga	informanter	får	ta	del	av	studien	innan	den	publiceras	för	att	ge	sitt	
medgivande	att	studien	återspeglar	informanternas	utlåtande.		
Denna	blankett	används	som	bilaga	i	studien,	utan	underskrifter	från	informant	
eller	upprättare.	

Hantering	av	informationskällor	
Ljudinspelningar	av	intervjuer	används	som	informationskälla.	Dessa	
inspelningar	transkriberas,	och	raderas	sedan	innan	studiens	publicering.	
Transkriptionerna	sparas	under	strikt	begränsad	åtkomst,	och	med	utelämnad	
information	rörande	informanternas	identitet.	
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En	kopia	sparas	av	informanten,	och	en	av	studiens	upprättare	
Studiens	upprättare	nås	via	mail:	viktor.kannisto@gmail.com	

Informationsmedgivande	för	informanter,	sida				(2)	2	

Eventuella	anteckningar	som	förts	av	informanterna	sparas	inte.		
De	anteckningar	som	förts	av	studiens	upprättare	kan	komma	att	användas	i	
studien,	och	används	då	på	det	sätt	som	angivits	ovan.	Anteckningarna	sparas	
under	strikt	begränsad	åtkomst,	och	med	utelämnad	information	rörande	
informanternas	identitet.	

Undertecknas	
Genom	namnteckning	nedan	ger	informanten	sitt	medgivande	till	att	låta	
studiens	upprättare	använda	från	informanten	given	information	på	så	sätt	som	
är	beskrivet	ovan.	
Genom	namnteckning	nedan	förbinder	sig	studiens	upprättare	till	att	bruka	den	
från	informanten	givna	informationen	enbart	på	det	sätt	som	är	beskrivet	ovan.

Informantens	namnteckning	

	

Informantens	
namnförtydligande	

	

Ort	och	Datum	

	
	

Upprättarens	namnteckning	

	

Studiens	upprättare	
Viktor	Kannisto	

Ort	och	Datum	
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Bilaga 2 – Samtyckesblankett för promptsubjekt 

 

En	kopia	sparas	av	promptsubjektet,	och	en	av	studiens	upprättare	
Studiens	upprättare	nås	via	mail:	viktor.kannisto@gmail.com	

Samtyckesmedgivande	för	promptsubjekt,	sida				(2)	1	

Samtyckesmedgivande	för	promptsubjekt	

för	studie	om	slagverkslärare	vid	Musikhögskolan	Ingesund	

2017	

Denna	blankett	är	utformad	efter	Vetenskapsrådets	angivelser	i	Forskningsetiska	
principer	inom	humanistisk-samhällsvetenskaplig	forskning	(2002).	

Om	studien	

Denna	studie	syftar	till	att	undersöka	eventuella	skillnader	i	planering	av	enskild	
slagverksundervisning,	mellan	utbildade	slagverkslärare	som	är	inriktade	inom	
antingen	jazz/afro	eller	klassiskt.		

Studien	är	upprättad	av	Viktor	Kannisto,	och	är	ett	självständigt	arbete	på	
avancerad	nivå	för	yrkesexamen	vid	Musikhögskolan	Ingesund,	Karlstads	
universitet.		

Promptsubjektet	har	rätt	att	när	som	helst	avbryta	sin	medverkan	i	

studien	innan	empiriinsamlingens	påbörjan	(27/3	2017),	utan	att	ange	

orsak.	

Om	promptmaterialet	

Promptmaterialet	kommer	att	användas	enbart	under	studiens	empiriinsamling.	
Promptmaterialet	visas	inte	till	övriga	parter	som	inte	inkluderas	av	
informantgruppen	eller	som	står	utanför	studiens	arbetsgrupp.	

Promptmaterialet	består	av	tre	kompexempel	för	trumset	och	en	
videoinspelning	av	promptsubjektet	under	ett	musikaliskt	utförande,	som	visar	
promptsubjektet	då	denne	läser	tre	kompexempel	för	trumset	á	vista.	I	
videoinspelningen	medverkar	även	studiens	upprättare.		

Promptmaterialets	syfte	är	att	ge	informanterna,	slagverkslärarna,	en	
utgångspunkt	för	planering	av	undervisning.		

I	videoinspelningen	syns	och	hörs	promptsubjektet	tydligt,	och	ingen	
censurering	har	gjorts	eftersom	promptsubjektets	reaktioner	och	dyl.	anses	vara	
betydelsefull	för	att	promptmaterialet	ska	ge	informanterna	en	tydlig	bild	av	
promptsubjektets	nivå.	Promptsubjektets	namn	används	inte,	utan	refereras	till	
som	promptsubjektet	eller	eleven.		

Användning	av	promptmaterialet	

Promptmaterialet	visas	för	informanterna	tillsammans	med	de	tre	kompexempel	
som	promptsubjektet	läser	i	videoinspelningen.	

De	kompexempel	som	promptsubjektet	läser	i	videoinspelningen	används	som	
bilaga	i	studien.	

Videoinspelningen	sparas	under	strikt	begränsad	åtkomst,	och	bifogas	inte	i	
studien	på	något	sätt	utöver	genom	informanternas	reaktioner,	om	dessa	ses	
som	relevanta	till	studiens	resultat.	
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En	kopia	sparas	av	promptsubjektet,	och	en	av	studiens	upprättare	
Studiens	upprättare	nås	via	mail:	viktor.kannisto@gmail.com	

Samtyckesmedgivande	för	promptsubjekt,	sida				(2)	2	

Undertecknas	
Genom	namnteckning	nedan	ger	promptsubjektet	sitt	medgivande	till	att	låta	
studiens	upprättare	använda	promptmaterialet	på	så	sätt	som	är	beskrivet	ovan.	
Genom	namnteckning	nedan	förbinder	sig	studiens	upprättare	till	att	bruka	
promptmaterialet	enbart	på	det	sätt	som	är	beskrivet	ovan.

Subjektets	namnteckning	

	

Subjektets	namnförtydligande	

	

Ort	och	Datum	

	
	

Upprättarens	namnteckning	

	

Studiens	upprättare	
Viktor	Kannisto	

Ort	och	Datum	

	



59 
 

 
 

 
 

 

Bilaga 3 – Kompexempel till promptsubjekt 
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Bilaga 4 – Intervjuteman 

 

Intervjuteman	–	Viktor	Kannisto	

Förberedande	frågor	
ålder	-	födelseort	-	hur	länge	har	du	varit	
lärare?	

Utbildning	-	när	-	plats	-	genre	

Tidigare	lärare	-	introduktion	till	genre	-	andra	
genrer	

Vilka	genrer	brukar	du	undervisa	i?	

	

Detta	är	eleven	
Vill	i	allmänhet	bli	bättre	på	trummor	

[visa	promptmaterial	(video/notbild)]	

[gör	planering	på	en	termin	framåt]	

	

Intervju	fortsätter	
Hur	upplever	du	eleven?	

Hur	har	du	planerat?	

Vad	ser	du	som	det	viktigaste	för	denna	elev	
att	utveckla?	

Varför	behöver	eleven	utveckla	detta?	

	

Övergripande	slutfrågor	
Vad	har	du	för	syn	på:	

notläsning?	
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Intervjuteman	–	Viktor	Kannisto	

gehör?	
genrekunskap?	
personligt	uttryck?	
instrumentkännedom/vård?	
teknik?	
ergonomi?	
andra	element?	
Vad	anser	du	vara	viktiga	faktorer	för	att	du	
värderar	olika	element	som	du	gör?	
	
Annat	att	tillägga?	
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Bilaga 5 – Mall för ”begreppskarta” 

 

Allmänt	 Ålder,	Ursprung,	Antal	år	som	lärare	
Nyckelord	om	lärarens	bakgrund	

Om	eleven	 Nyckelord	om	vad	läraren	anser	om	eleven	i	promptmaterialet	
Noter	 Nyckelord	om	vad	läraren	anser	om	noter	
Gehör	 Nyckelord	om	vad	läraren	anser	om	gehör	
Genre	 Nyckelord	om	vad	läraren	anser	om	genrebredd	och	

genrekunskap	
Personligt	uttryck	 Nyckelord	om	vad	läraren	anser	om	personligt	uttryck	
Instrumentvård	 Nyckelord	om	vad	läraren	anser	om	instrumentvård	och	

instrumentkunskap	
Ergonomi	 Nyckelord	om	vad	läraren	anser	om	ergonomi	
Teknik	 Nyckelord	om	vad	läraren	anser	om	teknik	
Retrospektiv	 Nyckelord	om	lärarens	bakgrund	och	kopplingar	till	dennes	egen	

undervisning	idag	
Annat	 Annat	som	läraren	önskar	att	tillägga	
	


