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Sammanfattning 
 
Examensarbete inom lärarutbildningen. 
Titel: Att lära sig är att spela - En intervjustudie av elbaslärares val av innehåll i 
nybörjarundervisning 
Författare: Anders Dahlheim 
Termin och år: HT- 2013 
Kursansvarig institution: Musikhögskolan Ingesund, Karlstads universitet 
Handledare: Mats Gustavii 
Examinator: Ragnhild Sandberg Jurström 
 
Syftet med studien är att i relation till musik- och kulturskolornas verksamhetsidéer/planer få insikt i 
elbaslärares förhållningssätt till vad som är viktigt för nybörjarelever att lära sig. Utifrån detta syfte 
är avsikten att försöka förstå vilka lektionsmoment elbaslärare prioriterar i sin undervisning av 
nybörjarelever, varför de valt att fokusera på just dessa och deras syn på eventuella styrdokument 
för respektive arbetsplats. Jag har i min undersökning genomfört kvalitativa intervjuer med fyra 
elbaslärare från olika musik- och kulturskolor. Arbetets har sin utgångspunkt i historiska perspektiv 
på musikkulturskolornas framväxt och de pedagogiska traditioner som format dem samt det 
sociokulturella perspektivet på lärande. 
 
I resultatet framkommer att det viktigaste för informanterna är att eleven får komma igång och spela 
så snabbt som möjligt och att den huvudsakliga drivkraften i nybörjarundervisning för elbaselever 
är lust, glädje och upplevelser – vilket går helt i linje med mycket av de tendenser som behandlas i 
forskning rörande musik- och kulturskolan samt dess verksamhetsplaner under senare år. 
 
Under diskussionsrubriken diskuteras informanternas syn på vad de tycker är viktigt för 
nybörjarelever att lära sig i relation till de traditioner, idéer och värderingar som enligt det 
sociokulturella perspektivet styr hur undervisningen formas. Utöver detta diskuteras musiklärarnas 
förhållningssätt till rådande styrdokument och deras respektive arbetsplats verksamhetsplan. 
 
Nyckelord: elbaslärare, musikskola, kulturskola, nybörjarundervisning, styrdokument, 
verksamhetsplaner, prioritering, sociokulturellt perspektiv 
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Abstract 
 
Degree in teacher training 
Title: To learn is to play - En intervjustudie av elbaslärares val av innehåll i nybörjarundervisning 
Author: Anders Dahlheim 
Semester and year: Autumn 2013 
Course coordinator institution: Ingesund School of Music, Karlstad university 
Supervisor: Mats Gustavii 
Examiner: Ragnhild Sandberg Jurström 
 
The purpose of this study is, in relation to the activity ideas/plans of community schools of music 
and art, to gain insight into the electric bass teachers approach to what is important for beginners to 
learn. From this view, the intention is to try to understand which lesson content is prioritized in the 
teaching of beginners, why they chose to focus on these and their views on possible regulatory 
documents for each workplace. In my survey I have conducted qualitative interviews with four bass 
guitar teachers from various community schools of music and art. Work is based on theories of the 
emergence of community schools of music, the educational traditions that shaped them and the 
sociocultural perspective on learning. 
 
The results show that the main driving force of beginners teaching for bass guitar students is desire, 
joy and experiences – which is in line with much of the trends covered in research on community 
schools of music and art and their activity plans in recent years. 
 
In the discussion section the views on what informants thinks is important for beginners to learn is 
discussed in relation to the traditions, ideas and values according to previous research which 
determines how the lessons are shaped. In addition to this the music teacher's attitudes and relations 
to current regulatory documents at their respective workplace is discussed. 
 
Keywords: electric bass teachers, community school of music and art, beginner instruction, 
guidance documents, activity plans, priorities, socio cultural perspective 
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Förord 
 
Jag vill rikta ett stort tack till de musiklärare som tog sig tid att ställa upp på intervjuer och dela med 
sig av sina tankar och erfarenheter. 
 
Tack också till Mats Gustavii, min handledare under denna långa resa fram till examinering. 
 
Ett särskilt tack till min familj, underbara sambo, vänner och andra människor i min närhet för 
uppmuntran och stöd. Tack! 
 
 
 
Anders Dahlheim 
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1 Inledning 
	  
1.1 Inledande text 
När det var dags att välja instrument under elevens val sprang alla snabbt mot antingen gitarrerna 
eller trummorna. Själv tvekade jag någon sekund och blev utan båda. Istället fick jag nöja mig med 
den där fyrsträngade gitarren som ingen annan ville spela. Detta var någon gång i januari 1997 och 
jag gick i sjuan. Jag gillade, till skillnad mot många av mina kompisar, att spela många olika typer 
av musik. De flesta började spela hårdrock för att framstå som tuffa eller vinna popularitet i 
umgängeskretsen. Några var helt inriktade på att spela för att bli bättre på sitt instrument och ville 
då ofta sätta tänderna i material långt över deras egen nivå. Jag gillade att spela all möjlig musik 
och tyckte mig kunna se det bästa i alla möjliga musikaliska inriktningar. Många av de lärare som 
undervisade på min högstadieskola och på musikskolan var "oskolade" i bemärkelsen att de saknade 
formell musiklärarutbildning. Jag tror att detta fick en stor inverkan på undervisningen och därmed 
även på mig själv. Många år senare, när jag sökte till olika musikutbildningar, märkte jag att jag 
saknade många av de kunskaper som krävdes eller förväntades av någon på min färdighetsnivå i 
musicerandet. Detta är ingen kritik mot den undervisning jag fått, den har varit otroligt lustfylld, 
utan snarare en helt logisk konsekvens av de lärare jag haft och den kultur som rådde på 
musikskolan i min hemkommun. 
 
I kommunala musikskolan (eller annan frivillig verksamhet) finns inte samma styrning i form av 
dokument och betyg som i grund- eller gymnasieskolan. Många vill påstå att läroplaner i regel är 
vagt formulerade. Detta gäller framförallt inom musik- och kulturskolan, där det av flera 
anledningar saknas en tydlig målstyrning (Sandh, 2006). Det blir istället upp till skolan och lärarna 
att utforma undervisningen. En viktig aspekt i detta är naturligtvis elevens egna önskemål och vilja. 
Hur stor ska denna del vara i frivillig musikundervisning? I mitt arbete vill jag gå djupare än att titta 
på hela kulturskolans undervisning, utan istället fokusera på undervisningen i mitt huvudinstrument 
elbas. Vad anser baslärare vara viktiga kunskaper för nybörjareleven? Det finns säkerligen lika 
många svar på detta som det finns pedagoger, men jag tror att det finns vissa moment som återfinns 
i många baslärares undervisning. En föreställning jag har är att många föräldrar och utomstående i 
första hand ser musikskolans verksamhet som en meningsfull fritidsaktivitet för barn och ungdomar 
– och inte främst som en grund för högre musikstudier. Frågan blir då om detta också återspeglas 
hos lärarna i deras undervisning?  
 
Under VFU-tider i min utbildning har jag sett att lärarens egna preferenser har en mycket stor 
inverkan på lektionen och elevens kunskap. Som exempel kan nämnas frågan om notläsningens 
nyttighetsgrad. De lärare som väljer att inte nudda vid notläsning i sin undervisning har ibland ett 
outtalat, ideologiskt motstånd som grundar sig i synen på musik och hur de identifierar sig i den 
musikaliska sfären. Det är alltså inget pedagogiskt val eller något som grundar sig i en effektiv 
disponering av tid eller liknande. Valmöjligheten i undervisningen har naturligtvis både för- och 
nackdelar. Av egen erfarenhet från praktik så upplever jag en väldigt stor frihet i formandet av 
undervisningen – på gott och ont. Undervisningen i kulturskola blir betydligt friare för läraren när 
det kommer till vilka moment han eller hon (i samråd med eleven) väljer att fokusera på. 
Undervisningstiden är begränsad – det går inte att täcka alla aspekter av att spela elbas. Så vilka val 
gör egentligen en elbaslärare när det gäller frågan om vad som ska ingå i deras undervisning? När 
de väljer att använda en specifik metod eller att lägga krutet på ett visst område, innebär det således 
också att de väljer bort annat. 
 
Jag anser det vara viktigt att genomföra denna studie av flera anledningar. Dels för att jag tror att 
det kan ge inspiration och kunskap till min egen undervisning av elbaselever. Det kommer att sätta 
fingret på mina egna tveksamheter och funderingar i undervisningens upplägg. Studien är även 
viktig för att jag ser att det finns en brist på liknande studier inom mitt instrument. Några av de 
instrumentspecifika frågorna jag ställer mig är exempelvis hur man får eleven att förstå innebörden 
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av att spela ett kompinstrument som kanske sällan står i centrum men ändå är så viktigt för 
ljudbilden i en ensemble eller musikgrupp. 
 
En viktig aspekt i detta är naturligtvis elevens egna önskemål och vilja. Hur stor ska denna del vara 
i frivillig musikundervisning? Som nyss nämnts upplever jag att det finns en stor frihet att utforma 
undervisningen i musik- eller kulturskola - utan att behöva ta hänsyn till en kurs- eller läroplan. Hur 
viktigt blir det för musiklärarna att ha en pedagogisk tanke med undervisningsmomenten? Är det 
endast elevens intresse och lust som styr eller måste all undervisning utgå från att lära sig? 
 
1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor 
Jag vill undersöka vad elbaslärare inom musik- och kulturskolor tycker är viktigast för 
nybörjarelever att lära sig och varför de tycker att det är viktigt. Vilka lektionsmoment prioriterar de 
för att eleven skall kunna lära sig det som lärarna anser vara centralt? Jag vill även ta reda på vilka 
tankar och åsikter de har om sina respektive skolors verksamhetsplaner eller riktlinjer samt vilken 
eventuell inverkan det får på deras undervisning. 
 
Syftet med studien är att i relation till musik- och kulturskolornas verksamhetsidéer/planer få insikt i 
elbaslärares förhållningssätt till vad som är viktigt för nybörjarelever att lära sig. För att uppnå detta 
syfte har jag valt följande forskningsfrågor: 
 
1. Vad anser elbaslärare är viktigt för nybörjarelever att lära sig? 
 
2. Varför anses detta viktigt? 
 
3. Hur förhåller sig lärarna till de aktuella riktlinjerna för musik- och kulturskolornas verksamheter? 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras relevant litteratur, tidigare forskning inom ämnesområdet och närliggande 
områden samt studiens teoretiska utgångspunkter. 
 
2.1.1 Begreppet kulturskola kontra musikskola	  	  
Kulturskolan beskrivs i den statliga kulturutredningen som en organisation där minst tre av ämnena 
musik, bildkonst, teater, dans och film/video finns som frivillig regelbundet återkommande 
verksamhet för barn och ungdom efter skoldagens slut. Verksamheten ska ha som mål att en 
integration av ämnena kommer till stånd (Sandh, 1995). Kulturskolan är i många fall en utvidgning 
av den tidigare kommunala musikskolan. 
 
Även om det saknas styrdokument på nationell nivå, så har SMoK (Sveriges Musik- och 
Kulturskoleråd, 2004) och dess medlemmar (ca 90 % av Sveriges kommuner) enats om några 
punkter som skall känneteckna kulturskolans verksamhet. Dessa punkter lägger tyngd på hög 
undervisningskvalitet och en värdegrund som liknar den som beskrivs i Lpo94 och givetvis alla 
barns rätt till kultur (Sandström & Nielsen, 2009). I punkterna betonas vikten av att alla barn och 
ungdomar skall ha möjlighet att delta, att deltagaravgifterna är små, att skolorna i huvudsak 
finansieras av offentliga medel, att inträdesprov ej finns, att samverkan sker med den obligatoriska 
skolan, högutbildade pedagoger är viktigt samt att det ska finnas en mångfald av konstnärliga 
uttrycks- och arbetsformer (SmoK, 2004). 
 
En jämförelse kan göras med målsättningarna för en enskild musikskola, i det här fallet Arvika 
kommunala musikskola. Punkterna här är att skolan skall ge eleverna en bred upplevelse av olika 
musikstilar, ge eleverna stora möjligheter till att spela tillsammans, inspirera till en kontinuerlig 
utveckling av elevens spel, låta eleven få möjlighet att växa som individ och grupp, att samverkan 
sker med den obligatoriska skolan, att det finns högutbildade pedagoger som undervisar samt att ha 
nöjda elever och föräldrar (Musikskolans informationsfolder, 2011). 
 
Den enskilda musikskolans mål har i det här fallet en tydligare prägel på eleverna och själva 
undervisningen samt vad som bör ingå i den. I de nationella riktlinjerna från SMoK är punkterna 
mer inriktade mot verksamheten som helhet och ger ingen direkt fingervisning om hur 
undervisningen bör bedrivas. Båda dokumenten betonar dock hur viktigt det är att verksamheten har 
högutbildade pedagoger. 
 
2.1.2 Den kommunala musikskolans bakgrund, framväxt och historia 
Ursprunget till dagens kommunala musikskola hittas i flera olika samhällskulturella idéer och 
miljöer, dels i de folkbildande idéer som fick allt större gehör under 1900-talets första hälft, men 
även i alla de kulturella miljöer som skulle komma att forma det som idag kallas kommunala 
musikskolan. Det kan vara svårt att peka på enskilda faktorer eller händelser som är avgörande 
eftersom förutsättningarna i de olika kommunerna varierar. Tillgången på lärare, musikledare, 
lokaler, traditioner och musiklivet skiljer sig åt på lokal nivå (Holmberg, 2010).  
 
Det finns dock några gemensamma kännetecken, nämligen behovet av instrumentalundervisning 
och en bildningssträvan bland arbetarrörelsen. Den borgerliga kulturen och goda smaken blev en 
förebild som alla skulle ha möjlighet att ta del av, inte bara de människor som tillhörde den högre 
samhällsklassen. Tanken var att föräldrarnas ekonomi inte skulle vara avgörande för vilka barn som 
skulle få lära sig att spela ett instrument (Holmberg, 2010). Musiken sågs som en aktivitet som 
skapade sammanhållning, fostrade och bildade. Trots att den kommunala musikskolan bygger på en 
rad olika musikaliska institutioner (exempelvis frälsningsarmén, nykterhetsrörelsens och arméns 
musikkårer) med förankring i den folkliga traditionen så kom den att domineras av ett borgerligt 
ideal. Verksamheten bedrevs av enskilda lärare i enskilda lektioner, där musiklärarna med tiden fick 
en allt högre utbildning. Undervisning byggde med andra ord på förmedling från mästare till lärling 
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med en repertoar byggd på skriftlig tradition i form av noter (a.a.). 
 
Rostvall och West (1998, 2001) kallar denna typ av undervisning för konservatorietradition och 
menar att fokus ligger på tekniska problem som måste övervinnas och att läraren ger upplysningar 
om vad som är rätt och fel. Förhållandet mästare-lärling, där läraren ses som den självklara 
förebilden uppkom som en konsekvens av språkets begränsningar att förmedla all den kunskap som 
mästaren innehar. Repertoaren i undervisningen är given och begränsas till stycken eller verk med 
höga konstnärliga värden. De bryts ned i mindre delar för att sedan studeras i detalj. Styckets delar 
behandlas sedan i en viss ordning med målet att se progression hos eleven. Enligt Esbjörner (2009) 
omskapar alltså läraren och eleven musiken från delar till helhet för att på så sätt få kontroll över alla 
de moment som anses krävas för att behärska stycket. 
 
Motsatsen till denna undervisningsform är den folkliga lärandetraditionen med stor vikt på samspel 
och kommunikation, där musiken har en mer utpräglad social dimension. Fokus i undervisningen 
ligger här på gehörsspel och improvisation, oftast i grupp. Historiskt har folkrörelserna varit en 
viktig del av den verksamhet som rör organiserade musikaktiviteter, då den sågs som en grogrund 
för sunda fritidssysslor. Militärmusiken förlorade under 1900-talets första hälft allt mer praktisk 
betydelse. Istället propagerades det starkt för dess fortlevnad, främst genom musikkårernas uppgift 
att ge det ”vanliga folket” möjlighet att lyssna till musik som annars var reserverad för borgerskapet. 
Många regementen bedrev även undervisning, vilket även gav medborgare med mindre medel 
möjlighet till musikutbildning (Rostvall & West, 1998).  
 
Ronny Lindeborg (1999) presenterar i sin studie Från musikbildningsarbete till kommunal 
musikskola fyra begrepp som förklarar de traditioner som möttes när musikskolan växte fram. Dessa 
är samspelstraditionen, med rötter i blåsorkesterverksamheten, konservatorietraditionen från den 
privata pianoundervisningen, estetiska traditionen med fokus på förmedlingspedagogik och bildning 
samt den progressiva traditionen där elevens musik stod i centrum. Av dessa fyra var det 
konservatorietraditionen (inom instrumentalundervisning) och den progressiva traditionen (inom 
den förberedande undervisningen) som fick störst inflytande inom musikskolan. Enligt Persson 
(1998) är inte bara möten mellan olika pedagogiska traditioner som format den kommunala 
musikskolans framväxt utan även tidigare traditioner på orten. Det gäller, enligt Gustafsson (2000), 
både inom som utanför det allmänna skolväsendet. 
 
Under industrialiseringen av Sverige växte bruksmusikkårerna fram, vars främsta uppgift var att 
hålla arbetarna nyktra och glada, men även för att representera bruket i olika sammanhang. Bruket 
försörjde orkestern med instrument och lärare (oftast en militärmusiker) medan arbetarna fungerade 
som musiker i orkestern. Bruksmusikkårerna gav ortens invånare möjlighet att höra ny och populär 
musik, samtidigt som det skapade gemenskap och samhörighet (Karlsson & Ödlund, 2006). Detta 
korta stycke med musikkårshistoria anser jag vara relevant eftersom flera av de lärare jag intervjuat 
är aktiva i musikskolor på landsbygden och gamla bruksorter. 
 
Musikskolornas uppkomst under 1940-talet är inte resultatet av ett beslutsfattande utan snarare en 
konsekvens av att kommunen anställt en – ofta driftig – musikledare som fick i uppgift att leda och 
utveckla musikverksamheten i kommunen. De kommunala musikskolorna är alltså en 
institutionaliserad och kommunaliserad utveckling av en verksamhet som tidigare bedrivits i privat 
regi eller i föreningslivet. Detta påstående förstärks av att det i flera kommuner där musikskolan 
snabbt blev populär sedan tidigare fanns ett blomstrande frivilligt musikliv (Gustafsson, 2000).  
 
Trots avsaknaden av centrala beslut och statlig hjälp blev kommunala musikskolor en numerär 
framgång för att idag finnas i nästan alla kommuner i Sverige. Orsakerna till detta är flera, men 
framförallt framhålls målsättningen att den ska nå så många barn och ungdomar som möjligt istället 
för att fokusera på att vaska fram morgondagens musikerelit. Förutom tonvikten på att skapa en 
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bred och lättillgänglig verksamhet kan förklaringar också hittas i musikskolans tydliga närhet till 
det allmänna skolväsendet. I praktiken innebär det gemensamma lokaler samt att det under lång tid 
var tillåtet för elever att gå ifrån sina lektioner för att delta i musikundervisning (a.a.).  
 
Den kompakta historia över kommunal musikskola och andra frivilliga verksamheter som 
presenterats i detta kapitel har som syfte att i allmänhet ge en bakgrund till varför musik- och 
kulturskolor ser ut som de gör idag och i synnerhet för att förstå i vilken kontext dagens 
styrdokument och riktlinjer är utformade. Under kommande rubriker presenteras forskning och 
exempel som visar att traditioner har ett stort inflytande i verksamheten, vilket gör en historisk 
tillbakablick relevant.  
 
2.1.3 Målsättning, riktlinjer och styrdokument 
Den kraftiga ökningen av antalet musikskolor under 60- och 70-talet skapade enligt Lilliedahl (2007) 
ett behov av en gemensam plattform för verksamheten samt ett uppföljningsarbete kring 
musikskolans funktion i samhällets musikliv och som en del i skolsystemet. Resultatet blev boken 
Den kommunala musikskolan utgiven av Svenska kommunförbundet 1976. Materialet i boken kan 
ses som en föregångare till de av SMoK sammanställda riktlinjer som presenterades i början av 
kapitlet. 
 
Som jag tidigare nämnt saknas statliga eller nationella riktlinjer och styrdokument för den 
kommunala musik- och kulturskolan. Det närmaste man kommer är de nationella kulturpolitiska 
målen, som fungerar som ledstjärna för de aspekter som i första hand bör genomsyra all offentligt 
stödd kulturverksamhet (Tivenius, 2008). Kulturrådet publicerade de senaste nationella målen i 
december 2009 och för att de ska kunna uppnås ska kulturpolitiken främja allas möjlighet till 
kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor, främja kvalitet och 
konstnärlig förnyelse, främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, främja 
internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan och särskilt uppmärksamma barn och ungas 
rätt till kultur (Kulturrådet, 2009) 
 
Det går alltså inte att tala om den kommunala musikskolan som en enhetlig företeelse eller 
verksamhet. Det finns stora skillnader mellan olika kommuners musik- och kulturskolor vad gäller 
profilering, ambition och ekonomiska förutsättningar. Därmed saknas nationella styrdokument och 
det är därför upp till varje verksamhet att fritt utforma sina arbetssätt. Enligt Rostvall och West 
(2001) verkar undervisningen trots detta vara snarlikt utformad i landets musik- och kulturskolor. 
 
Vad som är viktigt att påpeka är att ingen av punkterna ovan berör själva undervisningen. Då får vi 
istället vända sig till de lokala målen där vi, som i exemplet med Arvika kommun, kan se en 
betoning av både den enskilde elevens spel och vikten av att spela i olika grupper. De mål som finns 
hos Arvika kommunala musikskola är typiska för dagens musik- och kulturskola. Att kunna erbjuda 
en rad olika musikstilar (även kallat ”genrebredd”) samt att erbjuda ”upplevelser” stämmer väl 
överens med den verklighet som barn och ungdomar lever i idag. Enligt Lilliedahl (2007) 
eftersträvas upplevelser och roliga erfarenheter som kan göras här och nu, utan väntetid. Han anser 
att om läraren utgår från elevernas erfarenhetsvärld skulle det kunna ge relevans till undervisningen. 
Risken blir dock att han eller hon då förlorar de långsiktiga målen. Kvar blir en undervisning 
baserad på upplevelser. 
 
Målsättningen att ha nöjda elever och föräldrar kan tolkas i moderna kontexter som kund- och 
marknadsanpassning, där även skolans marknadsföring av ämneskurser kan ses som en vara 
(Wiklund, 1998). Enligt Lilliedahl (2007) blir kulturskolan ur ett sådant perspektiv ett företag med 
föräldrar och elever som kunder. 
 
De styrdokument, riktlinjer och tidigare forskning som presenterats i detta och föregående avsnitt 
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har som syfte att sätta in de musiklärare och deras verksamheter som studien fokuserat på i ett 
historiskt, samhälleligt och vidare pedagogiskt perspektiv. Jag anser det vara viktigt i 
sammanhanget för att förstå de mekanismer som har tidigare format och fortfarande påverkar en 
instrumentallärares undervisning i musik- och kulturskolan. 
 
2.2 Vad styr undervisningens innehåll? 
	  
2.2.1 Olika sätt att se på innehåll, undervisningsmaterial och lärandetraditioner 
Det finns en mängd olika faktorer som spelar in vad läraren väljer att prioritera i sin undervisning. 
Enligt Rostwall och West (2001) är musiklärare ofta präglade av den utbildning de gått igenom. 
Studenterna skolas in i en studiemiljö som värnar om den så kallade konservatorietraditionen. 
Konsekvensen blir då att instrumentalundervisningen på kultur- eller musikskolorna präglas av 
samma värden och ideal (Dahlberg, 2006). Även de lärare som undervisats i ett mer informellt 
sammanhang tenderar att forma sin verksamhet efter de mer traditionella idealen och 
undervisningsformerna. 
 
Marie-Helene Zimmerman Nilsson (2009) har i sin avhandling Musiklärares val av  
undervisningsinnehåll undersökt musiklärare inom gymnasiets estetiska program, och deras val av 
undervisningsinnehåll. Resultatet visar att grunden för valet av innehåll skiljer sig beroende på om 
läraren uppfattar innehållet som estetiskt eller socialt. I mer teoretiska kurser får aktiviteten 
underordna sig innehållet som en följd av att innehållet uppfattas som fixerat och bestämt, medan en 
aktivitetsstyrd kurs innebär att innehållet anpassas efter aktiviteten. 
 
Selander (2001) menar att en stor frågeställning för läraren kom att handla om avvägningen mellan 
olika områden; mellan centrala, samhälleliga mål och individers mål, mellan styrning och frihet, 
mellan strukturlikhet och flexibilitet. Lärarens personliga erfarenheter spelar också en stor roll. 
Imsen (1999) framhåller att lärarens beslut och planering grundar sig i tidigare erfarenheter av sin 
egen undervisning och hur det brukar gå. 
 
En annan viktig del som kan påverka hur läraren väljer sitt undervisningsmaterial är dennes 
rollidentitet, som av Bouij (1998) beskrivs som musiker eller musikant. Musikern är mer inriktad på 
att förmedla musik och förknippas med den innehållscentrerade läraren som betonar tradition och 
kultur. Musikanten, den allmänt intresserade och den elevcentrerade läraren, betonar musikens 
mening för individen och utgår således från människans behov. Musikern lägger mest vikt vid 
behärskning av ämnet och musikanten lägger tonvikt vid behärskning av undervisningsprocessen. 
Törnquist (2006) menar att även om polariseringen inte är generell så framgår en tydlig åtskillnad 
av yrkesrollsidentiteten som å ena sidan musiker och å andra sidan musiklärare/pedagog. 
 
Jag har i min studie valt att lägga min elevfokus på de tidigare stadierna av utvecklingen (med andra 
ord nybörjare). Tidigare forskning har visat att lärarens syn på musikens roll i skolan har två 
urskiljbara synsätt: ett kommunikativt synsätt med betoning på elevernas personliga och sociala 
utveckling samt musikalisk kommunikation och upplevelse. Det andra företräds av en normativ 
estetisk syn som betonar vidmakthållande och förstärkning av bestående värden och ideal samt 
utveckling av musikaliska kunskaper och färdigheter. Den kommunikativa synen dominerar på de 
lägre stadierna (Sandberg, 1996). Även om Sandbergs studie har fokuserat på lärare i grundskolan 
så kan det antas vara relevant i andra undervisningsformer då musiklärarna har genomgått samma 
utbildning vid musikhögskola. De två synsätten kan jämföras och liknas vid Rostwall och Wests 
(2001) tidigare nämnda lärandetraditioner, konservatorie- samt folklig lärandetradition. Sandberg 
(1996) drar även slutsatsen att musikämnets verkliga mål och innehåll i hög grad utgår från lärarens 
egna intressen, kompetens och ideologiska grundsyn. Enligt Zandén (2010) har därför 
musikundervisningen en mycket svag koppling till styrdokumenten. 
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2.2.2 Musiklärartyper och rollidentiteter 
Något som rimligtvis har en stor inverkan på lärarens val av undervisningsinnehåll är dennes egen 
bakgrund och yrkesidentitet. Detta innefattar bl.a. synen på musik, synen på elever och sin egen roll 
som lärare. Den tidigare forskning som presenteras nedan handlar i mångt och mycket om 
diskussioner kring förhållandet mellan musiker och lärare. Christer Bouij (1998) presenterar en 
modell i sin avhandling Musik – mitt liv och kommande levebröd en modell som placerar 
musiklärartyperna inom ytterligheterna ”musiker som yrkesroll” och ”lärare som yrkesroll” 
samt ”smal musikalisk allsidighet” och ”bred musikalisk allsidighet” (s. 265). I studien presenteras 
blivande musiklärares identiteter och roller som något som under utbildningen förändras. Enligt 
Bouij råder det ingen tvekan om att musikerrollen värderas högre än lärarrollen bland studenter. 
Han menar att det är först i slutskedet av utbildningen, när studenten är ute på praktik, som de får 
stöd för sin läraridentitet. 
 
Johanna Ray (2004) väljer också hon att i sin avhandling Musikaliska möten man minns använda sig 
av fyra ordkombinationer som presenteras som MUSIK-lärare, musik-lärare, MUSIK-LÄRARE och 
musik-LÄRARE. Enligt Ray är alla musiklärare i någon mening såväl musiker som lärare. Det 
dominerande draget hos musiklärarna har efter hennes tolkning i studien markerats med versaler. 
MUSIK-läraren karaktäriseras således av ett brinnande intresse för att själv fungera som musiker. 
Personerna som ingår i denna grupp ser sig i första hand som musiker och saknar alla formell 
utbildning. På andra sidan av spektrumet finns musik-LÄRAREN, som istället ger intrycket av att 
vara mycket engagerade i sitt läraryrke där inga alternativa yrkesval yttras. MUSIK-LÄRAREN 
innefattar den grupp av personer som tycks besitta en välbalanserad yrkesidentitet mellan lärare och 
musiker. I kategorin musik-läraren har Ray hänfört de personer som är formellt obehöriga med kort 
arbetserfarenhet. Just dessa personer har snarare kommit att fungera som musiklärare av en slump. 
 
Olle Tivenius (2008) har i sin avhandling Musiklärartyper kategoriserat musiklärare i åtta olika 
typer efter deras värderingar. De åtta olika typerna är indelade i två kategorier som benämns 
Pedagogiska konstnärer och Konstnärliga pedagoger. I den först nämnda kategorin återfinns 
Missionären, Kapellmästaren, Portvakten och Mästarläraren. Dessa fyra typer har alla gemensamt 
att de i första hand lägger vikt vid den konstnärliga, hantverksmässiga delen av musikutövning. I 
den andra kategorin finns Förnyaren, Antiformalisten, Pedagogen samt Musikanten. Gemensamt för 
de sistnämnda typerna är att de istället lägger sitt fokus på pedagogiken snarare än det konstnärliga 
hantverket. Avhandlingen har, till skillnad från den övriga forskningen som tagits upp i området, ett 
tydligt fokus på musik- och kulturskolan. 
 
Den tidigare forskning som presenterats under ovanstående rubrik är i första hand avsedd att vara 
till hjälp för att, i enlighet med mina forskningsfrågor som behandlar elbaslärares syn på vad som är 
viktigt i undervisningen för nybörjare, förstå och besvara varför (snarare än vad). Den mängd 
forskning som tagits upp är inte på något sätt tillräckligt omfattande för att ge en komplett bild av 
de anledningar som ligger till grund för informanternas åsikter och tankar, men kan åtminstone 
fungera som en fingervisning och påvisa hur brett fältet är. 
 
2.2.3 Instrumentalundervisningen sett i ett större kulturellt sammanhang 
I sin masteruppsats Kan vi inte spela något annat menar Magnus Dahlberg (2006) att den kulturella 
kontext som instrumentalundervisningen är en del av sällan gjorts till föremål för systematisk 
forskning och kritisk granskning. Han hävdar att själva undervisningen sällan sätts i fokus eller 
studeras som en del av ett större sociokulturellt sammanhang. Vidare menar Dahlberg att en 
sociokulturell blick på instrumentalundervisningen kan ge många nya intressanta infallsvinklar på 
verksamheten (s.11). Nerland (2003) beskriver instrumentallärarens undervisning som en del av ett 
större kulturellt sammanhang där han eller hon fungerar som en medierande instans för kulturella 
värderingar. 
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Mycket av den enskilda instrumentalundervisningen kretsar ofta kring en förmedlingspedagogik där 
läraren överför sin kunskap till eleven. Ur ett sociokulturellt perspektiv skulle då läraren kunna 
tolkas som en del av helheten som utgör lektionen men där han eller hon inte bara överför kunskap 
eller det motsatta, att få eleven att själv hitta till sin egen kunskap, utan är en del av det samspel som 
tillsammans gör att både elev och lärare får ett utbyte av kunskap. Det finns en tendens att tona ned 
de kulturella aspekterna av instrumentalundervisning och endast framställa den som ett resultat av 
lärarens val och elevens reaktioner (Kennel, 2002), vilket därför kan motivera användandet av ett 
sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt i min studie.   
 
2.3 Det sociokulturella perspektivet på lärande 
	  
2.3.1 Bakgrund och grundläggande tankegångar 
Det sociokulturella perspektivet på lärande har sin grund i den kulturhistoriska teori som den ryske 
psykologen Lev Vygotsky gradvis utvecklade under åren 1928 till 1934. Vygotsky var framförallt 
intresserad av att förstå det mänskliga medvetandet, och särskilt hur människans högre mentala 
funktioner uppstår och utvecklas (Åberg, 2009). Lärandet ses i denna teori som en social aktivitet, 
där alla människor lär sig hela tiden i alla sociala sammanhang. Vidare uppfattas alla situationer och 
aktiviteter som sociala, även i viss mån tänkandet (i motsats till föreställningen om lärande som en 
högst intern, personlig process i huvudet på människan [Dysthe, 2003]). Med andra ord ligger 
tonvikten inte på om eleven lär sig, utan snarare vad eleven lär sig. 
 
2.3.2 Mediering och den proximala utvecklingszonen 
Ett centralt begrepp inom sociokulturellt perspektiv är mediering, vilket förklarar samverkan mellan 
människor och de kulturella redskap som människor använder för att förstå och agera i omvärlden. 
Begreppet kan även översättas som förmedling. Inom sociokulturellt perspektiv används begreppet 
oftast när det talas om förmedling av intellektuella förmågor. Människans högre mentala funktioner 
är delvis kognitiva – såsom minne, perception och begreppsbildning – men består även av kulturella 
eller medierande redskap, t.ex. språk, räkning och skrivande. De sistnämnda hävdar Vygotsky, är av 
två slag; intellektuella/språkliga och fysiska (även kallat artefakter). Bilar, telefoner, datorer, tv-
apparater och pennor är alla exempel på fysiska redskap, som inom det sociokulturella perspektivet 
är intimt sammanflätade med tänkande, begreppsanvändning och lärande. Datorn tänker inte själv, 
tänkandet finns inte i datorn, men heller inte enbart i avsändarens huvud. Tänkandet sker i samspel 
mellan människa och artefakt. Utgångspunkten är att lärande är delar av mänskliga verksamheter 
och inte något som sker inne i oss (Dysthe, 2003; Säljö, 2000). 
 
Våra biologiska begränsningar har nämligen fungerat som en motor för utvecklingen av dessa 
redskap genom att de stimulerat produktionen av kunskap och kulturella resurser som tillåter oss att 
komma förbi de hinder människor upplevt. Lärandet ligger utanför vår kropp och dess biologi – 
lärandet är exosomatisk (Säljö, 2000). 
 
Utgångspunkten och det primära i läroprocessen är det sociala samspelet som senare leder till 
appropriering i individen. Appropriering innebär att individen inte bara övertar eller bemästrar 
någonting, utan även bearbetar en kunskap mentalt och gör den till sin egen (Wertsch, 1991; Dysthe, 
2003). Processen utvecklas från en social samverkan till individuella medvetenhetsfunktioner, vilket 
Vygotsky kallade för internalisering. Till skillnad från dåtidens individorienterade, psykologiska 
uppfattningar som satte biologiskt styrda utvecklingsprocesser i centrum frångick Vygotsky att 
utveckling var en individuell process. 
 
Nedan följer ett exempel hämtat från Tharp & Gallimore (1988) på hur ett barns minne medieras 
med hjälp av språket i samspel med en mänsklig mediator: 
 

A 6-year-old child had lost a toy and asks her father for help. That father asks where she 



 14 

last saw the toy; the child says ’I can’t remember’. He asks a series of questions – ’did 
you have it in your room? Outside? Next door?’ To each question the child answers ’no’. 
When he says ’in the car?’, she says ’I think so’ and goes to retrieve the toy (Tharp & 
Gallimore 1988 s.14)  

 
Flickan och hennes far är här i samspel och tänker med varandra. Det är varken barnet eller hennes 
far som är den som minns. Istället är det de två tillsammans, barnet under den vuxnes ledning som 
utvecklar minnet (Åberg, 2009). Exemplet visar också på vad ett barn kan klara ensam och det som 
samma barn kan klara med hjälp av någon annan, exempelvis en far, lärare eller annan vuxen. 
Vygotsky ansåg att det inte handlade om vilka begränsningar en individ hade, utan om vilka 
möjligheter en individ hade att lära sig om den fick rätt hjälp. Det barnet kan göra nu med assistans 
kommer det senare att kunna göra ensam (Dysthe, 2003).  
 
För Vygotskij handlade inte lärandet om vilka begränsningar en individ hade, (i form av mognad 
etc.), utan om vilka möjligheter en individ hade att lära sig om den fick rätt hjälp: 
 

Han definierar således den närmaste utvecklingszonen som området mellan det som ett 
barn kan klara ensam och det som samma barn kan klara med hjälp av någon annan, t ex. 
en lärare eller en mera försigkommen kamrat. […] Det barnet kan göra nu med assistans 
kommer det senare att kunna göra ensam. (Dysthe, 2003) 

 
I exemplet med flickan och hennes far är det de två tillsammans som löser problemet och det 
fungerar som en illustration till något som Vygotskij kallade ”den proximala (närmaste) 
utvecklingszonen”. Den kan beskrivas som skillnaden mellan å ena sidan individens (barnets) 
aktuella utvecklingsnivå såsom den märks i förmågan till problemlösning på egen hand, och å andra 
sidan den potentiella utvecklingsnivån, så som den märks i förmågan till problemlösning under 
vuxen ledning (Ågren, 2009; Säljö 2000). 
 
2.3.3 Språk som kulturellt redskap 
Enligt Säljö (2000) är språket det enskilt viktigaste kulturella redskapet i ett sociokulturellt 
perspektiv. Han förstärker betydelsen med att benämna språket som ”det kulturella redskapets 
redskap” (s.82). Det används av människor för att beskriva, förklara, förstå och tänka kring 
omvärlden. Språket är varken statiskt eller neutralt, utan villkoras av den historiska, de kulturella, 
kollektiva och individuella sammanhang i vilken det verkar. 
 
Liksom traditioner och normer, förs språkliga verktyg vidare till nästkommande generationer, vilket 
inom ett sociokulturellt perspektiv kallas för socialisation. Socialisation sker främst inom en 
individs primärgrupp, vilken vanligtvis utgörs av familjen. Familjen har därför en nyckelroll i en 
individs socialisationsprocess, och påverkar således dennes uppfattningar och tolkningar av 
omvärlden (Säljö, 2000). Säljö beskriver språkets funktion på följande sätt: 
 

”Språket är den mest unika beståndsdelen i mänsklig kunskapsbildning och, mer generellt, 
i vår förmåga att samla och kommunicera erfarenheter med varandra. Ord och språkliga 
utsagor medierar således omvärlden för oss och gör att den framstår som meningsfull”. 
(Säljö, 2000 s.82) 

 
Säljö (2010) delar in språkets funktion i tre beståndsdelar som han benämner språkets utpekande 
funktion, dess semiotiska (eller semantiska funktion) och, slutligen, dess retoriska funktion. 
Språkets utpekande funktion (eller vad Vygotsky kallar indikativ funktion) innebär att vi med hjälp 
av språket kan peka ut och benämna saker i vår omvärld; hund, häst, träd, vatten, eld. Men till 
skillnad mot att exempelvis använda pekfingret kan vi med språkets hjälp uttrycka vilken aspekt av 
föremålet som är intressant (färgen, formen, rörelsen eller något annat). 
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Språkliga uttryck refererar inte enbart till en företeelse eller objekt, de betecknar också och 
signalerar mening/innebörd. Som exempel på detta nämner Säljö (2000) Stig Bergling, som i 
medierna betecknas som spion, storspion, rysk spion, sovjetisk spion, landsförrädare, agent för 
främmande land, mullvad, förrymd fånge, kriminalvårdens mest svårplacerade intagne m.m. Det 
kan också (utan att ljuga) talas om Stig Bergling som en före detta FN-soldat, svensk officer, 
tjänsteman i svenska staten, militär säkerhetsman i framträdande ställning eller pensionär. Han är 
också en äkta man, en son till en åldrig mor, svensk medborgare. Alla dessa sätt att tala om en 
person kan sägas vara sanningsenliga beskrivningar och sätt att beteckna en person, trots att de är 
motstridiga. Vilket av dem vi väljer att använda beror på vad vi för tillfället vill förmedla, vilken 
situation vi befinner oss i, vilken relation vi har till personen, vad som förväntas av oss och en rad 
kontextuella faktorer. Om vi i ett privat samtal med bekanta enbart skulle tala om Bergling som FN-
soldat eller som officer, och bortse från det som gjort honom allmänt känd, skulle detta framstå som 
egendomligt, medan detta inte alls skulle vara fallet om vi stod honom personligen nära. Exemplet 
illustrerar den semiotiska – teckenberoende och innebördsskapande – kraft som finns hos det 
mänskliga språket och som gör det till något helt annat än en neutral spegel av omvärlden (a.a.). 
 
Det är viktigt att göra en distinktion mellan språk (som ett system) och kommunikation (som 
mänsklig verksamhet och aktivitet där språk utgör en viktig komponent). Enligt Säljö (2000) är 
språket inte bara ett flexibelt sätt att referera till omvärlden, utan det är också ett medium för att få 
människor att gå från ord till handling och för att påverka deras omvärldsuppfattning. Vidare menar 
han att vi formar oss själva och andra, vår etik och moral, i och genom kommunikation. Exempelvis 
kan uttrycket Colaflaskan är tom uttrycka en besvikelse (en het sommardag efter en tennismatch) 
eller lättnad (när bebisen leker med flaskan i den nya soffan). 
 
Språkligt buren kunskap kan inte ställas mot fysiskt kunnande på det sätt som är vanligt i många 
resonemang om kunskap. Vi talar ofta negativt om “prat” som ställs emot “praktiskt” handlande. 
Men denna motsatsställning blir falsk ur ett sociokulturellt perspektiv, då vi definierar och löser 
problem, diskuterar och genomför olika handlingar med hjälp av språkliga redskap. Ett exempel på 
detta är när en domare dömer någon till tio års fängelse, vilket bara är en språklig händelse, men som 
får stor inverkan på den skyldige (Säljö, 2000). 
 
Jag anser att mitt val av teoretisk utgångspunkt är relevant eftersom det i enskild 
instrumentalundervisning finns synbara kopplingar till de tankar som dominerar i ett sociokulturellt 
perspektiv. Saar (1999) ger exempel på hur en musikalisk mediering kan yttra sig genom att den 
klingande musiken blir verksamhetens mål mot vilket handlingarna riktas och själva 
musikinstrumentet blir ett redskap för aktiviteten. 
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter samt val av metod. Här redogörs 
också för urvalet av informanter, studiens genomförande samt dess trovärdighet och giltighet. 
 
3.1 Metodologiska utgångspunkter 
En kvalitativ intervju bygger på varierade frågor som är mera fritt formulerade (i motsats till 
strukturerad intervju som har mer bestämda frågor). Enligt Johansson och Svedner (2010) hör det 
till en av de mest använda metoderna i examensarbeten i lärarutbildning. 
 
Det unika i kvalitativt arbetssätt är enligt Larsson (1986) att forskaren vill karaktärisera och gestalta 
något. Kvalitativ metod är med andra ord systematiserad kunskap om hur vi ska gå till väga när vi 
ska gestalta något. Det centrala i kvalitativa metoder är att söka och finna de kategorier, 
beskrivningar och modeller som bäst beskriver något fenomen eller sammanhang i omvärlden. 
 
Syftet med kvalitativa intervjuer ska vara att öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare 
och mera fullständiga uppfattningar av de fenomen vi studerar. Enligt Johansson och Svedner (2010) 
vill intervjuaren få den intervjuade att ge så uttömmande svar som möjligt. Därför, menar de att 
frågorna måste anpassas så att intervjupersonen får möjlighet att ta upp allt hon har på hjärtat. Detta 
är även den stora svårigheten i intervjun. 
 
Johansson och Svedner (2010) hävdar att en intervju kan gå fel på två sätt. Det ena beror på den 
intervjuade – att denne av ett eller annat skäl inte är sanningsenlig. Det andra beror på intervjuaren 
– att denne pressar sina åsikter på informanten eller vinklar frågorna så att alla aspekter av 
frågeområdet inte belyses. 
 
Informationsinnehållet kan ökas genom att intervjuaren använder sig av intervjupersoner som på 
goda grunder kan antas ha rikligt med kunskaper om de företeelser han eller hon undersöker. Detta 
inbegriper personer som är mera medvetna än andra eller som brukar reflektera över sin situation. 
Den vetenskapliga intervjun har alltid ett bestämt syfte, nämligen att ge intervjuaren en bestämd 
slags information (Johansson & Svedner, 2010). 
 
3.2 Metod och design av studien 
	  
3.2.1 Val av metod 
I denna studie lämpar sig den kvalitativa intervjun som forskningsmetod eftersom syftet är att få 
insikt i elbaslärares förhållningssätt till hur nybörjarundervisning kan bedrivas. En avsikt med 
intervjun är att informanterna ska ges möjlighet att svara på frågorna på ett sätt som stämmer 
överens med deras egna erfarenheter, åsikter och tankar om det aktuella ämnet. För att det ska vara 
möjligt har frågorna anpassats från intervju till intervju, beroende på hur talför informanten har varit 
samt de erfarenheter jag själv har tillskansat mig genom tidigare intervjuer. 
 
3.2.2 Urval 
Samtliga musiklärare är baserade i eller i närheten av Värmland, då jag av praktiska skäl valde 
informanter inom ett geografiskt begränsat område. Det enda kriteriet utöver detta är att de skulle 
arbeta som elbaslärare inom kultur- eller musikskolan. Jag inledde kontakten med att skicka ett e-
postmeddelande där jag kortfattat beskrev mina avsikter och hur intervjun, om de skulle tacka ja, 
skulle genomföras. Anledning till att jag valde detta kommunikationssätt hade sin grund i att jag 
ville vara säker på att jag inte skulle missa att delge all information som jag ansåg vara viktig för 
informanterna. Om jag inte hade fått ett svar inom det närmaste dygnet ringde jag istället upp och 
förklarade mitt ärende. Informanten visste då vad det handlade om och hade kunnat ta ställning till 
min förfrågan. Tillsammans kom vi sedan överens om en plats och tid för genomförandet av 



 17 

intervjun. Nedan följer en kort presentation av informanterna: 
 
Musiklärare A är född 1966. Han har arbetat som elbaslärare sedan 1990, vilket även var samma år 
som han tog examen från musikhögskola. Tidigare arbetade han inom grundskolan, på flera olika 
skolor. För tillfället arbetar han på en gymnasieskola med estetelever men även på en kommunal 
musikskola. Beroende på elevantalet ser fördelning mellan dessa två olika ut från år till år. Han har 
ungefär 16 elbaselever i sin undervisning, fördelat mellan gymnasiet och musikskolan.  
 
Musiklärare B är född 1959. Han fick sin första anställning 1979 i kommunala musikskolan som 
vikarie och undervisade främst slagverk, för att 1981 bli fast anställd. Sedan mitten av 90-talet 
undervisar han i kontrabas och elbas. Musiklärare B saknar examen från musikhögskola. Han fick 
uppdragsutbildning av kommunen, som då gjorde att han kunde läsa kurser för att få b-kompetens. 
Utöver musikskolan undervisar han även elever på gymnasiet som har valt musik som tillval samt 
årskurs åtta och nio i grundskolan. Fördelningen mellan grundskolan/gymnasium och musikskola 
varierar beroende på hur många elever som söker sig till den frivilliga undervisningen. 
 
Musiklärare C är född 1969. Han har arbetat som musiklärare i sammanlagt åtta år. Han började 
som obehörig musiklärare på grundskolan och undervisade där i tre år.  Han började sedan utbilda 
sig på musikhögskola och har efter examen arbetat fem år inom både grundskola och kommunal 
musikskola. För tillfället jobbar han 60 % på grundskolan (högstadieelever) och 40 % på 
musikskolan, där han undervisar både gitarr och elbas. 
 
Musiklärare D är född 1978. Han har arbetat som musiklärare sedan han tog examen från 
musikhögskola 2005. Han är utbildad klassisk kontrabasist med elbas som bi-instrument. För 
tillfället arbetar Musiklärare D 70 % på musikskola och 30 % som högstadielärare. På kommunala 
musikskolan är undervisningen uppdelad till hälften mellan elbas och cello. Antalet elbaselever han 
undervisar brukar vara någonstans mellan 15-20. Under vissa läsår arbetar han en större del inom 
grundskolan, efter behov. 
 
3.2.3 Datainsamling 
Datamaterialet har samlats in genom intervjuer med fyra musiklärare som alla undervisar elbas vid 
kultur-eller musikskolor. Informanterna fick själva välja en tid och plats för intervjuerna, då jag som 
student har ett betydligt mera flexibelt schema än dem. Alla intervjuer utom en har genomförts vid 
musiklärarnas undervisningslokal. Undantaget skedde i ett studierum på bibliotek. Intervjuerna 
spelades in på en mobiltelefon och längden varierade mellan 40 – 80 minuter. Utöver 
ljudupptagningen hade jag även penna och papper där jag antecknade vissa gester som de 
intervjuade ibland gjorde istället för ord. Mina intervjufrågor varierade till antalet beroende på vad 
och hur informanterna svarade. Vid vissa intervjuer ställdes flera följdfrågor, om svaren inte kunde 
anses uttömmande. Samtliga intervjufrågor utgick från mina forskningsfrågor och utöver det hade 
jag även förberett ett antal möjliga följdfrågor. 
 
3.2.4 Bearbetning och analys 
När samtliga intervjuer hade genomförts transkriberades de. För att kunna återge innehållet så nära 
verkligheten som möjligt skrevs allt som yttrades och spelades in ned ordagrant av mig. Detta 
inkluderar även ljud som ”hmm” och ”ööö” samt skratt, pauser och gester. När jag sedan var klar 
med transkriberingen började bearbetningen av texten. Jag letade efter likheter och skillnader i de 
olika informanternas svar på vad de ansåg vara viktigt i elbasundervisningen för nybörjare, deras 
syn på kulturskolan, kursplaner och styrdokument. Med utgångspunkt i mina forsknings- och 
intervjufrågor skapade jag rubriker som jag sedan använde i bearbetningen av transkriptionerna. 
 
3.2.5 Etiska överväganden 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1996, refererad i Johansson & Svedner, 2010) 
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har utarbetat anvisningar för forskningsetik som jag menar har följts i min studie. Jag har innan 
intervjuerna tydliggjort att deltagarna när som helst kan avbryta sin medverkan samt att allt 
deltagande sker anonymt. Det har säkerställts genom att inte uppge namn, skolor och platser. I min 
första kontakt med informanterna förklarade jag även att det endast är jag som kommer att bearbeta 
de inspelade intervjuerna. 
 
3.2.6 Giltighet och reliabilitet 
Begreppet reliabilitet (tillförlitlighet) har inte bara en metodologisk utan också moralisk mening, 
exempelvis när vi talar om en pålitlig person. Reliabilitet har i detta sammanhang betydelse för 
forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet och behandlas i relation till frågan om ett 
resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2009). I 
min studie handlar det alltså om intervjupersonerna kommer att förändra sina svar under en intervju 
och huruvida de kommer att ge olika svar till olika intervjuare. Ett problem som kan uppstå om 
intervjuaren exempelvis omedvetet ställer ledande frågor är att dennes reliabilitet i ett 
intervjutekniskt sammanhang oavsiktligt inverkar på svaren (a.a.). 
 
I vanligt språkbruk talar vi om giltighet (validitet) som sanningen, riktigheten och styrkan i ett 
yttrande. Giltigheten i exempelvis en slutsats är beroende av att den är korrekt härledd från sina 
premisser. Ett giltigt argument kan beskrivas med begrepp som hållbart, välgrundat, försvarbart 
vägande och övertygande. Inom samhällsvetenskapen har validitet kommit att handla om huruvida 
en metod undersöker vad den påstås undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009). I vissa sammanhang 
definieras validiteten genom frågan om forskaren mäter vad den tror att den mäter (a.a.). I denna 
studie ligger inte tonvikten på siffror och därför utgår jag från ett bredare perspektiv där validiteten 
istället handlar om huruvida metoden undersöker vad den är avsedd att undersöka. Jag menar att 
arbetet är giltigt då de informanter som deltagit i studien bär på den kunskap som krävs för att på 
goda grunder göra yttranden med hög validitet. Samtliga intervjuade arbetar som elbaslärare och har 
både erfarenhet och utbildning för detta. 
 
När jag genomförde mina intervjuer uppstod, beroende på informanternas svar, vissa variationer i 
mina följdfrågor. De teman och företeelser som jag ville ha svar på har dock aldrig ändrats. Enligt 
Johansson och Svedner (2010) är reliabiliteten i praktiken aldrig perfekt. Därför har det varit viktigt 
att låta de intervjuade musiklärarna få ge så uttömmande svar som möjligt, då de under intervjun 
kunde komma på något de glömt att nämna i ett tidigare skede. 
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4 Resultat 
I nedanstående text kommer jag att redovisa resultatet efter bearbetningen av de intervjuade 
elbaslärarnas syn på de frågeställningar jag har tagit upp. Utifrån forskningsfrågorna kommer 
följande huvudrubriker att presenteras: (a) Vad lärarna anser vara viktigt att lära sig och varför samt 
(b) Synen på eventuella styrdokument inom kultur- eller musikskola. 
 
4.1 Vad lärarna anser vara viktigt att lära sig och varför 
	  
4.1.1 Att lära sig ett riff, basistens roll samt förstå instruktioner och symboler 
Musiklärare A menar att det viktigaste under de första lektionerna med en ny elev är att skapa eller 
bibehålla ett intresse hos eleven. Det är något som är jättelätt med vissa elever och svårare med 
andra. Vissa har bara musiken som fritidsintresse medan andra har massor av olika aktiviteter efter 
skolan i form av idrott m.m. Det viktigaste blir alltså att vidmakthålla och bygga på det intresse som 
eleven har eftersom "det finns ett intresse redan när dom kommit hit, dom har ju av någon orsak valt 
att söka sig till musikskolan och dom har av någon orsak valt just elbas" säger Musiklärare A. 
 
På samma sätt resonerar musiklärare B, där eleverna får börja spela direkt och därigenom bygga 
upp ett intresse för musiken. Han vill skapa en situation där eleven kan musicera på ett naturligt sätt, 
i motsats till de konstlade situationer som kan uppstå då alltför mycket vikt läggs vid exempelvis 
speltekniska detaljer. Musiklärare B har som vana att alltid börja spela en boogie-woogie basgång 
eller ett riff med eleverna. Det viktiga blir här att det är något som de allra flesta känner igen, för att 
på så sätt utveckla och få en naturlig ingång till gehörsspel och periodkänsla. 
 
Musiklärare D väljer också material baserade på ett centralt riff. Han betonar att det ska vara tydligt 
för eleven, gärna repetitivt, där basgången går om och om igen. Låtar från exempelvis 
melodifestivalen passar därför inte så bra för nybörjare, då de ofta har en alltför varierande 
ackordföljd, menar han. Han beskriver valet av material som "sånt där som bara tuggar på i stort sett 
samma sak där man liksom får en tydlig puls, ja, att det ska vara så tydligt som möjligt". 
 
Musiklärare C poängterar inte bara vad som bör finnas med i undervisningen, utan även det som 
han försöker att undvika med nya elever, nämligen för mycket prat och teori. Han brukar sällan 
använda ord för att instruera sina elever, utan använder sig istället av en enklare tabulatur där han 
"ritar ett streck, kanske...och sedan 0-3-5". Kommunikationen sker i första hand inte genom verbala 
instruktioner, utan genom enklare symboler eller förevisande på instrumentet. Musiklärare C ägnar 
inte speciellt mycket tid åt att förklara de skriftliga instruktionerna eftersom han menar att "de 
förstår det nästan direkt ändå - de kommer igång och spelar fort, helt enkelt". Han anser att det som 
de allra flesta elever tycker är roligast är när man får spela låtar med komp, där helheten och 
sammanhanget gör att de får ett ljudande resultat som ger en bekräftelse och belöning. 
 
Musiklärare D berättar att han "alltid älskat bastoner" och "känslan att spela bas". Det är något som 
han tycker är av stor vikt i början av undervisningen, att eleven får en uppfattning om basisten roll i 
en ensemble, vad det innebär att spela "mot de andra instrumenten" och förstå vad det innebär att 
vara ett kompinstrument. Han menar också att det inte bara är viktigt att förklara vilken roll en 
basist har, utan även hur viktig den är. Musiklärare D anser att "man är ju väldigt viktig som basist 
och det är väl någonstans det jag försöker förklara". 
 
4.1.2 Att lära sig tonernas och strängarnas namn samt grundläggande teknik 
Samtliga intervjuade betonar att de, åtminstone inte initialt, finns något rätt och fel i hur eleven 
väljer att spela, så länge lärarna upplever att det låter bra och att eleven inte uppvisar några 
ergonomiska problem som med tiden skulle kunna innebära exempelvis smärta i händer eller axlar. 
Musiklärare D berättar att ett typiskt första möte med en ny elev kan börja med att han går igenom 
vad strängarna heter. Då använder han sig av ramsan "grodan dansar aldrig ensam", för att sedan 
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förklara vad banden är och vad de "heter". Därefter visar han hur högra tummen "sitter väldigt bra 
på en mikrofon för att få stöd" men nämner i övrigt ingenting om själva anslaget, förutsatt att eleven 
"får ljud" i basen.  
 
Musiklärare D berättar att "i början får de trycka med vilket finger de vill, pekfinger eller långfinger, 
bara de håller vänster tumme på rätt ställe och inte uppochner". Den första låten de spelar är I love 
rock n' roll, vilket Musiklärare D tycker är ett stycke med "tydlig puls och rytm när eleven ska spela 
och inte spela". Även om låten består av flera olika delar, exempelvis en tretakt och ett mellanspel, 
väljer Musiklärare D att inte prata något om detta. Eleven får istället spela hela låten med det 
karakteristiska riffet och allt det andra får "bara susa förbi". Vid nästa lektion, eller när eleven har 
lärt sig riffet, börjar Musiklärare D att prata om "hela låten". 
 
Musiklärare B har som vana att börja en första lektion med att eleven får känna på E-strängen och 
testa om han eller hon kan använda lillfingret. Han lär eleven att hitta de tre första tonerna i en 
repeterande sekvens som totalt sträcker sig över en takt. Sedan fortsätter han att instruera hela 
sekvensen fram till oktaven och förklarar att eleven inte ska upprepa figuren utan istället "ta samma 
väg tillbaka!". När eleven sedan har lärt sig att spela basgången så byter de startposition för att han 
eller hon ska förstå att det hela är ett mönster som upprepas med samma fingersättning oavsett 
vilken tonart de spelar i. Vidare menar Musiklärare B att denna typ av övningar gör att eleven 
"hittar perioder" och att han inte behöver tala om "när de ska byta". 
 
Musiklärare A berättar om sitt första möte med en ny elev, där han har som mål att inom loppet av 
fem minuter "ska eleven ha upplevt att dom spelar en låt". Oftast blir det en låt med tre ackord, 
exempelvis "en blues i C från Basboken 1". Han visar var tonerna sitter och hur man spelar dem. 
Sedan får eleven testa att spela till den medföljande CD-skivan med komp. Ibland väljer han en låt 
från samma bok med tonerna C, D och F för att han tycker de ligger bra på basen, går lätt att hitta 
och göra ett visuellt mönster av samt är lätta att komma ihåg för eleven. Musiklärare A vill dock 
poängtera att valet av låt eller ackordföljd är underordnat i det här sammanhanget. Det viktigaste är 
enligt honom "den känslan man ser att de får att på så kort tid lyckas spela en låt på ett instrument 
de aldrig har spelat tidigare - det gör ju att de växer, ja flera tum inombords".  
 
4.1.3 Att lära sig spela efter noter med hjälp av en undervisningsbok 
När det gäller undervisningsböcker, berättar Musiklärare D att han väldigt gärna skulle vilja 
använda en bok, eftersom han av erfarenhet som cellolärare vet hur smidigt det kan vara, då "eleven 
är nöjd och man inte behöver planera i lika stor utsträckning". Han har dock upptäckt att det inte 
fungerar lika bra med elbasböcker. Enligt honom fungerar det ofta bra de första två, tre lektionerna 
då eleverna är "som svampar" men sedan händer något. De flesta låtarna i böckerna blir då för svåra 
och han tvingas repetera dem. För att undvika att eleven tappar intresset frågar han därför om "vi 
inte ska ta en annan låt istället?". Sedan säger han att ”därefter kommer jag aldrig tillbaka till boken, 
då vill de bara spela sådant de känner igen". Problemet är inte progressionen i böckerna menar han - 
tvärtom, "de lär sig noter, fjärdedelar och sånt", utan att eleverna kan spela på en betydligt högre 
nivå om de känner till låten. Istället blir tonhöjd, rytmnotering och liknande ett moment som tas upp 
i ett senare skede av undervisningen om eleven exempelvis vill börja spela i blåsorkestern. 
 
Inte heller Musiklärare B vill helt förlita sig på en bok i undervisningen. Han använder sig av en 
bok som "visserligen har några år på nacken, men som fungerar jättebra". Syftet med att använda 
boken är i första hand att eleven ska lära sig noter. I övrigt, när det gäller exempelvis spelteknik och 
repertoarinlärning, använder han sig av gehörsbaserad undervisning utan noter. 
 
För Musiklärare A är det viktigaste i valet av låt att det ger en pedagogisk progression och inte att 
försöka "hitta den senaste hitlåten" eller "rycka en låt som jag tror eleven smäller av på". Han anser 
sig styra de låtar som spelas på lektionen "ganska hårt" just för att det finns en bakomliggande, 
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pedagogisk tanke. Han menar att "det handlar om att vara medveten om vad jag sätter i händerna på 
eleven och varför, att jag vet varför jag väljer en viss låt och vad jag vill med den". Detta 
förhållningssätt är anledningen till att han valt att hålla sig till en skola och använda sig av en bok; 
Basboken 1 där det finns en "jättetydlig pedagogisk progression". Även om han anser att boken 
börjar bli gammal så gillar han själva idén med boken, att den är medvetet byggd och ger möjlighet 
att jobba med bland annat olika sätt att kompa en låt och alla toner i en skala. Musiklärare A 
påpekar att han inte alltid tycker lika som boken vad gäller exempelvis "fingersättning och 
förhållningssättet till lös sträng". Han vill också poängtera att valet av låt eller bok ska både fylla en 
pedagogisk funktion samt innehålla ett "upplevelsemoment där eleven går från lektionen och känner 
att den har åstadkommit något". 
  
4.1.4 Att uppleva glädjen i musiken 
Enligt Musiklärare B är glädje och gemenskap det centrala i undervisningen. Genom att låta sina 
baselever börja spela tillsammans med andra, oftast en trumelev, skapas en stabil grund för ett 
lustfyllt musicerande. Han beskriver minnen från barndomen genom att förklara att ” när jag tänker 
tillbaka på hur det har varit för min egen del, vi spelade alltid tillsammans i min släkt. Pappa, 
mamma, brorsan, alla – och det är ju här det sitter (pekar på bröstkorgen)”.  
 
Musiklärare A tycker att undervisningen inledningsvis ska vara tämligen kravlös och lustfylld då 
många av nybörjarna bara går i årskurs två eller tre. Här drar han paralleller till idrottsrörelsen och 
talar om ett skräckscenario där fotbollsklubbar kan toppa sina lag redan i knatteåldern. Till föräldrar 
som oroar sig för att deras barn inte övar tillräckligt säger han att ”så länge de kommer hit och så 
länge de gör det med glädje och inte med någon stor klump i magen för att det är jobbigt, då tycker 
jag att det räcker som motivation”. 
 
För Musiklärare D har ingången till yrket alltid varit att arbeta med barn och ungdomar. Att det 
sedan landade i just musik är mest en slump. Därför blir relationen med eleverna viktigare än "att 
bygga instrumentalister". Han vill i första hand förmedla glädjen i musiken och att det är roligt att 
spela. Målet med undervisningen blir därför inte att eleverna ska klara att spela "det svåraste man 
kan spela” utan istället peka på att det är ”helt okej att spela rock- och poplåtar fast man går i 
exempelvis gymnasiet”. 
 
4.1.5 Att bli en bra bruksmusiker 
Musiklärare A poängterar vikten av att möta eleven där denne befinner sig just nu. Mer specifikt 
syftar han på att grundtanken är att musiken ska vara en viktig del av elevens liv under en längre tid. 
Sedan spelar inte ambitionsnivån lika stor roll, då han menar att hans upplägg i undervisningen 
strävar efter att hålla alla dörrar öppna för eleven, oavsett om han eller hon ska bli musiker på heltid 
eller bara kunna kompa framför lägerelden. Han vill skapa en musikant som är "användbar", det vill 
säga att eleverna "inte blir för nischade eller för smala". När eleven sedan går vidare ska grunden 
för alla inriktningar vara lagd. Musiklärare A säger att: 
 

Man vet ju själv vilken funktion och roll musiken har i ens liv, och man skulle ju vilja att 
åtminstone några elever man har ändå får uppleva samma sak och gärna under en lång tid 
av sitt liv, så att det blir något som man har med sig. (Musiklärare A) 

 
Hans egen tolkning av de styrdokument som används för instrumentalundervisning i gymnasiet är 
att de ”egentligen pratar om samma sak, åtminstone på en grundläggande nivå” som målen för den 
frivilliga verksamheten. Musiklärare A anser sig alltså ha nytta av ett fokus på "bruksmusikant" i all 
sin undervisning, både på gymnasiet och i musik- och kulturskolan. 
 
 
4.1.6 Att förbereda sig för att kunna spela och öva hemma 
För Musiklärare A är det väldigt viktigt och avgörande, framförallt för resultatet, hur mycket han 
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underlättar för sina elever att öva hemma. Han ser det som viktigt att skapa en självständig elev som 
klarar av att på egen hand ta sig an de uppgifter som läraren gett honom eller henne. Han menar att 
"det är ju en sak att komma till musikskolan en gång i veckan där allt är förberett, alla grejer står 
framme. Man är i en miljö där det är lätt att musicera och spela".  
 
"Det kan ofta vara ett problem", säger Musiklärare C om elever som aldrig eller sällan övar hemma. 
Han berättar att det inte finns någon enkel lösning på det. För honom handlar det bara om att vara 
ännu tydligare i instruktionerna och försäkra sig om att eleverna verkligen förstått genom att 
"bevisa" för honom innan de går därifrån. Utöver detta brukar Musiklärare C skriva små "kom-ihåg 
anteckningar" vid sidan om ackordsanalysen eller noterna för att ge eleven extra information. I 
många fall blir även en CD-skiva med den aktuella låten ett användbart verktyg "så att dom kan ha 
en hel orkester med sig hem, för att det ska låta som det gjorde när vi spelade på lektionen".  
 
Att återskapa samma ljudbild hemma bidrar också till mera lust att fortsätta spela och öva. Han tar 
ett exempel på en elev som kom till lektionen och med glädje berättade att efter föregående lektion 
så "hade jag konsert när vi kom hem och spelade med CD-skivan". Musiklärare C funderar dock 
kring hur framtiden ser ut med denna metod då "skivor nästan är antikt idag". Enligt honom så 
skulle det behöva ersättas med något mer modernt, exempelvis digitala "kom-ihåg lappar" i form av 
videoklipp som eleven kan titta på hemifrån över internet. 
 
Musiklärare D upplever att det är väldigt individuellt från elev till elev. I de flesta fall brukar han se 
till att eleven kan det mesta av läxan innan lektionen är över "så att de inte behöver komma hem och 
fundera över 'Vad var det han sa?' Hur gick rytmen eller hur var formen?". De elever som har 
kommit lite längre eller är mer drivna brukar få svårare läxor. Han menar att detta genomsyrar hela 
hans verksamhet, inte bara läxorna – att till en början upprätta "en bra kontakt med eleverna för att 
väcka eller hålla igång intresset och lusten" på grund av att "de har så mycket annat, barnen". 
Mottot blir därför "så lite motgångar som möjligt i början". 
 
Musiklärare B nämner överhuvudtaget inte läxor eller hur eleven spelar utanför lektionerna. 
 
4.1.7 Att spela tillsammans med andra 
Musiklärare B är den enda som tar upp ensemblespel som en central del i undervisningen. Att spela 
tillsammans med andra är för honom mycket viktigt och eleven bör delta i en ensembleverksamhet 
"så fort det går". Han har utvecklat ett arbetssätt som innebär att baselever och trumelever spelar 
tillsammans med honom och bildar en liten grupp. Musiklärare B säger: 
 

Om jag har en slagverkare före en basist eller tvärtom så kan jag alltså säga att 'nästa 
tillfälle då spelar vi ihop' och alltså ha 40 min att spela tillsammans. Jag tar då gitarren 
själv och så sjunger vi och spelar, helt enkelt. (Musiklärare B) 
 

Att eleven får lära sig att spela tillsammans med en trumelev medför enligt Musiklärare B att 
eleverna utvecklar ett omedelbart intresse och får ta del av musiken "på ett naturligt sätt". Vidare 
menar Musiklärare B att det är genom förmågan att spela i ensemble som glädjen till musiken växer 
sig starkare. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att läraren fokuserar på att eleven i nybörjarstadiet skall lära sig 
spela enkla, repetitiva sekvenser eller figurer på elbasen. Anledningen till att musiklärarna anser att 
det är viktigt är dels för att eleven på så sätt kan börja spela direkt och dels att han eller hon får 
möjlighet att musicera på ett lustfyllt och naturligt sätt. 
 
4.2 Synen på styrdokument inom kultur- eller musikskola 
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4.2.1 Musiklärarnas kunskap om och tillämpning av sin arbetsplats verksamhetsplan 
För musiklärare C och D betyder verksamhetsplanen inte några pedagogiska mål, utan snarare att 
man har vissa gemensamma praktiska aktiviteter att arbeta mot. Båda nämner utåtriktad verksamhet, 
exempelvis konserter och terminsuppspel som sådana aktiviteter. I mer övergripande, pedagogiska 
frågor som rör verksamheten menar Musiklärare D att "de flesta som jobbar här har ju jobbat 
väldigt länge, så det är ju ingenting som tas upp så ofta. Alla antar väl att 'det vet väl alla', ungefär". 
Han anser att det som står i dessa dokument är ”självklarheter” och något som är formulerat i 
mycket generella ordalag. 
 
Musiklärare C och B säger att det inte finns någon verksamhetsplan på deras arbetsplats. Den 
förstnämnde menar att det närmaste de kommer en verksamhetsplan är olika "policyfrågor". Ett 
exempel på en sådan policyfråga är hur läraren ska agera om en elev har hög frånvaro på 
lektionerna. Musiklärare B å sin sida hävdar att bristen på styrdokument beror på att de är så få 
lärare kvar på hans kulturskola och att det saknas skäl att därför arbeta efter en sådan. 
 
Musiklärare D har läst styrdokumenten och valt att "plocka de bitar" han tycker är viktigast. Han 
menar att även om han inte aktivt följer verksamhetsplanen, så faller det sig naturligt att många av 
målen stämmer överens med hans egna mål och det som han väljer att prioritera i sin undervisning, 
bland annat att "förmedla glädje" och "förse musikanter till amatörmusiklivet i kommunen". 
Musiklärare D har för sin egen del sammanfattat att "bara man gör ett bra jobb och tycker det är 
roligt, så når man målen". Detta grundar han på att det som står i styrdokumenten "inte är några 
konstigheter, egentligen". 
 
Av alla informanter är det bara Musiklärare A som har varit med och format sin musikskolas 
verksamhetsplan. På grund av detta så känner han sig även väl förtrogen med styrdokumenten, även 
om han "inte mäter sin verksamhet gentemot dem dagligen". Han hävdar att undervisningen 
möjligen kan påverkas av styrdokumenten, då han själv varit delaktig i att utforma dem. Detsamma 
kan även sägas om motsatsen, att hans egen undervisning har "färgat" hur styrdokumenten 
utformades. Musiklärare A menar att målen för musikskolan där han arbetar är utformade för att det 
ska finnas ”lite strävan i dem”. Han tycker att det är något positivt med det och berättar vidare att 
hans egen arbetsplats inte är ”framme i kaklet på något sätt, egentligen”. Det finns, hävdar han, 
mycket arbete kvar när det gäller mångfalden då den genomsnittlige musikskoleeleven av honom 
beskrivs som ”övre medelklass med föräldrar som är ganska välutbildade”. Musiklärare A tycker 
det är synd att spektrumet inte är vidare i den bemärkelsen och menar att ”det skulle vara bra för 
alla och kunna legitimera vår verksamhet ännu mer”. 
 
4.2.2 Fördelarna med de friare verksamhetsplanerna och intryck från andra styrdokument 
Samtliga musiklärare som intervjuats anser att, även om alla deras arbetsplatser har någon form av 
styrdokument, så finns det skillnader i deras undervisning beroende på om de undervisar på musik- 
och kulturskola eller grundskola/gymnasium. Musiklärare C anser att det rör sig om två former av 
musikundervisning och beskriver det som "olika världar". På liknande sätt resonerar Musiklärare D 
som tycker att den grundläggande anledningen till att han och eleven ses är för att denne valt att 
själv komma dit. Enligt honom kan man i den frivilliga musikundervisningen forma lektionerna och 
"ta de bitar man själv vill". Det innebär att han känner en större frihet i att designa sin undervisning 
inom musikskolan. Samtidigt poängterar Musiklärare D att det kan kännas skönt att undervisa i på 
en arbetsplats där han har en tydlig kursplan som ska följas, vilket gör det lättare att motivera för 
eleverna varför de faktiskt måste genomföra vissa moment i undervisningen. Han menar att 
exempelvis notläsning och rytmövningar är något som "inte så många går igång på". Inom den 
frivilliga verksamheten kan han helt enkelt välja bort ett sådant moment till förmån för "glädjen, att 
komma igång och spela – medvetandet får komma efteråt". 
 
Musiklärare C tycker att de enskilda lektionerna gör att undervisningen blir bättre. Han menar att 
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mycket ligger i just det faktum att undervisningen i musikskolan är individuell och därför finns 
stora möjligheter att "gå djupare in" i olika moment. "I läroplanen heter det att de 'ska' kunna men 
det går helt enkelt inte att genomföra i praktiken, utan det blir istället 'små doser' de får av mig". 
Han tror att när det gäller nybörjarelever specifikt så kan undervisningen i den frivilliga 
verksamheten påverkas av arbetet i grundskolan. Som exempel tar han ett moment i undervisningen 
där eleven ska lära sig hur man hittar tonen D. Musiklärare C hävdar att i en sådan situation så säger 
han "samma saker", oavsett om det rör sig om grundskola eller musikskola, då han "vet att det 
fungerar".  
 
Musiklärare D ser många fördelar med att musikskolan i huvudsak bedriver individuella lektioner. 
Han berättar att han vid ett tillfälle fick möjlighet att undervisa mellanstadieelever en-och-en i elbas. 
Han upplevde då att undervisningen var väldigt "kvalitativ" och även om eleverna endast hade tjugo 
minuters lektion i ett år så "kunde de flesta mer bas än eleverna på högstadiet". Musiklärare D 
menar att om man har enskild lektion med en elev så är det "väldigt få" som exempelvis inte skulle 
"känna puls eller hänga med i en låt". Han anser att ”man får med sig så mycket bitar så att alla 
elever jag har på musikskolan, med några få undantag, skulle nå väldigt höga betyg i grundskolans 
betygsättning”. Likt Musiklärare C pekar Musiklärare D på det faktum att elevantalet direkt 
påverkar hur mycket tid han kan lägga på varje individ. 
 
Till skillnad från de andra informanterna tror Musiklärare A att hans undervisning i gymnasiet kan 
ha en viss inverkan på arbetet i musikskolan. Han menar att hans personliga, övergripande mål med 
all undervisning ”går hand i hand” med vad som står i styrdokumenten för 
instrumentalundervisningen. Musiklärare A tror, eftersom han "jobbat så länge i båda 
verksamheterna", att de har färgats av varandra men att han alltid haft visionen att eleven ska vara 
den "användbara bruksmusikanten". Vidare hävdar han att undervisningen på musikskolan inte 
kräver att han lika medvetet väljer vad han gör på lektionerna och att hans andra arbetsplats kräver 
en ”större medvetenhet om de rådande styrdokumenten”. Musiklärare A vill dock inte se det som ett 
hinder utan som en möjlighet och kan ibland sakna att musikskolan inte har något liknande. Han 
säger: 
 

När man för den diskussionen med sina kollegor och kommer till sans så inser man att 
om de skulle införas, så skulle de sättas på en så låg nivå att de möjliggör sig själva. Då är 
det kanske skönt att de inte finns som nationella styrdokument utan bara lokala. 
(Musiklärare A) 
 

4.3 Sammanfattande analys av resultatet 
I nybörjarundervisningen för elbaselever kan lusten och glädjen sägas vara det centrala för 
majoriteten av de intervjuade musiklärarna. Samtliga informanter lägger stor vikt vid att eleven så 
snabbt som möjligt kommer igång att spela och känna på instrumentet. De motiverar detta val med 
att väcka eller bibehålla ett intresse, vilket har en nära koppling till glädje och lust. Även om dessa 
två ord sällan nämns explicit (de tillfällen då de faktiskt nämndes återfinns under en egen rubrik), 
visar även resultatet att musiklärarna är måna om att det inte bara ska vara kul, utan även att det inte 
ska vara tråkigt. De motiverar sina pedagogiska val och resonerar alltså kring det som de anser bör 
undvikas i undervisningen och som kan tänkas ”störa” upplevelsen. Hit kan exempelvis 
musikteoretiska samtal och för svåra låtar räknas men även undervisningsmaterial som ligger alltför 
långt ifrån elevens egen vardag. I beskrivningen av det första mötet med en ny elev nämner hälften 
av informanterna att den allra första låten har en ackordföljd eller basgång som bildar ett tydligt 
visuellt mönster, vilket bidrar till att läraren initialt inte behöver sätta ord eller förklara för eleven 
vad de faktiskt spelar. 
 
Merparten av lärarna väljer låtar till undervisningen efter elevens musikaliska värld där 
igenkänningsfaktorn är viktig. I det här fallet är inte kriteriet att musikstyckena nödvändigtvis ska 
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vara bekanta för eleven utan snarare att det låter som ”riktig musik”, exempelvis en kompskiva med 
fullständig ensemble och inte en teknikövning där vanliga byggstenar som form och harmoni saknas. 
Det är endast Musiklärare A av alla informanter som motiverar sitt val av material med att det i 
första hand ska ha en pedagogisk progression och att det inte handlar om att tillskansa sig elevens 
beundran (men tillägger även att det måste innehålla någon form av upplevelsemoment). En större 
del av deltagarna reflekterar även kring glädjen och lusten som något de vill ”föra över” till eleven 
från de själva. Musiken har en stor betydelse i deras liv och fungerar som ett entusiasmerande sätt 
att bedriva undervisningen på där deras personliga erfarenheter från exempelvis barndomen och 
tidigare upplevelser hoppas ”smitta av sig” på eleverna.  
Av samtliga informanter är Musiklärare B den enda som uttrycker hur viktigt han anser det vara att 
eleven så tidigt som möjligt blir en del av en ensemble. Anledningen till att inte fler av musiklärarna 
tog upp detta kan vara att de anser att ensemblespel är en separat verksamhet där de exempelvis inte 
själva undervisar sin elbaselev. En annan tänkbar orsak kan vara att ensemblespel är något som 
eleverna får möjlighet att placeras i efter en viss tidsperiod av enskild undervisning och därför inte 
är aktuellt för det absoluta nybörjarstadiet. Musiklärare D pratar visserligen om hur viktigt det är att 
eleven får en förståelse för basistens roll i en ensemble och hur viktig den är, men nämner inte att 
det är något som faktiskt motiverar honom att få igång en ensemble i ett så tidigt skede som möjligt 
för eleven. Möjligtvis förutsätter samtliga informanter att musicerande i grupp är något som 
kommer naturligt, att deras elever förr eller senare börjar spela tillsammans med kompisar eller 
andra elever på musikskolan - vare sig det rör sig om en formell lärarledd undervisning eller inte. 
 
I intervjuerna med musiklärarna framkommer att majoriteten av dem inte låter sig påverkas av 
rådande styrdokument eller verksamhetsplan för respektive musik- eller kulturskola. Merparten av 
informanterna har ingen åsikt om eller möjlighet att integrera detta i sin undervisning. I två av fallen 
finns helt enkelt inget sådant att tillgå. En anledning till avsaknaden tros vara att de helt enkelt är 
anställda vid så små skolor med få lärare och elever. Musiklärare D har intagit en pragmatisk syn 
gentemot sin skola där han väljer att plocka fram det som han själv känner ger en behållning i sin 
undervisning. Övrigt innehåll menar han löser sig självt genom sunt förnuft och ett väl utfört arbete. 
Det är endast Musiklärare A av deltagarna som har varit med och själv utformat sin musikskolas 
verksamhetsplan. Detta gör att han naturligtvis har en bredare kunskapskälla att resonera utifrån. 
Han vill inte gå så långt som att säga att de har en daglig inverkan på hans lektioner men medger 
ändå att det är fullt möjligt att hans undervisning har påverkats av dem och vice versa. 
 
Resonemangen som lyfts fram av informanterna kom i större utsträckning att handla om 
skillnaderna mellan att arbeta i musikskola och grund- eller gymnasieskola där styrdokument och 
läroplaner har en helt annan innebörd. Som tidigare nämnts arbetar alla intervjuade musiklärare inte 
exklusivt med frivillig musikverksamhet utan delar sin tjänst mellan de två. De flesta är eniga om 
att en jämförelse mellan de både inte kan göras för att, som Musiklärare D uttrycker det ”är så vitt 
skilda anledningar till varför vi träffas”. Bland de musiklärare som jobbar inom grundskolan 
framkommer det att lusten och glädjen i en del fall får stå tillbaka för läroplanen och yttre 
omständigheter såsom det stora antalet elever och en bristande motivation hos dessa. Ord 
som ”måsten” och ”krav” är betydligt vanligare när informanterna resonerar om undervisningen i 
grundskolan, även om deras lärofilosofi inte skiljer sig mellan de olika undervisningsformerna. 
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5 Diskussion 
Detta kapitel inleds med en resultatdiskussion där olika aspekter av resultatet diskuteras i relation 
till den litteratur, den tidigare forskning samt den teoretiska utgångspunkt jag skrivit om i 
bakgrunden. Vidare presenterar jag egna reflektioner om studien samt några resonemang kring 
arbetets betydelse och fortsatt forskning. 
 
5.1 Resultatdiskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet i föregående avsnitt i relation till litteratur, tidigare forskning och 
teoretisk utgångspunkt. 
 
5.1.1 Olika traditioner, idéer och synsätt styr undervisningen och lektionsinnehållet 
I resultatet presenteras en mängd olika lektionsmoment som informanterna nämnt under 
intervjuerna. Det framkommer att det viktigaste är att eleverna får spela och att det snabbt blir en 
upplevelse. Syftet med undervisningen tycks vara att eleven inte skall behöva vänta med 
musicerandet. Lilliedahl (2007) menar att det moderna samhällets ökande informationsflöde har 
gjort att musik- och kulturskolor blivit mer upplevelsebaserade som ett resultat av det ökade 
intresset för det tillfälliga och det som är roligt för stunden. Den perfekta produkten finns alltid till 
hands i form av digitala musiktjänster och det går att ställa sig frågan vem som orkar öva under 
flera år på ett instrument (Stenbäck & Bouij, 2006 refererad i Lilliedahl, 2007). Det finns även 
tendenser som visar att barn blir allt mindre benägna att lära sig spela ett instrument för att nå 
långsiktiga mål (Nilsson, 2005). I ljuset av sådana påståenden blir det därför inte förvånande att 
samtliga informanters undervisning med nybörjarelever syftar till att undanröja hinder längs den 
väg de nyss börjat vandra. 
 
I bakgrundskapitlet nämns några studier som försökt göra en kategorisering av de musiklärartyper 
som kan återfinnas i skolans värld (Bouij, 1998; Ray, 2004; Tivenius, 2008). Utifrån de resultat som 
presenteras är det svårt att identifiera några sådana roller eller typer. Något som ytterligare försvårar 
en sådan kategorisering är att de flesta av de intervjuade lärarna har en liknande bakgrund med 
formell musikutbildning. Rostvall och West (2001) och Bouij (1998) menar att musiklärare ofta 
präglas av den utbildning de gått igenom. Enligt Ralf Sandberg (1996) domineras lärarens syn på 
musikens roll i tidiga stadier av ett så kallat kommunikativt synsätt med betoning på elevernas 
personliga och sociala utveckling, musikalisk kommunikation och upplevelse. Det stämmer väl 
överens med de förhållningssätt som framkommer i resultatet. Här betonas vikten av att inte utbilda 
framtida professionella musiker och att inte utgå från musik som inte ligger nära eleverna och deras 
erfarenheter, vilket kan ses som ord och uttryck för en normativ, estetisk syn (Sandberg, 1996).  
 
Zimmerman-Nilsson (2009) hävdar att valet av innehåll i musikundervisningen skiljer sig beroende 
på om läraren uppfattar innehållet som estetiskt eller socialt. I moment av mer teoretisk natur blir 
aktiviteten underordnad innehållet, då det uppfattas som fixerat och bestämt, medan det i praktiska 
spelmoment istället anpassas till elevernas färdighetsnivå. I min undersökning kan informanternas 
yttringar härledas till ett socialt, kommunikativt synsätt på undervisningen, vilket även innefattar 
deras val av lektionsinnehåll. Resultatet visar även att i lektionsinnehållet för undervisning riktad till 
nybörjarelever väljer musiklärarna att låta aktiviteten spel på instrument vara överordnad innehållet. 
Med andra ord är det själva musicerandet som är viktigt och inte vilka kunskaper eller mål eleven 
kan uppnå genom att spela. 
 
Från resultatdelen går det också att konstatera att det inte är speciellt viktigt för någon av 
musiklärarna hur deras elever väljer att närma sig spelet på elbas. I ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande ligger inte vikten på om eleven lär sig utan vad (Säljö, 2000). Anledningen till att flera av 
informanterna betonar och resonerar mycket kring vilket material som används i undervisningen 
kan vara att de redan förutsätter att eleven lär sig. Viktigare blir då vad denne lär sig (eller mer 
specifikt vilka låtar de lär sig). Speltekniken, exempelvis stödanslag eller att använda rätt fingrar på 
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rätt band är sekundärt. Målet med undervisningen blir att lära sig spela musik och inte att spela just 
elbas. Musikinstrumentet kan därför, ur ett sociokulturellt synsätt, ses som endast ett fysiskt, 
medierande redskap för att förmedla kunskaper från lärare till elev (Säljö, 2000).  
 
5.1.2 Material och läromedel i relation till värderingar och traditioner 
I resultatet visas ett stort fokus på själva innehållet och på hanteringen av undervisningsmaterial då 
det har en framträdande roll i informanternas undervisning. När det rör sig om institutionaliserad 
instrumentalundervisning kan motsatsen istället hävdas; lektionerna domineras inte av skriven text 
(vilket stämmer väl överens med mitt resultat där endast en musiklärare hängav sig åt en lärobok), 
utan där är det noterad musik som istället fyller en liknande funktion (Dahlberg, 2006). Enligt 
Rostvall och West (2001) kretsar undervisningen, arbetet och den sociala interaktionen i kommunal 
musikskola kring notbilden som då utgör ett centrum för både elevens och lärarens uppmärksamhet. 
I min resultatdel framkommer ingen indikation på att notbilder bör användas, snarare undvikas. En 
viktig anledning till detta kan möjligtvis finnas i informanternas personliga värderingar och syn på 
musik. Samtliga informanter rör sig och verkar inom ett kulturellt område med tydlig betoning på 
afroamerikansk musiktradition. Å andra sidan undervisar alla informanter i en institutionaliserad 
verksamhet där den klassiska musikens värderingar och konservatorietraditionen har en 
dominerande ställning (Rostvall & West, 2001; Dahlberg, 2006).  
 
Dahlberg (2006) menar att kulturella redskap (i det här fallet en notbild som artefakt), genom de 
kunskaper och värderingar de bär med sig, kan vara mer eller mindre lämpat för olika 
användningsområden. Som exempel nämner han själv ett notställ, som under en rockkonsert skulle 
väcka betydligt mer uppmärksamhet än om detsamma skymtas på en scen under en konsert med 
symfoniorkester. Det som i en social kultur uppfattas som ett hjälpmedel kan i en annan närmast bli 
ett hinder. I resultatet visas att valet av repertoar ska vara något som ligger nära eleven och hur 
viktigt det är. Detta behov från elevens sida bekräftas i en undersökning om orsakerna till varför 
barn och ungdomar slutar på musikskolan. De intervjuade efterfrågar en anpassning av 
undervisningen till deras egen musikkultur. På så vis kan ett större intresse från eleverna skapas 
(Markensten, 2006). 
 
Enligt Säljö (2000) är språket det viktigaste kulturella redskapet och det som används flitigast 
mellan människor för att förstå omvärlden. I resultatet framkommer att ingen av musiklärarna 
använder sig i någon större utsträckning av det talande språket som en central del i processen att 
lära eleven att spela elbas. Språket som ett medierande redskap för att överföra kunskap blir i 
undervisningen inte ett primärt pedagogiskt inslag. Inte heller notbilden, som i tidigare forskning 
har hävdats vara centrum för uppmärksamheten (Rostvall & West, 2001), kan tillskrivas en viktig 
roll under de första lektionerna. Istället blir det huvudsakliga medierande redskapet själva 
musikinstrumentet, i den här studien elbas, som utgör källan till vilket kunskapen att spela musik 
hämtas från. I praktiken yttrar det sig i vad som kan liknas vid ett mästare och lärling-förhållande 
som av Rostvall och West (2001) kallas konservatoritraditionen. Denna undervisningstradition 
uppkom just som en konsekvens av språkets begränsningar att förmedla all den kunskap som 
läraren hade. 
 
Ur ett sociokulturellt perspektiv räcker det dock inte att förklara musiklärarnas undervisning med att 
de alla härstammar från en viss tradition. Vygotskij menade att lärande ständigt sker i ett socialt 
samspel och att alla våra kunskaper och färdigheter spelar en viktig roll för att förstå omvärlden och 
ge förklaringar till kulturella företeelser (Säljö, 2000). Den historiska lärandetradition som nyss 
diskuterats härstammar till uteslutande från den klassiska musiken, vilket ingen av informanterna 
har någon koppling till vad gäller det instrument som de undervisar i. I resultatet framkommer att 
samtliga musiklärare väljer en repertoar med utgångspunkt i den afroamerikanska musiktraditionen, 
vilket enligt Dahlberg (2006) bär på andra kulturella värderingar, exempelvis när det gäller 
notbilden och notställets plats i undervisningen. De tankar och värderingar som kommit fram i 
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resultatet kan med andra ord tillskrivas i lika hög grad de historiska och kulturella kontexter som 
musiklärarna verkar i som deras egna erfarenheter och kunskaper. 
 
5.1.3 Förhållningar till styrdokument och verksamhetsplaner 
I bakgrundskapitlet presenteras några gemensamma mål som större delen av Sveriges musik- och 
kulturskolor enats kring (SMOK, 2004). Själva undervisningen finns inte representerad i någon av 
punkterna, vilket gör det mycket svårt att jämföra och likställa med en musikskolelärares vardagliga 
didaktiska arbete. Enligt Rostvall och West (2001) är det svårt att veta hur riktlinjer och mål har 
påverkat undervisningen då övergripande forskning på området nästan helt saknas. Möjligtvis kan 
punkten en mångfald av konstnärliga uttrycks- och arbetsformer ses som ett undervisningsrelaterat 
mål att sträva mot, även om en mångfald av konstnärliga uttryck i det här fallet kan vara beroende 
av om verksamheten erbjuder andra inriktningar än bara musik. 
 
I resultatet framkommer en relativt enig uppfattning om att styrdokument inom den frivilliga 
musikundervisningen inte har någon direkt koppling eller påverkan på undervisningen. Den tidiga 
musikskolans lärarkår bestod till största delen av musiklärare som saknade formell lärarutbildning. 
Konsekvensen av detta blev att många lärare hade en negativ inställning till kursplaner och 
styrdokument då de ansågs vara till för att styra hur de utförde sina lektioner. Traditionens makt kan 
ibland vara stor och denna inställning kan ha bidragit till hur musik- och kulturskolans 
styrdokument ser ut idag och hur dess personal uppfattar dem (Rostvall & West 1998; 2001). 
Lärarna inom musikskolan har en stor frihet att utforma undervisningen som de själva önskar, 
mycket på grund av den organisationsstruktur som råder för att undvika konflikter mellan de olika 
pedagogiska traditionerna (Rostvall & West, 1998). 
 
5.2 Egna reflektioner 
Inför denna studie hade jag, både som lärare och elev, en erfarenhet av undervisningen på musik- 
och kulturskolan. Även om jag inte har någon direkt arbetslivserfarenhet så har jag under min 
studietid haft möjlighet att bedriva enskild övningsundervisning och praktisera i olika frivilliga 
musikverksamheter. Mycket av de uppfattningar och åsikter som yttrats om 
instrumentalundervisningen med inriktning på elbas stämmer överens med den kunskap som jag 
personligen hade innan arbetet påbörjades. En anledning till detta tror jag beror på att jag, likt 
många av informanterna, bär på liknande erfarenheter från tiden som elev och student men även ur 
ett instrumentfilosofiskt perspektiv där ”ingången” och den kulturella kontext som vi verkar i är 
gemensam på många sätt. Resultatet av mina intervjuer visar att det var svårt att dra några 
paralleller mellan styrdokument och verksamhetsplaner för musik- och kulturskola och 
musiklärarnas faktiska undervisning. Mycket beror naturligtvis på att det vid två av skolorna 
saknades en gemensam verksamhetsplan, samt att de intervjuade musiklärarna inte ansåg sig 
tillräckligt insatta i dessa. Avsaknaden eller bristen på dessa data säger förvisso också någonting om 
deras uppfattningar, åsikter och tankar, nämligen att det inte ägnas speciellt mycket tid och 
tankeverksamhet åt detta. Att försöka hitta orsakerna och de bakomliggande strukturer som kan 
förklara varför informanterna svarar si eller så på en viss fråga har stundtals av mig uppfattats som 
övermäktigt. Kanske är det också logiskt med tanke på den teoretiska utgångspunkten som använts i 
mitt arbete, där mer eller mindre all erfarenhet och kunskap ses som betydande för att förklara 
sociala och kulturella företeelser. 
 
I utformningen av intervjufrågorna fanns från min sida en tydlig utgångspunkt där jag hoppades få 
fram praktiska exempel på lärarnas resonemang kring sina lektionsmoment och undervisningen i 
stort. Jag upplevde trots detta vissa svårigheter att få informanterna att formulera och yttra konkreta 
svar. I samtliga fall fick jag dock med mig berättelser från verkligheten, där musiklärarna fick 
föreställa sig ett scenario där de träffar en elev för första gången. Under arbetets gång har jag dock 
funderat om sådana data istället borde samlats in eller kompletterats genom en observationsstudie då 
informationen som eftersöktes har en så tydlig koppling till musiklärarnas praktiska arbetssätt. 
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Problemet skulle då bli ett alldeles för omfattande arbete samt kräva att jag störde en elev under 
dennes första instrumentlektion. Trots de svårigheter jag tagit upp ovan så anser jag att det finns 
mycket lärdomar att dra. Framförallt gäller det hur jag som lärare bär på erfarenheter och 
värderingar som till första anblick kan uppfattas som helt personliga och ”ägas” av mig själv. Att bli 
medveten om de traditioner, värderingar och normer som ”ärvs” och påverkar mig kan vara en 
viktig erfarenhet och anledning att kritiskt granska sin egen verksamhet och arbetssätt. 
 
5.3 Arbetets betydelse 
Det finns mycket lite forskning som rör elbasundervisningen specifikt och min förhoppning är att 
studien ska kunna hjälpa dessa lärare i sin undervisning. Arbetet kan också ses som hjälp till 
blivande instrumentallärare som likt jag själv kan uppleva ett stort avstånd mellan det egna 
musicerandet under tiden som student och de utmaningar som möter en musiklärare till 
nybörjarelever. Min förhoppning är att detta arbete ska bidra med konkreta metoder för 
undervisningen men även väcka funderingar och reflektion bland musiklärare att granska och 
ifrågasätta sin egen syn på de ämnen som behandlas i studien. 
 
5.4 Fortsatt forskning 
I denna del presenteras några förslag på fortsatt forskning som baseras på de frågor och funderingar 
som väckts under arbetets gång. Som jag tidigare nämnt skulle en observationsstudie kunna ge 
andra intressanta infallsvinklar kring ämnet som behandlas i denna studie. Ett större urval av 
informanter med bredare differens av bakgrund skulle vara betydande. I mitt eget arbete finns ingen 
informant som är verksam i en storstadsregion. Hur skiljer sig instrumentallärares åsikter och 
funderingar i Stockholm, Göteborg och Malmö mot de musiklärares som arbetar på landsbygden 
och gamla bruksorter? Att glädje och lust är ett viktigt inslag i den frivilliga musikundervisningen 
kan nog de flesta skriva under på men hur arbetar lärare med detta i grundskolan? I kultur- och 
musikskolan kommer dagligen elever som drivs av något slags intresse för musik och inte i första 
hand för att uppnå långsiktiga mål. I grundskolan samsas ett brett spektrum av elever med olika 
grader av lust för musikämnet. Hur når dessa lärare ut till alla elever för att väcka intresse? 
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