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lektioner	  i	  gruppundervisning.	  
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Termin	  och	  år:	  VT	  2015	  
Kursansvarig	  institution:	  Musikhögskolan	  Ingesund,	  Karlstads	  universitet	  
Handledare:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
Examinator:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
	  
Syftet	  med	  arbetet	  är	  att	  bidra	  till	  ökad	  kunskap	  om	  hur	  kontrabaspedagoger	  utformar	  
gruppundervisning	  i	  sitt	  arbete	  med	  kontrabaselever.	  Det	  tycks	  finnas	  en	  stor	  brist	  på	  
studier	  som	  behandlar	  gruppundervisning	  på	  kontrabas.	  I	  bakgrundskapitlet	  belyses	  
därför	  gruppundervisning	  med	  dess	  för-‐	  och	  nackdelar,	  olika	  
gruppundervisningsmetoder	  för	  stråkpedagoger	  samt	  forskning	  som	  visar	  positiva	  
effekter	  av	  gruppundervisning.	  Föreliggande	  studie	  grundar	  sig	  på	  det	  designteoretiska	  
och	  multimodala	  perspektivet.	  Datamaterialet	  består	  av	  två	  videodokumentationer	  från	  
två	  olika	  kontrabaslärare.	  I	  resultatet	  redovisas	  hur	  lärarna	  använder	  tal,	  sång,	  specifika	  
kontrabasord,	  gester	  och	  instrumentet	  kontrabas	  som	  resurser	  i	  undervisningen.	  
Resultatet	  visar	  även	  att	  lärarna	  designar	  sina	  lektioner	  på	  olika	  sätt	  samt	  att	  de	  
använder	  sig	  av	  olika	  tekniker	  vid	  spel.	  I	  det	  avslutande	  diskussionskapitlet	  lyfts	  de	  olika	  
resurser	  lärarna	  använder	  sig	  av	  och	  hur	  de	  designar	  sina	  lektioner	  i	  relation	  till	  det	  
designteoretiska	  och	  multimodala	  perspektivet.	  En	  av	  slutsatserna	  i	  diskussionen	  är	  att	  
lärarens	  position	  gentemot	  eleven	  har	  betydelse	  för	  elevernas	  förmåga	  att	  imitera	  och	  
transformera	  lärarens	  gester.	  
	  
Nyckelord:	  Gruppundervisning,	  kontrabas,	  videoobservation,	  designteori,	  
multimodalitet	  	  
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Abstract	  	  
	  
Degree	  project	  in	  Music	  Teacher	  Education	  Programme	  
Title:	  Teaching	  groups.	  A	  qualitative	  study	  of	  how	  double	  bass	  teachers	  design	  their	  
lessons.	  	  
Author:	  Karin	  Kopp	  
Semester	  and	  year:	  Spring	  2015	  
Course	  coordinator	  institution:	  Ingesund	  School	  of	  Music,	  Karlstad	  university	  
Supervisor:	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström	  
Examiner:	  Ann-‐Sofie	  Paulander	  
	  
The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  to	  contribute	  to	  further	  knowledge	  of	  how	  double	  bass	  
teachers	  design	  their	  group	  lessons	  for	  double	  bass	  students.	  There	  seems	  to	  be	  a	  lack	  of	  
studies	  that	  treat	  group	  tuition	  for	  double	  bass.	  The	  background	  chapter	  therefore	  
provides	  pros	  and	  cons	  about	  group	  tuition,	  different	  methods	  for	  group	  tuition	  used	  by	  
string	  teachers	  and	  previous	  research	  in	  the	  field	  that	  shows	  the	  positive	  effects	  of	  
group	  tuition.	  The	  theoretical	  starting	  point	  of	  this	  study	  is	  based	  upon	  the	  design	  
theoretical	  and	  multimodal	  perspective.	  The	  collected	  data	  material	  consists	  of	  two	  
video	  documentations	  from	  two	  different	  double	  bass	  teachers.	  The	  result	  chapter	  
describes	  how	  the	  teachers	  use	  speech,	  song,	  double	  bass	  words,	  gestures	  and	  the	  
double	  bass	  as	  resources	  in	  teaching.	  The	  result	  also	  shows	  that	  the	  teachers	  design	  
their	  lessons	  differently	  and	  use	  different	  kinds	  of	  techniques	  when	  playing.	  In	  the	  
concluding	  discussion	  chapter	  the	  teachers’	  different	  resources	  and	  how	  they	  design	  
their	  lessons	  is	  lifted	  as	  the	  main	  topics	  according	  to	  the	  design	  theoretical	  and	  
multimodal	  perspective.	  One	  of	  the	  conclusions	  in	  the	  discussion	  is	  that	  the	  teachers’	  
position	  towards	  the	  students	  is	  significant	  for	  the	  students’	  ability	  to	  imitate	  and	  
transform	  gestures	  from	  the	  teacher.	  
	  
Keywords:	  Teaching	  in	  groups,	  double	  bass,	  video	  observation,	  design	  theoretical,	  
multimodal	  
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Förord	  	  
Jag	  vill	  tacka	  mina	  informanter	  för	  att	  de	  ville	  delta	  i	  min	  studie	  och	  mina	  nära	  och	  kära	  
för	  stöttning	  och	  uppmuntran	  längs	  vägen.	  
	  
Ett	  stort	  tack	  vill	  jag	  rikta	  till	  min	  handledare	  Ragnhild	  Sandberg	  Jurström,	  för	  tydlig	  och	  
tålmodig	  handledning.	  	  
	  
	  
	  
Karin	  Kopp	  
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1	  Inledning	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenterar	  jag	  min	  syn	  på	  gruppundervisning	  på	  kontrabas	  samt	  mina	  
egna	  upplevelser	  i	  ämnet.	  Arbetets	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  presenteras	  också.	  

1.1	  Inledande	  text	  
När	  jag	  var	  nio	  år	  började	  jag	  på	  musikskolan	  i	  Borås.	  Jag	  hade	  valt	  att	  få	  spela	  
stråkinstrument	  och	  hamnade	  därför	  i	  en	  grupp	  där	  jag	  under	  ett	  år	  fick	  prova	  alla	  fyra	  
stråkinstrument.	  Efter	  att	  ha	  testat	  alla	  fastnade	  jag	  till	  slut	  för	  kontrabas.	  Det	  var	  en	  
klang	  som	  jag	  tyckte	  om.	  Ljudet	  gick	  igenom	  orkestern	  på	  ett	  sätt	  som	  hördes	  fastän	  jag	  
stod	  längst	  bak	  och	  inte	  hade	  någon	  central	  roll.	  Året	  därpå	  började	  jag	  ta	  lektioner	  på	  
kontrabas	  på	  musikskolan.	  Jag	  började	  hos	  en	  lärare	  där	  jag	  hade	  tjugo	  minuters	  privat	  
speltid	  varje	  vecka.	  Efter	  ett	  tag	  blev	  jag	  tillfrågad	  att	  vara	  med	  i	  en	  stråkorkester,	  
”Lingonorkestern”.	  Det	  var	  roligt	  att	  spela	  i	  orkester.	  Fastän	  alla	  spelade	  på	  olika	  
stråkinstrument	  lät	  det	  bra	  tillsammans	  och	  det	  var	  häftigt	  att	  vara	  så	  många	  samtidigt.	  	  
	  
Under	  de	  kommande	  åren	  på	  musikskolan	  spelade	  jag	  i	  flera	  olika	  orkestrar.	  Jag	  var	  ofta	  
själv	  på	  kontrabas	  eftersom	  det	  inte	  fanns	  särskilt	  många	  basister	  som	  spelade,	  men	  
under	  några	  år	  var	  vi	  tre	  stycken	  som	  spelade	  kontrabas.	  Vi	  tre	  hade	  förutom	  orkester	  
även	  spellektionen	  tillsammans	  varje	  vecka.	  Den	  lektionen	  var	  väldigt	  rolig	  eftersom	  vi	  
fick	  spela	  tillsammans	  och	  för	  att	  vi	  var	  i	  samma	  ålder.	  Det	  var	  kul	  att	  spela	  med	  andra	  
kontrabasister	  och	  inte	  bara	  med	  sin	  lärare.	  
	  
I	  skrivande	  stund	  arbetar	  jag	  som	  stråklärare	  på	  en	  musikskola	  och	  undervisar	  på	  
kontrabas	  och	  cello.	  I	  mitt	  arbete	  har	  jag	  en	  del	  gruppundervisning,	  men	  de	  flesta	  elever	  
har	  jag	  enskilt.	  Det	  är	  roligt	  med	  gruppundervisning	  eftersom	  det	  blir	  en	  social	  och	  
musikalisk	  upplevelse	  för	  eleverna.	  När	  jag	  har	  diskuterat	  gruppundervisning	  med	  
kollegor	  tycker	  de	  väldigt	  olika.	  En	  del	  tycker	  att	  det	  fungerar	  bättre,	  medan	  andra	  säger	  
att	  enskild	  undervisning	  ger	  bättre	  resultat.	  Det	  är	  en	  stor	  fördel	  att	  få	  privatlektioner	  av	  
en	  lärare,	  men	  är	  det	  inte	  lika	  viktigt	  att	  få	  spela	  med	  andra?	  	  
	  
På	  några	  av	  stråkinstrumenten,	  framförallt	  fiol,	  finns	  det	  flera	  väl	  utarbetade	  metoder	  
för	  gruppundervisning	  och	  många	  lärare	  som	  utövar	  dem.	  I	  Sverige	  är	  Suzuki	  den	  
vanligaste	  metoden.	  De	  fiolpedagoger	  som	  är	  intresserade	  av	  en	  specifik	  metod	  kan	  
därför	  kontakta	  en	  pedagog	  som	  utövar	  den	  metoden	  och	  sedan	  komma	  och	  titta	  på	  en	  
lektion.	  På	  så	  sätt	  kan	  de	  skaffa	  sig	  en	  bild	  av	  vad	  de	  själva	  tycker	  om	  denna	  metod.	  	  
	  
På	  kontrabas	  finns	  det	  nästan	  inga	  metoder	  för	  gruppundervisning.	  De	  som	  finns	  har	  
inte	  arbetats	  fram	  av	  kontrabasister	  utan	  är	  direktöversatta	  från	  fiol	  eller	  cello.	  Ett	  
exempel	  på	  detta	  är	  Suzukimetoden.	  Den	  metoden	  har	  blivit	  framgångsrik	  på	  fiol	  och	  
därför	  översätts	  den	  till	  de	  övriga	  stråkinstrumenten.	  Skillnaden	  är	  bara	  att	  
instrumenten	  är	  olika	  stora	  och	  har	  olika	  tjocka	  och	  långa	  strängar.	  Kontrabasen	  har	  
tjockare	  och	  betydligt	  längre	  strängar	  än	  fiolen,	  vilket	  gör	  att	  alla	  moment	  i	  denna	  metod	  
inte	  fungerar	  lika	  bra	  på	  kontrabasen	  som	  på	  de	  andra	  stråkinstrumenten.	  En	  del	  
fungerar	  inte	  alls.	  Trots	  detta	  direktöversätts	  de	  flesta	  metoderna	  från	  fiol	  och	  cello	  till	  
kontrabas.	  Det	  finns	  dock	  kontrabaslärare	  som	  är	  duktiga	  och	  framgångsrika	  på	  
gruppundervisning.	  De	  jag	  har	  träffat	  har	  ingen	  metod	  som	  de	  följer	  utan	  de	  har	  egna	  
metoder	  som	  de	  har	  arbetat	  fram	  under	  sina	  år	  som	  lärare.	  	  
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På	  flera	  kulturskolor	  runt	  om	  i	  landet	  är	  det	  idag	  väldigt	  få	  som	  spelar	  kontrabas.	  Fiol	  
och	  cello	  är	  oftast	  vanligt	  förekommande,	  men	  kontrabas	  är	  mer	  ovanligt.	  Många	  inom	  
kulturskolan	  anser	  att	  det	  beror	  på	  att	  dagens	  ungdomar	  inte	  vill	  spela	  kontrabas.	  Några	  
av	  de	  kontrabaslärare	  som	  jag	  har	  träffat	  har	  dock	  väldigt	  många	  kontrabasister	  och	  har	  
haft	  det	  under	  många	  års	  tid.	  Hur	  undervisar	  de	  och	  vilka	  metoder	  använder	  de	  på	  sina	  
lektioner	  som	  gör	  att	  eleverna	  utvecklas	  och	  vill	  stanna	  kvar?	  I	  mitt	  arbete	  vill	  jag	  få	  en	  
djupare	  insikt	  i	  hur	  kontrabaspedagoger	  arbetar	  med	  gruppundervisning.	  	  	  

1.2	  Problemformulering,	  syfte	  och	  forskningsfrågor	  	  
Enligt	  vad	  jag	  kan	  hitta	  finns	  det	  idag	  ingen	  specifik	  metod	  för	  gruppundervisning	  på	  
kontrabas,	  men	  trots	  det	  finns	  det	  kontrabaslärare	  som	  utövar	  gruppundervisning.	  Vad	  
fokuserar	  de	  på?	  Vad	  lyfter	  de	  fram?	  Hur	  formar	  och	  lägger	  de	  upp	  en	  lektion?	  	  
Det	  jag	  vill	  ta	  reda	  på	  med	  mitt	  arbete	  är	  hur	  kontrabaslärare	  genomför	  och	  lägger	  upp	  
en	  lektion	  med	  eleverna.	  Jag	  hoppas	  att	  arbetet	  ska	  ge	  inspiration,	  inte	  bara	  till	  mig	  utan	  
även	  till	  andra	  kontrabaspedagoger	  om	  hur	  det	  är	  möjligt	  att	  utforma	  undervisning	  i	  
grupp.	  	  
	  
Syftet	  med	  föreliggande	  arbete	  är	  att	  bidra	  till	  ökad	  kunskap	  om	  hur	  
kontrabaspedagoger	  utformar	  gruppundervisning	  i	  sitt	  arbete	  med	  kontrabaselever.	  För	  
att	  kunna	  uppnå	  syftet	  formuleras	  följande	  frågor.	  
	   	  

1. Vad	  lyfter	  läraren	  fram,	  vilka	  resurser	  används	  och	  hur	  används	  de	  vid	  
gruppundervisning	  på	  kontrabas?	  

2. Hur	  designar	  lärare	  en	  lektion	  i	  grupp?	  	  
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2	  Bakgrund	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  begrepp	  och	  relevant	  litteratur	  inom	  ämnesområdet.	  Jag	  tar	  
även	  upp	  tidigare	  forskning	  samt	  studiens	  teoretiska	  utgångspunkter.	  	  

2.1	  Undervisning	  i	  grupp	  
Under	  denna	  rubrik	  presenteras	  vad	  som	  definierar	  en	  grupp	  och	  hur	  stor	  den	  bör	  vara	  
samt	  vilka	  för-‐	  och	  nackdelar	  det	  finns	  med	  att	  undervisa	  i	  grupp.	  

2.1.1	  Definition	  av	  grupp	  och	  gruppstorlek	  
Vad	  är	  en	  grupp	  och	  hur	  stor	  bör	  den	  vara?	  Johansson	  (2005)	  menar	  att	  det	  inom	  
gruppsykologins	  vetenskap	  finns	  flera	  utarbetade	  definitioner	  på	  begreppet	  grupp:	  	  
	  

En	  grupp	  kan	  definieras	  som	  två	  eller	  flera	  individer	  som:	  	  
• samspelar	  med	  varandra	  
• är	  ömsesidigt	  beroende	  av	  varandra	  
• uppfattar	  sig	  själva	  och	  uppfattas	  av	  andra	  som	  tillhörande	  gruppen	  
• delar	  normer	  som	  rör	  frågor	  av	  gemensamt	  intresse	  och	  ingår	  i	  ett	  

system	  av	  roller	  som	  är	  beroende	  av	  varandra	  
• påverkar	  varandra	  
• upplever	  gruppen	  som	  belönande	  
• strävar	  mot	  gemensamma	  mål	  (Johansson,	  2005,	  s.	  15-‐16)	  

	  
Gruppstorleken	  har	  en	  betydande	  roll	  i	  instrumental	  gruppundervisning,	  enligt	  Liseter	  
Dehli,	  Fostås	  och	  Johnsen	  (1980).	  De	  menar	  att	  instrumentets	  storlek	  inte	  har	  någon	  
betydelse	  för	  hur	  stor	  gruppen	  är,	  utan	  det	  beror	  helt	  på	  vilken	  metod	  som	  används.	  
Olika	  metoder	  finns	  framtagna	  för	  olika	  stora	  grupper.	  I	  Suzukimetoden	  anser	  de	  att	  ca	  
åtta	  elever	  är	  bra,	  oavsett	  vilket	  instrument	  de	  spelar.	  Författarna	  nämner	  att	  
violinprofessorn	  Sheila	  Nelson	  gärna	  ville	  ha	  ca	  10-‐15	  elever	  i	  sin	  grupp,	  men	  då	  hade	  
hon	  hjälp	  av	  en	  assistent.	  Den	  amerikanska	  pianisten	  Lawrence	  Rast	  hade	  gärna	  ca	  24	  
elever	  när	  han	  undervisade	  i	  pianostudio.	  Det	  är	  alltså	  inte	  gruppstorleken	  som	  avgör	  
om	  undervisningen	  är	  bra	  eller	  inte,	  utan	  det	  är	  metoden	  och	  det	  material	  som	  används	  
som	  är	  det	  väsentliga.	  Författarna	  menar	  att	  om	  materialet	  är	  gjort	  för	  24	  pianister	  
fungerar	  det	  också	  bättre	  för	  24	  pianister	  än	  för	  10.	  Enligt	  Liseter	  Dehli	  et	  al.	  är	  detta	  
något	  som	  många	  instrumentalpedagoger	  glömmer	  bort	  i	  sin	  undervisning.	  Det	  är	  
många	  lärare	  som	  utgår	  ifrån	  att	  allt	  material	  fungerar	  till	  alla	  gruppstorlekar,	  men	  så	  är	  
det	  oftast	  inte.	  	  	  

2.1.2	  Fördelar	  med	  att	  spela	  i	  grupp	  	  
Elever	  som	  undervisas	  i	  grupp	  utvecklar	  ofta	  en	  bättre	  förståelse	  för	  varandra	  (Ronner,	  
2010).	  De	  får	  en	  ökad	  känslighet	  för	  de	  andra	  i	  gruppen	  som	  gör	  att	  de	  på	  ett	  djupare	  
plan	  kan	  ta	  till	  sig	  vad	  de	  andra	  medlemmarna	  känner,	  hör	  och	  ser.	  Om	  eleverna	  känner	  
en	  trygghet	  i	  gruppen	  kan	  reflektioner	  kring	  problem	  avpersonifieras	  då	  eleverna	  
tillsammans	  finner	  sätt	  att	  lösa	  dem.	  Gruppundervisning	  kan	  på	  det	  sättet	  bli	  en	  tillgång	  
i	  undervisningen	  eftersom	  eleverna	  får	  reflektera	  med	  varandra	  och	  inte	  bara	  med	  
läraren.	  	  
	  
Enligt	  Rostvall	  och	  West	  (1998)	  har	  det	  inom	  instrumentalundervisningen	  inte	  alltid	  
varit	  vanligt	  med	  gruppundervisning.	  I	  slutet	  av	  1700-‐talet	  gjordes	  reformer	  för	  
musikutlärning	  och	  då	  ansågs	  de	  privata	  lektionerna	  med	  en	  elev	  i	  taget	  vara	  bättre	  än	  
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undervisning	  i	  grupp.	  Gruppundervisningen	  tillhörde	  en	  folkligt	  förankrad	  tradition	  där	  
samspel	  var	  vanligt	  i	  dansmusik	  och	  spelmanslag.	  Den	  traditionen	  ansågs	  inte	  vara	  lika	  
fin	  som	  den	  borgerliga	  traditionen	  med	  enskild	  undervisning.	  Denna	  syn	  lever	  kvar	  i	  
våra	  musikskolor	  än	  idag,	  enligt	  Rostvall	  och	  West.	  De	  menar	  att	  det	  finns	  en	  splittring	  
inom	  dagens	  musikskola	  när	  det	  gäller	  enskild	  undervisning	  och	  gruppundervisning:	  
	  

Ett	  exempel	  är	  den	  ständigt	  pågående	  diskussionen	  om	  huruvida	  
gruppundervisning	  är	  bra	  eller	  inte.	  I	  den	  borgerliga	  traditionen	  sätter	  man	  
ofta	  likhetstecken	  mellan	  enskild	  undervisning	  och	  kvalitet.	  I	  den	  folkliga	  
traditionen	  poängteras	  musikens	  sociala	  funktion	  i	  samhället	  och	  för	  
individen.	  (Rostvall	  &	  West,	  1998,	  s.	  30)	  

	  
Enligt	  Schenck	  (2000)	  är	  samspel	  en	  av	  de	  viktigaste	  nycklarna	  till	  bra	  spelglädje	  och	  
entusiasm	  hos	  eleverna.	  I	  en	  bra	  atmosfär	  kan	  eleverna	  lära	  sig	  av	  varandra	  och	  vara	  
varandras	  förebilder.	  Under	  vissa	  perioder	  i	  livet,	  exempelvis	  puberteten	  är	  det	  
gruppundervisning	  som	  kan	  vara	  den	  roligaste	  formen	  av	  musicerande	  för	  eleverna.	  Att	  
få	  en	  social	  koppling	  till	  musiken	  kan,	  enligt	  Schenck,	  vara	  det	  som	  gör	  att	  eleverna	  vill	  
fortsätta	  att	  spela.	  	  
	  
De	  norska	  musikpedagogerna	  Liseter	  Dehli	  et	  al.	  (1980)	  beskriver	  vad	  
gruppundervisning	  innebär	  utifrån	  instrumentalpedagogers	  perspektiv.	  De	  anser	  att	  
gruppundervisning	  är	  när	  alla	  elever	  spelar	  på	  samma	  sorts	  instrument	  (eller	  liknande	  
instrument)	  och	  får	  sin	  instrumentalundervisning	  i	  gruppen.	  Gruppundervisningen	  
ersätter	  på	  det	  viset	  enskilda	  lektioner.	  Liseter	  Dehli	  et	  al.	  anser	  att	  klimatet	  i	  
undervisningsrummet	  är	  avgörande	  för	  hur	  kvaliteten	  på	  gruppundervisningen	  kommer	  
att	  bli.	  Är	  det	  ett	  bra	  klimat	  kommer	  eleverna	  att	  utvecklas	  snabbare	  och	  få	  bättre	  
resultat.	  Det	  handlar	  inte	  om	  vilken	  lärare	  som	  är	  bäst	  på	  sitt	  instrument	  utan	  vem	  som	  
kan	  få	  samspelet	  i	  gruppen	  att	  fungera	  och	  vilken	  lärare	  som	  har	  kunskapen	  och	  kan	  se	  
och	  leda	  samspelet	  i	  gruppen:	  
	  

Årsaken	  ligger	  nok	  mer	  i	  selve	  undervisningssituasjonen,	  i	  hvilken	  grad	  
læreren	  har	  kunnskap	  om	  interaksjonen	  (samspillet)	  som	  foregår	  i	  gruppen,	  
om	  de	  ferdighetene	  som	  forlanges	  av	  ham	  som	  gruppelærer,	  og	  om	  han	  
makter	  å	  gjøre	  bruk	  av	  sin	  kunnskap	  og	  sine	  ferdigheter.	  (Liseter	  Dehli	  et	  al.,	  
1980,	  s.	  37)	  

	  
Enligt	  Liseter	  Dehli	  et	  al.	  (1980)	  är	  det	  viktigt	  för	  läraren	  att	  uppmärksamma	  
interaktionen	  mellan	  eleverna	  under	  lektionen.	  Detta	  för	  att	  på	  ett	  mer	  effektivt	  
sätt	  få	  samspelet	  i	  gruppen	  att	  fungera.	  

2.1.3	  Svårigheter	  med	  instrumentalundervisning	  i	  grupp	  
Det	  finns	  dock	  en	  del	  svårigheter	  som	  kan	  uppstå	  med	  gruppundervisning.	  När	  
någon	  i	  gruppen	  halkar	  efter	  och	  inte	  hänger	  med	  de	  andra	  kan	  det	  bli	  ett	  
problem	  i	  gruppen,	  anser	  Liseter	  Dehli	  et	  al.	  (1980).	  Om	  läraren	  har	  möjlighet	  
att	  omplacera	  eleven	  bör	  det	  göras	  för	  gruppens	  bästa.	  Enligt	  Schenck	  (2010)	  
kan	  ett	  sådant	  problem	  vara	  mer	  besvärligt	  för	  läraren	  än	  för	  eleverna.	  Schenck	  
berättar	  om	  en	  blockflöjtsgrupp	  som	  han	  undervisade	  där	  samspelet	  mellan	  
eleverna	  fungerade	  bra.	  Eleverna	  brukade	  ofta	  öva	  i	  olika	  konstellationer	  efter	  
skoltid.	  Som	  lärare	  var	  han	  däremot	  frustrerad	  över	  de	  olika	  spelnivåerna	  i	  
gruppen.	  Han	  föreställde	  sig	  att	  de	  mer	  avancerade	  eleverna	  var	  trötta	  på	  att	  
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alltid	  få	  vänta	  in	  de	  andra	  och	  att	  de	  som	  inte	  hade	  kommit	  lika	  långt	  blev	  
generade	  när	  det	  tog	  flera	  veckor	  för	  dem	  att	  lära	  sig	  ett	  nytt	  moment.	  Därför	  
bestämde	  han	  sig	  för	  att	  göra	  om	  gruppen	  och	  på	  det	  viset	  skapa	  jämnare	  
grupper.	  Detta	  ville	  dock	  inte	  eleverna.	  Ingen	  i	  gruppen	  ville	  fortsätta	  att	  spela	  
om	  de	  inte	  fick	  spela	  tillsammans.	  För	  dem	  var	  tryggheten	  och	  trivseln	  i	  
gruppen	  det	  viktigaste.	  Att	  spelnivån	  var	  ojämn	  brydde	  de	  sig	  inte	  om,	  det	  var	  
inte	  lika	  viktigt.	  

2.2	  Gruppundervisningsmetoder	  framtagna	  av	  stråkpedagoger	  
I	  urvalet	  av	  de	  gruppundervisningsmetoder	  som	  presenteras	  har	  jag	  utgått	  ifrån	  att	  
metoderna	  ska	  utgå	  från	  ett	  eget	  framtaget	  material	  som	  kräver	  en	  utbildning/kurs	  för	  
att	  en	  pedagog	  ska	  få	  undervisa	  enligt	  den	  specifika	  metoden.	  Det	  ska	  finnas	  ett	  tydligt	  
material	  som	  har	  tagits	  fram/skrivits	  av	  grundaren/grundarna.	  Metoden	  får	  inte	  vara	  
förankrad	  vid	  en	  specifik	  skola	  eller	  institution,	  utan	  bör	  kunna	  undervisas	  på	  alla	  
musik-‐	  och	  kulturskolor.	  De	  metoder	  som	  jag	  beskriver	  nedan	  uppfyller	  alla	  dessa	  krav	  
och	  är	  vanligt	  förekommande	  inom	  gruppundervisning	  på	  stråkinstrument.	  De	  är	  
skrivna	  av	  en	  violinist	  samt	  en	  violinist	  och	  en	  cellist	  och	  är	  därför	  uttänkta	  till	  dessa	  
respektive	  instrument.	  De	  har	  översatts	  till	  kontrabas,	  men	  där	  har	  de	  inte	  alls	  fått	  
samma	  genomslagskraft	  som	  på	  de	  andra	  stråkinstrumenten.	  Metoderna	  är	  relevanta	  att	  
ta	  upp	  i	  detta	  arbete	  eftersom	  det	  är	  vanligt	  att	  de	  används	  i	  stråkundervisning,	  och	  då	  
framförallt	  i	  gruppundervisning.	  	  	  

2.2.1	  Suzukimetoden	  	  
Enligt	  Svenska	  Suzukiförbundet	  (2007)	  skapades	  Suzukimetoden	  av	  den	  japanske	  
violinisten	  Shinichi	  Suzuki.	  Suzuki	  grundade	  metoden	  under	  de	  år	  han	  undervisade	  i	  fiol	  
i	  Tyskland.	  Metoden	  grundar	  sig	  på	  att	  alla	  barn	  föds	  med	  anlag,	  såväl	  musikaliska	  och	  
språkliga	  som	  matematiska	  etcetera.	  För	  att	  dessa	  anlag	  ska	  komma	  till	  sin	  rätt	  och	  så	  
småningom	  utvecklas	  till	  talang	  måste	  barnet	  stimuleras	  och	  få	  rätt	  sorts	  upplevelser,	  i	  
detta	  fall	  musikaliska	  upplevelser.	  Metoden	  bygger	  på	  synen	  att	  ”alla	  friska	  barn	  mycket	  
tidigt,	  och	  på	  gehör,	  lär	  sig	  sitt	  modersmål”	  (Schenck,	  2000,	  s.	  87)	  och	  därför	  borde	  
kunna	  lära	  sig	  spela	  ett	  instrument	  genom	  att	  vid	  tidig	  ålder	  få	  musikaliska	  upplevelser.	  
Enligt	  Suzuki	  bör	  undervisningen	  börja	  vid	  3-‐4	  års	  ålder	  (Svenska	  Suzukiförbundet,	  
2007).	  De	  första	  åren	  är	  undervisningen	  helt	  gehörsbaserad	  eftersom	  lyssnande	  till	  
musik	  är	  grunden	  enligt	  Suzukis	  metod.	  Det	  finns	  även	  en	  given	  repertoar	  och	  struktur	  
så	  metoden	  ska	  fungera	  likadant	  över	  hela	  världen.	  För	  att	  få	  undervisa	  i	  Suzukimetoden	  
krävs	  licens	  och	  för	  varje	  spelnivå	  krävs	  en	  ny	  licens.	  	  
	  
Undervisningen	  inleds	  med	  en	  kurs	  för	  föräldrarna	  med	  samma	  lärare	  som	  eleven	  
kommer	  att	  få.	  I	  kursen	  får	  föräldrarna	  spela	  och	  lära	  sig	  hur	  de	  ska	  motivera	  och	  
vägleda	  eleverna	  när	  de	  är	  hemma	  och	  övar.	  Föräldrarna	  deltar	  också	  på	  alla	  elevens	  
lektioner.	  Eleven	  har	  både	  en	  enskild	  lektion	  och	  en	  gruppundervisningslektion	  varje	  
vecka.	  Repertoaren	  är	  utformad	  på	  det	  viset	  att	  det	  tillkommer	  nya	  svårare	  moment	  i	  
varje	  nytt	  stycke.	  Därför	  måste	  eleven	  kunna	  sitt	  stycke	  tillräckligt	  bra	  för	  att	  kunna	  gå	  
vidare	  till	  nästa.	  Alla	  stycken	  lärs	  in	  via	  gehörsspel	  och	  det	  är	  en	  viktig	  del	  i	  
Suzukimetoden	  att	  gå	  tillbaka	  och	  repetera	  gamla	  stycken.	  Metoden	  utövas	  inte	  bara	  på	  
fiol	  utan	  används	  idag	  på	  alla	  stråkinstrument	  samt	  piano,	  orgel	  och	  vissa	  
blåsinstrument	  (Svenska	  Suzukiförbundet,	  2007).	  Det	  ska	  tilläggas	  att	  metoden	  
fortfarande,	  enligt	  Svenska	  Suzukiförbundet,	  är	  vanligast	  förekommande	  på	  fiol.	  	  
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2.2.2	  Colourstrings	  
Metoden	  Colourstrings	  uppkom	  då	  de	  ungerska	  bröderna	  Geza	  och	  Csaba	  Szilvay	  skulle	  
börja	  undervisa	  i	  Finland	  1971	  (Colourstrings,	  2013).	  De	  upptäckte	  då	  att	  de	  inte	  kunde	  
göra	  sig	  förstådda	  med	  de	  yngsta	  barnen	  som	  bara	  kunde	  finska	  och	  inte	  talade	  
engelska.	  Då	  utarbetade	  de	  en	  metod	  som	  bara	  bygger	  på	  färger	  och	  symboler.	  De	  
använde	  sig	  av	  den	  ungerska	  kompositören	  Zoltán	  Kodálys	  filosofi	  och	  pedagogik.	  Denne	  
menar	  att:	  
	  

It	  is	  essential,	  particulary	  in	  the	  early	  years,	  that	  instrumental	  teaching	  is	  of	  
the	  highest	  quality.	  These	  formative	  first	  years	  are	  cruicial	  for	  the	  child’s	  
future	  in	  music.	  	  (Colourstrings,	  2013)	  	  

	  
Att	  se	  och	  att	  höra	  går	  hand	  i	  hand	  i	  Colourstrings	  metod	  (Colourstrings,	  2013).	  Därför	  
har	  de	  byggt	  upp	  ett	  eget	  symbol-‐	  och	  färgsystem	  som	  används	  till	  notläsning.	  
Strängarna	  har	  varsin	  färg	  tillsammans	  med	  en	  symbol.	  Dessa	  färger	  och	  symboler	  
återkopplas	  sedan	  i	  noter	  och	  gehörsspel.	  Allt	  eftersom	  eleven	  blir	  äldre	  tas	  bilder	  och	  
färger	  successivt	  bort	  och	  eleven	  fasas	  in	  i	  det	  ”vanliga”	  notsystemet.	  	  
	  
Metoden	  Colourstrings	  bygger	  på	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  bygga	  upp	  ett	  bra	  gehör	  och	  därför	  
används	  även	  solmisation	  som	  metod	  (Colourstrings,	  2013).	  Solmisation	  är	  en	  metod	  
som	  bygger	  på	  att	  eleven	  lär	  sig	  toner	  och	  tonintervall	  med	  hjälp	  av	  ord	  och	  tecken	  
(Svenska	  Akademiens	  ordbok,	  1982).	  I	  metoden	  Colourstrings	  används	  relativ	  
solmisation,	  det	  vill	  säga	  att	  Do	  alltidär	  grundtonen	  i	  skalan.	  Med	  hjälp	  av	  solmisation	  
kan	  eleven	  vid	  ett	  tidigt	  stadium	  utforska	  hela	  instrumentet	  eftersom	  de	  hör	  tonen	  inom	  
sig	  innan	  de	  har	  spelat	  den	  och	  de	  kan	  på	  så	  vis	  transponera	  hela	  melodier.	  Metoden	  
utgår	  ifrån	  att	  fingrarna	  ska	  röra	  sig	  efter	  öronen,	  inte	  tvärtom	  (Colourstrings,	  2013).	  	  

2.3	  Tidigare	  forskning	  inom	  området	  	  
Då	  jag	  inte	  har	  funnit	  någon	  forskning	  inom	  kontrabasundervisning	  i	  grupp	  har	  jag	  valt	  
att	  fokusera	  på	  gruppundervisning	  i	  andra	  sammanhang.	  Här	  nedan	  följer	  de	  
instrumentala	  och	  sociala	  fördelar	  som	  forskningen	  visat	  att	  gruppundervisning	  medför.	  
	  
Ann	  Milliman	  Gipsons	  (2005)	  artikel	  Group	  lessons	  =	  positive	  results	  ur	  American	  music	  
teachers,	  skriver	  om	  de	  positiva	  effekterna	  med	  gruppundervisning.	  Gipson	  skriver	  att	  
oavsett	  ålder	  eller	  spelförmåga	  kan	  elevens	  musikaliska	  förmåga	  utvecklas	  med	  hjälp	  av	  
gruppundervisning.	  Den	  undersökning	  artikeln	  bygger	  på	  är	  gjord	  med	  pianogrupper,	  
men	  hon	  menar	  att	  det	  inte	  spelar	  någon	  roll,	  utan	  metoden	  fungerar	  på	  alla	  instrument.	  
I	  experimentet,	  som	  Gipson	  kallar	  det,	  ville	  hon	  få	  eleverna	  mer	  engagerade	  och	  
självgående	  i	  sitt	  pianospel.	  Tidigare	  hade	  hon	  bara	  haft	  privatlektioner,	  men	  i	  
experimentet	  började	  hon	  med	  en	  grupplektion	  var	  tredje	  vecka.	  Veckorna	  däremellan	  
hade	  hon	  privatlektioner	  med	  eleverna	  på	  samma	  sätt	  som	  tidigare.	  När	  hon	  införde	  
grupplektionerna	  valde	  hon	  ut	  tolv	  studenter	  som	  försökspersoner	  och	  placerade	  dem	  i	  
grupper	  med	  tre	  personer	  i	  varje	  grupp.	  När	  hon	  valde	  ut	  vilka	  som	  skulle	  ingå	  i	  samma	  
grupp	  fick	  hon	  utgå	  ifrån	  elevernas	  schema,	  vilket	  resulterade	  i	  att	  spelnivån	  varierade	  
kraftigt.	  Undervisningen	  utfördes	  vid	  elpianon	  och	  därför	  kunde	  Gipson	  välja	  repertoar	  
individuellt	  utifrån	  elevernas	  nivå	  och	  behövde	  därför	  inte	  anpassa	  sig	  efter	  gruppens	  
nivå	  i	  helhet.	  Vid	  första	  grupplektionen	  gick	  Gipson	  igenom	  vika	  mål	  och	  delmål	  som	  
eleverna	  skulle	  uppfylla	  för	  att	  få	  godkänt.	  Gipson	  menar	  att	  delmål	  är	  bra	  eftersom	  det	  
ger	  eleverna	  konkreta	  saker	  att	  arbeta	  för.	  Hon	  delade	  också	  upp	  eleverna	  i	  övningspar	  
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där	  de	  skulle	  träffas	  15	  minuter	  varje	  vecka	  för	  att	  dela	  med	  sig	  av	  sina	  kunskaper	  och	  
lära	  varandra.	  Grupplektionerna	  gjorde	  inte	  bara	  att	  eleverna	  var	  tredje	  vecka	  fick	  en	  60	  
minuters	  lektion	  istället	  för	  en	  på	  30	  minuter,	  utan	  den	  gav	  även	  eleverna	  något	  att	  
arbeta	  för.	  Under	  de	  privata	  lektionerna	  märkte	  Gipson	  att	  eleverna	  var	  mer	  ivriga	  att	  
vilja	  lära	  och	  utvecklas	  i	  sitt	  pianospel	  än	  tidigare.	  De	  ville	  kunna	  sina	  stycken	  till	  
grupplektionen	  där	  de	  övade	  på	  att	  spela	  upp	  för	  varandra.	  Eftersom	  eleverna	  dessutom	  
träffades	  varje	  vecka	  i	  par	  började	  de	  diskutera	  och	  utvärdera	  sin	  egen	  och	  andras	  
teknik.	  Gipson	  märkte	  att	  det	  stärkte	  eleverna	  i	  deras	  spel	  eftersom	  de	  litade	  mer	  på	  sin	  
förmåga	  än	  tidigare	  och	  för	  att	  de	  vågade	  ta	  egna	  beslut.	  Eleverna	  fokuserade	  på	  andra	  
aspekter	  inom	  musiken,	  inte	  bara	  det	  grundläggande	  tekniska	  pianospelet.	  De	  började	  
diskutera	  musik	  på	  ett	  annat	  sätt	  och	  fick	  en	  större	  bild	  av	  musik	  och	  artisteri.	  Gipson	  
menar	  att	  när	  eleverna	  började	  diskutera	  och	  utbyta	  idéer	  med	  varandra	  fick	  de	  ett	  
större	  perspektiv	  på	  musik.	  Hon	  säger	  också	  att	  en	  kombination	  av	  gruppundervisning	  
och	  enskild	  undervisning	  kan	  vara	  den	  perfekta	  miljön	  för	  elevers	  utveckling.	  	  
	  
En	  av	  de	  största	  fördelarna	  med	  gruppundervisning	  är	  att	  eleverna	  lär	  sig	  att	  respektera	  
varandra	  i	  klassrummet,	  menar	  Björn	  Häggmark	  (2003).	  De	  lär	  sig	  att	  lyssna	  och	  spela	  
med	  varandra	  på	  ett	  helt	  annat	  sätt	  än	  de	  elever	  som	  bara	  har	  enskild	  undervisning.	  De	  
lärare	  som	  ingick	  i	  hans	  studie	  kallar	  detta	  för	  att	  eleverna	  får	  en	  ”musikalisk	  social	  
kompetens”	  (s.	  9).	  Häggmark	  skriver	  även	  att	  de	  elever	  som	  hade	  gruppundervisning	  
övade	  mer	  till	  sina	  lektioner	  än	  de	  som	  hade	  enskild	  undervisning.	  Eleverna	  tyckte	  att	  
det	  var	  roligt	  med	  gruppundervisning	  eftersom	  de	  fick	  spela	  tillsammans.	  	  
	  	  
Cecilia	  Ferm	  (2004)	  skriver	  också	  om	  hur	  viktig	  gruppen	  är	  för	  eleverna	  på	  en	  social,	  
men	  också	  på	  en	  musikalisk	  nivå.	  I	  undervisningen	  kan	  gruppen	  användas	  som	  en	  
bekräftelse	  där	  eleven	  kan	  visa	  någonting	  för	  gruppen	  och	  få	  bekräftelse	  av	  gruppen.	  På	  
det	  sättet	  blir	  det	  inte	  en	  direkt	  interaktion	  mellan	  läraren	  och	  eleven	  utan	  med	  
gruppen.	  Gruppen	  kan	  på	  det	  sättet	  användas	  som	  en	  resurs	  när	  det	  gäller	  bekräftelse.	  
Läraren	  har	  givetvis	  ett	  ansvar	  för	  hur	  gruppen	  tar	  emot	  och	  bekräftar	  det	  den	  enskilda	  
eleven	  visar,	  och	  att	  säga	  ifrån	  om	  någon	  nedvärderar	  någon	  annans	  handlingar.	  Ferm	  
menar	  att	  när	  elever	  får	  uppleva	  musik	  genom	  en	  handling	  blir	  meningsskapande	  
möjligt:	  ”Att	  få	  en	  upplevelse	  av	  att	  kunna	  musik,	  att	  vara	  en	  del	  av	  ett	  musikaliskt	  
sammanhang	  skulle	  kunna	  utgöra	  en	  form	  av	  bekräftelse	  –	  en	  katalysator	  i	  
lärandeprocessen”	  (s.	  162).	  Ferm	  skriver	  även	  om	  vikten	  av	  lärarens	  bemötande	  i	  
gruppen	  med	  eleverna,	  och	  den	  bekräftelse	  hen	  ger.	  I	  gruppen	  bemöter	  lärarna	  både	  
musikaliskt	  handlande,	  men	  även	  tankar	  kring	  musik.	  Ferm	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  som	  
lärare	  att	  intressera	  sig	  för	  och	  uppmuntra	  till	  tänkande	  kring	  de	  musikaliska	  
aktiviteterna	  eftersom	  de	  därmed	  blir	  betydelsefulla	  för	  eleven.	  Att	  få	  bekräftelse	  
stärker	  och	  uppmuntrar	  eleven	  och	  gör	  att	  de	  i	  förlängningen	  vågar	  sig	  på	  nya	  
musikaliska	  erfarenheter.	  Att	  få	  bekräftelse	  i	  en	  grupp	  och	  inte	  bara	  från	  en	  enskild	  
lärare	  stärker	  även	  eleverna	  i	  deras	  musikaliska	  uttryck.	  	  

2.4	  Teoretiska	  utgångspunkter	  
Jag	  vill	  genom	  mitt	  arbete	  få	  ökad	  insikt	  i	  hur	  kontrabaspedagoger	  designar	  sina	  
lektioner	  i	  gruppundervisning,	  samt	  hur	  de	  interagerar	  med	  eleverna.	  För	  att	  kunna	  
studera	  detta	  har	  jag	  valt	  det	  designteoretiska	  och	  multimodala	  perspektivet	  som	  
teoretiska	  utgångspunkter.	  	  
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2.4.1	  Tecken	  som	  kommunikation	  
Inom	  det	  designteoretiska	  perspektivet	  är	  meningsskapande	  ett	  centralt	  begrepp	  
(Kempe	  &	  West,	  2010).	  Det	  syftar	  på	  hur	  vi	  tilldelar	  något	  mening,	  gör	  det	  meningsfullt.	  
Det	  designteoretiska	  perspektivet	  bygger	  i	  sin	  tur	  på	  socialsemiotiken:	  	  
	  

Socialsemiotiken	  behandlar	  tecken	  som	  meningsbärande	  i	  kommunikation	  
och	  representation.	  Fokus	  riktas	  mot	  teckenskapande	  som	  social	  aktivitet	  där	  
enskilda	  grupper	  är	  motiverade	  att	  använda	  tecken	  så	  att	  de	  kombinerar	  
innehåll	  och	  form	  för	  att	  bära	  betydelse,	  dvs.	  både	  uttrycka	  och	  ge	  
förutsättningar	  för	  meningsskapande.	  (Kempe	  &	  West,	  2010,	  s.	  59-‐60)	  
	  

Genom	  historien	  har	  vi	  människor	  använt	  signaler	  för	  att	  dela	  med	  oss	  av	  våra	  
erfarenheter	  och	  upplevelser	  (Kempe	  &	  West,	  2010).	  Dessa	  signaler	  har	  efter	  hand	  
formats	  till	  ”olika	  typer	  av	  symboliska	  tecken”	  (s.	  61).	  Inom	  musiken	  har	  tecknen	  bland	  
annat	  bildat	  skalsystem	  och	  taktarter,	  vilket	  gjort	  det	  möjligt	  för	  eftervärlden	  att	  tolka	  
och	  ta	  del	  av	  dem.	  Teckensystemen	  är	  redskap	  i	  vår	  kommunikation	  med	  varandra,	  även	  
kallat	  semiotiska	  resurser:	  	  
	  

Teckensystemen	  används	  för	  att	  varna	  för	  faror,	  för	  att	  peka	  ut,	  ordna	  och	  
relatera	  sinnliga	  erfarenheter,	  planera	  och	  utvärdera	  handlingar	  och	  för	  att	  
kunna	  berätta	  historier	  av	  olika	  slag.	  Det	  är	  först	  när	  tecknen	  bildar	  system	  
med	  inbördes	  relation	  som	  de	  får	  mening	  och	  kan	  användas	  (Kempe	  &	  West,	  
2010,	  s.	  61).	  

	  
Människan	  utvecklar	  hela	  tiden	  nya	  tecken	  när	  hen	  interagerar	  med	  andra	  i	  en	  social	  
miljö	  (Kempe	  &	  West,	  2010).	  Resultatet	  har	  lett	  till	  att	  det	  skapats	  sekundära	  
symbolsystem.	  Exempel	  på	  sådana	  är	  vårt	  skriftspråk,	  där	  texten	  i	  någon	  mån	  
representerar	  det	  muntliga	  talet.	  Notsystemet	  är	  ett	  annat	  sekundärt	  symbolsystem	  där	  
notbilden	  eller	  ackordanalysen	  ska	  ge	  oss	  en	  uppfattning	  av	  hur	  musiken	  ska	  låta.	  Med	  
det	  sekundära	  symbolsystemet	  kan	  vi	  även	  visa	  vad	  vi	  menar	  när	  tal	  och	  tecken	  inte	  
räcker	  till	  för	  att	  förklara	  eller	  beskriva	  det	  vi	  vill.	  I	  en	  undervisningssituation	  använder	  
sig	  ofta	  läraren	  av	  flera	  semiotiska	  resurser	  för	  att	  gestalta	  musiken	  och	  göra	  den	  tydlig	  
för	  eleverna.	  	  
	  
Språket	  är	  den	  semiotiska	  resurs	  som	  vi	  människor	  har	  använt,	  och	  fortfarande	  
använder	  mest	  än	  idag,	  enligt	  Kempe	  och	  West	  (2010).	  De	  menar	  att	  människor	  kan	  
kommunicera	  på	  andra	  sätt,	  men	  språket	  har	  varit	  det	  vi	  har	  fokuserat	  på	  mest	  då	  det	  
förefaller	  mer	  exakt	  än	  de	  övriga	  semiotiska	  resurserna.	  Språket	  ansågs	  vara	  en	  ”neutral	  
avbildning	  av	  verkligheten”	  (s.	  63).	  Allt	  eftersom	  den	  språkfilosofiska	  utvecklingen	  tog	  
fart	  under	  1960-‐talet	  började	  forskare	  dock	  se	  språket	  som	  en	  social	  konstruktion.	  
Språket	  sågs	  som	  ett	  framvuxet	  redskap	  som	  formade	  vårt	  tänkande	  på	  olika	  sätt,	  inte	  
ett	  neutralt	  redskap.	  Intresset	  flyttade	  då	  från	  språket	  till	  andra	  semiotiska	  resurser	  för	  
att	  ta	  reda	  på	  deras	  betydelse	  och	  hur	  vi	  tolkar	  dem.	  	  

2.4.2	  Multimodal	  kommunikation	  
Enligt	  Kempe	  och	  West	  (2010)	  kan	  all	  kommunikation	  betraktas	  som	  multimodal,	  då	  det	  
ofta	  används	  flera	  semiotiska	  resurser	  för	  att	  kommunicera.	  Färger,	  gester,	  musik	  och	  
språk	  är	  exempel	  på	  några	  av	  de	  resurser	  som	  vi	  använder	  i	  vår	  kommunikation.	  ”Även	  i	  
tryckt	  text	  finns	  olika	  semiotiska	  resurser	  som	  olika	  typsnitt,	  teckenstorlekar,	  layout,	  
papprets	  tjocklek	  och	  struktur,	  osv”	  (s.	  63).	  Alla	  resurser	  eller	  tecken	  bär	  på	  olika	  



	   14	  

information	  som	  kompletterar	  varandra.	  När	  vi	  kombinerar	  dessa	  olika	  teckensystem	  
använder	  vi	  oss	  av	  multimodal	  kommunikation.	  	  
	  
I	  dagens	  samhälle	  har	  det	  blivit	  viktigt	  att	  kunna	  uttrycka	  sig	  med	  en	  multimodal	  
kommunikation	  (Kempe	  &	  West,	  2010).	  Att	  korrekt	  kunna	  återge	  en	  text	  har	  inte	  samma	  
status	  idag	  som	  förr	  i	  tiden	  eftersom	  det	  inte	  finns	  någon	  direkt	  funktion	  för	  det	  i	  
arbetslivet.	  Idag	  är	  det	  viktigare	  att	  kunna	  använda	  sig	  av	  flera	  semiotiska	  resurser	  
samtidigt	  för	  att	  beskriva	  något	  eller	  uttrycka	  sig.	  I	  musikundervisningen	  använder	  sig	  
både	  lärare	  och	  elever	  av	  musik,	  tal,	  noter,	  gester	  och	  ögonkast	  för	  att	  kommunicera	  
med	  varandra.	  Musikundervisningen	  kan	  därför	  beskrivas	  som	  en	  ”kommunikativ	  väv	  
av	  olika	  semiotiska	  resurser”	  (s.	  67).	  

2.4.3	  Design	  av	  undervisning	  
Forskningen	  visar	  att	  de	  val	  vi	  gör	  i	  sociala	  situationer,	  med	  gester,	  tecken	  och	  språk,	  har	  
betydelse	  för	  hur	  vi	  uppfattas	  av	  omgivningen.	  Om	  en	  lärare	  går	  igenom	  ett	  nytt	  moment	  
och	  använder	  sig	  av	  tal,	  gester	  och	  bilder	  får	  lärarens	  val	  ”betydelse	  för	  vad	  eleven	  riktar	  
sin	  uppmärksamhet	  mot	  och	  vilken	  mening	  som	  erbjuds	  genom	  lärarens	  kombination	  av	  
olika	  resurser”	  (Kempe	  &	  West,	  2010,	  s.	  64).	  Detta	  innebär	  att	  eleven	  får	  olika	  
erfarenheter	  som	  leder	  till	  variation	  i	  lärandet.	  Lärarens	  tempo	  i	  klassrummet	  och	  hur	  
mycket	  tid	  hen	  lägger	  vid	  de	  olika	  momenten	  har	  också	  stor	  betydelse	  för	  eleverna.	  
Vilken	  position	  läraren	  och	  eleven	  har	  till	  varandra	  under	  lektionen	  ”kan	  ses	  som	  ett	  
uttryck	  för	  en	  semiotisk	  design	  av	  klassrumskommunikation	  som	  får	  betydelse	  för	  
elevernas	  möjligheter	  till	  meningsskapande	  och	  lärande”	  (s.	  65).	  Kommunikationen	  
mellan	  elever	  och	  lärare	  sker	  genom	  en	  transformationsprocess	  där	  tecken	  sätts	  
samman	  och	  skapar	  en	  helhet	  som	  blir	  meningsfull.	  Vid	  kommunikation	  är	  båda	  
parterna	  lika	  viktiga	  i	  den	  processen.	  Den	  som	  sänder	  ut	  tecknen	  och	  den	  som	  tar	  emot	  
och	  transformerar	  dem	  är	  båda	  med	  i	  en	  meningsskapande	  process.	  Imitation	  är	  en	  av	  
de	  transformationsprocesser	  som	  ofta	  används	  i	  musikundervisning.	  Det	  är	  den	  process	  
som	  kanske	  är	  minst	  mentalt	  krävande	  för	  oss	  eftersom	  vi	  transformerar	  handlingarna	  
hos	  den	  vi	  härmar,	  enligt	  Kempe	  och	  West:	  
	  

Genom	  att	  lyssna	  och	  härma	  kan	  en	  lärare	  effektivt	  ge	  en	  bild	  av	  ett	  
musikstycke,	  samtidigt	  som	  eleven	  genom	  syn	  och	  hörsel	  kopplar	  ihop	  
lärarens	  hela	  motorik	  med	  det	  musikaliska	  gestaltandet	  till	  en	  sammanhållen	  
helhet.	  (Kempe	  &	  West,	  2010,	  s.	  61)	  

	  
I	  kontrabasundervisning	  skulle	  detta	  kunna	  innebära	  att	  läraren	  först	  spelar	  en	  liten	  
enkel	  melodi	  som	  eleven	  sedan	  får	  imitera.	  I	  imitation	  får	  eleven	  tolka	  tecknen	  utifrån	  
lärarens	  handlingar	  och	  inte	  efter	  en	  notbild	  (Kempe	  &	  West,	  2010).	  Ur	  en	  lärares	  
perspektiv	  är	  det	  viktigt	  att	  hitta	  olika	  sätt	  för	  eleven	  att	  lära.	  Oavsett	  om	  det	  är	  
imitation	  eller	  en	  notbild	  så	  måste	  eleven	  tolka	  tecknen	  och	  ”transformera	  dem	  för	  att	  
designa	  en	  gestaltning	  av	  sin	  förståelse”	  (s.	  60).	  	  
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3	  Metodologi	  och	  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	  
I	  föreliggande	  studie	  har	  jag	  valt	  att	  använda	  observation	  som	  metod.	  Enligt	  Johansson	  
och	  Svedner	  (2010)	  är	  observationsmetoden	  den	  mest	  givande	  när	  det	  gäller	  att	  
undersöka	  en	  undervisningsprocess:	  	  
	  

Observationsmetoden	  har	  ofta	  betraktats	  som	  svår	  och	  komplicerad	  i	  
förhållande	  till	  enkät	  eller	  intervju,	  men	  erfarenheten	  visar	  att	  den	  i	  själva	  
verket	  är	  lätt	  att	  använda	  och	  förmodligen	  den	  mest	  givande	  metoden	  i	  den	  
typ	  av	  arbete	  som	  gäller	  undervisningsprocessen	  och	  lärares	  och	  elevers	  
beteende.	  (Johansson	  &	  Svedner,	  2010,	  s.	  46)	  

	  
Enligt	  Bjørndal	  (2005)	  är	  observation	  något	  som	  vi	  alla	  gör	  dagligen.	  När	  vi	  observerar	  
använder	  vi	  oss	  av	  våra	  fem	  sinnen;	  syn,	  hörsel,	  lukt,	  känsel	  och	  smak.	  Forskare	  har	  
räknat	  ut	  att	  det	  under	  en	  sekund	  strömmar	  in	  11	  miljoner	  bits1	  i	  våra	  hjärnor.	  	  Av	  de	  11	  
miljoner	  bits	  är	  det	  bara	  40	  bits	  som	  vi	  klarar	  av	  att	  registrera.	  Det	  är	  alltså	  en	  väldigt	  
liten	  del	  vi	  kan	  registrera	  och	  komma	  ihåg	  av	  all	  den	  information	  som	  strömmar	  in.	  De	  
delar	  som	  registreras	  är	  olika	  från	  person	  till	  person.	  Därför	  kan	  vi	  ha	  olika	  
uppfattningar	  av	  en	  och	  samma	  händelse.	  Vid	  en	  observation	  menar	  Bjørndal	  att	  det	  är	  
viktigt	  att	  ha	  en	  förståelse	  för	  detta	  informationskaos	  som	  vi	  utsätts	  för.	  Har	  vi	  en	  
förståelse	  kan	  vi	  också	  bearbeta	  kaoset.	  	  
	  
Innan	  observationstillfället	  är	  det	  enligt	  Bjørndal	  (2005)	  viktigt	  att	  tänka	  ut	  vilken	  
observatörsroll	  en	  observatör	  ska	  inta.	  Ska	  denne	  delta	  under	  observationen	  eller	  sitta	  
bredvid	  och	  observera?	  I	  mitt	  arbete	  är	  jag	  intresserad	  av	  att	  få	  reda	  på	  hur	  lärare	  
undervisar	  i	  grupp	  och	  därför	  är	  min	  avsikt	  endast	  att	  observera,	  inte	  delta.	  Denna	  typ	  
av	  observation	  kallar	  Bjørndal	  för	  ”observation	  av	  första	  ordningen”	  (s.	  42).	  	  
	  
För	  att	  registrera	  all	  information	  är	  det	  bra	  att	  anteckna	  samt	  göra	  en	  ljud-‐	  och	  video-‐	  
inspelning	  av	  observationstillfället.	  Det	  finns	  både	  för-‐	  och	  nackdelar	  med	  att	  göra	  en	  
inspelning.	  Fördelarna	  enligt	  Bjørndal	  (2005)	  är	  att	  inspelningar	  ”konserverar	  
observationer	  av	  ett	  pedagogiskt	  ögonblick	  som	  annars	  skulle	  gå	  förlorat	  och	  aldrig	  bli	  
registrerat”	  (s.	  72).	  Med	  en	  inspelning	  kan	  observatören	  spola	  bandet	  bakåt	  och	  se	  en	  
situation	  flera	  gånger.	  På	  det	  sättet	  kan	  observatören	  fokusera	  på	  olika	  saker	  vid	  varje	  
tillfälle	  och	  skapa	  sig	  en	  mer	  ingående	  syn	  i	  ämnet.	  En	  videoinspelning	  är	  dock	  ”aldrig	  en	  
kopia	  av	  verkligheten.	  Denna	  verklighet	  låter	  sig	  nämligen	  inte	  kopieras,	  bara	  
representeras”	  (s.	  74).	  Därför	  bör	  observatören	  anteckna	  under	  observationen	  och	  
använda	  det	  som	  komplement	  till	  videoinspelningen.	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  En	  ”bit”	  är	  den	  minsta	  mätbara	  enheten	  för	  att	  en	  signal	  ska	  kunna	  registreras	  (Bjørndal,	  2005,	  
s.	  27).	  	  
	  



	   16	  

3.2	  Metod	  och	  design	  av	  studien	  
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  mitt	  val	  av	  metod,	  urvalet	  av	  informanter,	  datainsamlingen	  av	  
materialet,	  bearbetning	  och	  analys	  av	  observationerna,	  etiska	  överväganden	  samt	  
giltighet	  och	  tillförlitlighet	  av	  arbetet.	  

3.2.1	  Val	  av	  metod	  
I	  detta	  arbete	  är	  observation	  som	  metod	  vald	  och	  då	  närmare	  bestämt	  observation	  av	  
första	  ordningen	  (Bjørndal,	  2005).	  Det	  innebär	  att	  observatören	  inte	  kommer	  att	  delta	  i	  
undervisningen,	  utan	  endast	  observera.	  Anledningen	  till	  detta	  metodval	  är	  för	  att	  få	  en	  
djupare	  inblick	  i	  hur	  lärare	  undervisar	  i	  grupp.	  Genom	  att	  se	  på	  deras	  lektioner	  och	  
spela	  in	  dem	  kan	  observatören	  på	  ett	  konkret	  sätt	  se	  hur	  de	  agerar	  i	  sina	  
undervisningssituationer.	  	  

3.2.2	  Urval	  
I	  sökandet	  efter	  informanter	  till	  studien	  har	  jag	  haft	  som	  utgångspunkt	  att	  hitta	  
kontrabaspedagoger	  med	  musikhögskoleutbildning	  som	  arbetar	  med	  
gruppundervisning	  på	  kontrabas.	  Pedagogerna	  skall	  ha	  arbetat	  under	  en	  längre	  tid,	  
minst	  10	  år,	  och	  skaffat	  sig	  erfarenhet	  inom	  gruppundervisning.	  Det	  var	  under	  mina	  två	  
lite	  längre	  praktikperioder	  som	  jag	  kom	  i	  kontakt	  med	  två	  informanter	  som	  stämde	  in	  på	  
det	  jag	  sökte	  efter.	  Jag	  har	  sökt	  efter	  andra	  kontrabaspedagoger,	  men	  inte	  hittat	  några	  
som	  hade	  de	  kompetenser	  jag	  letade	  efter.	  Det	  är	  därför	  inte	  en	  slump	  att	  jag	  använder	  
mig	  av	  dessa	  två	  informanter	  i	  mitt	  arbete,	  utan	  för	  att	  de	  uppfyller	  kvalifikationerna.	  
Informanterna	  är	  en	  kvinna	  och	  en	  man.	  Den	  jämna	  genusfördelningen	  reflekterade	  jag	  
inte	  över	  i	  mitt	  urval	  av	  informanter.	  Anledningen	  till	  att	  jag	  valde	  att	  fokusera	  på	  just	  
dessa	  två	  är	  för	  att	  de	  inte	  använder	  sig	  av	  en	  specifik	  metod.	  Sina	  kunskaper	  har	  de	  fått	  
genom	  att	  prova	  sig	  fram	  och	  på	  det	  viset	  själva	  skapat	  metoder	  för	  sin	  undervisning.	  
Det	  finns	  dock	  likheter	  med	  Suzukimetoden	  och	  Colourstrings	  i	  deras	  arbete.	  Följande	  
informanter	  är	  utvalda:	  
	  
Informant	  A	  arbetar	  i	  västra	  Sverige	  på	  en	  kulturskola.	  A	  är	  utbildad	  kontrabaspedagog	  
och	  undervisar	  i	  kontrabas,	  orkester	  och	  rytmik.	  Under	  sina	  år	  som	  lärare	  har	  A	  skrivit	  
en	  egen	  kontrabasskola	  för	  solo	  och	  ensemblespel	  samt	  bedrivit	  undervisning	  både	  
enskilt	  och	  i	  grupp.	  	  
	  
Informant	  B	  arbetar	  i	  västra	  Sverige,	  vid	  två	  olika	  kulturskolor.	  B	  är	  utbildad	  
kontrabaspedagog	  och	  undervisar	  i	  kontrabas,	  elbas,	  keyboard,	  ensemble	  och	  orkester.	  
Under	  sin	  tid	  som	  lärare	  har	  B	  undervisat	  både	  enskilt	  och	  i	  grupp	  på	  kontrabas.	  	  
	  
Båda	  informanterna	  har	  under	  sina	  år	  som	  lärare	  tagit	  fram	  egna	  metoder	  när	  det	  gäller	  
gruppundervisning	  på	  kontrabas.	  Med	  hjälp	  av	  sina	  erfarenheter	  kan	  de	  tänkas	  ha	  
skapat	  egna	  sätt	  att	  undervisa	  på	  kontrabas.	  	  	  

3.2.3	  Datainsamling	  
Tid	  och	  plats	  för	  videodokumentationerna	  bestämdes	  genom	  konsultation	  med	  
informanterna	  via	  e-‐post	  och	  telefon.	  Eftersom	  jag	  skulle	  observera	  deras	  undervisning	  
åkte	  jag	  till	  deras	  arbetsplatser	  och	  gjorde	  observationerna	  i	  deras	  undervisningsrum.	  	  
	  
Sammanlagt	  gjorde	  jag	  fyra	  videodokumentationer	  som	  var	  och	  en	  tog	  mellan	  30-‐45	  
minuter.	  I	  studien	  använde	  jag	  mig	  bara	  av	  två	  stycken	  videoinspelningar,	  men	  gjorde	  
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några	  extra	  för	  att	  kunna	  göra	  ett	  bra	  urval,	  vilket	  var	  min	  avsikt	  från	  första	  början.	  En	  
av	  informanterna	  hade	  vid	  tillfället	  för	  videodokumentationen	  bara	  en	  fullständig	  grupp	  
på	  två	  personer	  då	  en	  elev	  hade	  blivit	  sjuk.	  Jag	  kunde	  därför	  bara	  göra	  en	  
videodokumentation	  hos	  denne	  informant,	  men	  eftersom	  jag	  spelade	  in	  tre	  
videodokumentationer	  hos	  min	  andra	  informant	  fick	  jag	  flera	  observationer	  att	  välja	  
mellan.	  Jag	  använde	  mig	  av	  en	  videokamera	  av	  märket	  Zoom	  för	  att	  spela	  in	  
observationerna	  samt	  en	  extra	  ljudupptagning	  med	  en	  Zoom	  H2.	  Placeringen	  av	  
videokameran	  var	  inte	  alltid	  enkel	  eftersom	  undervisningsrummen	  inte	  var	  så	  stora	  och	  
kontrabasarna	  tog	  mycket	  plats.	  Jag	  ville	  få	  med	  så	  mycket	  som	  möjligt	  av	  
undervisningen	  framifrån	  så	  att	  jag	  tydligt	  skulle	  kunna	  se	  vad	  pedagogen	  gjorde	  och	  
hur	  eleverna	  svarade.	  Därför	  valde	  jag	  att	  placera	  kameran	  i	  ett	  hörn	  och	  sedan	  rikta	  
kameran	  och	  låta	  den	  följa	  med	  allteftersom	  informanterna	  förflyttade	  sig	  i	  rummet.	  
Båda	  informanterna	  tyckte	  att	  det	  var	  intressant	  att	  bli	  observerade	  och	  såg	  fram	  emot	  
att	  ta	  del	  av	  den	  slutgiltiga	  studien.	  

3.2.4	  Bearbetning	  och	  analys	  
Vid	  videodokumentationerna	  spelade	  jag	  in	  fyra	  lektioner,	  men	  valde	  nu	  bara	  ut	  två	  av	  
dem,	  en	  från	  varje	  informant.	  Den	  ena	  informantens	  inspelade	  lektion	  var	  ett	  självklart	  
val	  då	  det	  bara	  fanns	  en	  grupp	  att	  spela	  in	  vid	  observations	  tillfället.	  Vid	  valet	  av	  den	  
andra	  filmen,	  från	  den	  andra	  informanten,	  fokuserade	  jag	  på	  att	  välja	  en	  inspelning	  där	  
det	  fanns	  en	  grupp	  vars	  deltagare	  hade	  spelat	  ungefär	  lika	  länge	  som	  i	  lektionen	  från	  
den	  första	  informanten.	  Det	  var	  även	  viktigt	  att	  åldern	  på	  eleverna	  var	  någorlunda	  lika.	  	  
	  
Efter	  urvalet	  transkriberade	  jag	  båda	  observationerna	  och	  skrev	  ner	  allt	  tal	  från	  både	  
läraren,	  eleverna	  och	  föräldrarna	  som	  satt	  med	  under	  lektionen.	  I	  texten	  benämnde	  jag	  
lärarna	  A	  och	  B,	  och	  eleverna	  fick	  heta	  E1	  och	  E2	  hos	  respektive	  lärare.	  Därefter	  skrev	  
jag	  ner	  gester,	  blickar	  och	  annat	  som	  läraren	  använde	  i	  undervisningen.	  Jag	  antecknade	  
även	  hur	  läraren	  placerade	  sig	  i	  förhållande	  till	  eleverna	  vid	  olika	  moment	  under	  
lektionen.	  Efter	  detta	  markerade	  jag	  texterna	  med	  olika	  typer	  av	  gester	  i	  olika	  färger	  för	  
att	  få	  en	  mer	  övergripande	  bild	  av	  dem	  och	  se	  dem	  på	  ett	  tydligare	  sätt.	  Därefter	  läste	  
jag	  igenom	  texterna	  flertalet	  gånger	  för	  att	  leta	  efter	  varierande	  tillvägagångssätt	  i	  
undervisningen.	  För	  att	  svara	  på	  mina	  forskningsfrågor	  analyserade	  jag	  videofilmerna	  
med	  utgångspunkt	  i	  studiens	  teoretiska	  perspektiv,	  det	  designteoretiska	  och	  
multimodala	  perspektivet.	  Jag	  tittade	  då	  på	  variationer	  av	  sätt	  att	  kommunicera	  med	  
eleverna,	  både	  via	  språkliga,	  materiella	  och	  kroppsliga	  tecken,	  för	  att	  få	  syn	  på	  vad	  
lärarna	  lyfte	  fram	  och	  fokuserade	  på.	  Jag	  tittade	  även	  på	  hur	  lärarna	  designade	  sina	  
lektioner.	  När	  jag	  hittade	  mönster	  som	  var	  relevanta	  för	  studien	  antecknade	  jag	  dessa,	  
med	  fokus	  på	  både	  likheter	  och	  olikheter	  i	  hur	  de	  formade	  sin	  undervisning.	  I	  resultatet	  
presenteras	  de	  olika	  teman	  som	  framkom	  i	  denna	  analys.	  	  	  	  	  

3.2.5	  Etiska	  överväganden	  
I	  min	  studie	  har	  jag	  använt	  mig	  och	  tagit	  del	  av	  de	  riktlinjer	  som	  finns	  vid	  
genomförandet	  av	  en	  observationsstudie.	  Jag	  har	  använt	  mig	  av	  CODEX	  (2015)	  
vägledande	  text	  om	  informanters	  samtycke	  samt	  de	  regler	  som	  finns	  vid	  observation	  av	  
barn.	  Innan	  observationstillfället	  skickade	  jag	  ut	  en	  informationsblankett	  via	  e-‐post	  till	  
de	  lärare	  som	  skulle	  medverka.	  Där	  beskrev	  jag	  syftet	  med	  studien,	  hur	  observationen	  
skulle	  gå	  till	  och	  hur	  jag	  skulle	  behandla	  videofilmerna.	  Denna	  blankett	  
vidarebefordrade	  lärarna	  sedan	  till	  sina	  elever.	  Eftersom	  alla	  elever	  var	  omyndiga	  tog	  
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respektive	  målsman	  del	  av	  blanketten,	  undertecknade	  den	  och	  gav	  sitt	  godkännande	  till	  
videofilmningen.	  	  	  

3.2.6	  Giltighet	  och	  tillförlitlighet	  
Min	  studie	  är	  förhållandevis	  liten	  då	  jag	  bara	  har	  analyserat	  två	  pedagogers	  sätt	  att	  
undervisa.	  Det	  är	  inte	  hur	  kontrabaspedagoger	  i	  allmänhet	  undervisar	  i	  grupp,	  utan	  hur	  
just	  de	  här	  två	  pedagogerna	  undervisar	  som	  har	  varit	  i	  fokus.	  	  
	  
Kvale	  och	  Brinkmann	  (2014)	  skriver	  att	  all	  utskriven	  text	  från	  en	  bandinspelning	  blir	  en	  
tolkning	  av	  personen	  som	  skriver	  ut	  texten.	  Skillnader	  i	  tolkningar	  kan	  bero	  på	  
inspelningskvaliteten	  så	  att	  personen	  hör	  fel	  och	  misstolkar.	  Därför	  kan	  reliabiliteten	  
vara	  svår	  att	  fastställa.	  I	  min	  studie	  har	  jag	  tolkat	  två	  videofilmer	  där	  jag	  har	  filmat	  
lärarnas	  undervisning.	  Videofilmerna	  har	  haft	  bra	  kvalitet	  och	  det	  har	  inte	  varit	  några	  
problem	  att	  se	  och	  höra	  vad	  personerna	  på	  filmen	  säger.	  Jag	  har	  efter	  bästa	  förmåga	  och	  
på	  ett	  relevant	  och	  seriöst	  sätt	  försökt	  tolka	  lärarnas	  sätt	  att	  undervisa.	  I	  studien	  har	  jag	  
använt	  mig	  av	  ordagranna	  citat,	  men	  även	  beskrivit	  händelser	  med	  mina	  egna	  ord.	  Kvale	  
och	  Brinkmann	  menar	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  sann,	  objektiv	  omvandling	  från	  muntlig	  
till	  skriftlig	  form,	  vilket	  gör	  att	  validiteten	  blir	  mer	  komplicerad	  att	  försäkra	  sig	  om	  än	  
dess	  reliabilitet.	  De	  menar	  att	  skriften	  bör	  anpassas	  så	  att	  den	  lämpar	  sig	  för	  studiens	  
forskningssyfte.	  Jag	  anser	  att	  min	  studie	  är	  tillförlitlig	  och	  relevant	  i	  den	  mån	  
observationerna	  ser	  till	  hur	  just	  de	  här	  lärarna	  undervisar	  i	  grupp,	  inte	  hur	  
kontrabaspedagoger	  i	  allmänhet	  leder	  gruppundervisning.	  I	  studien	  anser	  jag	  ha	  fått	  
fram	  en	  del	  av	  hur	  dessa	  pedagoger	  undervisar	  i	  grupp	  på	  kontrabas.	  
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4	  Resultat	  	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  resultatet	  av	  analysen	  av	  de	  videodokumentationer	  som	  
gjordes	  hos	  två	  kontrabaspedagoger	  som	  arbetar	  med	  gruppundervisning.	  De	  teman	  
som	  presenteras	  är:	  Lärarens	  användning	  av	  tal	  under	  lektionen,	  Lärarens	  användning	  av	  
kontrabas,	  Lärares	  användning	  av	  gester	  och	  andra	  kroppsrörelser,	  Lärares	  design	  av	  
lektionen.	  Kapitlet	  avslutas	  med	  en	  Sammanfattning.	  

4.1	  Lärarens	  användning	  av	  tal	  under	  lektionen	  
Här	  presenteras	  olika	  typer	  av	  tal	  som	  lärarna	  använder	  i	  kommunikation	  med	  eleverna.	  
Pedagogerna	  använder	  sig	  av	  olika	  sorters	  tal	  och	  specifika	  ord	  för	  att	  beskriva	  samt	  
förtydliga	  moment	  i	  undervisningen.	  	  

4.1.1	  Tal	  som	  resurs	  i	  undervisningen	  
I	  undervisning	  med	  eleverna	  använder	  sig	  lärarna	  av	  flera	  olika	  röster	  och	  röstlägen	  
beroende	  på	  om	  de	  förklarar	  eller	  bara	  samtalar	  med	  eleverna.	  Detta	  görs	  för	  att	  lyfta	  
fram	  och	  förtydliga	  de	  olika	  momenten	  i	  undervisningen	  och	  få	  eleverna	  fokuserade	  på	  
dem.	  Båda	  lärarna	  är	  glada	  och	  skrattar	  ett	  flertal	  gånger	  under	  deras	  respektive	  lektion.	  
Detta	  avspeglar	  sig	  på	  eleverna	  som	  ser	  glada	  ut	  och	  visar	  engagemang	  under	  lektionen.	  	  
	  
När	  A	  i	  början	  på	  lektionen	  ska	  visa	  hur	  greppet	  på	  stråken	  ska	  se	  ut	  eller	  när	  hen	  går	  
igenom	  en	  ny	  låt	  använder	  hen	  sig	  av	  ett	  väldigt	  tydligt	  språk.	  För	  att	  förtydliga	  det	  hen	  
säger	  visar	  hen	  även	  rent	  praktiskt	  greppet	  på	  stråken	  och	  var	  de	  ska	  börja	  på	  basen:	  
	  

Nej	  precis	  (skrattar)	  så	  ...	  (tar	  upp	  basen)	  då	  ska	  man	  börja	  på	  d-‐strängen	  när	  
man	  ska	  spela	  cowboylåten	  (lägger	  på	  stråken	  och	  eleverna	  härmar)	  och	  så	  kör	  
man	  fyra	  gånger	  på	  d	  och	  sen	  kan	  jag	  ropa	  strängarna,	  jag	  tror	  ni	  hör.	  En,	  två,	  
tre,	  nu	  (alla	  börjar	  spela)	  …	  och	  sen	  g	  ...	  och	  sen	  d	  …	  a	  …	  d	  …	  g	  …	  (E2	  hängde	  
inte	  med,	  A	  tittar	  på	  hen),	  g,	  g,	  g.	  (Lärare	  A)	  
	  

När	  lärarna	  går	  igenom	  en	  ny	  låt	  förklarar	  de	  rytmerna	  för	  eleverna	  och	  går	  igenom	  
vilken	  sträng	  de	  ska	  spela	  på.	  För	  att	  vara	  övertydliga	  pratar	  de	  ofta	  när	  låten	  spelas	  och	  
berättar	  om	  tonerna	  ska	  vara	  långa	  eller	  korta,	  vilken	  sträng	  de	  ska	  spela	  på	  och	  om	  det	  
ska	  vara	  upp	  eller	  nedstråk.	  Om	  eleverna	  tappar	  bort	  sig	  när	  de	  spelar	  brukar	  både	  A	  
och	  B	  titta	  på	  dem	  och	  säga	  vilken	  ton	  de	  ska	  spela.	  De	  ringar	  in	  och	  fokuserar	  på	  
problemet,	  men	  istället	  för	  att	  peka	  ut	  eleverna	  ger	  de	  instruktionerna	  när	  de	  spelar.	  
Följande	  citat	  visar	  hur	  lärare	  B	  använder	  sig	  av	  denna	  språkliga	  resurs	  i	  
undervisningen:	  
	  

Hela	  stråken.	  (E2	  spelar	  inte	  med	  hela,	  B	  tittar	  mot	  hen)	  hela	  stråken.	  (E1	  byter	  
till	  A-‐strängen	  innan	  de	  andra)	  Och	  apan.	  Nu	  apan	  (B	  byter	  till	  A-‐strängen,	  E2	  
ser	  lite	  förvirrad	  ut,	  B	  mimar	  apan	  och	  E2	  byter	  till	  A-‐strängen)	  Elefanten	  (B	  
byter	  till	  E-‐strängen	  och	  eleverna	  hänger	  på)	  Stop!	  (alla	  slutar	  spela)	  Yes!	  
(Lärare	  B)	  

	  
För	  det	  mesta	  upptäcker	  lärarna	  att	  eleven	  har	  tappat	  bort	  sig	  innan	  eleven	  hinner	  titta	  
upp.	  Om	  eleven	  dock	  tittar	  upp	  för	  att	  få	  hjälp	  av	  läraren	  mimar	  eller	  viskar	  både	  A	  och	  B	  
till	  sina	  respektive	  elever.	  Detta	  gör	  de	  ofta	  med	  ett	  leende.	  	  
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4.1.2	  Sång	  som	  resurs	  i	  undervisningen	  
I	  undervisningen	  använder	  sig	  lärarna	  mycket	  av	  sång	  när	  de	  arbetar	  med	  eleverna,	  
antingen	  när	  de	  spelar	  igenom	  läxan	  eller	  när	  de	  ska	  gå	  igenom	  en	  ny	  låt.	  De	  
sjunger/nynnar	  oftast	  melodierna	  och	  är	  det	  en	  sång	  som	  eleverna	  ackompanjerar	  
sjunger	  de	  oftast	  texten.	  Här	  lyfter	  de	  fram	  eleverna,	  anpassar	  sången	  efter	  deras	  spel	  
och	  låter	  eleverna	  vara	  motorn	  i	  musiken.	  Båda	  pedagogerna	  uppmuntrar	  eleverna	  att	  
sjunga	  med,	  men	  det	  är	  inte	  alltid	  de	  vill	  det.	  Lärarna	  kombinerar	  ofta	  sång	  med	  
pianospel	  på	  olika	  sätt.	  Lärare	  A	  sjunger	  mestadels	  melodin	  och	  spelar	  
ackompanjemanget	  på	  piano.	  Vid	  några	  tillfällen	  spelar	  A	  både	  melodin	  och	  pianosatsen	  
på	  piano,	  men	  då	  sjunger	  inte	  A.	  Lärare	  B	  använder	  sig	  också	  av	  piano	  och	  sång	  i	  
kombination.	  De	  flesta	  låtarna	  under	  lektionen	  hade	  dock	  ingen	  text	  utan	  var	  
instrumentala.	  Då	  spelade	  B	  melodin	  på	  piano	  och	  använde	  sig	  av	  orden	  da,	  da	  eller	  do,	  
do	  när	  hen	  sjöng	  melodin.	  I	  följande	  citat	  visas	  hur	  lärare	  A	  använder	  sång	  under	  
lektionen:	  
	  

A-‐	  Just	  det,	  så	  det	  blir	  (A	  sjunger	  och	  spelar	  på	  kontrabasen)	  om	  jag	  var	  en	  
cowboy!	  Vi	  tar	  bara	  det	  d,d,a,a,d,d	  Nu	  (alla	  spelar	  E2	  och	  A	  sjunger)	  Bara	  
Edwin	  en	  gång.	  
E1-‐	  Okej	  (börjar	  spela)	  
A-‐	  Nej	  den	  börjar	  på	  d,	  (A,	  sjunger	  med	  i	  spelet)	  d,d,a,a,	  dee,	  deee.	  Braa!	  Vad	  
fint,	  jag	  kommer	  nu	  att	  spela	  piano	  till	  detta	  (lägger	  ner	  basen)	  
E2-‐	  Bra	  
A-‐	  och	  ni	  börjar	  på	  d-‐strängen,	  det	  var	  jättebra	  spelat	  av	  er.	  (A	  sätter	  sig	  vid	  
pianot,	  tittar	  bakåt)	  Hur	  ser	  greppet	  ut?	  Det	  har	  inte	  blitt	  slarvigt	  eller	  så…	  
(tittar	  på	  elevernas	  grepp)	  mm	  do	  do	  do,	  (säger	  till	  E2)	  lite	  längre	  ner	  med	  
pekfingret	  (A	  tar	  upp	  sin	  stråke	  och	  visar)	  så	  att	  det	  inte	  blir	  liksom	  uppepå	  så	  
utan	  ner	  ordentligt	  där…	  En,	  två,	  	  
E2-‐	  Jagar	  …	  
A-‐	  Vänta!	  En,	  två,	  tre,	  nu	  (alla	  börjar	  spela	  och	  sjunga,	  A	  tittar	  hela	  tiden	  bakåt	  
på	  eleverna.	  E2	  sjunger	  melodin	  samtidigt	  som	  hen	  spelar,	  E1	  bara	  spelar)….,	  ja	  
det	  var	  duktigt.	  (Lärare	  A)	  	  

	  
När	  lärarna	  lär	  ut	  en	  ny	  låt	  står	  de	  ofta	  framför	  elevernas	  notställ	  och	  sjunger	  med	  när	  
eleverna	  spelar.	  För	  att	  eleverna	  ska	  se	  var	  de	  är	  i	  noterna	  pekar	  de	  med	  en	  penna	  på	  
tonen	  samtidigt	  som	  de	  sjunger.	  Lärare	  B	  använder	  sig	  av	  detta	  system.	  Vid	  ett	  tillfälle	  
vänder	  B	  på	  det	  när	  det	  är	  en	  låt	  med	  mycket	  pauser	  i.	  Då	  sjunger	  hen	  inte	  tonerna	  utan	  
bara	  pauserna.	  I	  följande	  citat	  visas	  hur	  lärare	  B	  gör	  detta:	  	  
	  

Japp	  är	  vi	  beredda	  (E1	  slutar	  spela)	  tre	  å,	  fyr	  å	  (Eleverna	  börjar	  spela,	  B	  sjunger	  
i	  pauserna)	  åh,	  åh,	  åh	  långsamt,	  låång,	  långsamt,	  långsamt	  (avbryter	  och	  går	  
mot	  pianot)	  Yes	  bra,	  vi	  kör	  med	  piano.	  (Lärare	  B)	  

	  
Båda	  lärarna	  sjunger	  ofta	  tonen	  eller	  tonerna	  som	  kommer	  efter	  den	  tonen	  som	  
eleverna	  spelar.	  Detta	  gör	  de	  när	  det	  är	  en	  ny	  låt	  som	  eleverna	  inte	  har	  spelat	  så	  
många	  gånger	  förut.	  I	  följande	  citat	  gör	  lärare	  B	  på	  detta	  sätt	  när	  hen	  instruerar	  
eleverna:	  
	  

Då	  tar	  vi	  därifrån	  en	  åh	  nu	  så	  (eleverna	  börjar	  spela)…	  åh…	  åh	  och	  halvläge	  (B	  
tittar	  på	  E1)	  och	  noll,	  paus	  och	  så	  kommer	  uppgången,	  0-‐1-‐4,	  och	  så	  går	  man	  
dit,	  nu	  ...	  åh,	  åh,	  åh,	  (sjunger	  i	  pausen)	  ...	  långsamt,	  (B	  börjar	  stampa	  pulsen	  med	  
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foten)	  långsamt,	  långsamt	  långgg…	  just	  det	  för	  det	  var	  en	  gång	  till,	  ah	  just	  det.	  
(Lärare	  B)	  
	  

Ibland	  när	  pulsen	  behöver	  förstärkas	  i	  sången	  använder	  sig	  lärarna	  av	  fotstamp	  
och	  handklapp.	  

4.1.3	  Kontrabasord	  som	  resurs	  i	  undervisningen	  
Kontrabasord	  är	  påhittade	  ord	  som	  eleverna,	  eller	  pedagogerna	  själva,	  har	  kommit	  på	  
för	  att	  förklara	  vissa	  moment	  i	  undervisningen.	  Orden	  innefattar	  ofta	  flera	  moment	  som	  
ska	  utföras	  samtidigt.	  Istället	  för	  att	  pedagogerna	  går	  igenom	  alla	  moment	  varje	  gång	  
använder	  de	  ett	  ord	  som	  beskriver	  allt	  på	  en	  gång.	  Orden	  associeras	  oftast	  till	  föremål,	  
mat	  och	  uttryck	  som	  inte	  har	  med	  kontrabasspel	  att	  göra.	  	  
	  
Lärare	  A	  använde	  sig	  av	  orden	  Kokosboll	  eller	  Kokosbollsgreppet	  när	  eleverna	  spelar	  i	  
fjärdeläget.	  Kokosboll	  betyder	  att	  tummen	  och	  pekfingret	  ska	  var	  mittemot	  varandra	  
hela	  tiden	  på	  basens	  hals,	  även	  när	  de	  byter	  sträng.	  Om	  greppet	  är	  riktigt	  är	  ytan	  på	  
handens	  ovansida	  mellan	  pekfingret	  och	  tummen	  rakt.	  Då	  bör	  det	  kunna	  stå	  en	  
kokosboll	  på	  den	  handytan,	  även	  när	  de	  byter	  sträng.	  	  
	  
Lärare	  A	  använder	  sig	  av	  en	  spelbok	  för	  kontrabas	  där	  det	  finns	  med	  begrepp	  som	  
Myggan	  och	  Starke	  Adolf.	  Myggan	  är	  synonym	  till	  flageoletter	  där	  eleverna	  bara	  lägger	  
fingret	  på	  strängen	  och	  Starke	  Adolf	  är	  när	  de	  behöver	  trycka	  ner	  strängen	  för	  att	  spela.	  
Dessa	  begrepp	  kopplar	  A	  emellanåt	  ihop	  med	  kokosboll:	  ”Bra	  och	  sen	  alla,	  bra,	  du	  e	  ju	  
proffs	  ju,	  nu	  är	  det	  din	  tur,	  fjärdeläget,	  okej,	  Kokosbollen,	  Starke	  Adolf,	  börjar	  med	  noll	  
fingrar	  på.”	  	  
	  
Under	  denna	  termin	  håller	  lärare	  A	  på	  att	  lära	  ut	  en	  ny	  stråkfattning	  till	  de	  elever	  som	  
inte	  har	  spelat	  så	  länge.	  Detta	  grepp	  kallar	  A	  för	  2015-‐grepp.	  Det	  betyder	  att	  tummen	  ska	  
placeras	  i	  froschen2	  på	  stråken,	  inte	  under.	  Tidigare	  har	  eleverna	  haft	  tummen	  under	  
froschen	  då	  detta	  är	  ett	  enklare	  grepp	  för	  nybörjare.	  
	  
Lärare	  B	  använder	  sig	  av	  olika	  djurnamn	  för	  att	  namnge	  de	  olika	  strängarna.	  G-‐strängen	  
är	  Grodan,	  D-‐strängen	  är	  Delfinen,	  A-‐strängen	  är	  Apan	  och	  E-‐strängen	  är	  Elefanten.	  
Lärare	  B	  använder	  sig	  av	  den	  metoden	  när	  hen	  ska	  lära	  ut	  strängarnas	  namn	  till	  
nybörjare.	  	  
	  
Förutom	  de	  olika	  djurnamnen	  på	  strängarna	  är	  det	  ordet	  Lakritskola	  som	  B	  använder	  sig	  
av	  mest	  på	  lektionen.	  Ordet	  Lakritskola	  associeras	  till	  hur	  stråken	  ska	  riktas	  när	  
eleverna	  spelar.	  Då	  ska	  stången	  på	  stråken	  vinklas	  inåt	  greppbrädan	  och	  spetsen	  riktas	  
mot	  det	  övre	  hörnet	  på	  sargens	  vänstra	  sida.	  B	  berättar	  att	  det	  en	  gång	  var	  ett	  barn	  som	  
tyckte	  att	  greppbrädan	  såg	  ut	  som	  en	  lakritsstång,	  därav	  ordet	  lakrits.	  Sedan	  har	  hen	  
tänkt	  att	  stången	  är	  stången	  på	  stråken.	  Ordet	  kola	  relateras	  till	  Kolahalvön.	  B	  har	  döpt	  
basens	  vänstra	  hörn	  på	  sargen	  till	  Kolahalvön.	  När	  eleverna	  spelar	  med	  Lakritskola	  går	  
stråken	  rakt,	  den	  tippar	  inte	  neråt	  som	  annars	  kan	  förekomma	  för	  nybörjare.	  I	  följande	  
citat	  visas	  hur	  lärare	  B	  använder	  detta	  ord	  i	  undervisningen:	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Frosch	  (tyska),	  klossformat	  tagelfäste	  i	  basändan	  av	  en	  stråke.	  NE(2015a)	  	  
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Yes,	  stopp.	  Nu	  tar	  vi	  och	  lägger	  dit	  alla	  fingrarna	  och	  då	  tar	  vi	  och	  kör	  köp	  
varm	  korv.	  4-‐1-‐0-‐4-‐1-‐0	  och	  mycket	  lakritskola,	  mycket	  lakritskola	  med	  
stråken.	  (eleverna	  lägger	  stråkarna	  på	  plats	  och	  B	  går	  och	  rättar	  till	  dem	  så	  att	  
de	  ligger	  på	  plats).	  Så	  där,	  tre	  och	  fyr	  å	  …	  (Lärare	  B)	  
	  

När	  eleverna	  ska	  växla	  mellan	  arco3	  och	  pizzicato4	  måste	  de	  ta	  upp	  och	  hålla	  i	  stråken	  
när	  de	  spelar	  pizzicato.	  Detta	  grepp	  kallar	  lärare	  B	  för	  ett	  Pistolgrepp.	  Handen	  ser	  då	  ut	  
som	  om	  den	  håller	  i	  en	  pistol.	  Det	  greppet	  fungerar	  bara	  om	  eleverna	  spelar	  med	  tysk	  
stråkfattning5.	  Vid	  fransk	  stråkfattning	  blir	  det	  ett	  annat	  grepp	  när	  det	  växlas	  mellan	  
arco	  och	  pizzicato.	  	  
	  
För	  att	  förklara	  hur	  handen	  ska	  se	  ut	  när	  de	  spelar	  i	  olika	  lägen	  på	  basen	  använder	  sig	  B	  
av	  flera	  uttryck.	  Det	  första	  är	  Hamburgergreppet.	  Det	  finns	  både	  det	  stora	  och	  det	  lilla	  
Hamburgergreppet,	  ibland	  nämner	  B	  bara	  Hamburgaren	  och	  då	  förstår	  eleverna	  vad	  hen	  
menar.	  Det	  stora	  Hamburgergreppet	  används	  i	  de	  låga	  lägena	  där	  eleverna	  måste	  spreta	  
mer	  med	  fingrarna.	  I	  fjärdeläget	  och	  högre	  lägen	  används	  det	  lilla	  Hamburgergreppet.	  
Handen	  har	  samma	  grepp	  som	  när	  vi	  håller	  i	  en	  hamburgare	  som	  vi	  ska	  äta,	  därav	  
namnet.	  För	  att	  eleverna	  ska	  förstå	  vilket	  avstånd	  fingrarna	  ska	  ha	  i	  förhållande	  till	  
varandra	  använder	  sig	  B	  av	  en	  liknelse	  där	  en	  katt	  sitter	  i	  ett	  träd	  och	  tre	  stycken	  möss	  
sitter	  på	  marken	  under	  trädet.	  Katten	  är	  pekfingret	  och	  de	  tre	  övriga	  fingrarna,	  
långfingret,	  ringfingret	  och	  lillfingret,	  är	  mössen.	  Katten	  är	  för	  sig	  själv	  och	  mössen	  ska	  
hålla	  ihop.	  B	  kombinerar	  ofta	  dessa	  uttryck	  när	  hen	  undervisar:	  	  
	  

Nu	  ska	  vi	  lägga	  upp	  våran	  hamburgare	  i	  1:a	  läget	  på	  g-‐strängen.	  G-‐strängen,	  
Yes…	  (tittar	  på	  eleverna)	  bra,	  och	  vi	  kan	  lyfta	  lite	  granna	  på	  ehh,	  ja	  just	  det,	  för	  
där	  har	  vi	  dem	  tre	  stycken	  mössen	  och	  där	  har	  vi	  katten	  som	  ska	  upp	  i	  trädet.	  
Vi	  lyfter	  på	  katten	  med	  första	  fingret,	  lyfter	  bara	  lite	  så	  och	  trycker	  ner	  där	  
(visar),	  kan	  du	  lyfta	  på	  första	  fingret…	  (Lärare	  B)	  
	  

Båda	  lärarna	  kombinerar	  ofta	  flera	  av	  orden	  och	  uttrycken	  i	  sin	  respektive	  undervisning.	  	  	  

4.1.4	  Tal	  som	  inräkning	  
Vid	  inräkning	  gör	  båda	  pedagogerna	  på	  flera	  olika	  sätt	  beroende	  på	  om	  de	  spelar	  på	  
kontrabasen,	  sitter	  vid	  pianot	  eller	  står	  bredvid	  utan	  något	  instrument.	  När	  A	  räknar	  in	  
använder	  hen	  oftast	  en,	  två,	  tre,	  nu	  eller	  en,	  två,	  tre,	  fyr.	  B	  räknar	  också	  in	  på	  en,	  två,	  tre,	  
fyr,	  men	  till	  skillnad	  från	  A	  lägger	  B	  in	  fler	  åh	  mellan	  siffrorna:	  en	  åh,	  två	  åh,	  tre	  åh,	  fyr	  
åh.	  Vid	  dessa	  inräkningar	  spelar	  lärarna	  antingen	  bas	  eller	  piano.	  Om	  det	  har	  blivit	  
pratigt	  och	  eleverna	  är	  ofokuserade	  gör	  sig	  A	  spelklar	  och	  lägger	  upp	  stråken	  på	  basen,	  
tittar	  på	  eleverna	  och	  viskar	  inräkningen.	  Då	  tystnar	  de	  nästan	  direkt	  och	  måste	  
fokusera	  på	  A	  för	  att	  höra	  vad	  hen	  säger.	  Både	  A	  och	  B	  är	  mer	  noggranna	  med	  att	  räkna	  
in	  i	  början	  och	  i	  slutet	  av	  lektionen.	  I	  mitten	  på	  lektionen	  struntar	  de	  oftast	  i	  inräkningen	  
och	  tittar	  bara	  på	  eleverna	  och	  säger	  ”Nu!”,	  innan	  de	  börjar	  spela.	  Om	  eleverna	  precis	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Arco	  [aʹrko]	  (italienska),	  stråke;	  ”coll’arco”	  eller	  bara	  ”arco”	  betyder	  i	  noter	  för	  stråkinstrument	  ”återgå	  
till	  stråkspel”	  (t.ex.	  efter	  ett	  avsnitt	  med	  knäppteknik,	  pizzicato).	  NE	  (2015b)	  
4	  Pizzicato	  [pitsika:ʹto]	  (ital.,	  av	  pizzicare	  ’nypa’,	  ’knipa’,	  ’knäppa’),	  förkortat	  pizz.,	  spelsätt	  på	  t.ex.	  violin	  
som	  innebär	  att	  strängarna	  knäpps	  med	  fingrarna	  i	  stället	  för	  att	  spelas	  med	  stråke.	  NE	  (2015c)	  
5	  Det	  finns	  två	  olika	  typer	  av	  kontrabasstråkar,	  fransk	  och	  tysk	  (Oxford	  Music	  Online,	  2015).	  Det	  som	  
skiljer	  stråkarna	  åt	  är	  sättet	  de	  hålls	  på	  vid	  spel.	  Den	  franska	  stråken	  påminner	  om	  en	  violin	  eller	  cello	  
stråke	  och	  har	  överhandsfattning.	  Den	  tyska	  stråken	  har	  en	  större	  frosch	  och	  hålls	  med	  en	  
underhandsfattning.	  
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har	  spelat	  låten	  och	  de	  tar	  den	  igen	  för	  att	  repetera	  hänger	  eleverna	  med.	  Vid	  två	  
tillfällen	  säger	  B	  nu	  när	  det	  är	  en	  ny	  låt.	  Eleverna	  har	  då	  ingen	  uppfattning	  om	  tempot	  
och	  de	  börjar	  därför	  spela	  i	  olika	  tempon.	  	  

4.2	  Lärares	  användning	  av	  kontrabas	  	  
Både	  A	  och	  B	  spelar	  och	  ackompanjerar	  eleverna	  på	  kontrabasen	  under	  lektionen.	  De	  
använder	  basen	  som	  ett	  hjälpmedel	  för	  att	  visa	  och	  förtydliga	  det	  de	  säger,	  framförallt	  
för	  att	  förtydliga	  de	  kontrabasord	  som	  används.	  ”Fjärdeläget,	  kokosboll	  (visar	  på	  basen	  
och	  kollar	  att	  eleverna	  är	  med)…	  flageolett”	  (Lärare	  A).	  	  När	  de	  använder	  
kontrabasorden	  är	  de	  noga	  med	  att	  alltid	  kontrollera	  så	  att	  eleverna	  gör	  rätt.	  Om	  det	  blir	  
fel	  korrigerar	  de	  eleverna	  genom	  att	  visa	  på	  basen	  eller	  gå	  fram	  till	  eleverna	  och	  rätta	  till	  
fingrarna	  så	  att	  de	  är	  på	  rätt	  plats.	  	  
	  
Vid	  flera	  tillfällen	  när	  A	  spelar	  kontrabas	  tillsammans	  med	  eleverna	  sjunger	  och	  
ackompanjerar	  hen	  samtidigt.	  Låtarna	  som	  eleverna	  spelar	  är	  ofta	  ackompanjemang	  till	  
en	  melodi,	  men	  när	  de	  spelar	  på	  flageoletter	  lägger	  A	  andra	  ackompanjemangstämmor	  
på	  sin	  bas	  i	  det	  låga	  registret	  och	  sjunger	  melodierna	  till.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  när	  en	  
elev	  vill	  spela	  ackompanjemanget	  till	  Byssan	  lull	  på	  flageoletter.	  Eleven	  börjar	  spela	  och	  
A	  sjunger	  melodin	  till.	  När	  A	  märker	  att	  det	  går	  bra	  för	  eleven	  börjar	  hen	  även	  spela	  ett	  
basackompanjemang.	  Eleven	  märker	  att	  A	  spelar	  något	  annat,	  men	  kommer	  inte	  av	  sig	  
utan	  fortsätter	  spela	  på	  flageoletter.	  	  
	  
Lärare	  B	  använder	  sig	  också	  av	  olika	  kompstrategier	  på	  basen	  när	  hen	  spelar	  med	  sina	  
elever.	  Ett	  sådant	  tillfälle	  är	  när	  B	  under	  lektionen	  spelar	  en	  stämma	  till	  låten	  Per	  Olsson.	  
Då	  spelar	  eleverna	  Per	  Olsson	  samtidigt	  som	  B	  spelar	  Old	  McDonald.	  När	  B	  spelar	  
oktaverar	  hen	  Old	  McDonald	  och	  spelar	  den	  en	  oktav	  högre	  än	  elevernas	  melodi	  på	  Per	  
Olsson.	  När	  B	  spelar	  en	  stämma	  och	  eleverna	  ska	  spela	  en	  melodi	  tillsammans	  sneglar	  
eleverna	  på	  varandra	  och	  lyssnar	  in	  varandra.	  	  	  

4.3	  Lärares	  användning	  av	  gester	  och	  andra	  kroppsrörelser	  
Både	  A	  och	  B	  använder	  sig	  av	  mycket	  gester	  när	  de	  undervisar,	  framförallt	  när	  de	  inte	  
spelar	  utan	  står	  bredvid	  eller	  framför	  eleverna.	  I	  gesterna	  använder	  de	  ofta	  händerna	  för	  
att	  förtydliga	  det	  de	  säger.	  När	  B	  vill	  att	  eleverna	  ska	  sluta	  spela	  säger	  hen	  stopp	  och	  
sätter	  upp	  handflatan	  mot	  eleverna.	  Vid	  några	  tillfällen	  när	  A	  ställer	  frågor	  till	  eleverna,	  
exempelvis	  om	  de	  har	  gjort	  läxan,	  slår	  hen	  ofta	  ihop	  händerna.	  
	  
Något	  som	  båda	  pedagogerna	  gör	  när	  de	  lär	  ut	  en	  ny	  låt	  är	  att	  stå	  framför	  elevernas	  
notställ	  och	  peka	  med	  en	  penna	  i	  spelboken	  för	  att	  visa	  var	  de	  är	  någonstans	  i	  noterna.	  I	  
följande	  citat	  använder	  sig	  lärare	  A	  av	  denna	  metod:	  
	  

A-‐	  Vilken	  sträng	  är	  det	  där?	  (pekar	  på	  pappret	  som	  står	  på	  notstället	  framför	  
E1)	  
E2-‐	  e	  
A-‐	  just	  det,	  e,e,e,e	  (sjunger	  e:na)	  vilken	  sträng	  är	  det?	  
E2-‐	  d,d	  
A-‐	  Nej	  
E2-‐	  a,a	  
A-‐	  a,	  a,	  aaaa,	  vilken	  är	  det?	  (pekar	  med	  pennan	  i	  boken)	  
E2-‐	  jaha,	  jag	  fattar...	  	  (Lärare	  A)	  
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När	  eleverna	  har	  spelat	  klart	  en	  låt	  brukar	  lärarna	  ge	  dem	  applåder.	  Då	  tittar	  lärarna	  på	  
eleverna	  och	  sedan	  vänder	  de	  sig	  till	  föräldrarna	  för	  att	  de	  också	  ska	  börja	  applådera.	  
När	  de	  ger	  applåder	  är	  både	  A	  och	  B	  noga	  med	  att	  eleverna	  tar	  emot	  och	  tackar	  för	  
applåderna.	  I	  följande	  citat	  visas	  hur	  lärare	  B	  förklarar	  detta	  för	  sina	  elever:	  
	  

Åh	  (eleverna	  börjar	  spela	  och	  när	  de	  spelat	  klart	  visar	  B	  att	  de	  ska	  ställa	  sig	  upp	  
med	  en	  handgest.	  B	  och	  föräldrarna	  börjar	  applådera)	  Bra,	  bravo,	  snyggt	  
varsågoda	  och	  sitt	  ner	  igen.	  Det	  är	  ju	  nått	  av	  det	  viktigaste	  i	  musiken,	  det	  är	  att	  
ta	  emot	  applåder.	  För	  det	  är	  ju	  väldigt	  kul	  att	  få	  spela	  inför	  folk	  men	  det	  är	  
väldigt	  kul	  att	  få	  lyssna	  och	  ge	  applåder	  (gestikulerar	  med	  händerna).	  Då	  visar	  
man	  ahhh	  vi	  gillar	  det	  du	  spelar.	  (Lärare	  B)	  
	  

När	  lärarna	  vill	  visa	  pulsen	  för	  eleverna	  på	  ett	  tydligt	  sätt	  stampar	  de	  pulsen	  
med	  fötterna.	  Detta	  gör	  de	  sällan	  vid	  inräkningen	  till	  en	  låt	  utan	  lägger	  till	  det	  
medan	  eleverna	  spelar	  om	  de	  märker	  att	  tempot	  skiftar.	  
	  
Båda	  lärarna	  gör	  också	  gester	  med	  instrumenten	  när	  de	  inte	  spelar	  på	  dem.	  För	  de	  
mesta	  är	  det	  när	  de	  har	  förevisat	  ett	  moment	  på	  basen	  som	  eleverna	  ska	  härma	  utan	  att	  
lärarna	  spelar	  med,	  men	  även	  vid	  flera	  tillfällen	  när	  lärarna	  ska	  räkna	  in	  eleverna	  till	  en	  
ny	  låt.	  Då	  säger	  inte	  lärarna	  någonting	  utan	  lägger	  bara	  upp	  stråken	  på	  basens	  strängar,	  
tittar	  så	  att	  eleverna	  är	  med	  och	  gör	  en	  inandning	  med	  hela	  överkroppen	  för	  att	  få	  med	  
sig	  eleverna.	  Något	  annat	  som	  båda	  lärarna	  gör	  upprepade	  gånger	  är	  att	  peka	  med	  
stråken	  på	  eleverna	  för	  att	  visa	  vem	  som	  ska	  börja.	  De	  pekar	  också	  i	  spelboken	  på	  
notstället	  var	  de	  ska	  börja	  någonstans.	  	  

4.4	  Lärares	  design	  av	  lektionen	  
Här	  presenteras	  hur	  lärarna	  lägger	  upp	  och	  genomför	  sina	  respektive	  lektioner.	  Vidare	  
beskrivs	  vad	  de	  har	  gemensamt	  och	  vad	  som	  skiljer	  dem	  åt	  när	  det	  gäller	  vilket	  
spelmaterial	  de	  använder,	  hur	  de	  stämmer	  instrumenten,	  lär	  ut	  nya	  låtar,	  startar	  sina	  
lektioner	  samt	  vilka	  spelställningar	  och	  stråkfattningar	  de	  använder	  sig	  av.	  
Beskrivningar	  görs	  även	  av	  hur	  lärarna	  reagerar	  och	  agerar	  när	  eleverna	  inte	  följer	  
lektionsplaneringen.	  

4.4.1	  Design	  i	  början	  på	  lektionen	  
Båda	  pedagogerna	  börjar	  med	  att	  stämma	  elevernas	  basar	  och	  hälsar	  dem	  välkomna	  till	  
lektionen.	  För	  att	  eleverna	  ska	  känna	  sig	  delaktiga	  i	  momentet	  använder	  sig	  lärare	  A	  av	  
ett	  piano.	  Då	  får	  eleverna	  gå	  fram	  till	  pianot	  och	  trycka	  ner	  tonen	  G	  när	  hen	  stämmer	  G-‐
strängen	  på	  basen,	  tonen	  D	  när	  hen	  stämmer	  D-‐strängen	  och	  så	  vidare.	  Eleverna	  får	  
turas	  om	  att	  spela	  på	  pianot	  när	  A	  stämmer	  respektive	  bas	  så	  det	  blir	  rättvist.	  Eleverna	  
verkar	  tycka	  att	  det	  är	  roligt	  och	  när	  A	  har	  stämt	  alla	  basarna	  står	  eleverna	  spelklara	  vid	  
sina	  basar,	  de	  vet	  att	  nu	  börjar	  lektionen.	  Lärare	  B	  tar	  inte	  hjälp	  av	  eleverna	  när	  hen	  
stämmer	  basarna	  utan	  använder	  sig	  av	  en	  stämapparat	  och	  stämmer	  basarna	  själv.	  När	  
B	  har	  stämt	  basarna	  och	  går	  för	  att	  hämta	  sin	  egen	  bas	  använder	  hen	  sig	  av	  talet	  som	  
resurs	  och	  ställer	  lite	  frågor	  till	  eleverna:	  ”Vet	  ni	  vad	  eran	  storlek	  heter	  på	  eran	  bas?	  Vad	  
är	  det	  för	  slags	  storlekar	  ni	  har?”.	  När	  B	  drar	  ut	  stackeln6	  på	  sin	  bas	  frågar	  hen	  om	  
eleverna	  vet	  vad	  stackel	  betyder.	  En	  av	  eleverna	  säger	  gadd	  och	  B	  svarar	  att	  det	  är	  rätt.	  
Han	  frågar	  vidare	  om	  eleven	  vet	  på	  vilket	  språk	  det	  är.	  Eleven	  svarar	  tyska	  och	  B	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Stackel	  är	  en	  pinne	  som	  sitter	  på	  kontrabasens	  undersida	  och	  fungerar	  som	  stöd	  mot	  golvet.	  
NE(2015d).	  
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skrattar	  och	  säger:	  ”Det	  är	  mycket	  bra,	  det	  måste	  man	  veta”.	  B	  ställer	  lite	  liknande	  frågor	  
även	  under	  lektionen.	  När	  B	  ställer	  frågorna	  gör	  hen	  ofta	  andra	  saker	  som	  att	  leta	  efter	  
en	  låt	  i	  spelboken.	  Det	  samma	  gäller	  för	  lärare	  A,	  när	  hen	  stämmer	  basarna	  måste	  hen	  
koncentrera	  sig	  på	  det	  och	  inte	  på	  eleverna.	  Frågorna	  och	  pianospelet	  vid	  stämning	  
används	  därför	  till	  att	  sysselsätta	  eleverna	  och	  behålla	  deras	  fokus	  när	  lärarna	  måste	  
koncentrera	  sig	  på	  något	  annat	  en	  stund.	  
	  
Efter	  att	  pedagogerna	  har	  stämt	  kontrabasarna	  och	  de	  ska	  börja	  spela	  har	  de	  lite	  olika	  
upplägg	  på	  lektionen.	  A	  använder	  talet	  som	  resurs	  och	  frågar	  eleverna	  om	  de	  har	  övat	  
något	  under	  veckan	  eftersom	  de	  får	  klistermärken	  om	  de	  har	  övat	  ett	  visst	  antal	  gånger.	  
När	  eleverna	  och	  föräldrarna	  har	  diskuterat	  det	  med	  A	  en	  stund	  går	  de	  vidare	  med	  
lektionen	  och	  börjar	  repetera	  en	  orkesterlåt	  som	  eleverna	  inte	  riktigt	  har	  lärt	  sig	  än.	  B	  
börjar	  med	  att	  använda	  kontrabasen	  som	  resurs	  och	  gör	  en	  uppvärmning	  tillsammans	  
med	  eleverna	  där	  de	  spelar	  på	  alla	  lösa	  strängarna.	  De	  börjar	  på	  G-‐strängen	  och	  B	  säger	  
till	  när	  de	  ska	  byta.	  Under	  tiden	  de	  spelar	  tittar	  B	  på	  stråkhållningen	  och	  att	  eleverna	  
sitter	  bra	  på	  sina	  pallar	  när	  de	  spelar.	  B	  ger	  lite	  direktiv	  och	  använder	  då	  nästan	  
uteslutande	  kontrabasord:	  ”Lakritskola,	  upp	  mot	  Kolahalvön,	  hela	  stråken,	  Delfinen”.	  
Efter	  uppvärmningen	  börjar	  B	  med	  låtarna	  som	  eleverna	  hade	  i	  läxa.	  	  
	  
Under	  lektionen	  använder	  lärarna	  sig	  av	  ett	  spelmaterial	  som	  heter	  Basbus.	  Där	  får	  
eleverna	  spela	  efter	  både	  tabulatur	  och	  noter	  under	  lektionen.	  De	  fick	  även	  kompa	  låtar	  
och	  spela	  melodier.	  Lärare	  A	  berättade	  att	  materialet	  fungerade	  bra	  till	  
gruppundervisning,	  men	  även	  till	  enskild	  undervisning.	  	  
	  
Lärare	  A	  använder	  sig	  inte	  bara	  av	  samspel	  utan	  även	  enskilt	  spel	  i	  gruppen.	  Eleverna	  
får	  spela	  upp	  sin	  läxa	  enskilt	  och	  tillsammans.	  Vid	  dessa	  tillfällen	  använder	  sig	  A	  ofta	  av	  
sång	  som	  resurs	  på	  lektionen	  och	  sjunger	  då	  med	  i	  melodin	  när	  eleverna	  spelar.	  När	  de	  
inte	  spelar	  får	  de	  lyssna	  på	  sin	  kamrat	  i	  gruppen,	  vilket	  tränar	  deras	  lyssningsförmåga,	  
men	  även	  att	  orka	  vänta	  på	  sin	  tur.	  Eleverna	  får	  även	  spela	  delar	  av	  låten	  själva	  om	  A	  
märker	  att	  de	  inte	  hänger	  med	  när	  de	  spelar	  tillsammans	  i	  gruppen:	  ”Just	  det,	  så	  det	  blir	  
(A	  sjunger	  och	  spelar)	  om	  jag	  var	  en	  cowboy!	  Vi	  tar	  bara	  det	  d,d,a,a,d,d	  Nu	  (alla	  spelar	  E2	  
och	  A	  sjunger)	  Bara	  Edwin	  en	  gång”.	  Även	  här	  använder	  sig	  A	  av	  sång	  som	  resurs	  och	  
sjunger	  med	  för	  att	  hjälpa	  eleverna	  när	  de	  spelar.	  Lärare	  B	  använder	  sig	  bara	  av	  samspel	  
under	  lektionen.	  	  

4.4.2	  När	  eleverna	  inte	  följer	  lärarens	  design	  
Vid	  några	  tillfällen	  när	  lärarna	  föreslår	  en	  låt	  som	  de	  ska	  spela	  är	  det	  inte	  alltid	  eleverna	  
tycker	  likadant.	  Det	  händer	  flertalet	  gånger	  för	  båda	  lärarna	  att	  eleverna	  helt	  enkelt	  
säger	  ”Nej	  det	  vill	  inte	  jag	  spela!”	  eller	  ”Kan	  vi	  inte	  ta	  den	  istället?”.	  Under	  lärare	  A:s	  
lektion	  händer	  detta	  direkt	  när	  hen	  föreslår	  vilken	  låt	  de	  ska	  börja	  lektionen	  med:	  	  
	  

A-‐	  jag	  skulle	  vilja	  att	  vi	  spelar	  cowboylåten	  (sätter	  ner	  boken	  på	  E1:s	  notställ	  
och	  går	  mot	  pianot)	  en	  gång	  för	  det	  gjorde	  ju	  vi	  på	  orkestern	  och	  den	  har	  vi	  ju	  
aldrig	  spelat	  innan.	  	  
E2-‐	  Men	  ehh	  alltså	  jag	  vill	  ha	  den	  där	  låten	  direkt,	  alltså	  inte	  cowboylåten	  utan	  
…	  den	  där	  när	  vi	  snurrar	  (E2	  snurrar	  på	  basen)	  
A-‐	  Howdown	  (A	  tar	  upp	  sin	  stråke)	  
E2-‐	  Ja	  
A-‐	  Ahh,	  jajajajaja	  
E2-‐	  För	  den	  är	  svår	  
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A-‐	  Ja	  den	  är	  svår	  och	  den	  finns	  ju	  på	  skivan	  också	  (går	  mot	  basen	  som	  ligger	  vid	  
pianot),	  så	  det	  kan	  vi	  väl	  absolut	  fixa…	  men	  vi	  (tar	  upp	  sin	  bas)	  tar	  ehhh...	  vi	  tar	  
en	  stråke	  med	  ett	  (visar	  greppet)	  2015	  grepp.	  (Lärare	  A)	  

	  
Här	  håller	  A	  med	  sin	  elev	  om	  att	  låten	  är	  svår,	  men	  hen	  byter	  ämne	  och	  börjar	  diskutera	  
stråkhållningen	  istället.	  E2	  som	  föreslog	  den	  andra	  låten	  kommer	  då	  helt	  av	  sig	  och	  
följer	  lärarens	  instruktioner	  och	  börjar	  koncentrera	  sig	  på	  stråkhållningen.	  När	  de	  är	  
klara	  med	  stråkhållningen	  lägger	  A	  sin	  stråke	  på	  basen	  och	  säger:	  ”Då	  ska	  man	  börja	  på	  
d-‐strängen	  när	  man	  ska	  spela	  cowboylåten”.	  Sedan	  visar	  hen	  på	  basen	  hur	  de	  ska	  spela	  
och	  eleverna	  härmar.	  E2	  som	  föreslog	  en	  annan	  låt	  säger	  inget	  om	  det	  utan	  spelar	  med	  i	  
låten	  som	  A	  förevisar.	  	  
	  
Lärare	  B	  har	  också	  en	  situation	  under	  sin	  lektion	  när	  en	  av	  eleverna	  inte	  vill	  spela	  en	  låt.	  
Eleverna	  har	  haft	  Old	  McDonald	  i	  läxa	  och	  B	  frågar	  dem	  om	  de	  har	  tittat	  något	  på	  den	  
under	  veckan	  och	  det	  har	  de	  gjort,	  men	  sedan	  låter	  det	  så	  här:	  
	  

B-‐	  Ja,	  ska	  vi	  köra	  igenom	  den	  bara!	  
E2-‐	  Nej	  	  
B-‐	  Nehe	  (skrattar)	  okej,	  fast	  den	  är	  bra	  för	  att	  ha	  som	  en,	  hmm…	  den	  är	  bra	  för	  
då	  kan	  man	  köra	  den	  samtidigt	  som	  man	  kan	  köra	  (slickar	  sig	  på	  fingret	  för	  att	  
vända	  blad	  i	  boken)	  den	  andra	  låten	  som	  heter	  Per	  Olsson,	  ska	  vi	  börja	  med	  
den?	  (tittar	  på	  eleverna)	  
E1-‐	  ja	  
B-‐	  den	  kan	  vi	  börja	  med.	  Det	  blir	  bra	  det.	  (Lärare	  B)	  

	  
Här	  vänder	  B	  på	  det	  och	  tar	  en	  annan	  låt	  som	  de	  kan	  spela	  tillsammans	  med	  den	  låten	  
som	  B	  föreslog.	  När	  de	  har	  spelat	  igenom	  Per	  Olsson	  gör	  de	  en	  samspelsövning	  där	  
eleverna	  spelar	  Per	  Olsson	  och	  B	  spelar	  Old	  McDonald.	  Eleverna	  spelar	  inte	  Old	  
McDonald	  som	  B	  ville	  men	  de	  får	  spela	  en	  annan	  låt	  som	  hör	  ihop	  med	  den.	  	  
	  
En	  av	  eleverna	  (E2)	  som	  lärare	  A	  har	  fick	  en	  extra	  läxa	  förra	  lektionen	  eftersom	  hen	  ville	  
ha	  det.	  När	  eleverna	  håller	  på	  att	  spela	  igenom	  sina	  läxor	  måste	  E2	  gå	  på	  toaletten.	  När	  
E2	  har	  gått	  ut	  frågar	  A	  den	  andra	  eleven	  E1	  om	  de	  inte	  skulle	  kunna	  öva	  lite	  på	  det	  
stycket	  som	  E2	  fick	  i	  läxa,	  för	  då	  skulle	  de	  kunna	  spela	  den	  låten	  tillsammans	  när	  E2	  
kommer	  tillbaka.	  Det	  vill	  inte	  E1	  göra,	  men	  ger	  ett	  förslag	  som	  visas	  i	  citat	  nedan:	  	  

	  
E1-‐	  Men	  nånting	  som	  jag	  tänkte	  vi	  kunde	  köra	  …	  mygga,	  mygga	  flageolett	  i	  
fjärde	  läget	  på	  byssan	  lull?	  (pekar	  i	  boken	  och	  A	  tittar)	  
A-‐	  Mhm,	  du	  menar	  att	  man	  spelar	  (spelar	  flageoletter	  i	  fjärdeläget)	  hela	  byssan	  
lull	  så	  istället?	  
E1-‐	  Ja	  
A-‐	  Ja	  prova	  du	  det	  och	  så	  med	  kokosbollen	  (visar),	  mhm	  
E1-‐	  Om	  du	  sjunger	  
A-‐	  Ja	  (E1	  börjar	  spela,	  A	  sjunger,	  efter	  några	  toner	  kommer	  E2	  in	  men	  E1	  och	  A	  
fortsätter,	  A	  börjar	  även	  efter	  ett	  tag	  spela	  lite	  basgångar	  på	  sin	  bas),	  fint	  spelat,	  
bra.	  (vänder	  sig	  till	  E2)	  nu	  vill	  vi	  höra	  starke	  Adolf.	  
	  

Här	  lyssnar	  A	  på	  eleven	  och	  låter	  eleven	  göra	  som	  den	  vill.	  De	  spelar	  en	  helt	  annan	  låt,	  
men	  använder	  samma	  spelteknik	  som	  i	  den	  låten	  lärare	  A	  ville	  att	  E1	  skulle	  spela.	  Både	  
A	  och	  E1	  ser	  jätteglada	  ut	  när	  de	  är	  klara.	  



	   27	  

4.4.3	  Spelställning	  och	  stråkfattning	  
I	  undervisningen	  har	  lärarna	  valt	  att	  använda	  sig	  av	  olika	  spelställningar	  och	  
stråkfattningar.	  Lärare	  A	  har	  valt	  stående	  spel	  för	  sig	  själv	  och	  sina	  elever.	  Lärare	  B	  har	  
däremot	  valt	  sittande	  spel	  för	  sina	  elever	  men	  står	  själv	  upp	  och	  spelar	  under	  lektionen.	  
När	  jag	  samtalade	  med	  B	  efteråt	  berättar	  B	  att	  hen	  växlar	  spelställning	  och	  sitter	  ner	  
ibland.	  Eftersom	  det	  var	  så	  många	  i	  rummet	  under	  denna	  lektion	  valde	  hen	  att	  stå	  upp	  
på	  grund	  av	  platsbrist.	  Lärare	  B	  berättar	  att	  anledningen	  till	  att	  hen	  vill	  att	  eleverna	  ska	  
sitta	  ner	  när	  de	  spelar	  är	  för	  att	  de	  då	  kan	  koncentrera	  sig	  mer	  på	  spelet	  och	  inte	  på	  att	  
hålla	  balansen	  på	  basen.	  B	  anser	  också	  att	  det	  blir	  lättare	  för	  eleverna	  att	  hitta	  tyngden	  
när	  de	  ska	  trycka	  ner	  strängarna	  när	  basen	  inte	  står	  upprätt	  utan	  ligger	  lite	  lutad	  mot	  
kroppen.	  Då	  får	  de	  handen	  ovanpå	  strängarna	  och	  behöver	  inte	  trycka	  dit	  dem	  på	  
samma	  sätt	  som	  om	  de	  stod	  upp	  och	  spelade,	  utan	  kan	  falla	  med	  tyngden	  på	  ett	  annat	  
sätt.	  Det	  krävs	  dock	  lite	  utrustning	  för	  att	  eleverna	  ska	  kunna	  sitta	  ner	  och	  spela.	  B	  har	  
speciella	  pallar	  som	  är	  höj	  och	  sänkbara	  för	  att	  kunna	  ställa	  in	  dem	  efter	  elevernas	  
längd.	  Det	  måste	  även	  finnas	  stackelbrädor	  som	  är	  anpassade	  för	  kontrabasarnas	  stackel	  
och	  som	  inte	  har	  för	  små	  hål	  som	  bara	  passar	  för	  en	  cello.	  För	  stående	  spel	  krävs	  ingen	  
speciell	  utrustning.	  
	  
Av	  de	  två	  stråkfattningar	  som	  finns	  använder	  sig	  lärare	  A	  av	  den	  franska	  och	  lärare	  B	  av	  
den	  tyska.	  Eftersom	  greppen	  på	  stråkarna	  är	  olika	  använder	  lärarna	  olika	  tekniker	  när	  
de	  lär	  ut	  respektive	  stråkfattning.	  Lärare	  A	  har	  ett	  kontrabasord	  som	  heter	  2015-‐grepp.	  
När	  hens	  elever	  börjar	  spela	  får	  de	  hålla	  ett	  förenklat	  grepp	  på	  stråken.	  De	  börjar	  med	  
tummen	  under	  froschen	  och	  flyttar	  sedan	  successivt	  upp	  den.	  Lärare	  B	  använder	  sig	  av	  
tysk	  stråkfattning	  och	  lär	  ut	  det	  riktiga	  greppet	  direkt	  till	  sina	  elever.	  Froschen	  är	  större	  
på	  en	  stråke	  med	  tysk	  fattning	  och	  eleverna	  har	  därför	  mer	  material	  att	  hålla	  i	  så	  handen	  
blir	  inte	  lika	  hoptryckt	  som	  på	  en	  stråke	  med	  fransk	  fattning.	  Därför	  anser	  B	  att	  de	  inte	  
behöver	  använda	  sig	  av	  ett	  förenklat	  nybörjargrepp.	  	  

4.5	  Sammanfattning	  
Det	  framkommer	  i	  resultatet	  att	  lärarna	  använder	  sig	  av	  flera	  olika	  metoder	  i	  sin	  
undervisning.	  Även	  om	  metoderna	  inte	  är	  lika	  varandra	  finns	  det	  dock	  flera	  likheter	  i	  
designen	  av	  lärarnas	  lektioner.	  Exempel	  på	  detta	  är	  användningen	  av	  kontrabasord	  där	  
båda	  lärarna	  har	  kommit	  på	  egna	  ord	  för	  att	  beskriva	  ett	  specifikt	  moment.	  Dessa	  
kontrabasord	  kombinerar	  lärarna	  på	  olika	  sätt.	  Båda	  lärarna	  använder	  sig	  även	  av	  sång	  
och	  tal	  som	  resurs	  när	  de	  undervisar.	  De	  använder	  ett	  tydligt	  språk	  i	  undervisningen	  
som	  de	  kombinerar	  med	  sång	  när	  eleverna	  spelar.	  Sången	  kombineras	  även	  med	  
pianospel	  vid	  flertalet	  tillfällen.	  Lärarna	  använder	  sig	  också	  av	  samma	  spelmaterial,	  
Basbus.	  I	  kommunikation	  med	  eleverna	  använder	  de	  sig	  även	  av	  flera	  gester	  med	  och	  
utan	  instrumentet.	  Det	  som	  skiljer	  lärarna	  åt	  i	  designen	  av	  lektionerna	  är	  framförallt	  
deras	  teknik	  när	  det	  gäller	  stråkspel	  och	  spelställning.	  Eftersom	  de	  använder	  olika	  
stråkfattningar	  har	  de	  inget	  gemensamt	  i	  det	  tekniska	  spelet	  med	  stråke.	  När	  det	  gäller	  
spelställning	  använder	  sig	  en	  lärare	  av	  sittande	  spel	  och	  en	  av	  stående	  spel	  för	  eleverna.	  
Båda	  lärarna	  står	  dock	  upp	  när	  de	  undervisar.	  Designen	  av	  lektionerna	  skiljer	  sig	  också	  
åt	  när	  det	  kommer	  till	  hur	  lärarna	  stämmer	  instrumenten	  och	  startar	  lektionen.	  När	  de	  
stämmer	  basarna	  använder	  sig	  lärarna	  av	  olika	  resurser,	  men	  den	  stora	  skillnaden	  är	  
hur	  de	  låter	  eleverna	  var	  delaktiga	  i	  momentet.	  Lärarna	  använder	  sig	  också	  av	  spel	  i	  
gruppen	  på	  olika	  sätt	  då	  en	  av	  lärarna	  låter	  eleverna	  spela	  upp	  för	  varandra	  i	  gruppen	  
och	  tillsammans,	  medan	  den	  andra	  läraren	  bara	  använder	  sig	  av	  samspel	  under	  
lektionen.	  	  



5	  Diskussion	  
I	  detta	  kapitel	  belyses	  och	  diskuteras	  resultatet	  i	  relation	  till	  tidigare	  presenterad	  
litteratur	  och	  forskning.	  Därefter	  tas	  mina	  egna	  reflektioner,	  arbetets	  betydelse	  och	  
yrkesrelevans	  samt	  idéer	  om	  framtida	  forsknings-‐	  och	  utvecklingsarbeten	  upp.	  	  

5.1	  Resultatdiskussion	  	  
Följande	  teman	  lyfts	  fram	  i	  diskussionen:	  Resurser	  som	  stöd	  för	  lärande	  och	  Design	  av	  
lektionen.	  

5.1.1	  Resurser	  som	  stöd	  för	  lärande	  
I	  resultatet	  framkommer	  det	  att	  de	  två	  observerade	  lärarna	  använder	  talet	  som	  den	  
främsta	  resursen	  i	  undervisningen.	  Enligt	  Kempe	  och	  West	  (2010)	  är	  det	  den	  resurs	  som	  
vi	  människor	  använder	  mest	  eftersom	  den	  ger	  en	  mer	  exakt	  beskrivning	  än	  de	  övriga	  
resurserna.	  Lärarna	  använder	  framförallt	  talet	  när	  de	  inte	  spelar,	  men	  resultatet	  visar	  
också	  att	  lärarna	  ger	  instruktioner	  till	  eleverna	  via	  tal	  när	  de	  spelar.	  Då	  använder	  sig	  
lärarna	  av	  kontrabasorden.	  I	  resultatet	  framkommer	  det	  att	  när	  lärarna	  använder	  dessa	  
ord	  i	  kombination	  med	  spel	  tycks	  det	  hjälpa	  eleverna	  i	  deras	  musicerande.	  De	  kommer	  
sällan	  av	  sig	  utan	  kan	  ta	  till	  sig	  orden	  på	  ett	  annat	  sätt	  än	  när	  läraren	  ger	  andra,	  längre	  
instruktioner.	  Kontrabasorden	  verkar	  därför	  fylla	  en	  viktig	  funktion	  i	  undervisningen	  
eftersom	  de	  hjälper	  lärarna	  att	  nå	  fram	  med	  instruktioner	  medan	  eleverna	  spelar.	  
Momenten	  får	  då	  ett	  namn	  som	  hör	  ihop	  med	  en	  symbol,	  vilket	  är	  något	  som	  även	  
Colourstrings	  (2013)	  använder	  sig	  av.	  Där	  är	  namn	  och	  symboler	  även	  ihopkopplade	  
med	  färger	  för	  att	  ge	  eleverna	  flera	  hjälpmedel	  i	  deras	  spel	  på	  instrumentet.	  
Kontrabasorden	  kan	  därför	  ses	  som	  en	  viktig	  resurs	  i	  undervisningen	  även	  för	  eleverna.	  
Resultatet	  visar	  också	  att	  när	  lärarna	  använder	  talet	  för	  att	  påminna	  eleverna	  om	  något	  
när	  de	  musicerar	  och	  inte	  använder	  sig	  av	  kontrabasord,	  tar	  de	  ibland	  fokus	  från	  
musiken.	  Kempe	  och	  West	  skriver	  att	  lärarens	  val	  av	  tal,	  gester	  och	  bilder	  får	  betydelse	  
för	  vad	  eleven	  riktar	  sin	  uppmärksamhet	  mot.	  Resultatet	  visar	  att	  eleverna	  vid	  flera	  
tillfällen	  kommer	  av	  sig,	  framförallt	  när	  lärarna	  använder	  längre	  meningar.	  	  	  
	  
Resultatet	  visar	  även	  att	  båda	  lärarna	  använder	  gester	  i	  övervägande	  grad	  i	  sin	  
undervisning.	  En	  gest	  som	  ofta	  förekommer	  hos	  båda	  lärarna	  är	  applåder.	  De	  använder	  
detta	  när	  eleverna	  spelar	  upp	  läxan,	  både	  tillsammans	  eller	  enskilt	  inför	  föräldrarna	  och	  
gruppen.	  Enligt	  Ferm	  (2004)	  är	  gruppen	  viktig	  utifrån	  en	  musikalisk,	  men	  även	  en	  social	  
nivå.	  Att	  känna	  tillhörighet	  och	  få	  bekräftelse	  från	  gruppen	  är	  en	  viktig	  del	  i	  
undervisningen	  som	  kan	  bidra	  till	  att	  stärka	  elevernas	  musikaliska	  förmåga.	  När	  lärarna	  
använder	  applåder	  efter	  att	  eleverna	  har	  spelat	  kan	  det	  bidra	  till	  en	  positiv	  effekt	  hos	  de	  
enskilda	  eleverna,	  men	  även	  i	  gruppen.	  Kempe	  och	  West	  (2010)	  skriver	  att	  inom	  det	  
designteoretiska	  perspektivet	  är	  meningsskapande	  ett	  centralt	  begrepp,	  hur	  vi	  tilldelar	  
något	  mening	  och	  gör	  det	  meningsfullt.	  När	  lärarna	  använder	  applåder	  efter	  ett	  moment	  
tilldelar	  de	  det	  momentet	  mening.	  Lärarna	  lägger	  mycket	  tid	  på	  att	  gå	  igenom	  läxorna	  
och	  använder	  sig	  då	  av	  applåder	  när	  eleverna	  har	  spelat	  upp	  sin	  läxa.	  Det	  blir	  då	  en	  
resurs	  i	  undervisningen	  eftersom	  lärarna	  på	  ett	  tydligt	  sätt	  visar	  eleverna	  när	  de	  har	  
gjort	  ett	  framsteg.	  Applåderna	  i	  sig	  har	  inte	  så	  stort	  värde,	  men	  när	  de	  sätts	  i	  ett	  
sammanhang	  blir	  det	  en	  meningsfull	  gest.	  Det	  blir	  även	  tydligare	  för	  eleverna	  att	  det	  
momentet	  som	  läraren	  applåderar	  är	  viktigt	  och	  betydelsefullt	  i	  undervisningen.	  	  
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En	  resurs	  som	  lärarna	  ofta	  kombinerar	  med	  tal	  och	  gester	  är	  sång.	  I	  resultatet	  
framkommer	  det	  att	  lärarna	  ofta	  nynnar	  med	  i	  melodierna	  eller	  sjunger	  texterna	  för	  att	  
hjälpa	  eleverna	  i	  deras	  spel.	  Att	  använda	  sång	  i	  undervisningen	  tycks	  göra	  att	  eleverna	  
utvecklar	  ett	  bra	  gehör.	  Inom	  Colourstrings	  (2013)	  används	  solmisation	  bland	  annat	  när	  
eleverna	  lär	  sig	  en	  ny	  låt.	  På	  det	  sättet	  lär	  sig	  eleverna	  att	  känna	  igen	  intervallen	  och	  de	  
utvecklar	  då	  sitt	  gehör.	  Även	  i	  Suzukimetoden	  (2007)	  anses	  sång	  och	  lyssnande	  som	  
viktigt	  för	  elevernas	  gehör.	  Metoden	  bygger	  på	  gehörsspel	  och	  för	  att	  träna	  upp	  det	  
används	  sång	  i	  undervisningen.	  Lärarnas	  sångmetoder	  påminner	  om	  dessa	  två	  metoder	  
då	  de	  kombinerar	  sång	  med	  noter	  och	  instrumentalspel.	  Det	  som	  dock	  skiljer	  lärarna	  
från	  metoderna	  är	  att	  sången	  främst	  inte	  verkar	  användas	  för	  att	  öva	  elevernas	  gehör,	  
utan	  de	  används	  mer	  som	  ett	  komplement	  i	  undervisningen.	  Eleverna	  behöver	  inte	  
sjunga	  om	  de	  inte	  vill	  och	  under	  lektionen	  är	  det	  främst	  lärarna	  som	  sjunger	  när	  
eleverna	  spelar.	  Enligt	  Kempe	  och	  West	  (2010)	  är	  det	  viktigt	  att	  kombinera	  resurser	  för	  
att	  kunna	  uttrycka	  och	  ge	  förutsättningar	  för	  meningsskapande.	  När	  lärarna	  använder	  
sig	  av	  en	  kombination	  av	  gehör	  och	  symboler	  i	  undervisningen	  kan	  det	  ses	  som	  
meningsskapande.	  Resultatet	  visar	  att	  lärarna	  ofta	  kombinerar	  pianospel	  med	  sång	  när	  
de	  ackompanjerar	  eleverna.	  Sången	  fungerar	  då	  mer	  som	  en	  förstärkning	  av	  låten	  som	  
eleverna	  spelar.	  När	  de	  spelade	  en	  låt	  som	  de	  kände	  igen	  hjälpte	  det	  eleverna	  att	  sjunga	  
texten	  eftersom	  de	  då	  fick	  en	  bättre	  pulskänsla.	  Sången	  verkar	  därför	  fungera	  som	  en	  
resurs	  för	  att	  hjälpa	  eleverna	  med	  deras	  spel	  på	  olika	  sätt.	  	  

5.1.2	  Design	  av	  lektionerna	  	  
I	  resultatet	  framkommer	  det	  att	  lärarna	  använder	  sig	  av	  olika	  spelställningar	  när	  de	  
undervisar	  på	  kontrabas.	  Detta	  får	  konsekvenser	  för	  designen	  av	  undervisningen	  när	  det	  
gäller	  rummets	  storlek	  och	  de	  resurser	  som	  krävs.	  Resultatet	  visar	  att	  båda	  lärarna	  står	  
upp	  och	  undervisar.	  En	  av	  lärarna	  använder	  sig	  dock	  av	  sittande	  undervisning	  till	  
eleverna,	  men	  står	  själv	  upp	  och	  spelar	  under	  lektionen	  eftersom	  rummet	  är	  för	  litet	  för	  
att	  hen	  skulle	  kunna	  sitta	  ner.	  Resultatet	  visar	  att	  det	  krävs	  mer	  plats	  när	  eleverna	  ska	  
sitta	  ner	  och	  spela	  än	  om	  de	  ska	  stå	  upp.	  Om	  rummet	  är	  för	  litet	  verkar	  det	  vara	  svårt	  att	  
bedriva	  sittande	  kontrabasundervisning	  i	  grupp	  där	  både	  läraren	  och	  eleverna	  sitter	  
ner.	  Lärarna	  tycks	  därför	  föredra	  att	  stå	  upp	  och	  spela.	  När	  lärarna	  står	  upp	  skapar	  de	  
även	  fler	  positioner	  gentemot	  eleverna.	  Kempe	  och	  West	  (2010)	  skriver	  att	  positionen	  
mellan	  lärare	  och	  elever	  under	  lektionen	  får	  betydelse	  för	  elevernas	  meningsskapande	  
och	  lärande.	  Under	  de	  observerade	  lektionerna	  använder	  sig	  lärarna	  av	  flera	  olika	  
placeringar	  i	  relation	  till	  eleverna	  när	  de	  undervisar.	  De	  står	  framför,	  bakom,	  emellan	  
och	  vid	  sidan	  av	  eleverna	  under	  lektionen.	  Dessa	  olika	  placeringar	  gör	  att	  eleverna	  får	  
tillfälle	  att	  se	  lärarnas	  spel	  ur	  flera	  synvinklar.	  Imitation	  är	  en	  av	  de	  
transformationsprocesser	  som	  vi	  använder	  oss	  mest	  av,	  menar	  Kempe	  och	  West.	  När	  
eleverna	  får	  se	  lärarnas	  spel	  från	  flera	  håll	  kan	  det	  vara	  enklare	  att	  på	  ett	  djupare	  plan	  
imitera	  och	  transformera	  det	  till	  sitt	  eget	  spel,	  än	  om	  lärarna	  bara	  står	  framför	  dem	  och	  
spelar.	  Om	  lärarna	  hade	  suttit	  ner	  och	  spelat	  hade	  eleverna	  kanske	  bara	  fått	  se	  deras	  
spel	  utifrån	  den	  positionen.	  När	  lärarna	  stod	  upp	  kunde	  de	  även	  röra	  sig	  mer	  fritt	  och	  på	  
ett	  enklare	  sätt	  byta	  position.	  På	  det	  sättet	  skapade	  lärarna	  variation	  i	  undervisningen,	  
vilket	  enligt	  Kempe	  och	  West	  har	  stor	  betydelse	  för	  elevernas	  lärande.	  	  
	  
I	  resultatet	  framkommer	  det	  att	  lärarna	  använder	  sig	  av	  olika	  stråkfattningar,	  tysk	  och	  
fransk.	  Eftersom	  stråkarna	  har	  olika	  grepp	  använder	  sig	  lärarna	  av	  olika	  
greppförklaringar	  i	  sin	  undervisning.	  Det	  som	  skiljer	  dem	  åt	  är	  att	  läraren	  som	  spelar	  
med	  fransk	  fattning	  lär	  ut	  ett	  förenklat	  grepp,	  medan	  läraren	  som	  spelar	  med	  tysk	  
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fattning	  lär	  eleverna	  det	  ”riktiga”	  greppet	  direkt.	  Resultatet	  visar	  dock	  att	  båda	  lärarna	  
använder	  det	  riktiga	  greppet	  vid	  spel	  med	  eleverna.	  Kempe	  och	  West	  (2010)	  menar	  att	  
imitation	  är	  den	  process	  där	  eleverna	  tolkar	  lärarens	  tecken	  och	  transformerar	  dem	  för	  
att	  lära	  sig	  själv.	  När	  läraren	  lär	  ut	  ett	  grepp	  till	  eleverna	  och	  sedan	  använder	  ett	  annat	  
vid	  spel	  verkar	  det	  vara	  svårare	  för	  eleverna	  att	  imitera	  och	  att	  tolka	  läraren	  för	  att	  
kunna	  justera	  sin	  egen	  stråkfattning.	  Detsamma	  gäller	  med	  stående	  eller	  sittande	  spel.	  
Resultatet	  visar	  att	  läraren	  som	  har	  sittande	  elever	  anser	  att	  eleverna	  kan	  koncentrera	  
sig	  mer	  på	  spelet	  när	  de	  sitter	  ner	  och	  spelar,	  eftersom	  de	  inte	  behöver	  balansera	  basen	  
då	  den	  är	  lutad	  mot	  dem.	  Läraren	  använder	  dock	  själv	  stående	  spel	  i	  undervisningen,	  
eftersom	  det	  inte	  fanns	  plats	  för	  hen	  att	  sitta	  ner	  i	  rummet.	  Båda	  lärarna	  lär	  ut	  olika	  
grepp	  och	  spelpositioner	  till	  eleverna	  som	  de	  sedan	  själva	  inte	  använder	  sig	  av	  i	  
undervisningen.	  Detta	  tycks	  innebära	  att	  eleverna	  får	  svårt	  att	  imitera	  lärarens	  spel	  då	  
de	  inte	  använder	  samma	  spelställning	  och	  stråkfattning	  som	  lärarna.	  Enligt	  Gipson	  
(2005)	  lär	  sig	  eleverna	  dock	  inte	  bara	  av	  läraren	  utan	  även	  av	  de	  andra	  eleverna	  i	  
gruppen.	  Gipson	  menar	  att	  de	  elever	  i	  hennes	  studie	  som	  fick	  gruppundervisning	  
började	  utvärdera	  både	  sin	  egen,	  men	  även	  andras	  teknik	  på	  ett	  sätt	  som	  de	  inte	  hade	  
gjort	  tidigare.	  I	  min	  studies	  resultat	  framkommer	  det	  att	  eleverna	  vid	  flera	  tillfällen	  tittar	  
och	  imiterar	  varandra	  medan	  de	  spelar.	  Det	  verkar	  som	  om	  de	  vill	  kontrollera	  att	  de	  gör	  
likadant.	  Detta	  kan	  ses	  som	  att	  de	  lär	  av	  varandra.	  

5.2	  Egna	  reflektioner	  	  	  	  
Detta	  arbete	  har	  gett	  mig	  en	  större	  inblick	  i	  hur	  kontrabaspedagoger	  kan	  planera	  och	  
genomföra	  undervisning	  i	  grupp.	  Under	  tidigare	  praktikperioder	  har	  jag	  både	  
observerat	  och	  lett	  gruppundervisning	  på	  kontrabas,	  men	  det	  är	  först	  nu,	  under	  studien,	  
som	  jag	  har	  analyserat	  undervisningen	  mer	  ingående.	  Det	  har	  varit	  lärorikt	  att	  se	  hur	  
lärarna	  arbetar	  och	  hur	  eleverna	  responderar	  på	  deras	  handlingar.	  Eftersom	  det	  inte	  
finns	  så	  mycket	  forskning	  kring	  kontrabasundervisning,	  än	  mindre	  inom	  
gruppundervisning,	  har	  det	  varit	  svårt	  att	  få	  tag	  på	  information	  och	  fakta	  inom	  detta	  
område.	  Den	  information	  jag	  har	  funnit	  behandlar	  gruppundervisning,	  men	  inte	  på	  
kontrabas.	  Jag	  har	  istället	  fått	  titta	  på	  gruppundervisning	  på	  andra	  instrument,	  
framförallt	  piano,	  eftersom	  det	  finns	  mer	  forskning	  runt	  det	  instrumentet.	  Resultatet	  i	  
arbetet	  blev	  därför	  väldigt	  intressant	  eftersom	  jag	  inte	  visste	  vad	  jag	  hade	  att	  vänta.	  
Lärarna	  som	  jag	  har	  observerat	  skiljer	  sig	  från	  varandra	  på	  flera	  sätt	  när	  det	  kommer	  till	  
tekniska	  aspekter	  som	  gäller	  stråkfattning	  och	  spelställning.	  Det	  var	  därför	  intressant	  
att	  observera	  och	  se	  om	  designen	  och	  resurserna	  i	  undervisningen	  skiljde	  sig	  åt	  eller	  om	  
de	  var	  liknande	  hos	  lärarna.	  Studien	  har	  gett	  mig	  mer	  förståelse	  för	  hur	  
kontrabaspedagoger	  kan	  designa	  sin	  undervisning	  och	  ta	  hjälp	  av	  olika	  resurser.	  	  

5.3	  Arbetets	  betydelse	  	  
Jag	  hoppas	  att	  denna	  studie	  kan	  bidra	  till	  kunskap	  om	  vilka	  metoder	  och	  resurser	  
kontrabaspedagoger	  kan	  använda	  sig	  av	  när	  de	  bedriver	  undervisning	  i	  grupp.	  Eftersom	  
det	  inte	  finns	  några	  utarbetade	  metoder	  sedan	  tidigare	  för	  gruppundervisning	  på	  endast	  
kontrabas,	  anser	  jag	  att	  studien	  har	  varit	  betydelsefull.	  Jag	  hoppas	  att	  studien	  kan	  ge	  
inspiration	  och	  idéer	  till	  framförallt	  kontrabaspedagoger,	  men	  även	  till	  andra	  
instrumentalpedagoger	  om	  hur	  undervisning	  i	  grupp	  kan	  se	  ut.	  	  För	  min	  egen	  del	  har	  jag	  
fått	  flera	  tips	  och	  idéer	  om	  hur	  jag	  kan	  gå	  tillväga	  och	  utveckla	  min	  egen	  undervisning.	  	  
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5.4	  Fortsatt	  forskning	  	  
Gruppundervisning	  på	  kontrabas	  är	  ett	  ämne	  som	  det	  inte	  har	  gjorts	  så	  många	  studier	  
om.	  Jag	  anser	  därför	  att	  det	  finns	  gott	  om	  utrymme	  för	  fortsatt	  forskning	  i	  detta	  ämne.	  
Under	  arbetets	  gång	  har	  flera	  andra	  frågeställningar	  kommit	  upp	  som	  vore	  intressanta	  
att	  studera	  vidare:	  
	  
Vad	  anser	  kontrabaspedagoger	  om	  att	  undervisa	  i	  grupp,	  är	  det	  en	  bra	  
undervisningsform?	  I	  vilken	  omfattning	  använder	  sig	  kontrabaspedagoger	  av	  
gruppundervisning?	  Vad	  anser	  kontrabaselever	  om	  gruppundervisning?	  	  
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