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I föreliggande studie presenteras vad instrumentallärare på folkhögskolor anser vara viktigt att 
arbeta med i sin undervisning med tanke på elevers kommande antagningsprov till musikhög-
skolor. För att belysa studiens forskningsområde läggs tidigare forskning fram samt annan 
relevant litteratur kring sociala och musikaliska aspekter på folkhögskolan och i instrumental-
undervisning. Även antagningskraven för musikhögskolan inom jazzgenren presenteras. Stu-
diens övergripande perspektiv är pragmatismen och dess metodologiska utgångspunkt är kva-
litativ. En kvalitativ intervju har gjorts med fyra respondenter bestående av olika instrumen-
tallärare inom jazzgenren på folkhögskolan. Resultatet visar instrumentallärares bild av indi-
vidualisering som ett centralt verktyg i deras undervisning samt deras olika syn på aspekter 
som påverkar elevers utveckling, exempelvis övning, motivation och socialt samspel. Re-
spondenterna lyfter även andra relevanta kunskaper och förmågor inför sökningen till musik-
högskolan, vilka i korthet är samspel, improvisation och andra musikaliska faktorer. Studien 
visar att individualiseringsaspekten är en styrka på folkhögskolan. Övning, målsättning och 
motivation visar sig höra samman med elevers utveckling och läraren kan inta olika roller för 
att bidra till sina elevers motivation. Det sociala samspelet i folkhögskolans miljö verkar 
också vara en påverkande faktor. Avslutningsvis diskuteras bland annat musikhögskolornas 
sökningsinformation på hemsidorna samt huruvida folkhögskollärarnas val av undervisnings-
innehåll är relaterat till lärarens egen musikaliska utbildning.  
 
 
Nyckelord: folkhögskola, instrumentalundervisning, intervjuer, musikaliskt lärande, pedago-
gik, pragmatiskt perspektiv. 
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Abstract		
 
Course Title:  Thesis 2 – Music Education  
Course Code:  MUAL15 
Credits:  Advanced level, 15 credits 
Semester and year:  Spring term 2017 
 
 
This study is about what instrumental teachers on folk high schools consider to be important 
aspects in their lessons in order to prepare their students for the admission tests on music col-
leges. In order to elaborate on the subject and aims of this study, background information 
such as relevant literature and a discussion of the social and musical aspects of studying in 
folk high schools and instrumental music education, is presented. A summary of the entry 
requirements for swedish music colleges specialising in jazz is also included. The study takes 
a pragmatic scientific approach and is qualitative in its methodology. As such, qualitative 
interviews were done with four music teachers at a folk high school specialising in jazz. The 
results of the research show that the teachers use individualisation as a central tool in their 
music lessons and that their different approaches have a significant impact on the students´ 
development in terms of practice, motivation, and social relations. The teachers go so far as to 
include interplay, improvisation and other musical factors in their lessons. The study shows 
that individualisation is a strength of the folk high school system. Musical exercises, aimed at 
setting goals and increasing motivation have an important impact on students musical devel-
opment. In addition, music teachers take on various different roles to contribute to their stu-
dents development. The social interplay in the environment of the folk high school is another 
factor that seems to contribute positively to students’ development. This study concludes with 
a discussion of the information needed to apply to music colleges and how the choice of con-
tent of different teachers at the folk high school is related to their own musical education. 
 
Keywords: education, folk high school, instrumental, interview, musical teaching, pedagogy, 
pragmatic perspective. 
 
  



 4 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

FÖRORD .................................................................................................................................. 6	
1 INLEDNING ......................................................................................................................... 7	

1.1 INLEDANDE TEXT .............................................................................................................. 7	
1.2 PROBLEMOMRÅDE ............................................................................................................. 7	
1.3 ARBETETS DISPOSITION ..................................................................................................... 8	

2 BAKGRUND ......................................................................................................................... 9	
2.1 FORSKNINGSFÄLTET .......................................................................................................... 9	

2.1.1 Folkhögskolans olika funktioner och betydelse ........................................................ 9	
2.1.2 Instrumentalundervisningsfaktorer inför antagningsprovet ................................... 10	
2.1.3 Antagningsproven för musikhögskolorna i Sverige inom Jazz ............................... 12	

2.2 PROBLEMFORMULERING, SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR ............................................. 15	
3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ............................................................................ 17	

3.1 KONSTRUKTIONISM, REALISM OCH INTERPRETATIVISM .................................................. 17	
3.2 ETT PRAGMATISKT PERSPEKTIV ...................................................................................... 17	

3.2.1 Pragmatismens ursprung och bakgrund ................................................................. 17	
3.2.2 Pragmatismens fyra grundpelare ........................................................................... 18	
3.2.3 Handling och kunskap ............................................................................................. 19	
3.2.4 Teori och praktik ..................................................................................................... 19	
3.2.5 Kunskapsobjekt som verktyg för handlingar ........................................................... 20	
3.2.6 Intersubjektivitet ..................................................................................................... 21	

4 METOD ............................................................................................................................... 22	
4.1 KVALITATIV FORSKNING ................................................................................................. 22	
4.2 DESIGN AV STUDIEN ........................................................................................................ 23	

4.2.1 Urval av respondenter ............................................................................................ 23	
4.2.2 Datainsamling ......................................................................................................... 24	
4.2.3 Bearbetning och analys ........................................................................................... 24	
4.2.4 Etiska överväganden ............................................................................................... 25	
4.2.5 Giltighet och tillförlitlighet ..................................................................................... 26	

5 RESULTAT ......................................................................................................................... 27	
5.1 INDIVIDUALISERING ........................................................................................................ 27	

5.1.1 Upplägg utifrån eleven ........................................................................................... 27	
5.1.2 Individen i centrum ................................................................................................. 28	
5.1.3 Undervisning baserat på förkunskaper ................................................................... 29	

5.2 ELEVENS UTVECKLING SOM MÅL .................................................................................... 30	
5.2.1 Övning ..................................................................................................................... 30	
5.2.2 Motivation och målsättning .................................................................................... 31	
5.2.3 Kommunikation och socialt samspel ....................................................................... 32	

5.3 LÄRARNAS SYNSÄTT PÅ VAD SOM ÄR VIKTIGT ATT ARBETA MED INFÖR SÖKNINGEN ...... 33	
5.3.1 Samspel, kommunikation och lyhördhet ................................................................. 34	
5.3.2 Improvisation .......................................................................................................... 35	
5.3.3 Uppträdande, beteende, musikteori och avistaläsning ........................................... 36	

5.4 SAMMANFATTNING ......................................................................................................... 37	
6 DISKUSSION ...................................................................................................................... 39	

6.1 RESULTATDISKUSSION .................................................................................................... 39	
6.1.1 Individualisering av undervisningen ....................................................................... 39	
6.1.2 Övning som verktyg ................................................................................................. 39	



 5 

6.1.3 Motivation ............................................................................................................... 40	
6.1.4 Den sociala miljön .................................................................................................. 41	
6.1.5 Aspekter kring samspel ........................................................................................... 42	
6.1.6 Improvisationens betydelse ..................................................................................... 42	

6.2 METODDISKUSSION ......................................................................................................... 44	
6.3 ARBETETS BETYDELSE .................................................................................................... 44	
6.4 FORTSATT FORSKNING .................................................................................................... 45	

REFERENSER ....................................................................................................................... 46	
BILAGOR ............................................................................................................................... 49	

BILAGA 1 INFORMATION OM SAMTYCKE ............................................................................... 49	
BILAGA 2 INTERVJUFRÅGOR INSTRUMENTALLÄRARE INOM JAZZ .......................................... 50	

 
  



 6 

Förord  
Tusen tack framförallt till min handledare, Lia Lonnert, som har hjälpt mig att genomföra 
denna studie. Dessutom vill jag tacka bibliotekets personal som har hjälpt mig att beställa 
böcker och att hitta information som är relevant för det belysta ämnesområdet. Tack även till 
mina klasskamrater som har lidit med mig under de tio veckor vi haft på oss för att genomföra 
denna studie och som har varit del av mitt liv i fem år på Ingesund. Till sist, vill jag tacka min 
flickvän, Tove Lindborg, som alltid har hjälpt mig och ventilerat ämnet när jag behövt hjälp 
eller kört fast.  
 
  



 7 

1 Inledning  
I inledningen presenteras det intresseområde studien är ämnad att belysa. Därefter presenteras 
studiens problemområde samt disposition i arbetet. 
 

1.1 Inledande text 
Folkhögskolan är i skandinaviska länder en absolut unik institution i jämförelse med andra 
länder i Europa och i hela världen. Folkbildning är en faktor som påverkar skandinaviska 
samhällen och innebär en sällsynt potentiell utvecklingsfaktor för varje individ. Det är därför 
intressant att belysa detta ämnesområde mer ingående, dels på grund av min egna musikaliska 
utveckling som är påverkad av folkhögskolan, dels ur ett större perspektiv.  
 
Jag, med mina tyska rötter, ägnade mitt liv i större utsträckning åt fenomenet musik och mu-
sicerande på fiol. De samhälleliga strukturerna i Tyskland har dock inget stöd för musikut-
bildning på en semiakademisk nivå med syfte att bli antagen på musikhögskolan. Däremot 
kan varje individ köpa tjänster i form av privat instrumentalundervisning, vilket medför en 
ekonomisk och klassrelaterad faktor när det gäller möjlighet inom instrumentalstudier på en 
högre akademisk nivå. Är du alltså född i arbetarklass och inte har finansiell potential för att 
kunna utveckla ditt intresse, blir ditt liv styrt av de ekonomiska faktorerna och de yrkesval 
dina föräldrar har råd med. De sociala strukturerna i Tyskland påverkar därmed individens 
möjlighet att utvecklas, till skillnad från de skandinaviska länderna, vilket motiverar varför 
jag har valt just detta område.  
 
Eftersom folkhögskolan inte är centralstyrd och mestadels inte har styrdokument som påver-
kar innehållet eller prestationskraven, har instrumentalläraren stor frihet att utforma sin 
undervisning. Ett vedertaget övergripande syfte är dock att förbereda eleverna inför musik-
högskolestudier och antagningsprov till musikhögskola, samtidigt som folkbildning i konst-
närliga ämnen står i fokus, med tanke på att främja samhällets kulturella och historiska tradit-
ioner. Den stora friheten som instrumentalläraren får kan vara problematisk, men kan också 
tillföra positiva aspekter till ämnet eftersom det kräver en kompetens hos läraren att kunna 
utveckla övergripande strukturer och långsiktiga innehållsplaneringar. Detta medför att in-
strumentallärarens frihet och autonomi kan leda till mer motiverade ämnesdidaktiska och pe-
dagogiska val, såsom hur, vad och varför läraren använder sig av sitt ämnesinnehåll.  
 

1.2 Problemområde  
Mitt problemområde begränsar sig till instrumentallärares tillvägagångssätt för att förbereda 
sina elever inom jazzgenren inför antagnings- eller spelprovet till musikhögskolan, det vill 
säga till konstnärliga kandidatprogram och musiklärarprogram. Problemområdet omfattar 
också de verktyg läraren använder sig av samt vilka tyngdpunkter den instrumentala under-
visningen har. Problemområdet belyser därmed olika perspektiv på lärande, utveckling och 
vad instrumentalläraren anser vara viktiga beståndsdelar i sin undervisning. Detta kan möj-
ligtvis synliggöra hur likvärdigheten vid antagningsproven till musikhögskola eller inom olika 
instrumentgrupper på folkhögskolan ser ut. 
 
En av mina visioner är att få arbeta som instrumentallärare på folkhögskolan. Därför har jag 
ett stort intresse av att få syn på hur lärare arbetar med sina elever. 
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1.3 Arbetets disposition 
I inledningskapitlet presenteras studiens intresse- och problemområde samt studiens disposit-
ion. Därefter följer ett kapitel som innehåller tidigare forskning inom det valda ämnesområ-
det, annan för området relevant litteratur samt studiens problemformulering, syfte och forsk-
ningsfrågor. I kapitel tre läggs studiens teoretiska perspektiv fram samt dess vetenskaps- och 
kunskapsteoretiska perspektiv. Kapitel fyra omfattar studiens metod som behandlar metodo-
logiska utgångspunkter, val av metod, urval av informanter, studiens genomförande samt dess 
trovärdighet och giltighet. Resultatkapitlet är indelat i tre rubriker som lyfter fram individuali-
sering ur ett nyttoperspektiv, elevens utveckling och slutligen relevanta kunskaper och för-
mågor, vilka bygger på respondenternas intervjuer. Avslutningsvis följer diskussionen i kapi-
tel sex, som presenterar resultatet i relation till litteratur i bakgrundsdelen och det teoretiska 
perspektivet. Detta kapitel innehåller rubrikerna: Att få vara med i processen, Övning som 
verktyg, Den sociala miljön, Aspekter kring samspel, Improvisationens betydelse samt Övriga 
reflektioner. Studien avslutar med arbetets betydelse och fortsatta forskningsområden.  
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2 Bakgrund 	
I detta kapitel presenteras relevant, tidigare forskning inom det valda ämnesområdet, annan 
för området relevant litteratur samt i slutet studiens problemformulering, syfte och forsknings-
frågor. Första rubriken behandlar folkhögskolans olika funktioner och dess betydelse som 
skolform i Sverige, varpå rubrik två handlar om instrumentalundervisningsfaktorer inför an-
tagningsprovet, det vill säga viktiga och relevanta faktorer som påverkar instrumentalunder-
visningen inom jazzgenren. Till sist redogörs för antagningskraven till musikhögskolan, både 
för musiklärarprogrammet och för konstnärlig kandidat inom jazzgenren.  
 

2.1 Forskningsfältet 
Detta avsnitt tar upp aspekter kring generell instrumentalundervisning samt gymnasieskolans 
musikestetiska program, eftersom dessa instanser likt folkhögskolan fungerar som intermediär 
institution inför högskolan. Många grundläggande aspekter inom folkhögskolan, som till ex-
empel ämnesinnehåll, är jämförbara med gymnasiets musikestetiska program, eftersom gym-
nasieskolans uppdrag har samma syfte som folkhögskolan. I läroplanen för gymnasieskolan 
(Skolverket, 2011a) skrivs att alla som tar examen från ett högskoleförberedande program får 
grundläggande behörighet till att studera på högskola. Därmed har folkhögskolan och gymna-
sieskolan samma utgångspunkter eftersom båda skolformerna är högskoleförberedande. 
Aspekter inom generell instrumentalundervisning har också relevans i musikstuderandes mu-
sikaliska utveckling och tas därför också upp i detta kapitel. Även antagningskraven till mu-
sikhögskolan är betydelsefulla, eftersom de till viss del styr innehållet i instrumentalundervis-
ningen på folkhögskolan.  
 

2.1.1 Folkhögskolans olika funktioner och betydelse 
Folkhögskolestudier har enligt Nylander och Dalberg (2015) en förmedlande funktion i Sveri-
ges musikutbildningar – från det estetiska programmet på gymnasiet och kulturskolor till 
högre utbildningar. Enligt dem fyller folkhögskolan alltså viktiga luckor i det svenska utbild-
ningslandskapet kring ämnet musik och den är betydelsefull för att söka vidare till musikhög-
skolan. Detta lyfter de fram i en empirisk studie om elever som söker vidare med inriktning 
jazz från Skurups folkhögskola. Studien visar att folkhögskolan som institution i detta fall är 
en framgångsfaktor i högskoleförberedning, inte minst i musiklärarprogrammet, även om 
många av eleverna söker vidare till konstnärliga kandidatutbildningar i musik. Detta betyder 
alltså att de flesta elever som går på folkhögskolan inom musik och vill söka vidare till en 
högre utbildning blir tillräckligt förberedda inför sina antagningsprov på musikhögskolan. 
Nylander (2014) skriver liknande i en tidigare studie där han betonar vikten av svenska folk-
högskoleutbildningar i musik, eftersom de ofta leder vidare till högskoleutbildningar som mu-
siker eller musiklärare. Ett betydligt antal elever inriktar sig dock mot andra områden än mu-
sik efter sin musikutbildning på folkhögskolan.  
 
Demokrati är en viktig del i Sveriges samhällsuppfostran och även en del av folkhögskolans 
verksamhet. Utformningen och upplägget av folkhögskolan som institution påverkar förut-
sättningar för elevens lärande och elevernas lärandemiljö. Därför tas även demokrati upp som 
en tänkbar faktor som influerar elevernas förberedelse inför musikhögskolestudier. Lindgren 
(1996) beskriver i sin avhandling om hur en filthatt kan stärka demokratin att demokrati är en 
fundamental princip inom folkhögskoleverksamheten. Detta kopplar hon bland annat till per-
sonlig utveckling, folkrörelsers betydelse för samhället samt demokratisk skolning, vilket le-
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der till ett större politiskt engagemang och deltagande. Hon lyfter dock frågan om det verklig-
en finns ett entydigt positivt samband mellan folkrörelser och demokrati, eftersom det inte är 
säkert att den demokratiska skolningen på till exempel folkhögskolan har betydelse för demo-
kratisk utveckling på en samhällelig nivå. Även Lgr11 (Skolverket, 2011b) betonar vikten av 
demokrati i skolans värdegrund. Där beskrivs demokrati som ett förhållningssätt som ska ge-
nomsyra hela skolverksamheten i processer som till exempel arbetssätt, kompetens, förmågor 
och rättigheter. Lektioner på folkhögskolan har alltså, likt resten av skolsystemet, en grund-
läggande demokratisk funktion med syfte att bilda folket.  
 
En liknande faktor som relaterar till demokrati är elevinflytande. I Christensens (2002) enkät-
undersökning blev elever frågade om de upplever att de har inflytande över sin utbildning på 
folkhögskolan, och 67 av 73 personer svarade ja. Att ha inflytande över sin utbildning kan 
anses vara en aspekt som bidrar till elevers möjlighet att utvecklas på folkhögskolan. Dessu-
tom är det också en typisk del av ett demokratiskt system, där alla röster ska bli hörda och 
individens utveckling står i centrum.  
 
I resultatet av sin forskning presenterar Lindgren (1996) bland annat de undersökta folkhög-
skolornas pedagogiska mål och de ideal som leder till deltagarstyrning och återigen demokra-
tiska arbetsformer. Dessutom lyfter hon aspekter som kommunikation, positivt och öppet ar-
betsklimat, dialog, uppmuntran och situationsanpassning som pedagogiska medel, vilka hon 
definierar som processmål inom folkhögskolan. De nämnda pedagogiska medlen bidrar också 
till en god arbetsmiljö med bra förutsättningar för att lära sig och koncentrera sig på sina stu-
dier inför högskolan.  
 
I en intervjustudie om elevens motivation och intresse i folkhögskolor, lyfter Axelsson och 
Rannestam (2003) att gemenskap samt atmosfär och miljö är relevanta aspekter för eleverna 
och anledningar till att de har sökt sig till just folkhögskolan. Dessutom beskriver de att ett 
lugnt arbetstempo och en personlig atmosfär är positiva aspekter som folkhögskoleelever 
framhäver. De beskriver vidare att studien visar ett nära samband mellan motivation och om 
eleverna vill söka till vidare studier eller inte. En tydlig personlig målsättning medför därmed, 
enligt dem, en höjd motivation hos eleven. Nylander (2014) lyfter även han fram folkhögsko-
lans miljö, och då särskilt den intensiva skolning som uppstår i samband med internatlivet, 
som en faktor som möjliggör för eleverna att skapa kontakter och etablera sig som musiker. 
Dessutom skriver han i sin avhandling att jazzgenren överlag är mer populär än andra genrer 
på folkhögskolor. Detta förklaras med att ungdomar inom eftergymnasiala musikstudier ser 
ett särskilt värde i denna genre, vilket också betyder att söktrycket till jazzlinjerna överlag är 
högre än till andra genrer.  
 
I detta avsnitt lyftes alltså folkhögskolans funktion som en förmedlande institution, dess bety-
delse för demokrati och demokratiska aspekter som exempelvis deltagarstyrning och elevin-
flytande samt den sociala miljöns betydelse. Den sociala miljön verkar bland annat vara präg-
lad av ett lugnt arbetstempo, en personlig atmosfär, kommunikation och dialog, gemenskap, 
uppmuntran, personlig utveckling, motivation och situationsanpassning. Till sist beskrevs hur 
jazzgenren är en av de populäraste musiklinjerna på folkhögskolorna och hur den intensiva 
internatmiljön kan bidra till musikelevers utveckling. 
 

2.1.2 Instrumentalundervisningsfaktorer inför antagningsprovet 
Schenck (2000) skriver att instrumentalundervisning innehåller tre olika roller för personen 
som lär ut: instrumentalläraren, musikläraren och pedagogen. Enligt honom är instrumentallä-
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rarens uppgift att till exempel lära ut instrumenttekniska aspekter, medan musikläraren befat-
tar sig med notläsning eller frasering och pedagogen tar hänsyn till, samarbetar och uppmunt-
rar eleven.  
 
Backman Bister (2014) tar upp att musicerande med ensemble under musiklektioner på gym-
nasiet måste prioriteras, eftersom eleverna behöver lära sig hantverket musik. Sociala aktivite-
ter och andra kvaliteter är viktiga men kommer enligt henne i andra hand och borde vara del 
av ämnen som har mer timresurser i gymnasiet som till exempel svenska. Det huvudsakliga 
lärandemålet och innehållet i Backman Bisters utläggning är alltså att gemensamt musice-
rande bör utnyttjas bättre. På liknande sätt resonerar även Schenck (2000) som poängterar att 
instrumentallektionerna bör gå ut på att spela och sjunga och att varje ord eller instruktion ska 
formuleras med omsorg. Överförs dessa faktorer till instrumentallektioner på folkhögskolan 
kan det tyda på att samma fokus även bör finnas där. 
 
Backman Bister (2014) påpekar också att kamratlärande på gymnasiets musikestetlinje är en 
viktig faktor, då elever lär sig strategier för att lära av varandra. Om vi överför denna aspekt 
till folkhögskolan är det troligt att eleverna där likaså kan bli resurser för varandra. Backman 
Bister påpekar dessutom att den obligatoriska närvaron i grundskolan ofta medför att vissa 
elever är mindre motiverade att delta i musicerandet eller lära sig om ämnet. I de högre års-
kurserna, såsom gymnasiet, är musik ett valbart ämne sedan 2011, vilket medför att de flesta 
elever som väljer detta, är engagerade och motiverade. 
 
Övning är enligt Schenck (2000) en av de viktigaste faktorerna för instrumentalspel eller sång, 
vilket även Hallam (1998) och Mills (2007) påpekar. Övningskvalitet och självmotivation står 
således i centrum för elevers och även lärarens utveckling, menar Schenck (2000) och Fostås 
(2002). Övning beskriver Fostås (2002) som ”en bevisst innsats för å nå ett närmare angitt 
mål” (s. 195). Mills (2007) beskriver att det finns många olika sätt att öva på men att fel öv-
ning är bortkastad tid. På liknande sätt relaterar Schenck (2000) till detta och refererar till en 
modell som kallas för ”stigen i snön” (s. 170). Denna modell visar att varje övning som utförs 
på ett felaktigt sätt lämnar sina spår och gör det svårare att hamna på rätt väg igen. Övning, 
motivation och att utföra övning på rätt sätt verkar alltså vara relevanta faktorer inom instru-
mentalundervisning. Mills (2007) påpekar också att repertoar är en viktig parameter i en in-
strumental utbildning. Repertoaren, ger enligt henne, möjlighet att lära sig nya tekniker och 
ny musik genom att lyssna och härma läraren.  
 
Improvisation är ett genreobundet verktyg som möjliggör spontant skapande och personlig 
interpretation. Den kan vara helt fri, bunden till en ackordföljd eller bunden till noter 
(Schenck, 2000). Fostås (2002) föreslår även att improvisation kan vara en överordnad idé 
som till exempel en skiss med olika former med en bestämd eller obestämd tonart. Ett annat 
tillvägagångssätt han förespråkar är att öva separata delar som består av rytmiska och tonala 
mönster, vilka senare sammanfogas till en helhet.  
 
Hallam (1998) definierar improvisation som en process som relaterar till långtidsminnet och 
den simultana förmågan att kombinera medvetna automatiska rörelser med en medveten kog-
nitiv process. Hon påpekar vidare att erfarna improvisatörer kan höra musikaliska mönster 
inom sig innan de spelas, har kunskap om relevanta musikaliska strukturer, har förmågan att 
utnyttja instrumentets resurser och kunskap om strategier för att strukturera en improvisation 
samt vetskap om stilistiska genrespecifika egenskaper.  En analytisk gehörsträning, detaljerad 
analys av melodins skala, ackordprogressioner och rytmer är andra faktorer som Fostås 
(2002) beskriver som väsentliga delar i improvisation. Enligt honom ska den kännas i kroppen 
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och sedan överföras på instrumentet. För att introducera improvisation rekommenderar 
Schenck (2000) härmningsövningar som övergår till musikaliska fraser och som så små-
ningom leder till att eleven skapar själv.  
 
Nylander (2014) beskriver vilka kriterier jurymedlemmar av Sveriges ledande musiklinjer på 
folkhögskolan inom jazz har. Dessa visar på en värderingspraktik, det vill säga vad lärare vid 
en skola anser vara viktiga parametrar inom jazzgenren. Förhållningssätt, melodiskt, rytmiskt 
och harmoniskt regelföljande samt personlighet och originalitet i det musikaliska uttrycket är 
enligt honom faktorer som påverkar intagningsproven. Dessutom ingår att kunna spela tradit-
ionellt och nyskapande, med en personlig tolkning, virtuost samt utföra speltekniska element 
på sitt instrument.  
 
I texten ovan presenterades alltså en rad faktorer som påverkar den generella instrumentalun-
dervisningen då antagningsprovet till musikhögskolan är målet. Musiklärarens olika roller, 
ensemblemusicerandet, den icke-obligatoriska närvaron, kamratlärandet, aspekter kring öv-
ning och improvisation samt en värderingspraktik, var några faktorer som togs upp.  
 

2.1.3 Antagningsproven för musikhögskolorna i Sverige inom Jazz 
I detta avsnitt presenteras strukturen för antagningsproven till musiklärarprogrammet och 
kandidatprogrammet inom jazzgenren. Avsnittet inkluderar även vilka förväntningar musik-
högskolor har och viktiga faktorer i framförandet som bedöms av juryn. 
 
Musiklärarprogrammet i jazz 
I detta avsnitt beskrivs de antagningskrav och delmoment, hämtade från respektive svensk 
musikhögskolas webbsida, som används i samband med ansökningar till musiklärarpro-
grammet inom jazzgenren. De sex befintliga musikhögskolorna kan hittas i Malmö (MHM), 
Piteå (LTU), Stockholm (KMH), Göteborg (HSM), Ingesund (MHI) och Örebro (ORU).  
 
KMH, ORU och LTU vill att sökande ska förbereda tre valfria låtar som visar genrebredd och 
dessa framförs med kompgrupp (Kungliga Musikhögskolan, 2017; Örebro Universitet, 2017; 
Luleå Tekniska Universitet, 2017). Utformningen av själva framförandet skiljer sig dock be-
roende på högskola. KMH (Kungliga Musikhögskolan 2017) kommer överens med sökanden 
om vilka låtar som ska framföras medan ORU (Örebro Universitet, 2017) bara kräver en 
framförd låt och vid behov, flera. Piteå (Luleå Tekniska Universitet, 2017) uttalar sig inte om 
antalet låtar som juryn slutligen vill höra. KMH (Kungliga Musikhögskolan, 2017) vill se den 
sökandes förmåga inom teknisk kompetens och konstnärlig gestaltning. Båda dessa faktorer är 
avgörande för om provet blir godkänd. ORU (Örebro Universitet, 2017) uttrycker sig om att 
provet mäter egenskaper som instrumental/sångmässiga färdigheter utifrån teknik och konst-
närlighet samt förmåga att improvisera. Deras bedömningskriterier sker utifrån stilkänsla, 
frasering och artikulation i improvisationen, melodipresentation och genrebredd samt kom-
munikationsfärdighet i samspelsförmågan. Antagningskravet LTU (Luleå Tekniska Universi-
tet, 2017) ställer på sökande handlar endast om att visa upp kunskaper i ackompanjemang, 
melodispel/sång och improvisation. 
 
MHI (Musikhögskolan Ingesund, 2017) och MHM (Musikhögskolan i Malmö, 2017) kräver 
två valfria låtar som framförs med kompgrupp. Av alla sex skolor uttalar sig bara MHI om att 
låtarna ska vara av olika karaktär. Låtarna på MHI ska innehålla ett improviserat solo medan 
MHM skriver att det ska improviseras över båda framförda stycken. För antagningen vid 
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HSM (Högskolan för Scen och Musik, 2017) ska endast ett valfritt stycke inklusive improvi-
sation framföras vid provet.  
 
Alla sex högskolor har dessutom utformat ett ”prima avista-prov” där den sökande ska 
spela/sjunga/ackompanjera ett okänt stycke samt improvisera över detta.  ORU (Örebro Uni-
versitet, 2017) nämner att avista-provet bedöms utifrån en progressiv svårighetsgrad. 
 
HSM, ÖRU och LTU (Högskola för Scen och Musik, 2017; Örebro Universitet, 2017; Luleå 
Tekniska Universitet, 2017) har alla ett improvisationsmoment på en given ackordföljd i pro-
vets utformning. MHI (Musikhögskolan Ingesund, 2017) har en liknande uppgift, nämligen 
improvisation över en blues i en vanlig tonart. De resterande två högskolorna har inte något 
liknande provmoment i sin beskrivning.  
 
KMH, MHI och MHM (Kungliga Musikhögskolan, 2017; Musikhögskolan Ingesund, 2017; 
Musikhögskolan i Malmö, 2017) hänvisar till en lista med bedömningskriterier för juryn. Lis-
tan ser ut som följer (se figur 1): 
 
 
Bedömning  Teknisk kompetens  Konstnärlig gestaltning  

3 poäng  

Uppvisar en medveten, flexibel och 
musikaliskt anpassad teknik med tek-
nisk marginal till en nivå som musi-
ken kräver.  

Ger en stabil och konsekvent genomförd 
gestaltning som kommunicerar musiken 
på ett konstnärligt och samtidigt person-
ligt satt.  

2 poäng  
Uppvisar en flexibel och musikaliskt 
anpassad teknik på en nivå som musi-
ken kräver.  

Uppvisar en flexibel och personlig ge-
staltning på en nivå som musiken krä-
ver.  

1 poäng 
(Godkänd)  

Uppvisar teknisk kompetens som 
möjliggör ett stabilt och generellt 
genomförande på en nivå som musi-
ken kräver.  

Uppvisar en konstnärlig gestaltning som 
delvis motsvarar musikens krav.  

0 poäng (Un-
derkänd)  

Uppvisar genomgående inte teknisk 
kompetens på en nivå som musiken 
kräver.  

Kan inte gestalta musiken konstnärligt.  

Figur 1. Kriterier för bedömning av Juryn (Musikhögskolan i Malmö, 2017; Kungliga Musikhögskolan, 2017; 
Musikhögskolan Ingesund 2017) 
 
Listan visar ett poängsystem från noll till tre poäng. Noll Poäng är underkänt vilket betyder att 
den sökande uppvisar genomgående svag teknisk kompetens, under den nivå som musiken 
kräver och att hen inte kan gestalta musiken konstnärligt. Ett poäng är godkändnivå och mot-
svarar att den sökande uppvisar teknisk kompetens som möjliggör ett stabilt och generellt 
genomförande på en nivå som musiken kräver samt uppvisar en konstnärlig gestaltning som 
delvis motsvarar musikens krav. För att få två poäng ställs det krav på att uppvisa en flexibel 
och musikaliskt anpassad teknik samt en flexibel och personlig gestaltning på en nivå som 
musiken kräver. För det maximala poängantalet krävs det att den sökande uppvisar en med-
veten, flexibel och musikaliskt anpassad teknik med teknisk marginal till en nivå som musi-
ken kräver samt ger en stabil och konsekvent genomförd gestaltning som kommunicerar mu-
siken på ett konstnärligt och samtidigt personligt satt. 
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Konstnärlig kandidatexamen i jazz 
I detta avsnitt beskrivs de antagningskrav som de ovan nämnda skolorna använder sig av i 
samband med ansökningar till utbildningen konstnärlig kandidatexamen. Ingesunds musik-
högskola omnämns inte då de inte har har denna utbildning.  
 
Antagningsprovet till kandidatexamen är utformad på liknande sätt som för musiklärarpro-
grammet, det vill säga att det delvis innehåller samma delmoment som till exempel låtframfö-
rande med improvisation, gehörsimprovisation utan förberedelse och ett prima avista-prov. En 
skillnad är dock att alla prov avslutas med en kort intervju, vilket inte är fallet alla gånger vid 
sökning till musiklärarprogrammet. Ytterligare en skillnad är att provet indelas i 1-3 om-
gångar.  
 
I delprov 1 ska den sökande på MHM, HSM ORU (Musikhögskolan i Malmö 2017; Högsko-
lan för Scen och Musik, 2017; Örebro Universitet, 2017) framföra en låt tillsammans med 
kompgrupp inklusive improvisation av de tre låtar som ska vara förberedda. På KMH (Kung-
liga Musikhögskolan, 2017) förbereder den sökande också tre låtar men kommer överens med 
juryn om vilka som framförs. LTU (Luleå Tekniska Universitet, 2017) har bara en omgång, 
en låtlista och förväntar sig att den sökande väljer ut två låtar som sedan framförs med impro-
visation. Låtlistan innehåller ett flertal jazzstandards och ser ut som följer: Autumn Leaves, All 
the things you are, Blue Bossa, Billies Bounce, Darn that dream, Footprints, Impressions, Mr. 
PC, My Romance och Peace. 
 
MHM (Musikhögskolan i Malmö, 2017) inkluderar i första omgången ytterligare en valfri låt 
som är en enkel originalkomposition eller en personlig bearbetning/tolkning av en låt skriven 
av någon annan. På HSM (Högskolan för Scen och Musik, 2017) ska den sökande under det 
första delprovet även utifrån gehöret improvisera över en på förhand icke given ackordföljd, 
spela/sjunga ett noterat stycke prima avista och under provet instruera kompgruppen utifrån 
en egen idé. Även på ORU (Örebro Universitet, 2017) ska den sökande improvisera över en 
given ackordföljd i första delmoment. KMH (Kungliga Musikhögskolan 2017) har ett extra 
moment för trombon och trumpet som testar omfång samt kompletterande material för trum-
mor i form av spelanvisningar under första varvet. Sökande för trummor på ORU (Örebro 
Universitet, 2017) får också en okänd låt vid provtillfället.  
 
Andra omgången på MHM (Musikhögskolan i Malmö, 2017) innefattar en tolkningsuppgift, 
det vill säga arbetsmaterial till en uppgift som delas ut under första provdagen. Den sökande 
ska välja ut och bearbeta ett av exemplen i materialet till en komplett komposition. Sedan ska 
kompgruppen instrueras efter den sökandes egen idé och version av låten. Efteråt spelas prima 
avista prov som innehåller notförståelse, formförståelse samt improvisation över en anvisad 
form. På HSM (Högskolan för Scen och Musik, 2017) ska den sökande i andra omgången 
ytterligare spela/sjunga två valfria stycken av olika karaktär tillsammans med kompgrupp 
samt improvisera fritt tillsammans med någon i kompgruppen utifrån en given text eller bild. 
Andra delprovet på KMH (Kungliga Musikhögskolan, 2017) innehåller ett prima avista-prov 
där sökanden ska spela/sjunga ett musikstycke direkt från bladet med cirka en minuts förbere-
delse. Detta kan innehålla såväl noter som ackordanalys. Två ytterligare låtar, prima avis-
taläsning samt en härmningsuppgift lägger grunden för det andra delmomentet på ORU (Öre-
bro Universitet, 2017). Deras prov bedöms i helhet utifrån instrumental/sångmässig färdig-
het/förmåga, utifrån tekniska och konstnärliga aspekter, förmåga att improvisera och spela på 
gehör samt notläsningsförmåga. Juryns bedömningskriterier är stilkänsla, frasering och artiku-
lation i improvisation, melodipresentation, genrebredd, melodisk eller rytmisk härmning på 
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musikinstrument samt en progressiv svårighetsgrad i prima avistaläsning där den sökande 
skall spela upp notbilden efter bästa förmåga. 
 
KMH (Kungliga Musikhögskolan, 2017) är den enda skola som har en tredje omgång, vilken 
endast innehåller improvisation. Det vill säga, sökanden ska spela/sjunga utan förberedelse 
och på gehör tillsammans med någon eller några ur kompgruppen. Juryn bestämmer uppgiften 
själv i detta moment.  
 
Jämfört med musiklärarprogrammets prov innehåller alltså spelproven till kandidatprogram-
men minst två delmoment. Detta förmodligen för att högskolan snabbt ska kunna göra ett 
första urval. Dessutom följer en kort intervju som ger inblick i den sökandes musikaliska och 
framtida mål, vilka ju för en musiklärare redan är förbestämda.  
 
Under dessa två underrubriker har alltså olika provmoment från respektive musikhögskola 
presenterats, samt aspekter som rör bedömningen. Som helhet skiljer sig provmomenten på de 
olika musikhögskolorna delvis åt även inom samma sökningsområde, så som musiklärarpro-
grammet och konstnärliga kandidatprogrammen inom jazz. Vissa provmoment är dock krav 
vid alla musikhögskolor, som till exempel prima avista-läsning, framförande av en låt och 
improvisation.  
 

2.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor  
I föregående avsnitt tas folkhögskolan som förmedlande institution enligt Nylander och Dal-
berg (2015) samt vikten av folkhögskolan som Nylander (2014) beskriver upp. Frågan är om 
föreliggande studie kan få syn på liknande tendenser i respondenternas resonemang. Demo-
kratiaspekten som Skolverket (2011b) och Lindgren (1996) skriver om samt elevinflytande 
som Christensen (2002) nämner tycks mena för folkhögskolan vara relevanta aspekter men är 
detta även aspekter som influerar musikutbildningen på folkhögskolan? Axelsson och Ran-
nestam (2003) tar upp gemenskap, atmosfär och miljö som viktiga faktorer inom folkhögsko-
lan samt olika pedagogiska medel som Lindgren (1996) lyfter fram. Detta väcker frågan om 
betydelsen för de yttre faktorerna i folkhögskolan för att lära ut instrumentalspel som musik-
ämne. Har de betydelse för lärarna som undervisar?  
 
Bakgrunden handlar också om olika aspekter som kan ha inverkan på instrumentalundervis-
ning i jazzgenren på folkhögskolan. Schencks (2000) modell om tre olika roller presenteras 
samt kamratlärande och ensemblemusicerande enligt Backman Bister (2014). Anser respon-
denterna i föreliggande studie att de aspekterna är viktiga även i deras undervisning? Denna 
fråga gäller även övning som Schenck (2000), Hallam (1998) och även Mills (2007) framhä-
ver samt olika definitioner av improvisation vilka Hallam (2002), Schenck (2000) och Fostås 
(2002) lyfter fram.  
 
En annan intressant aspekt är att undersöka hur de olika provmomenten inom musiklärarpro-
grammet och kandidat som nämns av Kungliga Musikhögskolan (2017), Musikhögskolan 
Ingesund (2017), Musikhögskolan i Malmö (2017), Örebro Universitet (2017), Högskolan för 
Scen och Musik (2017) och Luleå Tekniska Universitet (2017) spelar roll i instrumentalun-
dervisningen på folkhögskolan. Finns det ett tydligt samband eller saknas det kopplingar mel-
lan utbildning och antagningsprovet? Anser respondenterna andra delar som viktiga än vad 
musikhögskolorna kräver? De frågor som väcks motiverar att undersöka detta problemområde 
mer ingående.  
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Studien är en undersökning av instrumentalundervisningen inom jazzgenren på folkhögskolan 
samt av instrumentallärares förhållningssätt till den undervisning som har syftet att förbereda 
eleverna inför musikhögskolan. Dessutom undersöks lärarens syn på undervisningen och de 
verktyg som används inom denna skolform. Av den orsaken vill jag intervjua instrumentallä-
rare på folkhögskolor för att analysera vad de lägger vikt vid i sin undervisning samt vad de 
anser vara viktiga aspekter inom instrumentalundervisningen med avseende på kommande 
antagningsprov.  
 
Syftet med detta arbete är alltså att få inblick i vad några instrumentallärare på folkhögskolor 
anser vara viktigt att arbeta med i sin undervisning med tanke på elevers kommande antag-
ningsprov till musikhögskolor. Detta undersöks genom följande frågeställning: 
 
Vad anser instrumentallärare inom jazzgenren på folkhögskolor vara viktiga aspekter att ar-
beta med för att förbereda elever i sång, melodi- och ackompanjemangsinstrument inför sök-
ningar till musikhögskolan?  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I följande kapitel presenteras studiens teoretiska perspektiv, vilket är pragmatismen. Innan 
detta perspektiv förklaras närmare, presenteras studiens vetenskaps- (ontologiska) samt kun-
skapsteoretiska perspektiv. Valet av dessa två motiveras nedan utifrån deras samband med 
pragmatismen. 
 

3.1 Konstruktionism, realism och interpretativism 
Min ontologiska ståndpunkt i denna studie utgår från en blandning eller kombination av kon-
struktionismen (tidigare kallat konstruktivismen) och realism. Biesta och Burbules (2003) 
påstår att pragmatismen kombinerar konstruktivism och realism och det kallar detta för trans-
aktionskonstruktivism eller även transaktionsrealism. De motiverar kombinationen utifrån 
Deweys uppfattning om att kunskap både är konstruerat och samtidigt en del av realiteten. 
Bryman (2011) beskriver att konstruktionism under senare tid har betraktats som att forskaren 
har en egen uppfattning och förståelse av sociala verkligheter, vilka inte är slutgiltiga eller 
bestämda. Bryman redogör även för att det finns två olika typer av realism: empirisk och kri-
tisk. I denna studie tillämpas snarare den kritiska realismen som innebär att människan har en 
insikt om verkligheten i den naturliga ordningen och den sociala verklighetens skeende samt 
en helhet av sammanhängande uttryck. Vidare, att känna till verkligheten, eller tolka den, är 
ett av flera sätt som forskarna kan uppfatta realiteten, vilket står i motsats till positivismen där 
forskarna tolkar och beskriver en direkt avbildning av realiteten. 
 
Den kunskapsteoretiska ståndpunkt som är vald i denna studie är interpretativismen vilken, 
enligt Bryman (2011), handlar om innebörden av en social handling samt sociala verkligheter. 
Detta perspektiv är därmed en central utgångspunkt i studien, eftersom jag belyser en under-
visning som berör två aktörer i samspel, alltså undervisningssituationen mellan lärare och elev 
på en folkhögskola. Till skillnad från den naturvetenskapliga teorin utgår denna kunskapsteori 
ifrån att människors handlingar medför en mening som de agerar utifrån vilket legitimerar 
deras egna eller andra personers handlingar. Tolkning sker genom att inta en annan människas 
perspektiv för att få tillgång till hens idéer och sociala värld, skriver Bryman. Eftersom mina 
intentioner är att få syn på mina respondenters tolkningar av sin undervisningspraktik på folk-
högskolan, när det gäller att förbereda sina elever inför musikhögskolan, lämpar sig interpre-
tativismen som kunskapsteoretisk ståndpunkt. 
 

3.2 Ett pragmatiskt perspektiv 
Det teoretiska perspektiv som ligger till grund för denna studie är alltså pragmatismen. Säljös 
(2012) enklaste förklaring av pragmatism är att det är en nyttofilosofi som svarar på frågorna 
”vad är sant?” och ”vad har värde?” vilket besvaras med ”det som har nytta” (s. 189). 
  

3.2.1 Pragmatismens ursprung och bakgrund 
Enligt Biesta och Burbules (2003) kan pragmatism historiskt sett definieras som en skola om 
tankar som kan härledas till tre amerikanska nyckelpersoner (vilka också Säljö, 2012, fram-
håller), nämligen naturvetenskapsmannen och filosofen Charles Sanders Pierce (1839–1914), 
filosofen och psykologen William James (1842–1910) samt utbildaren och psykologen John 
Dewey (1859–1952). Biesta och Burbules (2003) påstår att det finns många andra personer 
som influerar pragmatism som en amerikansk filosofisk tradition, vilket också leder till att det 
inte bara finns en specifik pragmatism utan många olika varianter av denna. Dessa färgas av 
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olika idéer och filosofiska ämnen som till exempel metodologi, logik, metafysik, etik, utbild-
ning och politik. Uppkomsten av pragmatism är enligt Säljö (2012) också starkt präglad av 
kunskapsteorier och filosofier i samspel med biologin – helt i andan av darwinismen.  
 
Biesta och Burbules (2003) påpekar att även om pragmatism anses vara enbart en amerikansk 
tradition så är denna influerad av personer som Immanuel Kant och präglad av ett europeiskt 
tankesätt, eftersom pragmatismens upphovsmän studerade bland annat vid tyska universitet 
under sin utbildning. Den amerikanska traditionen skiljer sig dock från den europeiska, ef-
tersom den implementerar metoder och upptäckter från den moderna vetenskapen i sin filo-
sofi, vilket inte är fallet i till exempel Tyskland. Biesta och Burbules skriver att tysken Kant 
menar att när de två faktorerna handling och kunskap fungerar som åtskilda element kan relat-
ionen kallas praktisk. När dessa faktorer dock fungerar i ett nära samband är relationen sna-
rare pragmatisk. Den sistnämnda synen har lagt grunden till Pierces begrepp ”pragmatism” 
som filosofi. Ett exempel från den amerikanska traditionen är Dewey som diskuterar vikten av 
en experimentell metod som modell för kunskapsbildning inom modern vetenskap och pro-
blemlösning. Ett annat exempel är Pierces teori om pragmatism som bygger på föreställning-
en om att det krävs ett koncept och ett nära samband mellan kunskap och handling. Enligt 
Pierce behöver konceptet kunskap och handling en mening för att kunna få användning i verk-
ligheten.  
 

3.2.2 Pragmatismens fyra grundpelare 
Pragmatismens betydelse för utbildningsforskning kategoriserar Biesta och Burbules (2003) i 
fyra grundläggande aspekter. För det första levererar pragmatism olika sätt att uppfatta relat-
ionen mellan handling och kunskap, i form av problemlösningar och urvalet av forskningsfrå-
gor inom utbildning. För det andra ger pragmatismen ett alternativt sätt att se på relationen 
mellan teori och praktik inom utbildningsforskning och pedagogiska handlingar. Den tredje 
aspekten är att pragmatismen också ger oss ett alternativt tankesätt kring kunskapsobjekt som 
ett verktyg för handlingar och olika världar, som i sin tur ger oss chanser och möjligheter till 
åtgärder som innehåller olika perspektiv på ett problem. Kontentan är att vetenskap således 
inte ligger närmare realiteten än vår vardag. 
 
Till sist beskriver Biesta och Burbules (2003) att pragmatismen fungerar som ett alternativt 
tankesätt kring objektivitet och relativitet. Objektivitet, i en traditionell filosofisk bemärkelse, 
betyder enligt dem att sinnet och kunskaper är skilt från orsak och handling. Pragmatismen 
förkastar denna uppfattning eftersom allt relaterar till varandra utifrån ett världsperspektiv, så 
som interaktion och människors delade föreställningar, vilket Dewey kallar för intersubjekti-
vitet. Deweys agenda med sin filosofi är inte att göra mänskliga handlingar mer vetenskapliga 
utan att göra vetenskapen mer mänsklig. Denna aspekt syftar således på de intellektuella re-
surser pragmatismen förser utbildningsvetenskapen med. Resurserna, menar Dewey, tillåter 
forskare att ompröva sina egna avsikter och intentioner med de utbildningsvetenskapliga 
undersökningar de genomför. 
 
De fyra grundpelarna beskrivs nu ännu närmare under kommande punkter. Dessa är handling 
och kunskap, teori och praktik, kunskapsobjekt som verktyg för handlingar samt intersubjek-
tivitet. 
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3.2.3 Handling och kunskap 
Biesta och Burbules (2003) beskriver att Deweys pragmatism har relevans för forskning inom 
utbildning i form av hans olika redogörelser och hans förståelse för människans inhämtning 
av kunskap. Detta kopplar de till en handlingsfilosofisk förståelse som bygger på att ”hand-
ling” är en grundläggande kategori. Aktörer som handlar utifrån en praxisrelaterad kunskap, 
så som lärare och utbildningsforskare, har alltså framförallt nytta av Deweys pragmatiska 
modell. Enligt Säljö (2012) handlar pragmatism inom lärande och skola, om i vilken utsträck-
ning kunskap som tillägnas i undervisningen, får användning i realiteten. 
 
Väkevä (2007) förespråkar en holistisk syn på läroplanen med hänvisning till Deweys koncept 
av utforskande teorier och handlingar. Denna syn ska enligt honom vara ett uttryck av studen-
tens erfarenhet. Han menar att om läroplanen har ett teoretiskt tillvägagångssätt som utgångs-
punkt tenderar kunskapen bli ensidig. All skolverksamhet som är kopplat till direkta och ab-
strakta erfarenheter borde istället, enligt honom, ha en mer pragmatisk synvinkel i en oavbru-
ten följd av praktiskt utforskande. 
 

3.2.4 Teori och praktik  
Säljö (2012) beskriver att människors handlingar och verksamheter är präglade av både teori 
och praktik och att det inte går att isolera de två begreppen. Den filosofiska grundtanken be-
skriver enligt dem människors vardagsrelaterade kunskap som kan hjälpa oss att hantera pro-
blem eller situationer som vi möter. Säljö (2012) konstaterar också att målen med skolan in-
nefattar att tillägna sig kunskaper och färdigheter som ska kunna hjälpa någon att analysera 
sina erfarenheter. 
 
Även Väkevä (2007) framhäver att teori och praktik inte borde särskiljas med tanke på deras 
betydelse i musiksammanhang. Teori är effektiv ur en pragmatisk synpunkt om den genomsy-
rar praktiken och den pragmatiska praktiken belägger i sin tur teorin och ger en empirisk 
grund för denna.   
 
För att skolan ska bli mer effektiv påstår Dewey (1916) att den måste ta vara på den kunskap 
som uppstår hos individer då de deltar i gemensamma aktiviteter, och på den sociala känsla 
som påverkar individens förmåga, uppgiftens material och verktygen som används:  
 

        Schools require for their full efficiency more opportunity for conjoint activi-
ties in which those instructed take part, so that they may acquire a social sense 
of their own powers and of the materials and appliances used. (Dewey, 1916, 
s. 48) 

 
Väkevä (2007) presenterar två olika nivåer inom musikutbildning med tanke på pragmatism. 
Den ena är relaterad till en mer allmän estetisk verksamhet som fokuserar på kritiska reflekt-
ioner i kommunikationen. Den andra är mer specifik och syftar på att lära sig särskilda konst-
närliga praktiker. Eftersom all utbildning torde sikta på en allmän konstnärlig praxis, tillägger 
han, borde de särskilda konstnärliga praktikerna också syfta på detta. Han tycks mena att 
konstnärliga ämnen har sin utgångspunkt i utförandet och i praktiken vilket motiverar att ut-
bildningen bör utgå ifrån detta förhållningssätt.  
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3.2.5 Kunskapsobjekt som verktyg för handlingar 
Deweys filosofiska idé grundar sig i en interaktion, eller senare kallat transaktion, mellan 
världen och den mänskliga organismen (människan) som befinner sig ständig i kontakt med 
realiteten (Biesta & Burbules, 2003). Grundidén i Deweys och även Pierces pragmatism är 
enligt Biesta och Burbules att realiteten är en konsekvens av en varelses aktiviteter och hand-
lingar, vilket betyder att realiteten är upplevd som en funktion av transaktionen mellan individ 
och omvärld.  Levande varelser och omvärlden är alltså en kunskapskonstruktion i sig själv 
som konstruerar sig om och om igen. Detta yttrar sig då i specifika förändringar, i antingen 
miljön eller organismens handlingar. Säljö (2012) beskriver detta på liknande sätt, nämligen 
att den individuella utvecklingen sker i samspel med omgivningen. Han förklarar vidare att 
elevens behov är utbildningens utgångspunkt, med förankring i elevens handlingar som orga-
niseras så att lärande blir möjligt. Individen utvecklas således genom ett samspel med sin om-
givning och utbildningens ansvar ligger i att arrangera detta samspel så att kunskapsbildning 
och lärande sker i en dialektisk process.  
 
Biesta och Burbules (2003) påstår att kunskap manifesterar sig på sätt och vis i hur en varelse 
agerar och reagerar på omvärlden. Det vill säga, kunskap finns inte i sinnet, utan i musklerna. 
Med andra ord yttrar sig alltså människans kunskap först genom hennes handlingar och sedan 
genom symboliska former som exempelvis språket. Genom individens konstanta adaption till 
omvärlden och försöket att hålla en dynamik till denna, utvecklar människan möjliga hand-
lingar, vilka Dewey benämner som ”vanor”, samt en ständig process av handling och konse-
kvens. Handling och konsekvens är enligt Dewey inte det enda sättet människan lär sig ge-
nom utan också genom symboliska processer som till exempel det kognitiva – tänkandet, 
skriver Biesta och Burbules (2003). Tänkandet möjliggör att avväga olika handlingar som är 
mer eller mindre lämpliga vilket står i korrespondens med vårt intellekt.  
 
Väkevä (2000) beskriver, enligt Deweys uppfattning, att erfarenhet uppstår och refererar till 
specifika situationer som är lokaliserade till en bestämd plats i vår aktiva relation till omvärl-
den. Han beskriver också att en situation kan ses i den aktivitetskontext vi lever vårt liv i med 
dess olika beståndsdelar – vi lever alltså vårt liv och anpassar oss till situationer som föränd-
rar sig. Eftersom vi som människor kan påverka och bidra med förändringar är erfarenhet inte 
bara kopplat till förändring utan beskriver även en utvecklingsprocess. Denna process kan 
anses som grunden för lärande och utveckling. 
 
Dewey (1916) skriver att den totala summan av omvärldens förutsättningar är en del av en 
levande varelses utförande av handlingar. Han beskriver vidare att den sociala omvärlden 
består av alla aktiviteter inom en gemenskap och är bunden till pågåendet av varje medlems 
aktivitet. Dessutom påstår han att effekten av detta är lärorik i form av att individen deltar i 
gemensamma aktiviteter. Genom de delade aktiviteterna tillägnar individen sig ett syfte för att 
sätta igång: 
 

The social environment consists of all the activities of fellow beings that are bound 
up in the carrying on of the activities of any one of its members. It is truly educa-
tive in its effect in the degree in which an individual shares or participates in some 
conjoint activity. By doing his share in the associated activity, the individual ap-
propriates the purpose which actuates it. (Dewey, 1916, s. 27) 

 
Säljö (2012) lyfter detta på liknande sätt, nämligen att lärandets innehåll ska ha en mening så 
att individen får nytta av det samt att samhället och individen utvecklas genom utbildning och 
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vetenskaplig rationalitet. Det vill säga att det pragmatiska konceptet ska bidra till en samhälle-
lig utveckling inte minst genom individens utbildning.    
 

3.2.6 Intersubjektivitet  
En annan aspekt som Biesta och Burbules (2003) tar upp är alltså Deweys koncept om inter-
subjektivitet, vilket syftar på ett samspel mellan individer i en grupprocess riktad mot ett ge-
mensamt mål. I detta fall transformeras individens egen värld till en gemensam världsbild 
genom att denne anpassar sitt tillvägagångssätt, sitt perspektiv, sina vanor och handlingar för 
att möjliggöra en överenskommelse och dela en intersubjektiv värld med gruppen. Biesta och 
Burbules (2003) skriver att Dewey kallar denna process för kommunikation. Väkevä (2007) 
tar upp att Dewey relaterar konstnärlighet med uttryck, vilket också medför att konstnärlighet 
är en kommunikationsform. Enligt Biesta och Burbules (2003) är kommunikation inte bara ett 
informationsutbyte utan bygger på individens handlingar, vilket motiverar att denna process 
kallas för praktisk intersubjektivitet.  
 
Dewey (1916) menar att reproduktion och näring är för biologisk existens lika viktigt som 
utbildningsväsendet för det sociala livet. Han har en uppfattning om att bildning överförs i 
huvudsak via kommunikation ända tills det blir en allmän uppfattning: 
 

What nutrition and reproduction are to physiological life, education is to social life. 
This education consists primarily in transmission through communication. Com-
munication is a process of sharing experience till it becomes a common possession. 
(Dewey, 1916, s. 11) 

 
Dewey tycks likna utbildning vid en social komponent i människans liv med livets elementära 
behov som näring och fortplantning. Detta kan tyda på att han lägger stor vikt vid just utbild-
ning och hur kunskap vidareförs och bevaras genom kommunikation. 
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4 Metod  
Under denna rubrik presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och val av metod. 
Dessutom redogörs för urval av respondenter, studiens genomförande samt dess trovärdighet 
och giltighet. 
 

4.1 Kvalitativ forskning 
Denna studie utgår från en kvalitativ ansats, eftersom det inte är datamängden som står i cent-
rum utan kvalitéer av ett eller några fall som ger oss kunskap om ett fenomen. Kvantifierbara 
data är enligt Bryman (2011) nära kopplat till kvantitativa studier och har därmed ingen bety-
delse i föreliggande arbete. Eftersom arbetet handlar om att belysa vad instrumentalläraren på 
folkhögskolan anser vara viktiga aspekter att arbeta med, med tanke på elevers kommande 
antagningsprov till musikhögskolan, är alltså en kvalitativ ansats mer lämplig. Bryman (2011) 
skriver att kvalitativ och kvantitativ forskning innehåller olika intresseriktningar som är base-
rade på uppfattningar om vad som utgör acceptabel kunskap. Det naturvetenskapliga kopplas 
enligt honom ofta till kvantitativa undersökningar medan kvalitativ forskning påverkas mer av 
tolkningssynsättet. Kvalitativ forskning, skriver Bryman, handlar om en vilja att uppfatta den 
sociala verkligheten och händelser i denna verklighet. Meningen med detta är alltså att upp-
fatta realiteten genom andra sociala aktörer vilket möjliggör att uppfatta miljön och situation-
er på ett annat sätt än vad en utomstående skulle göra.  
 
Det finns två grundläggande angreppssätt för en studie, vilka enligt Bryman (2011) kallas för 
deduktiv och induktiv strategi. I det deduktiva angreppssättet utgår forskaren från en teori och 
försöker att bekräfta denna genom sina observationer och sitt resultat, alltså en teoriprövning. 
Ett induktivt angreppssätt utgår däremot från observationer och deras resultat för att bilda en 
teori, alltså en teoribildning eller teorigenerering. Enligt Bryman (2011) kan induktiva eller 
deduktiva strategier dock inte betraktas som entydiga, vilket medför att de snarare bör anses 
vara tendenser istället för någonting konstant. Bryman beskriver att kvalitativa forskare härle-
der sina teorier och idéer utifrån data som samlats in och därmed oftast använder sig av induk-
tiv strategi, men att kvalitativ forskning även kan vara viktig vid prövning av en teori. På så 
sätt finns inte alltid en motsättning i de två angreppsätten, utan de kan med fördel kombineras 
och komplettera varandra. Enligt Bryman (2011) kan forskaren till exempel formulera om en 
teoretisk ståndpunkt under forskningens gång vilket kan vara en anledning till att samla in fler 
data för att pröva denna.  I föreliggande studie försöker jag som forskare att belysa data-
materialet utifrån ett teoretiskt perspektiv (pragmatism) och samtidigt skapa ny kunskap uti-
från materialet. Därför utgår denna studie från en blandning av induktiv och deduktiv strategi. 
Med tanke på denna studies omfång, kan den inte resultera i varken en central teoribildning 
eller prövning. Studiens utformning begränsar sig till ett fåtal intervjuer, vilka bara delvis kan 
legitimeras för att generera en teori.  
 
Johansson och Svedner (2010) skriver att en kvalitativ intervju har syftet att ta reda på så 
mycket information som möjligt inom det avsedda ämnet. Studiens avsikt är att belysa så 
många aspekter som möjligt inom ämnet vilket också motiverar kvalitativ intervju som val. 
Bryman (2012) beskriver att en kvalitativ ansats ofta förknippas med ostrukturerade och se-
mistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju tycks vara ett lämpligt tillvägagångs-
sätt i föreliggande studie eftersom denna ger respondenterna möjlighet att redogöra för sina 
personliga ställningstagande i stor omfattning samtidigt som jag som forskare kan styra inter-
vjun till viss del. Kvale och Brinkmann (2014) betonar vikten av hur intervjuarens frågor, 
frågeställningar och följdfrågor utformas. Noggrant lyssnande, passande följdfrågor, intervju-
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arens attityd, kunskap om ämnet och sociala faktorer, som till exempel intervjuarens trygghet 
i sin roll, är enligt dem viktiga faktorer för intervjuaren att ta hänsyn till under intervjuns gång 
då de kan påverka respondenternas svar. Enligt Johansson och Svedner (2010) kan det finnas 
två felkällor vid intervjun. Första felkällan kan vara att respondenten av någon anledning inte 
helt talar sanning. Den andra är, att intervjuaren vinklar frågorna så att bara vissa aspekter 
belyses eller att intervjuaren forcerar fram sina egna åsikter för att influera informanten. Jo-
hansson och Svedner presenterar möjliga åtgärder för att minska felkällorna. Dels att forska-
ren intervjuar utifrån en forskningsetik, dels att forskaren skapar en situation där respondenten 
kan delge sina personliga ställningstaganden. Dessutom menar de att respondenterna måste bli 
informerade om studiens syfte och ge sitt samtycke. 
 

4.2 Design av studien 
Detta avsnitt handlar om urvalet av respondenter, datainsamlingsmetod, bearbetning och ana-
lys av studien samt etiska överväganden. Här beskrivs också hur valen som görs inom desig-
nen har inverkat på studiens giltighet och trovärdighet.  
  

4.2.1 Urval av respondenter 
Studiens frågeställning och intresseområde ramade redan in urvalet av respondenter; de skulle 
vara lärare, undervisa på ett instrument eller sång inom jazzgenren och arbeta aktivt på en 
folkhögskoleutbildning. I detta avseende reducerades redan studiens målgrupp till ett antal 
möjliga respondenter för intervjuer. Intervjupersonerna som deltog i denna studie kände jag 
delvis innan eller blev tipsad om av vänner och kollegor. Respondenterna kontaktades via 
mejl och/eller sms. 
 
Nedan presenteras de fyra respondenterna som är urvalet för föreliggande studie kortfattat. 
Med orsak av att en av respondenterna vill vara anonym valde jag av etiska skäl att beskriva 
dem alla i anonymiserad form, det vill säga utan namn och med en ungefärlig åldersbeskriv-
ning. Alla fyra personer som intervjuades är verksamma på olika folkhögskolor inom ämnet 
musik.   
 
Respondent A är en kvinna i 30–40-årsåldern som har arbetat som sång- och pianopedagog på 
en folkhögskola i 3 år och har sin hemvist i RI (rytmisk och improviserad musik) och jazzgen-
ren. 
 
Respondent B är en man i 60–70-årsåldern som både har arbetat som musiker och musikpe-
dagog på kulturskola, högskola och folkhögskola under 35 år. Hans huvudinstrument är fiol 
och gitarr inom jazzgenren.  
 
Respondent C är en man i 40–50-årsåldern som har varit verksam som instrumentallärare på 
trummor och slagverk i 12 år. Dessutom arbetar han på folkhögskola inom både jazz-, klas-
siska och pop- och rockgenren. 
 
Respondent D är en man i 40–50-årsåldern och arbetar som RI-saxofonist på musikhögskola, 
folkhögskola och musikskola och har varit verksam lärare inom jazzgrenen i 12 år.  
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4.2.2 Datainsamling 
Bryman (2011) beskriver fyra möjliga felkällor i samband med datainsamlingar. För det första 
beskriver han att det är osannolikt att forskare kan hitta ett representativt urval. Urvalen gjor-
des i föreliggande studie i mån av tid och med personer som ville ställa upp, därför kan repre-
sentativiteten anses vara begränsad. Den täcker dock in olika instrumentgrupper inom jazz-
genren. För det andra menar Bryman (2011) att generalisering och den externa validiteten kan 
bygga på en otillräcklig urvalsram. På grund av att urvalet enbart representerar två olika folk-
högskolor kan resultatet i denna studie alltså inte generaliseras och den externa validiteten är 
därmed låg. Den tredje felkällan innehåller, enligt Bryman (2011), datainsamlingsfel som 
uppstår i implementeringen eller under genomförandet av forskningsprocessen. Dessa kan 
exempelvis röra oklara frågeställningar, felaktigheter i kontaktsökandet till en person eller 
brister i intervjuteknik. Sådana brister försöktes undvikas men eftersom intervjuteknik och val 
av frågeställningar är ett så komplext område kan vissa felkällor har uppstått utan vetskap av 
mig som forskare.  
 
Intervjuarna spelades in med en inspelningsapparat för kvalitativa ljudupptagningar och för-
des sedan över till datorn. Intervjutillfällena introducerades med en kort sammanfattning av 
studiens syfte, som respondenterna även hade fått i förväg via mejl. Dessutom undertecknade 
respondenterna ett kontrakt om samtycke. Sedan följde ett samtal som utgick ifrån en frågeka-
talog med uppsatta frågor och följdfrågor. Följdfrågorna var endast ett hjälpmedel för att in-
tervjun inte skulle stanna upp och för att respondenten skulle utveckla sina svar. Både kon-
traktet om samtycke och frågekatalogen redovisas i studiens bilagor (se bilaga 1 och bilaga 2).  
 
Frågorna för intervjuerna utgick ifrån tre olika huvudteman: lärarens allmänna upplägg för 
sina instrumentallektioner, det kommande antagningsprovets roll i undervisningen samt för-
mågor och kunskaper som är centrala för att söka till musikhögskolan. Eftersom intervjun var 
semistrukturerad kunde samtalet ibland glida ifrån ämnet och då ställdes frågor som uppma-
nade respondenten att förtydliga sina svar. Överlag var min avsikt dock att säga så lite som 
möjligt under tiden respondenterna utvecklade sina svar.   
 
Lokaliteten för intervjuerna skiljer sig åt. Tre av intervjuerna gjordes i olika rum på en musik-
högskola medan den fjärde ägde rum på lärarens arbetsplats på en folkhögskola. Intervjuerna 
tog mellan 30–40 minuter. Respondenterna visade stort intresse för att delge sina erfarenheter 
och synpunkter kring ämnet.   
 
Eftersom jag som intervjuare kände två av respondenterna personligen kan detta ha påverkat 
utgången av intervjun, men det upplevdes snarare som en tillgång än ett hinder. Detta på 
grund av att dessa respondenter därmed var lite frispråkigare och socialt avslappnade i mot-
sats till respondenterna som jag träffade för första gången på intervjutillfället. Viktigt att 
nämna är att en av intervjuerna hade begränsad tid och att intervjuarna därför blev kortare 
jämfört med de andra. Detta ledde till att kompletterande frågor fick ställas på slutet av samta-
let, vilka i sin tur kan ha blivit ledande och kan ha påverkat respondentens resonemang kring 
ämnet. Den respondenten hade dessutom inte arbetat så länge på folkhögskolan vilket också 
delvis färgade svaren på intervjufrågorna i riktning mot ett mer allmänt förhållningssätt.  
 

4.2.3 Bearbetning och analys 
Intervjuarna som spelades in transkriberades dagen efter för att innehållet och respondenter-
nas reaktioner skulle vara så aktuella i minnet som möjligt. Transkriptionen innehåller en or-
dagrann återgivning av det som sägs på inspelning. Även exempel som nynnades eller spela-
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des tecknades ner i form av ackords- eller skalbeteckning beroende på vad som exemplifiera-
des. Dessutom nertecknades upprepningar, skratt och bekräftelser som ”hm” eller ”ja”. Kvale 
och Brinkmann (2014) beskriver att vikten av kvalitet på utskriften av transkriberingen ofta 
inte uppmärksammas i kvalitativ forskningslitteratur. De menar att den noggranna tolknings-
process som transkriberingen medför, är viktig för undersökningens validitet. Enligt dem 
handlar transkribering om att transformera och översätta muntligt tal som ju ofta förstärks 
genom icke-verbal kommunikation som gestik och mimik. Noggrannheten minskar risken för 
att de skriftliga utskrifterna leder till feltolkningar hos läsaren, inte minst ironiska uttalanden. 
Kvale och Brinkmann skriver också att intervjuaren måste göra ett val om intervjun ska skri-
vas ut ordagrant eller i en mer formell skriftspråklig karaktär som är nära knuten till vad fors-
karen vill analysera.  
 
Bryman (2011) beskriver att kodning (ett sätt att åtskilja, etikettera, organisera data, i kvalita-
tiva studier) hela tiden omvärderas och förändras. Syftet är enligt honom att urskilja indikato-
rer i data som ständigt ställs emot varandra för att upptäcka inom vilken begreppslighet de 
matchar bäst. I denna studie tillämpas en öppen kodning av de transkriberade intervjuerna. 
Öppen kodning relaterar Bryman (2011) till en process som innehåller nedbrytning, koncept-
ionalisering, jämförelse och kategoriserande av datamaterialet, vilket mynnar ut i begrepp 
som kan grupperas och omformuleras till kategorier. Tillvägagångssättet för att analysera den 
stora textmängden av transkriptionerna i föreliggande studie var i första steget att redigera och 
ta bort upprepningar, irrelevanta utsvävningar, ofullständiga meningar, utfyllnadsord och lju-
dande moment (som till exempel bekräftande av intervjuaren) ur transkriptionsdokumentet. 
Sedan skrevs nyckelord ut som exempelvis individualisering och övning. Detta gjordes ge-
nom att titta på likheter i respondenternas nedtecknade resonemang för att jag sedan skulle 
kunna hitta de olika teman som presenteras i resultatet. Till sist användes alla nedbrutna te-
man för att koda underkategorier samt hitta mönster, variationer, skillnader och samband som 
sedan kunde beskrivas i studiens resultat. Det fanns tydliga mönster i respondenternas svar på 
grund av att jag utgick från samma frågeställningar för alla. Dessutom fanns variationer och 
skillnader i form av olika aspekter som berördes mer ingående av vissa respondenter. Sam-
banden mellan respondenternas resonemang lägger grunden till rubrikerna i resultatet.  
 
Bryman (2011) menar att det kan uppstå fel i bearbetningen av data som exempelvis kodning-
en av svaren eller en felhantering av den insamlade datan överlag. Kodningen gjordes därför 
utifrån bästa förmåga och jag som forskare försökte att inte förvränga bilden av undervisning-
en som respondenterna gav. Rubrikerna för resultatet formades i samband med analysarbetet 
av respondenternas resonemang i intervjuerna och ändrades under tiden resultatet skrevs. Jag 
som forskare försökte att undvika att prägla mina respondenters resonemang, vilket är anled-
ning till att ett flertal längre citat inkluderades så att inte informationen togs ur sin kontext. I 
föreliggande studie används symbolen (…) för att markera att viss text är borttagen ur citatet 
och tre punkter … för en paus i resonemanget. 
 

4.2.4 Etiska överväganden 
Enligt Johansson och Svedner (2010) bör människor som är del av en studie bli behandlade 
med respekt genom ett informerat samtycke. De bör också få information om studiens syfte 
samt möjlighet att avbryta sitt deltagande efter eget bevåg när som helst under studiens gång 
utan konsekvenser. Liknande förhållningssätt beskrivs även på Codex (2016) hemsida där det 
presenteras etiska principer med krav på vad forskningspersonen bör informeras om. Dessa 
är: syftet med forskningen, forskningsplan, använda metoder, följder och risker, frivilligt del-
tagande, redogörelse av forskningshuvudman och att personen kan avbryta sin medverkan när 
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som helst. Andra faktorer som Codex nämner och som informationen till intervjupersonen bör 
innehålla är bland annat eventuella intressekonflikter och en redogörelse för behandlingen och 
förvaringen av data. Därför finns dessa nämnda faktorer även med i blanketten om samtycke 
(bilaga 1) och de nämndes även i början av varje intervjutillfälle. Respondenterna blev infor-
merade om att det är frivilligt att delta i studien och de garanterades anonymitet.  
 
Codex (2016) beskriver att personuppgifter anses vara information som ”direkt eller indirekt 
kan härledas till en levande enskild och fysisk person”. Exempel på detta är namn, person-
nummer, nationalitet, födelsedatum, familj, utbildning, anställningsförhållanden och andra 
upplysningar av personlig karaktär. Enligt sekretesslagen (se 7 § offentlighets- och sekretess-
förordningen, SFS 2009:641) gäller sekretess om enskildas personliga förhållanden i utbild-
ningsanstalter. På grund av detta har respondenterna anonymiserats i föreliggande studie ge-
nom att tillskriva dem bokstäverna A, B, C och D och genom att ett åldersspann angetts istäl-
let för den exakta åldern. Instrument och anställningsförhållanden finns dock med i beskriv-
ningen av respondenterna eftersom det är betydande information för studien. 
 

4.2.5 Giltighet och tillförlitlighet 
Den interna validiteten, som enligt Bryman (2011) också kallas för trovärdighet, syftar på att 
forskningen utförs enligt de bestämda reglerna för forskning och att resultaten redovisas för 
de personer som har studerats för att de ska kunna bekräfta iakttagelsen. Då jag som forskare 
försöker att ge en transparent bild av mitt tillvägagångssätt och informerar mina respondenter 
om resultatet bör alltså den interna validiteten vara tillfredställande i denna studie.  
 
Överförbarhet, eller den externa validiteten, som Bryman (2011) beskriver, är i denna studie 
ganska låg eftersom jag undersöker en kontext med ett litet urval av individer som represente-
rar utfallet i mitt resultat. Resultatet skulle därmed i en annan kontext med andra individer 
förmodligen bli ett annat. Syftet med studien är alltså att undersöka djupet i en kontext (vilket 
ofta är fallet i kvalitativa studier) och inte bredden.  
 
Reliabiliteten, eller Brymans (2011) begrepp pålitlighet, består i denna studie av en noggrann 
beskrivning av varje delmoment samt tillvägagångssätt. Genom att ge en transparent bild av 
valda metoder, urval, strategier och tolkningar kan studien anses ha ett gott mått av reliabili-
tet.   
 
Överlag är min strävan som forskare att försöka se till att utförandet av undersökningen samt 
studiens slutsatser blir minimalt påverkade av mina värderingar. En medveten distans till min 
egen inverkan ger en mer objektiv bild av verkligheten. Bryman (2011) kallar detta förhåll-
ningssätt för en möjlighet att styrka och konfirmera studien och syftar med detta på att forska-
ren har agerat i ”god tro” med objektivitet i åtanke. Fastän mina värderingar och åsikter alltså 
kommer att påverka denna undersökning kan jag som forskare ändå försöka att agera i god 
tro, vara medveten om denna problematik samt sträva efter att undvika inverkan i största möj-
liga grad.  
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av intervjuanalysen, alltså vad respondenterna anser vara 
viktiga aspekter i sin undervisning med tanke på kommande sökning till musikhögskolan. 
Under första rubriken beskrivs på vilka sätt individualisering ses som en viktig aspekt i 
undervisning. Sedan tas elevernas utveckling med tanke på övning, motivation och målsätt-
ning samt kommunikation och socialt samspel upp som andra viktiga aspekter i respondenter-
nas undervisning. Avslutningsvis redogörs för de centrala färdigheter och förmågor, så som 
samspel, kommunikation och lyhördhet, improvisation samt uppträdande, beteende, musikte-
ori och avistaläsning, som respondenterna anser vara viktiga delar i deras undervisning. 
 

5.1 Individualisering  
Detta avsnitt innehåller aspekter kring individualisering av lärarens instrumentallektioner på 
folkhögskolan. Med individualisering menas huruvida läraren utgår ifrån elevens kunskaper 
för att anpassa sin undervisning med ett innehåll som uppfattas som värdefullt och relevant.  
Aspekterna som presenteras är upplägg utifrån eleven, individen i centrum och undervisning 
baserad på förkunskaper.  
 

5.1.1 Upplägg utifrån eleven  
Alla respondenterna har en gemensam nämnare. Denna är att deras undervisningsupplägg 
verkar ha en stark förankring i elevernas behov och önskemål.  
 
Respondent A och B har olika uppfattningar om vad deras undervisningsinnehåll utgår ifrån 
även om bådas upplägg utgår från elevens önskemål. Respondent A upprepar flera gånger och 
på olika sätt att det är elevens intresse som styr innehållet och att lektionerna handlar om de 
musikaliska områden som eleven vill fokusera på: ”Vi har ingen kursplan på det sättet på 
folkis som man måste följa utan vi tar det som eleverna behöver och det som dom känner dom 
har nytta av.”  
 
Ändå påpekar hon att det finns grundläggande moment som till exempel sångteknik i hennes 
undervisning som alltid berörs: ”Det vi har sagt det måste ju vara grunden för all sångteknik 
överhuvudtaget.” Även om respondent B berättar att lektionsinnehållet anpassas efter eleven 
har han till skillnad från respondent A ett eget koncept och tillvägagångssätt vilket består av 
att lära ut låtar, ackord och skalor för improvisation:  
 

Jo jag utgår ifrån eleven, naturligtvis, och hur jag lärt känna den eleven (…) där har 
du ju i princip upplägget … melodin, ackorden och en skala eller ett antal toner ur 
den skalan. (Respondent B) 

 
Medan respondent A utgår från elevens önskemål, att lektionsinnehåll bestäms tillsammans 
med eleven men att en grundläggande sångteknik står i fokus, beskriver respondent B ett eget 
koncept som han utgår ifrån men anpassar utifrån elevens kunskaper. Fokus hos respondent B 
ligger därmed mer på låtmaterial medan respondent A i första hand har fokus på teknik. Re-
spondent C har, likt respondent A, en tydlig bild av vad eleven ska kunna men även han utgår 
ifrån vad eleven vill ägna sina lektioner åt:  
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Jag brukar oftast fråga dom vad dom vill hålla på med i första hand … jag har na-
turligtvis saker som jag tycker dom bör ha berört när dom har varit hos mig. (Re-
spondent C) 

 
Liksom respondent C har respondent D en tydlig idé om vad eleven ska ha berört men utgår 
också från vad eleven vill göra: ”Det är på nåt sätt elevens önskan om vad den vill lära sig och 
så har jag någon idé om vad det är viktigt att lära sig.” Respondent D beskriver att han har en 
egen metodundervisning, vilket urskiljer sig från de andra respondenterna eftersom målet med 
den är att eleven ska kunna bli ”sin egen lärare” i framtiden: ”Det kanske är speciellt en me-
todundervisning å så att den eleven senare kan bli sin egen bästa lärare på något sätt men så 
materialet kan nog vara utifrån elevens önskemål.” Undervisningsmaterialet hos respondent D 
utgår alltså från eleven, men själva målet med undervisningen har därmed ytterligare en di-
mension förutom att eleverna ska bli förberedda inför antagningen på musikhögskolan. 
  
Alla respondenter tar alltså vara på elevernas önskemål och lägger upp undervisningen utifrån 
det men de har därtill även en tydlig bild av vilka kunskaper och förmågor som de anser gyn-
nar sina elever. 
 
Innehållet i respondenternas lektioner verkar alltså vara praktiknära och kan därför få bety-
delse i realiteten, eftersom de bygger på det eleven behöver för att utvecklas. Respondenterna 
anser sig knyta an till elevens kunskaper och färdigheter med syftet att den ska kunna analy-
sera sin erfarenhet under undervisningsförloppet. Eleven och läraren samspelar i en kun-
skapskonstruktion som omkonstruerar sig hela tiden vilket yttrar sig i förändringar av deras 
handlingar. Handlingarna kan förändras exempelvis på grund av elevens ökade förståelse för 
ämnet och lärarens pedagogiska handlingar som hela tiden anpassas till eleven som individ.  
 

5.1.2 Individen i centrum  
Alla respondenterna påstår att de individualiserar sin undervisning. När respondent B märker 
att ett undervisningsmoment är för svårt anpassar han sitt tillvägagångssätt och försöker för-
enkla det. Han individualiserar och anpassar alltså upplägget efter eleven genom att förenkla 
sitt undervisningsmaterial om det behövs: ”För det mesta så är det ju testa lite och ändra lite i 
upplägget om jag märker att det blir krångel (…) och så gör det enklare.”  
 
Respondent A utgår, som nämnts tidigare, ifrån elevens önskemål om lektionsinnehållet men 
hon individualiserar även tiden, alltså när eleven vill ha sina individuella lektioner:  
 

På terminen så får dom boka sig var sin sångtid mina elva elever och så får de be-
stämma om de vill köra övningar och vilken typ av övningar dom skulle vilja köra, 
till exempel jag vill bli bättre på det här eller om dom vill ha med sig en låt som 
dom ska göra. (Respondent B) 

 
Eleverna kan därmed påverka sin egen tidsplanering under termin och vilka specifika moment 
eleven vill öva på eller behöver hjälp med.  
 
Att lägga upp undervisningen efter elevens önskemål kan relateras till kunskap och handling i 
det pedagogiska fältet. Eleverna får då en mening och ett syfte med lektionens innehåll, vilket 
de kan få användning för i sin vardag som blivande musiker. Relationen mellan kunskap och 
handling som grund för lärarens sätt att lösa pedagogiska dilemman, består därmed av en in-
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dividualisering av undervisningen för att den ska koncentreras på för eleven relevanta ut-
vecklingsaspekter.  
 

5.1.3 Undervisning baserat på förkunskaper 
Lektionsinnehållet och undervisningen är enligt respondenterna A, B och C också nära kopp-
lade till elevernas kunskapsnivå utifrån förmågor som eleven har tillägnat sig under tiden den 
har spelat instrumentet eller sjungit före samarbetet med respektive lärare. Enligt respondent 
B handlar undervisningen i början om att ställa en diagnos om elevens spelförmågor: ”Vad är 
det du kan och så testa det då och pejlar in, ställer något slags diagnos och hör hur det låter.” 
Respondent C anser att tekniska moment eller grundtekniker är ett måste i undervisningen: 
”Jag brukar oftast börja med tekniska saker det vill säga grundtekniker.” För att få syn på 
vilka tekniska områden eleven måste arbeta på ber han denne att spela upp någonting, anting-
en med eller utan bakgrundsmusik:  
 

Du får spela någonting för mig … antingen utan musik till eller så med nån Play 
Along, så kan jag bara sitta och lyssna så kan man se hur det fungerar, va, och sen 
så oftast när man ser nånting som okej … det här är kanske nånting vi kan jobba 
på. (Respondent C) 

 
Detta tillvägagångssätt lägger alltså grunden till att arbeta vidare utifrån elevens förkunskaper.   
 
Under sina pianostudiolektioner beskriver respondent A att materialet har olika svårighetsgra-
der för att undervisningen ska kunna anpassas till elevens förkunskaper och hastigheten i ele-
vernas tillägnande av kunskap: ”Vi har vissa uppgifter som vi lägger fram för alla men de har 
lite olika svårighetsnivå.” Elevernas möjlighet att ägna sin tid till en uppgift som motsvarar 
deras kunskapsnivå är en form av individualisering, eftersom undervisningen baseras på ele-
vernas förkunskaper.  
 
Respondent D uttalar sig om de olika målsättningar eleven har med sina instrumentallektion-
er. Dessa skapar en bas för hans sätt att arbeta på. Han anser att det är viktigt att förmedla 
verktyg till sina elever så att de kan nå sina mål: ”Folk har ju väldigt olika mål, vad dom vill 
lära sig på något sätt (…) då har jag en idé om vad de önskar, så det är väl liksom bara å 
hjälpa till å att de kan få de verktygen de behöver för att få till det.” Även detta citat visar hur 
instrumentallektionerna individualiseras för att ge eleven en mening med sin undervisning.  
 
Utmärkande är att lärarna testar elevernas kunskap praktiskt för att forma sin bild av eleven 
utifrån detta. Exempel på det är att respondenten ber eleven att spela upp något. Praktiken 
som är att spela upp någonting är i det här fallet nära knuten till teorin, alltså vad responden-
ten anser behöver arbetas med, vilket är helt i samma anda som det pragmatiska perspektivet. 
Det kan också ses som ett kretslopp av kunskap och handling där läraren utsätter eleven för 
praktiska handlingar (uppspel), vilket bidrar till att läraren upptäcker kunskapsluckor hos ele-
ven som exempelvis att denna behöver arbeta med grundtekniker som nämns bland annat i 
respondenternas resonemang ovan. Läraren bildar sig därmed kunskap om eleven och anpas-
sar sina handlingar till denne, i form av svårighetsgrad eller tekniska övningar som den behö-
ver för att kunna klara av att spela vissa låtar. Eleven tycks lära sig handlingar (som tekniska 
moment) under lektionen för att kunna klara av uppgifter, vilket bidrar till dennes kunskaps-
utveckling och teoretiska förståelse för undervisningsmaterialet. Under lektionen därpå kan 
eleven då visa vad den har arbetat med, ett praktiskt exempel, och denna handling kan sedan 
lägga grunden för lärarens ökade förståelse av elevens utveckling. Lärarens kunskap om ele-
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ven består då till exempel av en diagnos av elevens lärstil, hur snabbt den kan tillägna sig nya 
övningar eller låtar samt vilka strategier som fungerar bäst. Sedan kan läraren fortsätta att lära 
ut något till eleven, vilket sluter kunskapskretsloppet handling och kunskap.  
 

5.2 Elevens utveckling som mål 
I detta avsnitt tas övning, målsättning, motivation samt kommunikation och socialt samspel 
upp som viktiga aspekter att arbeta med för att förbereda elever inför kommande antagnings-
prov till musikhögskolor.   
 

5.2.1 Övning  
En aspekt som respondenterna i denna studie tog upp är vikten av övning för att bli bättre som 
musiker och för att kunna förbereda sig inför antagningsprovet på musikhögskolan inom jazz-
genren. Lärarna lägger dock tyngd vid olika aspekter kring övning. Respondenterna A och C 
påpekar att vissa elever på deras folkhögskola inte förstår vikten av övning. Respondent A 
påpekar dock att en del elever inte förstår hur mycket de behöver öva och att läraren bara kan 
vara en vägledare: ”Ja, det är väl att alla inte förstår riktigt hur mycket övning som krävs (…) 
jag ska finnas där som ett stöd å hjälpa till men jag kan inte göra det åt dom”. Däremot påpe-
kar respondent C att vissa elever är mer självgående än andra och att vissa behöver mer stöd 
för att bli övningsmotiverade: ”En del behöver man liksom inte peppa medans vissa måste 
man nästan öva åt för att det ska gå framåt”. 
 
Respondent D redogör i sitt resonemang för att övning, som viktigaste beståndsdel mellan 
lektionerna, har samma utgångspunkter som undervisning och att den ska vara en återspegling 
av instrumentallektionerna, där innehållet är lite mer komprimerat än under elevens övnings-
tillfällen: 
 

Det viktigaste är det som händer emellan dom lektionerna och undervisningen 
tycker jag (…) sen är det kanske lite komprimerat på en lektion men det är väl lik-
som elementen i innehåll, jag tycker man bör göra i en daglig övning. (Respon-
dent D) 

 
Respondent C beskriver hur elevens utveckling står i centrum i hans undervisning och att det 
är viktigt att poängtera för eleven att utveckling tar tid. Många av hans elever har inte så 
mycket tålamod eftersom de vill bli bra på olika undervisningsmoment på en gång, i en strä-
van att efterlikna sina idoler: 
  

Jag försöker förklara … ha tålamod, tänk långsiktigt, jobba långsamt framåt, ha 
delmål, små delmål hela tiden så som du jobbar mot, försök vara strukturerad, öva 
effektivt liksom så att du när du övar, så övar du så att du inte går å tänker att, ja, 
det är fyra timmar det handlar om. Nu ska jag öva fyra timmar och då 25 minuter 
av fyra timmar övar man och resten håller man på med saker man redan kan, som 
man egentligen inte behöver lägga så mycket tid på. (Respondent C) 

 
Elevens utveckling kräver alltså enligt honom bland annat tålamod, ett långsiktigt perspektiv 
med en långsam progression, delmål som delas in i mindre delmål, vilket lägger grunden för 
övningen och en riktning i elevens utveckling. Andra aspekter är att eleven behöver struktur 
och öva effektivt under den avsatta övningstiden.  
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Respondent A har hittat en lösning för elever som gärna vill utvecklas men inte vet vad de 
behöver och hur mycket tid de ska lägga på övning: ”Det finns ju också några som vill väldigt 
mycket men inte riktigt vet hur de ska göra, hur mycket dom faktiskt behöver öva (...) för 
vissa har jag gjort övningsscheman”.  
 
Respondent B:s konstaterande kring övning skiljer sig delvis från de andra respondenternas 
utläggningar. Han anser nämligen att övning ska fokusera på skalor, låtar och genrespecifika 
drag: ”Bara att det övas flitigt på skalor och framförallt låten och stilen och så där”. Förutom 
detta poängterar han också att improvisation inte handlar om perfektion, utan att eleven når 
sitt mål genom att öva och lära sig musik med en kreativ, flexibel attityd som inte är för 
krampaktig eller för strävande:  
 

Det handlar ju inte om perfektion så, utan den perfektionen får ju komma med ele-
vens sätt å öva, sätt å lära och sätt att spela och sådär men det får inte störa det kre-
ativa sådär och lösa flexibla, lediga attityd och inställningen, till vad som ska gö-
ras. (Respondent B) 

 
Han jämför denna övningsprocess med klassisk musik där det enligt honom är önskvärt att ha 
denna inställning till musiken, men där det ligger mycket fokus på att eleven spelar rätt: 
”Inom klassisk har jag nån känsla det är ju eftersträvansvärt det också när det är det är lösa 
men där får det ju inte bli fel om du spelar”. 
 
Övning kan här ses som en praxisrelaterad kunskap, eller ett kunskapsobjekt som verktyg för 
handlingar, som utvecklas med tiden. Handlingen (elevens övning) står i centrum i denna 
process och leder till att teorier om hur saker och ting fungerar bildas. Ett exempel som tas 
upp i resultatet är att det inte ses som effektivt att öva 25 minuter av fyra timmar eller att ele-
vens attityd har inverkan på dennes utveckling. När det gäller övning ses det således som på-
tagligt att det inte går att särskilja teori och praktik, alltså att kunna strukturera och planera sin 
övning. Eleven måste enligt respondenterna utföra medvetna kroppsliga rörelser över en 
längre tidsperiod för att automatisera dem, vilket uttrycks som att eleven ska arbeta långsiktigt 
och långsamt med delmål och att eleven ska utnyttja sin övningstid effektivt. Eftersom övning 
är en sådan framträdande aspekt i respondenternas svar tyder detta på att eleven samlar på sig 
kunskap i undervisningen om möjliga handlingar på sitt instrument för att kunna effektivisera 
sin övning. Tillvägagångssättet om hur eleven övar kan därmed ses som en teori om hur öv-
ning kan tillämpas på det bästa sättet. Övningen bygger således på en praktisk handling vilken 
är utförandet av övningar på sitt instrument. Lärarens uppgift blir alltså, genom att praktiskt 
visa ett instrumenttekniskt moment, att få eleven att tillägna sig detta på samma sätt. Övning 
som viktig aspekt i respondenternas undervisning kan ses som kunskapsobjekt vilket ger möj-
lighet till att själv kunna analysera sina erfarenheter på sitt instrument och samtidigt till att 
under lektionstillfällen kunna leverera en empirisk grund som läraren sedan kan anpassa sina 
pedagogiska handlingar efter. Detta antyds i respondenternas svar som att de inte kan öva åt 
eleven men att de kan ge verktyg som exempelvis struktur och målsättning för elevens egen 
övning och utveckling. 
 

5.2.2 Motivation och målsättning  
Respondent A, B och C tog mer eller mindre tydligt upp motivation som faktor för elevens 
utveckling inom övningen.  
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Respondent A och C påpekar att motivation är en påverkande faktor för övning och elevens 
utveckling. En stor utmaning, beskriver respondent C, är att nå ut till eleven och få den att 
öva: ”Övning, det kan vara svårt å nå dom liksom sådär va, så det är väl det som är den stora 
utmaningen liksom å motivera dom till det.” Dessutom återger han att motivationen är påver-
kad av elevens målsättningsförmåga och att den monotona övningsprocessen kan hämma ele-
vens drivkraft: 
 

Dom som är målinriktade och bara ska iväg dom behöver man ju aldrig, det är ald-
rig några problem men däremot dom som man måste pusha … det kan vara svårt 
att få dom motiverade till just att sitta å knacka rytmer på en övningsplatta. (Re-
spondent C) 

 
En lösning på motivationsproblemet framhåller respondent A i sitt tillvägagångssätt. Hon är 
nämligen noga med att alltid uppmärksamma syftet med uppgiften för att få eleven att förstå 
nyttan och målet med den: ”Så syftet ska alltid vara uttalat innan de startar den uppgiften (…)  
jag tror det skapar en större förståelse eller en större drivkraft”.  Hon påpekar även att när 
elevens intresse styr kan det få hennes elever att öva: ”Någon som känner, fasen jazz är min 
grej då får de köra på det, för det viktigaste är att de övar”. Detta citat visar ett nära samband 
och koppling mellan de två faktorerna motivation och övning. 
 
Respondent B framhäver också kopplingen mellan mål, motivation och övning men ur ett 
annat perspektiv. Enligt honom kan elever med en snabb uppfattningsförmåga fort tappa sin 
motivation medan målmedvetna elever ofta kommer längre i sin utveckling även om progress-
ionen är långsammare: 
 

Det går alldeles för lätt för en del elever så ibland, så har jag märkt. Så att de har 
liksom, på sina läxor, sen tröttnar de på och spelar, börjar på nåt annat. De har inte 
fattat vad de har lärt sig på nåt sätt, så de upplever inga roligheter med det den har 
lärt sig och sen är det ju oftast så där, en som håller på målmedvetet och lär sig, det 
inte går så fort fram för den eleven han blir ofta, han, hon blir ofta betydligt bättre 
än den som har snabbt för inlärning. (Respondent B) 

 
Målsättning och motivation för övning verkar vara nära relaterat i detta uttalande. Dessutom 
beskriver uttalandet hur elever utvecklas olika beroende på sin inställning och sin förmåga i 
respondentens undervisning. Det är endast respondent D som inte uttalar sig om motivation.   
 
I detta avsnitt belystes alltså kopplingen mellan motivation och målsättning. Målsättningen 
kan också ses som ett kunskapsobjekt som verktyg för handlingar, eftersom den ger en me-
ning med sysselsättningen och tydliggör syftet. Exempel på detta är respondenternas utlägg-
ning om elever med ett tydligt mål kontra dem som inte har det. Utan att ha ett direkt mål med 
att spela musik tycks det påverka elevens drivkraft. Detta leder återigen till en praxisrelaterad 
kunskap som kan få betydelse i en musikalisk vardag, med referens till handling och kunskap. 
Det innebär att respondenterna använder sin kunskap om målsättning för att styra elevernas 
handlingar för att motivera dem att öva.  
 

5.2.3 Kommunikation och socialt samspel 
Ett uttalande som skiljer sig från de andra respondenterna är respondent A:s betoning av de 
sociala relationerna mellan lärare och elev på lektionen: ”Det ska vara väldigt högt i tak och 
väldigt tillåtande på lektionerna”. Hon menar att eleverna bör ha frihet att testa olika saker 
utan press: ”Man ska känna att det är okej å göra fel, okej å testa nya saker. Jag vill gärna 
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tänja på gränser så mycket som möjligt”. Dessutom påpekar hon att trygghet och skratt är 
viktiga delar i hennes undervisning så att den inte bara blir prestationsbaserad: ”Att de känner 
sig trygga liksom, att vi kan skratta mycket, att inte lektionerna blir bara en ett driv framåt 
utan att vi ska ha kul liksom, det tycker jag är folkisandan på något sätt”. 
 
Ett till exempel på hur lärarens kommunikation fungerar i ett socialt samspel med eleven, är 
respondent B:s beskrivning av undervisningen som ett ”pågående resonemang” för att utbyta 
information och komma överens med en slutprodukt som mål:   
 

Det är ju ett samtal hela tiden och ett pågående resonemang med infos så att vi är 
överens. Att det passar både varandra … det är ju bara mot en tänkt slutprodukt så 
att säga som bara kan bli förändrad och bättre och annorlunda med tiden. (Re-
spondent B) 

 
Respondent C beskriver folkhögskolan som en plats där eleverna har möjlighet att utvecklas 
musikaliskt och socialt. Att ha tid och möjlighet att fokusera bara på musik är faktorer han 
också nämner: ”Det är ju ett otroligt bra ställe att kunna jobba på sin musikaliska utveckling, 
lära känna massa människor, spela med många människor å just bara att få grotta ner sig och 
verkligen hålla på med musik”. Även Respondent D beskriver musik som en social aktivitet. 
Han menar att det är viktigt med eget utforskande i övningen men att syftet alltid är att spela 
tillsammans och med publiken:  
 

Det är mycket, absolut viktigt att hålla på ensam å forska å prova saker och sånt 
men till sist så är det hur det fungerar tillsammans med andra å med publiken som 
är avgörande eller liksom målet – det är syftet. (Respondent D) 

 
Ovanför presenterades alltså hur musikutövande kan relateras till ett socialt samspel med lä-
rare, andra musiker och även publik. Kommunikation och socialt samspel har i respondenter-
nas beskrivningar olika betydelser men fenomenet nämns av alla och verkar alltså vara en del 
av instrumentalundervisningen.  
 
Det sociala samspelet och kommunikationen mellan lärare och elev, som respondenterna be-
skriver, kan ses som intersubjektiv, alltså att kunskap konstrueras av sig själv och som då ytt-
rar sig genom individens handlingar och beteenden. Lärarens uppgift blir således att organi-
sera elevers handlingar så att lärande blir möjligt. De intervjuade lärarna benämner fenomenet 
på olika sätt men det handlar alltid om elevens individuella behov eller utveckling som sker i 
samspel med omgivningen, och därmed kan ses som ett kunskapsobjekt som verktyg för hand-
lingar. En lärare betecknar detta som trygghet och tillit medan en annan väljer att kalla det för 
ett pågående resonemang. Syftet verkar dock alltid vara det samma – att se elevens behov och 
att kunna organisera dennes lärande för att utveckla ny kunskap. Kunskapen kan i detta fall 
även handla om att tillskriva mening i ett lektionssammanhang och i samspelet mellan lärare 
och elev. 
 

5.3 Centrala kunskaper och förmågor 
Detta avsnitt berör olika kunskaper och förmågor respondenterna anser vara viktiga i sin 
undervisning och som har relevans inför sökningen till musikhögskolan inom jazzgenren. 
Bland annat tas samspel, kommunikation och lyhördhet, improvisation samt uppträdande, 
beteende, musikteori och avistaläsning upp i följande text.  
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5.3.1 Samspel, kommunikation och lyhördhet 
Alla respondenter framhäver att samspel är en central förmåga för sökningsprocessen på mu-
sikhögskolan. Samspel, samarbete och följsamhet inom ensemble eller som duo är något som 
respondent A lyfter fram:  
 

Samspel också i en ensemble liksom till exempel eller med pianister eller kunna 
vara följsam i det man gör liksom och inte bara köra sitt race hela tiden utan, sam-
spel och samarbeta tycker nog, är det nog för mig väldigt centrala. (Respondent 
A) 

 
Dessutom tycker hon att det är viktigt att kunna svara på rytmiska eller melodiska fraser från 
medmusikanter samt en medvetenhet om vad de olika instrumenten spelar: ”Svara på saker 
som andra gör i ensemblen och veta vad dom gör, liksom”. 
 
Respondent B poängterar också samspel men uttrycker det i form av kommunikation i bandet. 
Han ser duktiga musiker som egna enheter som hänger ihop och måste kommunicera med 
varandra:  
 

Ja, kommunikation. Fan det är ju A och O hela tiden oavsett vad du gör å när en li-
rar så är det ju kommunikation. När musiker som är van å lira å duktig å sådär, så 
bygger det ju alltihopa på kommunikation. Var och en sköter sitt men ändå hänger 
det ihop med det andra, så att det måste ju kommuniceras. (Respondent B) 

 
Lyhördhet och lyssnandet är aspekter som respondent C anser vara relevanta komponenter för 
trummisar, också med tanke på sökningen till musikhögskolan: 
 

Sen så lyhördhet som musiker men det är också en sak som jag försöker jobbar 
med alla … att nu öppna jag öronen och hör inte bara på mig själv spelar utan lyss-
nar på musiken ni spelar till för det är den ni ska förhålla er till, va. (Respondent 
C) 

 
Detta konstaterande kan också kategoriseras under samspel inom ensemble eftersom det 
handlar om musicerandet med andra, likt respondent A:s beskrivning att inte köra sitt eget 
race”. Respondent C menar att han lägger vikt vid att eleverna ska spela med sina medmusi-
kanter och inte köra över dem, och menar att detta är en del av den musikaliska utvecklingen: 
 

Vissa saker kan man ju spela upp till istället för att spela över, så ja det är också en 
sak som jag just för att utveckla musikaliskt, för det tycker jag är en viktig sak … 
det handlar inte bara om att slå utan det handlar om att kunna förhålla sig till det 
också. (Respondent C) 

 
Respondent D har suttit i juryn under antagningsproven till musikhögskolan och även han 
understryker samspel i ensemblen som kriterium: ”De gångerna jag har suttit i juryn på mu-
sikhögskolan är man ofta intresserad i att höra någon som kan spela bra tillsammans med 
kompet som är där”. Han tar det även ett steg vidare och menar att man som instrumentalist 
inom improviserad musik måste ha lika mycket kunskap om de andra instrumenten som om 
sitt eget:  
 

För att jag undervisar i rytmisk musik så är det viktigt att man som saxofonist kan 
lika mycket om rytmer som trummisen, kan lika mycket om basisten, lika mycket 
om ackord som pianisten och prova att liksom inkorporera alla elementen i musi-
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ken, i kroppen och så är det visst bra att hålla på i en ensemble där alla känner 
varandras roller bra, så är det mycket större chanser för å vara fri i musiken, kunna 
improvisera bra så att trummisen vet lika mycket om ackord som pianisten. (Re-
spondent D) 

 
Detta synsätt återspeglar vad läraren anser vara viktiga element i sin undervisning och vilka 
delar eleverna anses behöva arbeta på inom improviserad musik.  
 
Konceptet praktisk intersubjektivitet får relevans även inom ensemblespelssammanhang ef-
tersom det riktar sig mot ett samspel mellan individer som vill uppnå ett gemensamt mål i 
form av en klingande produkt. Eleverna i ensemblen får därmed transformera sitt perspektiv, 
sina vanor och handlingar för att komma överens med andra i en musikalisk kommunikation, 
vilket också nämns som en viktig aspekt av respondenterna. Denna kommunikation kan anses 
bygga på varje elevs handlingar som genomförs via instrumentet, vilket påverkar helheten i 
den gemenskapen som ensemblen är.  För att kunna fokusera på andra kan det antas att eleven 
även måste ha inkorporerat sina kunskaper på sitt eget instrument alltså att eleven har automa-
tiserat sitt spel så pass mycket att den kan lägga fokus på andra saker än sitt eget musicerande. 
Detta antyds i respondenternas resonemang som att elever ska fokusera på samspel och inte 
enbart på sin egen prestation. Kommunikationen mellan eleven och andra musiker, så som 
respondenterna beskriver detta i resultatet, kan också ses som en praktisk intersubjektivitet 
och en process av kunskap och handling. Med detta menas, enligt respondenterna, att eleverna 
måste vara medvetna om att lyhördhet, följsamhet och kommunikation är viktiga aspekter 
(kunskap) för att kunna delta i ensemblen (handling).  
 

5.3.2 Improvisation 
Alla respondenter med melodi- och ackordinstrument, det vill säga alla förutom respondent D, 
lyfter improvisation på olika sätt i sina intervjuer. Improvisation anses alltså vara en viktig del 
i sökningen till musikhögskolan inom jazzgenren. Likt tidigare resonemang, har responden-
terna dock olika fokus.  
 
Respondent A anmärker att skalor, ackord och färgningstoner har sin relevans i improvisat-
ionen samt att eleven utvecklar sitt gehör för att kunna peka ut färgningstonen i ackorden: 
”Du kanske behöver kunna några skalor och du behöver förstå vilka färgningstoner, du behö-
ver kunna lägga ackorden och höra där är färgningstonen”. 
 
En liknande fokus har respondent B men lite mer specifikt. Han talar om fraseringen och olika 
skalor i förhållande till ackorden och ackordprogressionen. Han nämner även pentatoniska 
skalor och några kyrkotonarter som exempel. Dessa är: moll och dur pentatonisk skala, jonisk, 
dorisk, mixolydisk och lokrisk: 
 

Frasera det, figurera håller jag på att säga, i skalor och olika skalor … moll och dur 
penta och joniskt, doriskt och mixolydiskt är de viktiga och även lite lokriskt och 
lite annat, ju mer du kan utav de sakerna och kan hantera då i förhållandet till 
underlaget som du improviserar över. (Respondent B) 
 

Vidare anser han att ett sökande efter pauser och tystnad är relevant inom improvisation och 
call and response samt att kunna följa ackorden och återigen kommunicera: ”ett sökande av 
pauser (…) en tystnad kanske (…) och kommunicera (…) frågor och svar (…) att följa harm-
isar”. 
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Medvetenhet om rytmer, harmoniska progressioner, form och att kunna höra dessa element av 
en låt inombords, är aspekter som respondent D lyfter i samband med centrala förmågor för 
att kunna söka till musikhögskolan: 
 

Alltså, inom jazztradition så tycker jag att det är en fin övning på nåt sätt om du 
spelar en standardlåt då och liksom spelar den helt själv men att du liksom har en 
medvetenhet om rytmer, av harmoniskt förlopp och form, att du liksom kan höra 
allt som ligger bakom det då. (Respondent D) 

 
Han har även en uppfattning om att improvisation handlar om att förkroppsliga musiken: ”Det 
är kroppen som är instrument”. Dessutom lyfter han att improvisation handlar om att vara 
medveten och att hitta möjlighet till variation inom musiken: ”I förhållandet till improvisation 
så handlar det mycket om att vara medveten och olika möjligheter till variation som man kan 
ha”. 
 
Som nämnts tidigare framhäver respondent D inte improvisation ordagrant men han påpekar 
flera gånger att genrekännedom är betydelsefullt, vilket också innebär improvisation som del 
av jazzen eller RI-genren: ”återigen jag kommer tillbaka till genrekännedomen”. 
 
Improvisation tycks enligt respondenterna handla om en musikers förmåga att anpassa sig till 
sin miljö, vilket också kan beskrivas genom kunskapsobjekt som verktyg för handlingar. Mil-
jön är i detta fall en ensemble eller en medmusiker. Som det framgår i respondenternas svar 
tycks anpassning till skalor, rytmer, harmonik, form och förlopp, dynamik och uttryck vara 
viktiga. Dessa beståndsdelar tycks enligt respondenterna behöva följas. Eleven måste därmed 
tillägna sig praktisk och teoretisk kunskap om skalor, rytmik, form förlopp, uttryck och har-
monik för att koppla ihop detta med det som sker i stunden i form av kunskap och handling. 
Detta kan också kopplas till ett kretslopp av handling och konsekvens. Handlingen är då ele-
vens improvisation i ensemblen och konsekvensen är hur det klingande resultatet blir. 
 

5.3.3 Uppträdande, beteende, musikteori och avistaläsning  
Det finns en del andra faktorer inför sökningar som respondenterna lyfter fram. Respondent D 
framhåller att den sökande inte ska spela något som överstiger dennes förmåga: ”Att man lik-
som inte spelar något som är för krävande eller för svårt”. Därutöver pekar han ut nervositet 
som en påverkande faktor i själva uppspelet och därmed vikten av att hitta ett förhållningssätt 
att hantera sin nervositet:  
 

Vissa har problem med stor nervositet att de blir väldigt nervösa (…) jag är väldigt 
inspirerat av the inner game of tennis den boken (…) det där med fokusera mer på 
att observera vad som händer än att värdera på en skala från bra till dåligt då och 
träna sig på det. (Respondent D)  

 
Avista-träning är någonting som respondent C lyfter som nödvändig kunskap: ”Avista till 
exempel eller att kunna tyda rytmer”. Han menar att som trummis har man många stora pro-
blem med just den biten: ”Dom flesta, vad ska man säga, nittio procent är väldigt dåliga notlä-
sare”. 
 
Likt respondent D fäster respondent B sin uppmärksamhet på beteenden hos eleven på själva 
uppspelningen men framhäver även skicklighet och att vara väl förberedd inför provet som 
viktiga faktorer: ”Allmänt beteende, uppträdande, spelmässig skicklighet, hur bra du har lärt 
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dig det som dom förväntar sig och får höra en Blue Bossa som ligger rätt till exempel med 
harmisar och så”.  
  
Musikteoretisk kunskap, det musikaliska språket, att bredda sin sökning och att koppla ihop 
teori och praktik är enligt respondent A centrala faktorer i förberedelsen inför musikhögsko-
lan: ”Musikteoretisk kunskap (...) förstå språket, det musikaliska språket, du kan koppla, asså 
koppla ihop teori och praktik (…) du kan bredda din sökning”.  
 
De aspekter som respondenterna framhåller ovan, kan anses handla om elevens förmåga att 
anpassa sig till en miljö som i detta fall utgörs av provsituation med en jury. Detta kan kopp-
las till det pragmatiska perspektivet, nämligen att individen ständig anpassar sig till sin om-
värld. Vissa respondenter framhäver i citaten ovan att eleven inte bara måste anpassa sig mu-
sikaliskt, utan att beteendet också är avgörande. Är en elev nervös eller beter sig konstigt kan 
detta bidra till en osäker bild hos juryn, vilket kan påverka resultatet negativt. Provsituationen 
som sådan kan därmed anses vara knuten till kunskap och handling. Kunskap om vilka fak-
torer som kan påverka provsituationen, som exempelvis beteende eller uppträdande, kan där-
med ha inverkan på elevens handling. Även här är teori och praktik nära knutna till varandra. 
Elever som söker till musikhögskolan tycks behöva teoretiska och praktiska koncept för att 
kunna relatera till de faktorer som påverkar till exempel en provsituation.  
 

5.4 Sammanfattning 
I resultatet togs de områden upp som respondenterna anser vara viktiga element i instru-
mentalundervisningen för att förbereda elever inför sökningen till musikhögskolan. I första 
delen av resultatet berörs olika synpunkter och uppfattningar som lärarna har kring individua-
lisering och anpassning till elevers mål och behov. Alla respondenterna beskriver att de utgår 
från eleven i sina upplägg men att det finns vissa kunskaper och färdigheter som de anser vara 
viktiga för elevens utveckling, som till exempel teknik. Individen står alltså generellt i lära-
rens centrum. Respondenterna framför också att de anknyter till elevers tidigare erfarenhet 
genom att analysera hur de spelar. Individualisering av undervisning verkar alltså vara en 
självklar aspekt i respondenternas undervisningsupplägg.  
 
I andra delen presenterades hur övning, motivation, kommunikation och socialt samspel ses 
som viktiga aspekter att arbeta med och detta belystes utifrån respondenternas resonemang. 
Övning har enligt dem betydelse för elevens utveckling mellan instrumentallektionerna och är 
elevens viktigaste verktyg för att förbereda sig inför musikhögskolan. En tydlig målsättning är 
nära kopplad till övning och visar sig ofta i elevens motivation och drivkraft att komma vidare 
i sin utveckling. Det sociala samspelet mellan lärare och elev, samspelet bland eleverna på 
folkhögskolan samt det sociala samspelet i musik och i ensemblen är ytterligare faktorer som 
respondenterna tar upp. Även den sociala miljön verkar påverka eleverna i deras utveckling 
och relationen mellan lärare och elev är en viktig del av detta. Respondenterna lyfter alltså 
fram aspekter kring undervisning som inte är direkt knutna till deras lektioner men som de 
ändå anser har stor betydelse för elevernas instrumentala färdigheter. 
 
I sista delen beskrev respondenterna uppträdande, beteende, musikteori och avistaläsning 
samt improvisation som relevanta inom instrumentalspel, och särskilt med tanke på sökningen 
till musikhögskolan. Kommunikation och lyhördhet är en förutsättning för att kunna samspela 
med andra musiker och eftersom antagningsprovet går ut på att spela tillsammans med komp-
grupp är detta av värde. Improvisation är likaså ett moment på spelprovet och respondenterna 
visade sig har olika bild av vad improvisatoriska färdigheter innebär.  
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Sammanfattningsvis har respondenterna delvis samma uppfattning om viktiga aspekter inför 
sökningar till musikhögskolan. Individualisering av undervisningen samt övning och sociala 
komponenter, både under lektionen och på elevens fritid, lyfts av samtliga fram som viktiga 
aspekter inför sökningen. Dock har de delvis skilda uppfattningar om vad som krävs av ele-
vens improvisationsfärdighet under sökningen.  
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6 Diskussion  
I detta kapitel belyses resultatet i relation till tidigare presenterad litteratur samt studiens per-
spektiv. Därefter tas metoddiskussion, arbetets betydelse och yrkesrelevans samt idéer om 
framtida forsknings- och utvecklingsarbeten upp.  
 

6.1 Resultatdiskussion  
De teman som lyfts fram i resultatdiskussionens rubriker nedan är: Individualiseringen av 
undervisningen, Övning som verktyg, Den sociala miljön, Aspekter kring samspel samt Im-
provisationens betydelse.  
 

6.1.1 Individualisering av undervisningen 
I resultatet framkommer det att instrumentalundervisningen hos dessa lärare på folkhögskolan 
individualiseras i stor omfattning. Lindgren (1996) lyfter demokrati som en central del i folk-
högskolan, vilket hon kopplar bland annat till personlig utveckling. Individualisering och per-
sonlig utveckling är nära knutna till varandra och går i linje med Säljös (2012) påstående om 
att individen bör få användning av sina tillägnade kunskaper och färdigheter i verkligheten. 
Individualisering kan alltså syfta på en personlig utveckling och denna legitimeras och motiv-
eras genom att eleven praktiskt kan använda sig av denna kunskap. Detta resonemang kan 
också knytas till Väkevä (2007) som förespråkar ett holistiskt förhållningssätt till läroplanen. 
Denna holistiska syn kan anses vara en form av individualisering eftersom respondenterna 
anknyter till elevens förkunskaper och förmågor, vilket tyder på att de ser sina elever utifrån 
ett helhetsperspektiv.  
 
Individualisering kan även kopplas till det elevinflytande som Christensen (2002) undersöker. 
Dessutom kan individualisering kopplas till en personlig atmosfär, vilket även Axelsson och 
Rannestam (2003) framhäver, samt till Lindgrens (1996) resonemang kring deltagarstyrning. 
En antydan till elevinflytande, en personlig atmosfär och deltagarstyrning kan ses i resultatet 
där respondenterna beskriver att innehållet och upplägget av instrumentallektionerna ofta ut-
går från elevens önskemål och vad den vill göra. Detta upplägg kan kopplas till Biesta och 
Burbules (2003) som beskriver människan i en interaktion med världen och i ständig kontakt 
med realiteten. På grund av att eleven interagerar med läraren, som i sin tur individualiserar 
lektionerna, är innehållet realitetsnära och betydelsefullt, vilket ligger i linje med Säljös 
(2012) påpekande att innehållet ska ha en mening och en nytta. Ett liknande förhållningssätt 
kan finnas i undervisning som är baserad på förkunskaper, vilket också har individualisering i 
sin kärna. Strukturen på folkhögskolan ger alltså stor möjlighet att individualisera undervis-
ningen, vilket kanske kan ses som den skolformens styrka.  
 

6.1.2 Övning som verktyg  
I intervjuerna visade det sig framförallt att elevens utveckling poängteras med tanke på olika 
förhållningssätt kring övning. Övning kan, enligt respondenterna, anses vara ett viktigt verk-
tyg för att utvecklas emellan lektioner och för att befästa kunskap. Övning lyfter även 
Schenck (2000), Hallam (1998) och Mills (2007) som en viktig faktor.  Biesta och Burbules 
(2003) menar att människan ständigt anpassar sig och håller en dynamik till omvärlden, vilket 
leder till en process av handling och konsekvens. Skulle detta konsekvenstänkande kunna 
tolkas som relevant inom övning eftersom färdigheter måste repeteras för att automatiseras? I 
så fall skulle individen hela tiden höra konsekvensen av sin handling, nämligen det klingande 
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resultatet av spelandet på sitt instrument. Detta har även betydelse med tanke på felövning, 
vilket Mills (2007) nämner, och Schencks (2000) koncept ”stigen i snön”. Utför instrumenta-
listen (eleven) övningar felaktigt får denna handling en konsekvens, nämligen att övningen 
blir förgäves. I detta sammanhang får handlingen alltså en negativ konsekvens. Återigen kan 
detta kopplas till resultatet där det framgår att vissa elever har en tendens att öva mer kvantita-
tivt än kvalitativt. Lärarens förmåga att definiera kvalitéer inom övning i undervisningssam-
manhanget kan således eventuellt påverka elevens fokus och tillvägagångssätt i distributionen 
av övningstiden. 
 
Övningen kan också relateras till en medveten insats med en närmare angiven målsättning 
såsom Fostås (2002) beskriver. Målsättning och motivation är ytterligare aspekter inom musi-
kalisk utveckling som framträder i resultatet. Respondenterna påvisar hur nära knuten en tyd-
lig målsättning är till elevens motivation samt att de som saknar ett mål ofta inte ser syftet 
med övning. Motivation, målsättning och övning har på så sätt koppling till Säljös (2012) syn 
på vardagsrelaterade kunskap eller Väkeväs (2007) syn på att teorin genomsyrar praktiken. 
Finns det en nytta, ett syfte eller ett ändamål med övning får eleven eller instrumentalisten 
motivationen på köpet. Problemet är därmed snarare individens inställning till och intentionen 
med musik. Intentionen kan därmed exempelvis handla om en genre eleven gillar, ett yrke, att 
spela ihop med andra, uttryck av känslor och andra faktorer. Detta kan tyda på att i sin kon-
tenta är motivationen bunden till Säljös (2012) resonemang om vardagsrelaterad kunskap som 
kan hjälpa eleven att hantera olika problem eller situationer som den bemöter. Med detta av-
ses att det finns en vilja hos eleven att vara med i musikaliska sammanhang av något slag, ett 
mål eller syfte som ger en nytta med övning och därigenom motivation.  Med anknytning till 
resultatet stämmer detta väl överens. Respondenterna resonerar på liknande sätt kring övning. 
Alla respondenter betonar vikten av övning, även om det framgår mer hos vissa vilket visar en 
undervisningspraktik med olika tyngdpunkter och fokus. Att integrera ett syfte i sina uppgifter 
verkar dock vara ett bra verktyg för läraren för att motivera sina instrumentalelever till att 
öva. Detta kan också ses utifrån Deweys (1916) konstaterande att kommunikationen är en 
process för att dela erfarenheter tills det blir en allmän vetskap. Tydliggör läraren ett syfte och 
kommunicerar sina pedagogiska handlingar och intentioner till eleven, anpassas lärarens och 
elevens före ställningar och förväntningar i en intersubjektiv värld som kan påverka elevens 
motivation och allmänna förhållningssätt.  
 

6.1.3 Motivation 
Motivation kan också knytas till Schencks (2000) tes att musikläraren har tre olika roller, 
nämligen som instrumentallärare, musiklärare och pedagog. Instrumental- och musiklärarens 
roll är kopplad till instrumentspecifika och allmänmusikaliska kunskaper. Pedagogens roll är 
därmed att få eleven att skapa en mening i det hen håller på med (motivationen). De olika 
rollerna framkommer delvis även i resultatet. En respondent som agerar i pedagogrollen visar 
sig exempelvis schemalägga elevens övningar, bestämma innehållet i förväg och uttala ett 
tydligt syfte. En annan respondent anammar instrumentallärarens roll och hänvisar till att öva 
på skalor, låten och stilen. Detta kan tyda på att respondentens utbildningsbakgrund har in-
verkan på utformningen av deras instrumentalundervisning. Är läraren utbildad pedagog kan 
undervisningens fokus skilja sig ifrån en musiker utan pedagogisk utbildning, vilket antyds i 
resultatet. Biesta och Burbules (2003) beskriver att kognitivt tänkande möjliggör ett avvä-
gande av lämpliga handlingar. Får läraren som pedagog individen att inse varför övning har 
relevans för just hen som individ, kan konceptet av handling och konsekvens även nås genom 
en kognitiv förståelse. Med andra ord, vill eleven som instrumentalist komma in på musik-
högskolan krävs det förstås en viss insats från elevens sida. Även i instrumentallärarens roll är 
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detta av betydelse eftersom musikaliska verktyg som exempelvis skalor, melodi och genre-
kännedom får sin användning eller konsekvens i elevens lärande eller musicerande. Läraren 
kan alltså förändra situationer, så som Väkevä (2000) beskriver, för att eleven ska kunna an-
passa sig till dessa och utvecklas genom det. 
 
En annan aspekt om motivation, som berörs i resultatet i samband med övning, är Backman 
Bisters (2014) redogörelse om grundskolan och gymnasiet, som visar att elever som har valt 
ämnet musik av egen vilja är mer motiverade än de som har obligatorisk närvaro. Eftersom 
folkhögskolans verksamhet är helt frivillig kan detta vara en faktor som gynnar musikunder-
visningen när det gäller motivation. Återigen kan respondenternas redogörelse om individua-
lisering och önskemål efter eleven sättas i relation till detta. Eleverna är av fri vilja på folk-
högskolan och de flesta vill lära sig någonting. På grund av att respondenterna dessutom utgår 
från elevens förkunskaper kan detta tolkas som att det kan skapa en drivkraft som motiverar 
tillvaron på folkhögskolan. Skulle eleven vara tvungen att delta i sina lektioner kan det antas 
att respondenterna haft helt andra förutsättningar även om de individualiserade undervisning-
en. Ännu en gång pekar detta mot Säljös (2012) nyttoperspektiv nämligen att eleverna känner 
ett syfte med det de själv har valt och att kopplingen mellan teori och praktik kommer att få 
sin användning på olika sätt i deras framtid. Det kan även liknas vid Väkeväs (2007) holist-
iska syn för lärande ur ett pragmatiskt perspektiv.  
 

6.1.4 Den sociala miljön 
Resultatet antyder att det sociala samspelet i form av kommunikation eller sociala aktiviteter 
på folkhögskolan har en betydelse i respondenternas resonemang. Detta återfinns i tanke-
gången av Axelsson och Rannestam (2003) som menar att gemenskap, atmosfär och miljö är 
en anledning för elever att söka sig till folkhögskolan. Även Lindgren (1996) påvisar kommu-
nikation, ett positiv och öppet arbetsklimat, dialog och uppmuntran som processmål inom 
folkhögskolan. Att musik är en social aktivitet, inte minst på folkhögskolan, är därmed inte att 
förneka. Även med hänsyn till resultatet som ger en vink om att nyttoaspekten med musik är 
kopplad till målet att dela den med andra. I resultatet lyfts egenskaper som trygghet, ett tillå-
tande miljö samt högt i tak som begrepp vilka präglar undervisningen på folkhögskolan. Ge-
menskapen och den sociala miljön förefaller på så sätt gynna elevers utveckling. Denna iakt-
tagelse återfinns delvis i Säljös (2012) argumentation där han skriver att den individuella ut-
vecklingen sker i samspel med omgivningen. Är omgivningen präglad av social bekvämlig-
het, men ändå utmanande, kan den sociala verkligheten sålunda leda till en elevs kunskapsut-
veckling. Dewey (1916) beskriver detta på liknande sätt, nämligen att gemensamma aktivite-
ter effektiviserar skolan och ger verktyg och material till den sociala känslan.  
 
Även Nylander (2014) påpekar att folkhögskolans miljö och den intensiva skolningen kombi-
nerat med boende på skolan är gynnsamma faktorer för att kunna etablera sig som musiker. 
Detta nämner även en respondent i resultatet genom att lyfta vikten av att som elev bara 
kunna fokusera på musiken. Boende på skolan kan tillika relateras till Backman Bisters 
(2014) koncept om kamratlärande. Resultatet visar bland annat att folkhögskolan är en mötes-
plats för människor med liknande intressen, vilket också kan stödja tesen om elevers utveckl-
ing genom kamratlärande – inte minst i samband med ensemblespel. Kamratlärande kan anses 
vara ett sätt att ge eleven olika perspektiv, åtgärder och verktyg till ett problem. Detta skriver 
Biesta och Burbules (2003) om som ett alternativt tankesätt kring kunskapsobjekt.  
 
Nylander och Dalberg (2015) synliggör funktionen av folkhögskolor som en förmedlande och 
viktig institution till högre utbildningar inom ämnet musik. Eftersom många folkhögskoleele-
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ver söker vidare och kommer in på musikhögskolan kan slutsatsen dras att lärarna på folkhög-
skolan mestadels har en omfattande kunskap om viktiga element i musiken och genren samt 
att deras pedagogiska handlingar har en positiv inverkan på sökningsprocessen. Frågan är, om 
detta handlar om att folkhögskollärare själv har gått på musikhögskolan och att det finns en 
dold kultur i högskolevärlden om vilka kunskaper och färdigheter som värderas högt, ef-
tersom det inte framgår på musikhögskolornas hemsidor att till exempel ”självsäkert uppträ-
dande” är en positiv kvalitet i sökningen? Det kan också vara så att populariteten inom jazzen 
och söktrycket till jazzlinjerna som Nyberg (2014) tar upp, gör att elever som söker till och 
kommer in på folkhögskolan redan har så goda förkunskaper inom området att de bara behö-
ver finslipas inför musikhögskolan, vilket skulle kunna vara en anledning till att så många 
elever slussas vidare till musikhögskolan.  
 

6.1.5 Aspekter kring samspel 
I resultatet anges några relevanta kunskaper och förmågor som respondenterna ansåg vara 
viktiga för att söka till musikhögskolan. Bland annat togs samspel, kommunikation och ly-
hördhet i relation till ensemblespel. Detta kan kopplas till antagningsproven för musikhögsko-
lorna i Sverige inom jazz. Ett exempel på antagningskrav på alla musikhögskolor är att den 
sökandes sökningslåtar ska framföras med kompgrupp (Kungliga Musikhögskolan, 2017; 
Örebro Universitet, 2017; Luleå Tekniska Universitet, 2017; Ingesunds Musikhögskola, 2017; 
Högskolan för Scen och Musik, 2017; Musikhögskolan i Malmö, 2017). Örebros Universitet 
(2017) uttrycker sig även om att kommunikationsfärdighet i samspelsförmåga bedöms.  
 
Med tanke på kommunikationsfärdighet är kommunikation en del av Deweys koncept om 
praktisk intersubjektivitet (Biesta & Burbules, 2003). De beskriver att det handlar om ett in-
formationsutbyte som bygger på individens handlingar. För att kunna kommunicera kan det 
tolkas som att den sökande måste kunna behärska sitt instrument, låten och improvisationen 
så pass att den kan rikta sin uppmärksamhet mot andra aktörer i kompgruppen. Detta framgår 
även till viss del i resultatet att till exempel improvisation är en viktig aspekt. Som Biesta och 
Burbules (2003) framhäver måste individen i en grupp transformera sin egen värld till en ge-
mensam värld genom att anpassa sitt tillvägagångssätt, sina vanor och handlingar vilket i sin 
tur möjliggör en överenskommelse. I så fall måste den sökande alltså anpassa sin inställning, 
sina kunskaper och färdigheter till kompgruppen för att kunna musicera tillsammans med 
dem. Själva uppspelsprovet och framförandet av låtarna tillsammans med kompgruppen är, i 
relation till Biesta och Burbules (2003) påstående, också en kunskapskonstruktion i sig själv 
som visar sig i förändringar av miljöns eller individens handlingar. Miljön är i detta samman-
hang ensemblen, provrummet och juryn medan individen är den sökande. Den sökande behö-
ver således kunskapsobjekt som verktyg för sina handlingar. Detta är kanske också anledning-
en till att musiker och folkhögskoleelever ofta söker flera gånger till olika musikhögskolor 
eftersom de först måste få en praktisk kunskap och upplevelse om själva provuppspelet med 
en på förhand okänd kompgrupp för att kunna förändra sina handlingar i relation till den 
praktiska kunskapen inför nästa sökning. Denna process kan därmed också anses vara den 
form av kunskap och handling som Säljö (2012), Biesta och Burbules (2003) samt Väkevä 
(2007) lyfter.  
 

6.1.6 Improvisationens betydelse  
Vidare återfinns improvisation, med sina olika beståndsdelar, som en del av respondenternas 
resonemang kring uppspelning vid antagningsprovet. Respondenterna förefaller lägga stor 
vikt vid detta i sin undervisning. Nylander (2014) framhäver att det finns en värderingspraktik 
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av folkhögskollärare i Sverige som innefattar förhållningssätt, melodiskt, rytmiskt regelföl-
jande samt personlighet och originalitet. Dessutom listar han instrumentteknik och virtuositet 
på sitt instrument som viktiga faktorer. Några av dessa aspekter, såsom teknik, melodi, rytm 
och uttryck, antyds även i resultatet bland respondenternas beskrivningar. Virtuositet och ori-
ginalitet är dock inte bland dem. 
 
Improvisation är också del av antagningskravet till alla musikhögskolor inom jazzgenren 
(Kungliga Musikhögskolan 2017; Örebro Universitet, 2017; Luleå Tekniska Universitet, 
2017; Ingesunds Musikhögskola, 2017; Högskolan för Scen och Musik, 2017; Musikhögsko-
lan i Malmö, 2017). Högskolan för Scen och Musik (2017), Örebros Universitet (2017) och 
Luleås Tekniska Universitet (2017) har även ett improvisationsmoment på en given och på 
förhand okänd ackordföljd i provets utformning. Dessutom har Ingesunds musikhögskola 
(2017) ett improvisationsmoment till en enkel blues. Teknisk kompetens och konstnärlig ge-
staltning i improvisationen bedöms på Ingesunds Musikhögskola (2017), Kungliga Musik-
högskolan (2017), Örebros Universitet (2017) och Musikhögskolan i Malmö (2017) vid an-
tagningsprovet av musiklärarprogrammet.  
 
Teknisk kompetens är också en aspekt som lyfts av respondenterna som en viktig beståndsdel 
i instrumentalspelssammanhang, liksom konstnärlig gestaltning inom improvisation. Respon-
denternas utläggningar kring improvisation är dock mestadels mer specifika och detaljerade 
än det som framgår på högskolornas hemsidor. Fostås (2002) framhäver exempelvis ackord, 
melodins skalor och rytm som relevanta faktorer inom improvisation. Liknande fokus beskri-
ver också respondenterna i resultatet.  
 
Resonemanget om olika uppfattningar gällande improvisation legitimerar slutsatsen att både 
musikhögskolorna och respondenterna påpekar att liknande kompetenser är viktiga för sök-
ningsprocessen men att musikhögskolorna väljer att uttrycka sig mer generellt. Följaktligen 
kan en kritik uttalas mot informationen på musikhögskolornas hemsidor eftersom de tillåter 
en tolkning om vad teknisk kompetens och konstnärlig gestaltning innebär. Begreppen kan ha 
olika innebörd för olika personer och borde kanske definieras mer i detalj. Betyder kriterierna 
för den sökande, som Fostås (2002) beskriver, att öva rytmiska och tonala mönster som sam-
mansätts till en helhet och att känna improvisation i kroppen (såsom även respondenterna 
delvis resonerade) eller refererar antagningskraven till Hallams (1998) konstaterande att im-
provisation handlar om musikaliska strukturer, utnyttjandet av instrumentets resurser och 
långtidsminnet? Detta kan väcka en fråga om hur instrumentallärarna på folkhögskolan verk-
ligen vet vilka beståndsdelar som är viktiga i sökningssammanhang. Kan det vara att jazz-
traditionen sätter normen inför antagningsprovet eller är det lärarens professionalitet och att 
den ofta själv har gått på musikhögskolan som influerar deras val av innehåll?  
 
Improvisation är ur ett pragmatiskt perspektiv nära relaterad till elevens eller den sökandens 
förmåga att anpassa sig till exempel till ackorden, formen, rytmen, melodin, tystnad eller ska-
lor inom en ensemble, vilket också lyfts av respondenterna. Även i denna kontext handlar den 
sökandes improvisation om en, som Biesta och Burbules (2003) lyfter, kunskapskonstruktion 
som omkonstruerar sig hela tiden och som yttrar sig i förändringar av en klingande produkt. 
Viktigt i detta sammanhang är bara att produkten har en mening och en nytta, så som Säljö 
(2012) beskriver det, i den musikaliska kontexten. Improvisation inom en ensemble kan också 
kopplas till Deweys (1916) konstaterande om att alla aktiviteter i en gemenskap är bundna till 
varje medlems aktivitet och att effekten av detta är lärorik och medför ett syfte. Improviserar 
musiker i en ensemble är deras aktivitet alltså bunden till kompgruppen, musicerandet blir 
lärorikt och fyller ett syfte. Syftet är att andra människor kan lyssna till musiken och att musi-
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kern eller eleven kan uttrycka sina känslor genom sitt musikaliska språk. Dessa processer kan 
även kopplas till det musikens sociala eller musikaliska samspel som lyftes tidigare i både 
resultat och diskussionen.  
 

6.2 Metoddiskussion 
Metodvalen för föreliggande studie var passande men gav ett annat resultat än förväntat. Jag 
hade förväntat mig att folkhögskolans sociala miljö skulle lyftas i större utsträckning än den 
gjordes. Dock visade det sig att respondenterna lade mer vikt vid att beskriva sin egen under-
visning, vilket var en oväntad vinkling för mig. Detta visar vikten av forskarens medvetenhet 
kring sin egen förförståelse, för att denna inte ska skymma resultatets egentliga utgång och 
hur frågor ställs i en intervju.  
 
Som Bryman (2011) skriver sker tolkning genom att forskaren intar en annans perspektiv för 
att få tillgång till andra människors idéer och deras sociala värld. Av den orsaken att jag har 
gjort en tolkning av mina respondenters svar är det möjligt att deras påståenden kan ha fått en 
annan innebörd än den tänkta, trots att jag som forskare har försökt att undvika detta. Med 
andra ord kan respondenternas svar sättas in i ett sammanhang där den ursprungliga meningen 
har tagits ur sin kontext eftersom jag som forskare bara kan spekulera hur respondenten tänkte 
vid intervjutillfället.  
 
Vikten av kvalitet i frågor, frågeställning och följdfrågor, som Kvale och Brinkmann (2014) 
lyfter, är också en tänkbar faktor som kan ha påverkat mina intervjuer. Även om jag som in-
tervjuare försökte att ställa följdfrågor som var öppna, som till exempel ”vad betyder det be-
greppet för dig?”, kan de ha varit ledande och därmed ha influerat resultatet. Johansson och 
Svedner (2010) menar att en kvalitativ intervju syftar till att få så omfattande information om 
ämnet som möjligt. Då materialet har varit så omfattande var jag som forskare tvungen att 
prioritera i resultatet och välja vissa delar inom området, vilket betyder att vissa data inte re-
sovisas.  
 
Något som hade kunnat göras annorlunda är att urvalet av intervjupersonerna hade kunnat 
vara mer spridd till olika folkhögskolor än bara två. Det hade gett en bredare bild av lärares 
olika tillvägagångssätt i att förbereda sina elever inför musikhögskoleprovet på sitt instru-
ment. Dessutom är det sannolikt att flera olika representerade instrumentgrupper och en jämn 
fördelning mellan män och kvinnor också hade haft inverkan på studiens utgång.  
 
En möjlig komplettering i resultatet, som inte har genomfördes på grund av tidsbristen, var att 
intervjua olika elevfokusgrupper och låta dem framföra sitt perspektiv på hur instrumentallä-
raren förbereder dem inför antagningsprovet på musikhögskolan. Detta hade bidragit till en 
mer nyanserad bild av instrumentallektionerna på folkhögskolan och öppnat helt nya perspek-
tiv och horisonter i det belysta området.  
	

6.3 Arbetets betydelse  
Föreliggande studie kan ha betydelse för mitt kommande yrke eftersom den ger insyn i de 
verktyg, perspektiv och metoder respondenterna använder sig av i undervisningen. Detta 
breddar även min bild av jazzgenren och ämnet musik- och instrumentalundervisning. Ef-
tersom det finns en vision hos mig att få vara verksam instrumentallärare på folkhögskola i 
framtiden har jag förmodligen nytta av de olika aspekterna respondenterna lyfter. Denna in-
tervjubaserade studie kan likaså ha betydelse för verksamma lärare inom området, dels för att 
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lära sig av andras erfarenheter och tillvägagångssätt, dels för att få inspiration och idéer för 
sin undervisning. 
 
Delarna i föreliggande arbete som handlar om de musikaliska aspekterna som till exempel 
improvisation, motivation och övande kan likväl vara betydelsefulla för blivande jazzmusiker 
som studerar på folkhögskolan eller musikhögskolan samt verksamma jazzmusiker som vill 
vidga sin horisont inom området.  
 
Till sist kan denna studie bidra till att pedagoger kan få inspiration av de olika pedagogiska 
och didaktiska medel respondenterna använder sig av i sin undervisning. Även de värderingar 
och önskemål respondenterna framhäver och som syns i presentationen av intervjuerna kan 
bidra till att vidga pedagogers horisont.  
 

6.4 Fortsatt forskning  
Studien behandlar instrumentallärarens sätt att undervisa för att förbereda sina elever inför 
folkhögskolan. Folkhögskolan är en institution som inte har varit ett sådant omfattande forsk-
ningsobjekt inom dagens forskning. Därför vore det intressant och relevant att utforska och 
undersöka flera aspekter inom det avsatta området.  
 
Med tanke på detta arbete vore det av intresse att intervjua fler verksamma lärare på folkhög-
skolan för att se om de lyfter samma aspekter som respondenterna i denna undersökning. 
Dessutom vore det intressant att intervjua flera elever i fokusgrupper i samband med deras 
lärare för att se hur deras två perspektiv hänger ihop eller skiljer sig ifrån varandra.  
 
Inom forskningsområdet folkhögskolan och dess förberedelse inför antagningsprovet för mu-
siklärarprogrammet, vore det också av intresse att belysa detta ur ett helhetsperspektiv. Alltså, 
att även inkludera ämnen som gehör, ensemble, ensembleledning och teori, som är delar av 
G-proven på musikhögskolan. Detta skulle kunna ge underlägg för en komparativ studie där 
forskaren kunde se skillnader eller likheter i undervisningen beroende på ämnet läraren un-
dervisar i. 
 
Vidare vore det intressant att undersöka skillnader i instrumentallärares sätt att förbereda ele-
ver på folkhögskolan inför högre studier i musik beroende på om den själv har gått musiker 
eller musiklärarprogrammet. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Information om samtycke 
 
Information om forskningsstudie! 
 
Jag vill vill plugga musik – en intervjustudie om lärarnas uppfattning om undervisningen på 
folkhögskolan med tanke på förberedelserna inför antagningsprovet på musikhögskolan 
 
Jag heter Bajo, går sista året på musiklärarprogrammet på Musikhögskolan Ingesund i Arvika 
och kontaktar dig angående deltagandet i mitt examensarbete.  
 
Syftet	 med	 detta	 arbete	 är	 att	 få	 insikt	 i	 instrumentallärarens	 ställningstaganden	 av	
undervisningen	 och	 i	 undervisningen	 på	 folkhögskolan	med	 hänsyn	 till	 målet	 som	 är	
antagningsprovet.		
 
Studien avser att få en fördjupad förståelse inom instrumentalundervisning på folkhögskolan 
som jag i min kommande yrkesroll samt andra lärare och pedagoger kan dra nytta av.  
 
För att undersöka detta kommer jag göra en intervjustudie som spelas in.  
 
Din Medverkan innebär en intervju som spelas in. Intervjuarna kommer endast använda för 
det aktuella examensarbete och de kommer att förvaras så att ingen obehörig kan komma åt 
dem.  
 
Du kommer att garanteras anonymitet i studien. Deltagandet är frivilligt och du kan om så 
önskas avbryta ditt deltagande i studien när du vill.  
 
Jag vill att du som informant ger ditt samtycke till att bli intervjuad, ger tillåtelse till i vilka 
sammanhang intervjuuttalanden får redovisas samt tar ställning till om uttalanden och be-
skrivna handlingar i intervjuerna bör vara anonyma eller ej. 
 
 
Bajo Kohring  
Musikstuderande 
Musikhögskolan Ingesund 
Karlstads universitet 
671 91 Arvika 
Mobil: 072 – 24 25 575  
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Samtycke till medverkan i forskningsstudie 
 
Jag samtycker till att bli intervjuad 
 
☐   JA                              
 
Jag anser att den information jag har fått om studien är tillräcklig. 
 
☐ JA ☐ Nej 
 
Jag vill att mina beskrivna handlingar och mina uttalanden i intervjuerna ska vara 
anonyma om de redovisas.  
 
☐ JA ☐ Nej 
 
 
Namn:______________________________________________________________________
________________________ 
 
Lärare/elev/student i 
(ämne):___________________________________________________________________ 
 
Lärare elev/student på 
(skola):__________________________________________________________________ 
 
Ålder:__________________  Antal år som verksam lä-
rare/student/elev:___________________ 
 
Instru-
ment:______________________________________________________________________
__________________ 
 
Huvudsaklig hemvist inom (genreom-
råde):____________________________________________________ 
 
Datum, ort och 
namn:______________________________________________________________________
______ 

 
 
 
 
 

Bilaga 2 Intervjufrågor instrumentallärare inom jazz 
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1. Kan du berätta om hur du brukar lägga upp dina lektioner med elever? 
• Vad utgår du ifrån när du planerar? 
• Vad lägger du fokus på? 
• Hur förhåller du dig till elevens mål?  

 
2. Vilken roll spelar förberedning inför musikhögskolan i dina instrumentallektioner? 
• Hur kommer det sig?  
• Är det olika med olika elever? 
• Hur kommunicerar och samarbetar du och eleven kring detta? 
• Finns det andra typer av mål eller fokus som också är viktiga i din undervisning? 
• Vilka för- och nackdelar finns med de olika målen och fokus du har tagit upp, tycker 

du? 

 
3. A: Vilka kunskaper och förmågor är enligt dig centrala för att kunna söka musikhögs-

kolan?  
• Varför dessa? 

 
B: Är det något du jobbar med medvetet i undervisning? 

• Kan du ge exempel på hur? 
• Vilka utmaningar finns med att undervisa om detta? 

 
 
   
 
 
 


