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This study examines the similarities and differences between four guitar teachers in Sweden and the 
U.S. The aim of the study is to examine how teachers motivate their pedagogical standpoints and to 
analyze how they experience the frame factors that limit their teaching. Data were collected through 
interviews  with  two  Swedish  teachers  and  two  American  teachers.  The  result  shows  that the 
teachers, despite their seemingly different contexts, actually have a lot of common strategies and 
approaches. Most significant is the tendency to let the students decide some of the content of the 
lessons.  The study also shows that  the diverse historical  backgrounds that  have influenced the 
teachers differently still have a great significance of how the teachers act in their own teaching.
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INLEDNING
Att  söka  förståelse  för  hur  olika  lärare  tänker  kring  sin  undervisning  kan  ur  ett  pedagogiskt 
forskningsperspektiv ses som grundläggande. För att kunna förbättra sin egen undervisning krävs 
ofta att man som lärare inspireras och utmanas av andra lärares tankegångar. Det är nog många som 
känner igen sig i att ha upptäckt något bra eller kanske mindre bra hos en annan lärare som fått oss 
att tänka kring vårt eget sätt att bedriva vår undervisning.

Vi är båda gitarrister och har under den senare delen av musiklärarutbildningen även arbetat deltid 
som gitarrpedagoger på bl.a. studieförbund och kulturskolor. Det har därför varit naturligt för oss att 
intressera oss för hur olika  gitarrlärare ser på sin undervisning. Våra yrkesplatser är ställen där 
frågor kring detta ämne ständigt väcks.

Eftersom den ena av oss under utbildningen spenderade ett år i USA aktualiserades tankarna kring 
hur  man som lärare ser  på sin undervisning också i  ett  mer internationellt  perspektiv.  Trots att 
instrumentalundervisningen i USA har en ganska annorlunda historia än exempelvis den svenska, 
upptäcktes ganska tidigt  en hel  del  likheter vilket vi  fann intressant.  Tankegångarna som fanns 
under  vistelsen  berörde  exempelvis  huruvida  de  olika  utbildningssystemen  påverkade 
undervisningen,  vilken  inverkan  på  undervisningen  den  kommunala  anknytningen  (kultur-  och 
musikskolor)  har,  vilken  roll  ”tuition”  (skolavgifter)  har  när  det  gäller  tillgängligheten  för 
allmänheten  att  studera  musik  etc.  Alla  dessa  tankar  utmynnade  i  ett  genuint  intresse  för  en 
jämförande analys mellan de båda länderna. Kan det vara så att lärarna i USA trots deras ganska 
annorlunda kontexter ändock brottas med samma svårigheter som de svenska instrumentallärarna? 
Eller har de amerikanska lärarna, på grund av de olika förutsättningarna, helt andra svårigheter? Det 
är några av de frågor som vi under höstterminen 2012 hade som grund när vi funderade på vilket 
ämne vår uppsats skulle behandla.
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BAKGRUND
Vi  ger  i  denna  del,  efter  begreppsdefinitionerna,  en  historisk  bakgrund  till  hur  de  olika 
undervisningskontexterna för gitarrundervisning i Sverige och USA kommit att utformas. Den delen 
avslutas med en redovisning av hur det enligt aktuell statistik ser ut idag.  Efter detta kommer ett 
längre avsnitt där vi redovisar den tidigare forskningen på området och vår teoretiska utgångpunkt.

Begreppsdefinitioner
För att undvika missförstånd och allmänt generaliserande vill vi börja med att definiera de begrepp 
vi kommer använda oss av.

I Sverige finns det både musik- och kulturskolor. Kulturskolor erbjuder, förutom musik, även andra 
konstformer som exempelvis dans, teater, bild etc. Musikskolor bedriver endast verksamhet som har 
musikaliska kopplingar. Då vi endast behandlar musikverksamheten på dessa skolor finner vi det 
inte särskilt relevant att göra skillnad på dessa två. Därför har vi valt att kalla dessa institutioner för 
enbart ”kulturskolor” och i det begreppet också medräkna de kommunala musikskolorna. 

Eftersom vi i detta arbete i huvudsak intresserar oss för instrumentalundervisning med inriktning på 
gitarr har vi valt att inte blanda begreppen gitarrundervisning och instrumentalundervisning utan att 
i första hand, när vi syftar på gitarrundervising, använda oss av begreppet ”gitarrundervisning” då 
”instrumentalundervisning”  annars  kan  anses  vara  allmänt  syftande.  När  det  handlar  om andra 
instrument  har  vi  dock  för  enkelhetens  skull  valt  att  behålla  det  generaliserande  begreppet 
”instrumentalundervisning”.

Begrepp som stat, statligt och kommunalt blir lätt komplexa när vi, som i detta arbete, behandlar två 
olika politiska länder såsom Sverige och USA. Vi har valt att använda begreppen stat eller statligt 
när det syftar, i fallet USA, på delstatsnivå (såsom staten Kalifornien). I fallet Sverige syftar stat 
eller statligt istället på den centrala makten. Den överstatliga, centrala makten i USA benämner vi 
här istället som federal.

Instrumentalundervisningens framväxt i Sverige
Vi kommer dela  in  det  här  kapitlet  i  två  avsnitt,  det  första  avsnittet  behandlar  kulturskolornas 
framväxt i Sverige, det andra musikutbildningen på gymnasienivå. Dessa två institutioner utgör de 
svenska kontexter vi ämnar behandla i denna undersökning.

Kulturskolans historia - tidsandan
Torgil Persson ger i sin avhandling från 2001 en bild av hur kulturskolan utvecklats i Sverige utifrån 
kulturskolorna i Mörbylånga, Tranås, Kiruna och Borås. Enligt Persson (2001) hade många, under 
det tidiga 1900-talet, uppfattningen att människors ökade levnadsstandard per automatik skulle leda 
till ett ökat kulturintresse. Istället upplevde man, menar Persson, ett sviktande intresse av kultur. Ett 
antal statliga utredningar tillsattes på området på 1940-talet, bland annat Musikutredningen 1947, 
Konstutredningen och Kulturutredningen 1948, vilka dock inte ledde till några konkreta resultat. 
Men grundläggande kulturpolitiska antaganden, som att människors ökade välstånd leder till ökat 
kulturintresse, började ifrågasättas (Nilsson, 1981). Detta konstaterades, enligt Persson, också 1959 
av  dåvarande  ecklesiastikministern  Ragnar  Edenmann  som  menade  att  höjningen  av 
levnadsstandarden inte hade motsvarats av en höjning av den kulturella nivån och påtalade vikten 
av  att  erbjuda  andra  alternativ  än  den  dominerande  masskulturen.  Detta,  menar  Persson,  blev 
upptakten  till  den  nya  statliga  kulturpolitiken  vars  uppgift  var  dels  att  förvalta  kulturella 
institutioner  och  århundraden  av  kulturella  traditioner,  dels  att  bygga  upp  ett  brett  tillgängligt 
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kulturliv. Alla skulle få ta del av den (Persson, 2001).

Det diskuterades även på 1940-talet vilt om ungdomens ”moraliska upplösning” som uppstått på 
grund av kommersialiseringen av deras nöjesliv (Persson, 2001). Med hjälp av tekniska framsteg, 
som exempelvis radion, introducerades en helt ny musikstil i Sverige, jazzen. Att jazza innebar dock 
inte att spela jazz utan att dansa till jazzmusik. Jazzdans var en ny typ av dans som var friare och 
ledigare än de traditionella europeiska danserna och den gav upphov till oro hos föräldrar som var 
rädda  för  vad  den  otyglade  dansen  kunde  ställa  till  med  hos  deras  ungdomar  (Fornäs,  2004). 
Dansbanorna med deras från föräldrar skyddade verksamhet inbjöd till ett experimenterande med 
gränser som inte sågs med positiva ögon på. Man ville uppfostra ungdomarna till  välartade och 
ansvarstagande  medborgare  och  såg  föreningslivet  som  räddaren.  Bland  annat  körer  och 
musikcirklar uppstod som ett motmedel och man ansåg att ungdomar anslutna i en förening var 
kontroll- och påverkbara. Man tyckte det var viktigt att hålla denna livsfas under uppsikt (Persson, 
2001).

Framväxten
Mot bakgrund av tidigare nämnd tidsanda började musikskolor så smått växa fram under 40- och 
50-talet. De var då främst lokala eldsjälar som var den drivande kraften vid etablerandet av skolorna 
(Persson,  2001).  De ökade långsamt i  antal  men vid 1960-talet  skedde en kraftig expandering. 
Musikskolorna  tog över  allt  fler  institutioners  verksamheter;  skolmusikkårer,  orkestrar  och  den 
instrumentalundervisning  som  tidigare  bedrivits  i  folkskolor  och  läroverk.  De  blev  allt  mer 
institutionaliserade och fick en tydligare form viket gjorde det lättare att rekrytera lärare (Rostvall & 
West,  2001).  Läroverken  och  folkskolornas  instrumentalundervisning  avvecklades  och  en 
demokratisering  skedde.  På  de  tidiga  läroverken  var  målgruppen  skötsamma  och  begåvade 
ungdomar som utsågs av läraren efter en prövning, vilket kan ses i kontrast mot 60- och 70-talen då 
den dominerande uppfattningen snarare var att musikundervisningen var till för alla oavsett anlag 
(Musikkultur,  1984;  i  Persson,  2001).  Året  1980  var  kulturskolornas  utbredning  total;  alla 
kommuner hade en musik- eller kulturskola (Persson, 2001).

1990-talet är dock ett mörkt årtionde i kulturskolans historia, den svaga ekonomin som präglade 
början av 90-talet  tvingade kommuner att  se över sin ekonomi och göra val  och prioriteringar. 
Många valde att spara in på den frivilligbaserade musikskolan och det ledde till att många av dem 
blev  nedläggningshotade  (Persson,  2001).  För  att  överleva  valde  många  musikskolor  att 
omorganisera  sig  till  kulturskolor  vars  mer  mångfacetterade  kulturyttring  borgade  får  en  mer 
omfattande och stabil skolform (Graneheim, 1994). 

Det som blev räddningen och kulturskolans uppgång var dels protester från engagerade föräldrar, 
men  framförallt  två  skrivelser  som  gavs  ut  av  finansdepartementet.  De  länkade  det  svenska 
musikexport-undret (ABBA, Roxette, Ace of Base m.fl.) med musik- och kulturskolans utbredning 
och det fick politikerna att få upp ögonen för kulturskolans värde. I början av 90-talet var 67% av 
landets musik- och kulturskolor nedläggningshotade, vilket skall ses i kontrast mot slutet av 90-talet 
då man såg de kommunala musikskolorna som musiklivets grundare och ett av fundamenten till den 
svenska musikexporten (Persson, 2001).

Estetiska programmet
På läroverken var  instrumentalundervisningen  inriktad  på  västerländsk  konstmusik samt svensk 
folkmusik. De som studerade där var en liten grupp privilegierade ungdomar vars studier utgick 
ifrån att reproducera och skaffa sig kunskap om detta kulturarv (Stålhammar, 1995). I samband med 
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Läroplanen för gymnasieskolan  (Lgy 70) infördes försöksverksamhet med en tvåårig musiklinje 
inom gymnasieskolan. Syftet var att ge en yrkesbaserad utbildning med specialiseringsmöjligheter i 
musikämnet.  Man  lade  betoning  på  den  kreativa,  improvisatoriska  och  sociala  delen  hos 
musikämnet (Sheid, 2009).

Läroplan  för  de  frivilliga  skolformerna (Lpf  94)  infördes  1994,  vilket  innebar  att  alla 
gymnasielinjer nu fick en gemensam grund i form av nio ”kärnämnen” som var obligatoriska, och 
hade identiska kursplaner  och betygskriterier.  Kärnämnena utgjorde 30% av undervisningstiden. 
Karaktärsämnena, som gav varje program dess inriktning, utgjorde ytterligare 50-60%. Individuellt 
val  utgjorde  resterande  procent  (Sheid,  2009).  Musiklinjen  blev  nu  ett  av  16  nationella 
gymnasieprogram och fick sitt nuvarande namn, estetiska programmet. Karaktärsämnena bestod av 
estetiska ämnen och fokus låg inte längre bara på musik utan både bild, dans och teater var del i 
programmet. Tanken var att man skulle få en bred estetisk utbildning samtidigt som kärnämnena 
gjorde att man blev högskolebehörig (Sheid, 2009).

Musikinriktningen på gymnasiet har ökat stadigt sen dess första intåg i Sveriges skolsystem. 1979 
gick  600  elever  på  ett  musikprogram vilket  kan  jämföras  med  1994/1995 då  1070 elever  var 
inskrivna på ett (Skolverket, 1998).

Instrumentalundervisning i Sverige idag
Sveriges  musik  och  kulturskoleråd  sammanställer  varje  år  ett  statistikunderlag  över  de  olika 
verksamheter som alla kulturskolor utför. En genomgång av materialet ger en ganska överskådlig 
bild av hur verksamheten ser ut i olika kommuner. Vad gäller den svenska gymnasieskolan är det 
Skolverket som sammanställer statistiken. Det är dock, på grund av de många olika skolorna och 
inriktningarna, något svårare att få en lika överskådlig bild här. Detta på grund av att elever som 
läser  andra program än estet,  i  vissa fall,  också kan ta  exempelvis  gitarrlektioner.  Vi  vill  dock 
genom  att  presentera  en  del  av  denna  statistik  ge  läsaren  en  uppfattning  om  hur  det,  enligt 
statistiken, generellt ser ut i de vanligaste undervisningskontexterna för instrumentalundervisning i 
Sverige idag.

Under  året  2012 deltog  334000 elever  på  ett  eller  annat  sätt  i  någon  form utav  verksamhet  i 
Sveriges 279 olika kulturskolor. Av dessa elever var 157641 elever inskrivna i någon form utav 
musikkurs och instrumentet som flest spelade var gitarr. Det fanns, under 2012, sju kommuner som 
helt saknade kulturskola. Den generaliserande bilden av hur det ser ut i de sju kommunerna blir 
givetvis  annorlunda  där  man  endast  kan  spekulera  i  hur  instrumentalundervisningen  bedrivs 
(Sveriges musik och kulturskoleråd, 2013). Den sammanlagda budgeten, för alla kulturskolor 2012, 
uppgick till drygt 2 miljarder kronor och sysselsätter flera tusen lärare. Kostnaden för att få studera 
på kulturskolorna varierade mellan 0 och 1700 kronor och den genomsnittliga avgiften låg på 666 
kronor (Sveriges musik och kulturskoleråd, 2013).

Vad  gäller  gymnasieskolan  läsåret  2012/2013  var  det,  enligt  Skolverket  (2013),  9173  elever 
inskrivna  på  det  estetiska  programmet.  Hur  många  av  dessa  som spelar  gitarr  framgår  inte  av 
skolverkets statistik och då vissa skolor, som tidigare nämnts, också låter elever på andra program ta 
instrumentallektioner är det inte lika enkelt att få en översiktlig bild. Det är dock möjligt att man 
skulle kunna få en mer sammanhållen bild av själva innehållet i undervisningen i gymnasiet då det 
för gymnasieskolan finns en gemensam kursplan där det uttrycks vilka moment som skall ingå. I 
kulturskolan  finns  inga  centrala,  gemensamma  styrdokument  utan  det  är  upp  till  varje  enskild 
kommun att utforma sin egen undervisning (Skolverket 2013; Sveriges musik och kulturskoleråd 
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2013).

Instrumentalundervisningens framväxt i USA
Detta avsnitt som berör den amerikanska musik- och instrumentalundervisningen är något mer brett 
än den svenska. Vi berör här även den allmänna musikundervisningens framväxt. Att vi gjort denna 
del  något  mer  generell  beror  på  att  vi  antar  att  förförståelsen  för  den  amerikanska 
musikundervisningshistorien i allmänhet är något mer begränsad än i den svenska kontexten. Vi har 
därför funnit det relevant att även beröra den musikundervisning som finns i den allmänna skolan 
här.

Bakgrunden till den amerikanska musikundervisningen
När vi  under  detta  arbete forskat  kring den amerikanska musikundervisningens historia  har  två 
namn kommit att återkomma, nämligen Michael L. Mark och James A. Keene. Att vi utgått från 
dessa forskare beror på att de i sin forskning skrivit av en lite mer övergripande karaktär vilket gjort 
det,  i  ljuset  av  begränsningarna  i  detta  arbete,  möjligt  för  oss  att  återge  en  mer  kortfattad 
sammanfattning.

Michael L. Mark beskriver i sin bok  A Concise history of American music education (2008) hur 
musikundervisningen i USA har rötter tillbaka till de engelska kolonisatörerna på 1600-talet. Även 
Keene (2009) beskriver i  A history of music education in the united states nybyggarnas betydelse 
för  den  kommande  musiktraditionen.  Keene  (2009)  menar  att  den  mycket  begränsade 
musikundervisning som fanns under 1600-talet var genom psalmsången i kyrkorna. Notkunnighet 
var mycket ovanligt och oftast var det genom att en musikledare först förevisade en sång muntligt 
som församlingen sedan efter fick härma och lära sig (Keene, 2009).

På grund av den låga ställning musiken hade i norra USA och på grund av att nybyggarna i början 
av sitt leverne i det nya landet i första hand behövde fokusera på grundläggande mänskliga behov 
kom den musikaliska kvalitén att bli sämre och sämre under de första generationerna av nybyggare. 
Som ett svar på den svaga roll  musiken hade fått började man i början på 1700-talet därför att 
efterfråga någon form av musikalisk utbildning. Det var främst präster som började inse att intresset 
för  psalmsång  sjönk  när  ingen  hade  någon  kunskap  inom  det  musikaliska  området.
Det uppfattades också, bland den kyrkliga auktoriteten, som ett problem att sångerna och psalmerna 
blivit så olika i olika församlingar att man i vissa fall inte ens kunde känna igen sångerna. Man 
eftersträvade därför mer konformitet och enhetlighet i de olika församlingarnas musikliv (Mark, 
2008; Keene 2009).

För att möta efterfrågan började man därför, enligt Mark (2008) och Keene (2009) starta så kallade 
”singing schools”. Där arbetade ett flertal lärare och kompositörer och de lärde elever att sjunga 
efter noter, lära sig nya sånger, och de hjälpte också till att utveckla den kyrkliga musiken på de 
ställen  där  dessa  skolor  växte  fram.  Oftast  skedde  denna  undervisning  på  kvällstid  och  man 
träffades några gånger i veckan (Mark, 2008; Keene, 2009). I och med industrialismens framväxt 
under 1800-talet kom dock dessa ”singing schools” att betraktas mer och mer som gammalmodiga 
och konservativa, menar Mark (2008). Man började också lära ut många av musikämnena gratis i 
vanliga ”public schools” vilket också gjorde att dessa ”singing schools” fick en allt mindre roll.

Både  Mark  och  Keene  nämner  Lowell  Manson  som  en  viktig  person  i  introducerandet  av 
musikämnet i ”public schools”. Manson argumenterade mycket starkt för att musik (specifikt under 
denna tiden vokal sådan) skulle läras ut i den allmänna skolan och han övertygade de styrande i 
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Boston att införa undervisning på försök. Enligt Keene (2009) började Manson själv att undervisa 
på ”Hawes School” i södra Boston 1837. Experimentet blev uppskattat och Manson blev ledare för 
musikundervisningen  och  gavs befogenheter  att  anställa  fler  personer.  Cincinnati,  som hade en 
liknande historia, blev enligt Mark (2008) nästa stad som 1838 introducerade musikundervisning i 
”public schools”, mycket på grund av framgången i Boston året innan (Mark, 2008).

Både  Mark  (2008)  och  Keene  (2009)  betonar  att  musikundervisningen  i  amerikanska  ”public 
schools” troligen inte skulle sett ut som den gör om det inte hade varit för de så etablerade ”singing 
schools”. Dessa skolor utbildade musikkunniga lärare och lade således grunden till den allmänna 
undervisningen i musik (Mark, 2008; Keene, 2009).

Instrumentalundervisning
Evan Feldman och Ari Conzius har i sin bok om instrumentalundervisning ett kapitel de valt att 
kalla ”The history of instrumental music education” där de i  övergripande lag beskriver ämnet.
Enligt  Feldman & Conzius  (2011) var  privat,  mästare-lärlingsundervisning norm när  det  gällde 
instrumentalundervisning i USA under 1800-talet. Musikkonservatorier och frilansande musiklärare 
var de man vände sig till för att lära sig spela instrument:

Nineteenth-century instrumental  music  education was,  like  eighteenth-century vocal  music  education, 
largely a private matter. It was taught in homes and music academies, and unlike the traditional teaching 
of singing to groups of students, it mostly occured in private lessons (Feldman & Conzius 2011, s 67).

Under  den  senare  delen  av  1800-talet  började  dock  många  olika  professionella  och  semi-
professionella ensembler att formas runt om i USA, en utav de första var ”New York Philharmonic” 
som  bildades  1842.  I  denna  mångfacetterade  miljö  började  man  också  att  introducera 
instrumentalundervisning i de amerikanska ”public schools”, vilket dock inte helt okomplicerat kan 
ses som en följd av kontextens inverkan:

This golden era of the professional band reached it's height at the beginning of the twentieth century, 
which coincided with the first public school instrumental progams. It would be simplistic, however, to say 
that  the  immense  popularity  of  the  touring  orchestras  and  bands  led  directly  to  the  adoption  of 
instrumental music into public school curricula. To understand the social and economic forces that made 
the inclusion of instrumental music possible, we must first answer the question: If there were so many 
instrumental ensembles in the mid and late nineteenth century – one source estimates there were 10'000 
adult and youth bands in 1889 – where did these musicians learn their craft (Feldman & Conzius 2011, s 
67)?

Under  slutet  av  1800-talet  började  man,  enligt  Feldman  &  Conzius  (2011)  erbjuda 
instrumentalundervisning i en del skolor. Detta beskrivs också kortfattat i The Harvard Dictionary 
of Music (Randel, 2003) där vi kan läsa att det under 1800-talet i många skolor, på kvällstid, fanns 
möjlighet att få instrumentalundervisning. Denna frivilliga undervisning var dock inte en del av den 
reguljära  undervisningen  utan  oftast  en  avgiftsbelagd  ”fritidssysselsättning”  som  skedde  i 
skollokalerna. Under det följande 1900-talet utvecklades ensemble- och bandkulturen och det fick 
sin  höjdpunkt  under  första  världskriget  då  behovet  av  bland  annat  patriotisk  musik  var  stort 
(Feldman  och  Conzius,  2011).  Efter  första  världskriget  kom dock  bandkulturens  inflytande  att 
minska, mycket beroende på att samhället börjat efterfråga en annan typ utav musik samt att en 
ökad mobilitet gjort att människor kunde resa till andra städer för att ta del av underhållning. En 
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följd av dessa faktorer var att det inte behövdes lika många kringresande musiker menar Feldman & 
Conzius  (2011).  Som  ett  sätt  att  möta  den  minskade  andelen  av  musiker  som  nyttjande 
instrumenttillverkarnas instrument försökte man därför att hitta nya vägar.  Lösningen blev, efter 
brittisk  metod,  att  argumentera  för  och  delvis  finansiera  instrumentalundervisning  i  ”public 
schools” vilket på allvar skedde under 1920-talet (Feldman & Conzius, 2011). Under den senare 
delen  av  1900-talet  kom instrumentalundervisningen  dock  att  bli  mer  kommersiell  och  många 
frilansande instrumentallärare  började  att  undervisa  i  musikaffärer  där  det  än  idag  till  stor  del 
bedrivs undervisning.

Instrumentalundervisning i dagens USA
I dagens USA är musikundervisning något som i vanliga ”public schools” är frivilligt och ligger 
som ett tillval till den ordinarie undervisningen. Olika delstater har dock olika bestämmelser och 
riktlinjer för hur undervisningen kan se ut. The national center for education statistics (NCES) har 
sammanställt  ett  gediget  material  om hur  olika  ämnen  i  den  amerikanska  skolan  bedrivs.  Där 
beskrivs bl.a. hur många skolor som har ett ”music department”, hur många elever som tar del av 
musikundervisningen,  hur  många  lärare  som  är  anställda  etc.  Vardagen  för  den  generella 
musikläraren ser enligt NCES ut så här: "On average, full-time music specialists spent 22 hours per 
week teaching 25 different classes with about 18 students per class" (Parsad & Spiegelman, 2012, s 
18).  Det  framkommer  också  att  integrering  med annan undervisning ses  som en  viktig  del  av 
musikundervisningens berättigande i USA.

NCES för, naturligt nog, inte någon statistik över hur den privata instrumentalundervisningen ser ut. 
Privat gitarrundervisning bedrivs i USA oftast av frilansande musiklärare eller i musikaffärers regi 
där  undervisningen  kan  se  helt  olika  ut  beroende  på  de  olika  ramfaktorer  som  omgärdar 
verksamheten. Det finns därför inget fedralt eller statligt organ som på något vis för statistik för hur 
själva undervisningen bedrivs. Däremot för United States Bureau of Labor Statistics (BLS) statistik 
över hur många som arbetar inom detta fält, deras lön, arbetstid etc. Bilden som framträder för vad 
BLS kallar ”self-enrichment teachers” är att de flesta som jobbar med gitarrundervisning i USA 
oftast har mer än ett jobb och att lärarjobbet oftast kompletteras med exempelvis ett regelbundet 
eget  spelande eller  ett  annat  lärarjobb på exempelvis  en ”public  school” (US Bureau of  Labor 
Statistics, 2013).

I  ett  stort  land  som  USA är  det  dock  oerhört  svårt  att  ge  en  generaliserande  bild  av  hur 
gitarrundervisning bedrivs.  Olika  delstater  har  olika  reglementen,  privat  finansierade  skolor  har 
andra förutsättningar än kommunalt eller statligt drivna, landsbygd och storstadsområden ger olika 
möjligheter  etc.  Som  vi  tidigare  nämnt  är  vår  undersökning  inte  heller  tänkt  att  ge  en  sådan 
generaliserande bild utan vi ämnar redogöra för de likheter vi kan tycka oss urskilja hos några olika 
lärares synsätt på deras gitarrundervisning.

Tidigare arbeten och undersökningar
Gitarrundervisning i den svenska kulturskolan
Anna-Lena Rostvall och Tore West (2001) har i sin avhandling Interaktion och kunskapsutveckling 
filmat och undersökt elva stycken instrumentallektioner i den svenska musik och kulturskolan. Av 
dessa var fyra stycken gitarrlektioner vilka vi kommer fokusera närmare på. Tre utav lektionerna 
var enskild undervisning med en elev och en lärare på kulturskola, den fjärde var en lite längre 
grupplektion med nio elever på ett studieförbund.
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Resultatet ger en ganska nedslående bild av hur kommunikationen mellan lärare och elever fortgår 
under  lektionstiden.  Lärarna  står  för  majoriteten  av  yttrandena  under  lektionerna  och  eleverna 
underordnar sig detta. Rostvall & West (2001) hävdar att de vanligaste yttrandena (i denna studie) 
är av instruerande karaktär och berör sådant som eleven är upptagen med eller precis utfört. Under 
de lektioner  som undersöks förekommer i  princip inga analytiska kommentarer som kan hjälpa 
eleverna att härleda spelet till deras egna erfarenheter. Instruktionerna lärarna ger är sällan kopplade 
till ett tema eller någon teoretisk grund som hjälper eleverna att förstå varför instruktionen ges, detta 
gör att eleverna inte får ”...tillgång till de tankemönster eller principer som ligger bakom t.ex. en 
fingersättning, vilket gör det svårt för eleverna att självständigt kunna utföra en sådan” (Rostvall & 
West, 2001, s 171).

Lärarna verkar enligt studien inte heller intressera sig särskilt mycket för sina elevers idéer och 
tankar om lektionerna. I lektion fyra (den på ett studieförbund) ges förvisso en viss möjlighet för 
deltagarna i gruppen att ha åsikter om planeringen av lektionerna i och med att läraren presenterar 
sitt upplägg. Men Rostvall & West (2001) menar dock att det, på grund av den sociala hierarkin där 
eleverna underordnar sig läraren, inte är fråga om något reellt inflytande över lektionsinnehållet. I 
lektion  ett  till  tre  ges  inget  utrymme  för  åsikter  alls,  och  när  eleverna  själva  uttrycker  sina 
förväntningar och erfarenheter ges ingen eller enbart negativ respons (Rostvall & West, 2001).

Studien förstärker också den tidigare bilden  (Kolar 1975, Priest 1989, McPherson 1993, Hallam 
1997, Hultberg 2000; i Rostvall & West 2001) av att ”notbilden, och avkodningen av denna, på ett 
statiskt  sätt  står  i  fokus  för  undervisningen,  samt  att  de läromedel  som används i  hög grad är 
styrande för undervisningens innehåll och form” (Rostvall & West, 2001, s 285). Lektionsinnehållet 
verkar alltså vara tämligen bundet till  de läromedel som används i undervisningen. Följaktligen 
utgör  troligen  inte  improvisation  (i  den  vidare,  icke  musikaliska  bemärkelsen)  en  stor  del  av 
undervisningen.

Musiklärares syn på instrumentalundervisning
Kristina  Nilsson  har  i  sitt  arbete  från  2005  undersökt  hur  olika  lärare  ser  på  lärande  i 
instrumentalundervisningssammanhang. Hon har observerat och intervjuat fyra stycken lärare om 
hur de ser på bland annat lärande. Nilsson (2005) kategoriserar hur lärarna ser på sina elever i fyra 
grupper:

De traditionella eleverna – lär sig noter, gör läxan, ofta flickor, kommer på lektionen varje vecka, spelar i 
princip vad som helst som de får av läraren, kan vara målmedvetna. 

Önskegruppen – positiva till musik, de måste tycka om stycket/låten de spelar, har ofta egna förslag, kan 
lära sig (för dem) svåra pianostycken om de verkligen vill, många är svaga notläsare, de lär sig genom 
lyssning och härmning, vill inte/kan inte följa en spelbok, tar ibland ut en del på gehör själv. 

De svaga eller oengagerade eleverna  – har problem med inlärningen på instrumentallektionerna men 
fortsätter ändå komma på lektionerna. De har inga egna önskningar om stycken och har svårt för att lära 
sig noter samt ofta svårt för att härma. Lärarna uttrycker att de inte vet varför dessa elever fortsätter att  
spela. Om de håller på länge kan de ändå lära sig en del genom åren. Vissa spelar en period bara för att 
”testa på”. De klarar sig bäst om de får spela låtar i ett sammanhang, då kanske deras engagemang kan 
väckas. 

Härmningsgruppen – lär sig via härmning antingen genom att lyssna eller genom att titta på lärarens 
händer, de lär sig utantill, eleverna tittar på lärarens fingrar istället för i noterna, svaga notläsare, inte lika 
motiverade som de i önskegruppen (Nilsson 2005, s 47).
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Enligt Nilsson (2005) användes ingen annan tolkningsmetod för hur lärarna tänkte kring eleverna än 
de ovan nämnda punkterna, möjligen på grund av att lärarna inte själva på allvar reflekterat kring 
sin undervisning. Nilsson (2005) frågar sig om detta kan bero på att mycket liten tid av arbetet 
avsätts till denna typ utav sysselsättning. Vidare menar Nilsson (2005) att utgångspunkten i deras 
undervisning, i mycket, bär spår från den undervisning de själva fick när de började spela i unga år 
där ”mästarlärlingstraditionen” var stark. Hon menar också att de traditioner som finns inbyggda i 
den institutionaliserade verksamhet, som kulturskolorna ger uttryck för, i sig är så starka att det 
enligt lärarna ”inte finns några alternativ” till den traditionella undervisningen. Lösningen verkar, 
enligt  Nilsson  (2005),  vara  en  mer  verklighetsförankrad  undervisning  där  kontexten  känns 
meningsfull för eleven.

Marcus  Omberg  (2011)  har  gjort  en  liknande  studie  på  där  han  studerar  instrumentallärares 
uppfattningar  om  betyg,  kreativitet,  motivation  och  elevinflytande.  Ombergs  (2011)  teoretiska 
ansats  är  ett  sociokulturellt  och  pragmatiskt  perspektiv  där  Omberg  nämner  bland  annat  John 
Dewey  och  Lev  Vygotskij  som  utgångspunkter.  I  sin  studie  har  han  intervjuat  fem  stycken 
instrumentallärare om deras uppfattningar i ovan nämnda ämnen. Resultatet av studien visar inte ett 
entydigt  svar  utan  lärarna  ger  uttryck  för  olika  uppfattningar  kring  begreppen.  Exempelvis  har 
lärarna olika uppfattningar kring hur man skapar kreativitet och motivation. En lärare har enligt 
studien uppfattningen att betyg är en bra inre motivationsfaktor medan en annan menar att så inte är 
fallet.  Några  andra  lärare  hävdar  att  en  betoning  på  det  positiva  i  elevernas  spel  främjar 
motivationen. Enligt Omberg (2011) hävdar förvisso samtliga lärare att de vill ”att eleverna skall 
vara motiverade och arbeta kreativt” men att de inte kan enas om hur man skapar en sådan situation.

Ramfaktorteorin
Fredrik Svalander och Andreas Vendeholt (2010) beskriver i  sin uppsats arbetsförhållandena för 
fyra olika instrumentallärare; två som arbetar i vad de beskriver som landsbygd och två i vad de 
beskriver som stad. Deras tyngdpunkt ligger förvisso på lärarnas syn på fysiska skillnader och inte 
på utformandet  av undervisningen,  men vi  har  ändock haft  stor  nytta av denna undersökning i 
utformandet av vår egna teoretiska utgångspunkt då de också ämnat undersöka lärarnas upplevelser 
av skillnader i olika kontexter.

Svalander  &  Vendeholt  (2010)  använder  sig  av  Urban  Dahllöf  och  Ulf  P.  Lundgrens 
ramfaktorteoretiska  forskning  som  sin  teoretiska  utgångspunkt.  Denna  utgångspunkt,  vilken  vi 
också  ämnar  använda  oss  av,  intresserar  sig  för  de  ramfaktorer  som  omgärdar  och  begränsar 
verksamheten. Detta beskrivs mer utförligt nedan.

Ralf Sandberg (1996) har i sin avhandling tagit sin utgångspunkt i Ulf P. Lundgrens läroplansteori 
för att  undersöka musikundervisningens ramar.  Enligt  Sandberg (1996) försöker ramfaktorteorin 
förklara hur yttre faktorer kan ha en betydande inverkan på den inre pedagogiska verksamheten. 
Han  menar  att  ”den  centrala  innebörden  i  rambegreppet  är  att  ramarna  begränsar 
undervisningsprocessen  och  den  betingade  frihet,  inom  vilka  lärare  och  elever  planerar  och 
genomför undervisningen” (Sandberg 1996, s 213).

Hanken & Johansen (1998) har också de intresserat sig för ramfaktorer och de hänvisar liksom de 
tidigare nämnda författarna till Ulf P. Lundgrens undersökning från 1984 där han behandlar detta. 
Enligt  Hanken  och  Johansen  (1998)  är  ramfaktorer:  "samtliga  relevante  faktorer  som  virket 
begrensende,  som er  bestemt  utenfor  lærerens  og elevens kontroll".  De menar  vidare att  dessa 
ramfaktorer  är överordnat det  didaktiska och därmed bestämmer mycket av hur  undervisningen 
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bedrivs. Persson (2001) använder sig till viss del även han av denna teoretiska utgångspunkt. I sin 
avhandling  återger  han Frede  V.  Nielsens  (1997)  modell  som  omfattar  fem  väsentliga 
ramdimensioner:

1) Bestämmelser (lagar, instruktioner, läroplaner etc.)
2) Diskurser (teorier, idéer, åsikter, fördomar, myter, beslutsprocesser etc,)
3) Institutioner (det institutionella sammanhang vari undervisning försiggår)
4) Ekonomi (även socioekonomiska förhållanden)
5) Externa aktörer

Vårt fokus, gällande ramfaktorer, berör i  huvudsak diskurser och institutioner. Det är dock inga 
vattentäta skott mellan de 5 väsentliga ramdimensionerna vilket gör att vi i viss mån även kommer 
att beröra de andra punkterna också.

Den teoretiska och forskningsmässiga ansats, som vi i denna undersökning kommer att använda oss 
av, grundas alltså i den sk. ramfaktorteorin. All undervisningsverksamhet måste på ett eller annat 
sätt förhålla sig till de ramar som omgärdar den kontext där undervisningen bedrivs. Dessa ramar 
kan  verka  begränsande  genom  exempelvis  oändamålsenliga  lokaler  eller  genom  en  bristande 
kompetens hos den undervisande läraren. En ramfaktorteoretisk utgångspunkt innebär således att 
man intresserar sig för  hur dessa ramar påverkar  och begränsar verksamheten (Sandberg,  1996; 
Hanken & Johansen, 1998).
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PROBLEMOMRÅDE
Som vi kunnat se har instrumentalundervisningens utveckling i Sverige och USA sett olika ut. Den 
svenska instrumentalundervisningens historia är starkt präglad av kulturskolornas framväxt under 
1900-talet.  Framväxten  möjliggjordes  till  stor  del  på  grund  av  den  reaktion  mot 
kommersialiseringen  av  ungdomars  nöjesliv  som skedde  under  1940-talet.  Ungdomarna  skulle 
fostras till välartade medborgare och körer och musikcirklar sågs som potentiella hjälpmedel till 
detta (Persson, 2001; Fornäs 2004; Nilsson 1981). Den amerikanska instrumentalundervisningens 
historia är å sin sida präglad av den ”bandkultur” som under början av 1900-talet rådde i USA. 
Bandkulturens  intåg  i  den  amerikanska  allmänna  skolan  blev  till  viss  del  möjlig  på  grund  av 
kommersiella intressen där bland annat instrumenttillverkare delvis finansierade undervisningen
(Mark, 2008; Keene, 2009; Feldman & Conzius, 2011).

I den tidigare forskningen kring ämnet har vi kunnat se att det finns kommunikationsmässiga brister 
i den undervisning som bedrivs på kulturskolor. Lärarna tenderar att inte intressera sig för sina 
elevers tankar och idéer för lektionerna (Rostvall & West, 2001). Vi har också kunnat se att lärarna 
inte regelbundet reflekterar kring sin undervisning, samt att det inte finns en entydig lösning på hur 
man på ett fungerande sätt motiverar elever (Nilsson, 2005; Omberg, 2011).

Arbetets  teoretiska  utgångspunkt  bygger  på  ramfaktorteorin.  Teorin  intresserar  sig  för 
undervisningskontextens ramar som omgärdar och begränsar verksamheten. Exempel på ramar kan 
vara  oändamålsenliga  lokaler  eller  outbildade  lärare.  Dessa  faktorer  ligger  i 
undervisningssituationen  utanför  lärarens  och  elevens  kontroll  och  begränsar  således  deras 
möjlighet till effektiv undervisning.

Utifrån denna bakgrund, tidigare forskning och de tankar vi själva haft kring ämnet i stort har det nu 
blivit dags att formulera ett syfte.

Syfte och frågeställningar

Syftet  med studien  är  att  undersöka  hur gitarrlärare  i  olika  undervisningskontexter  ser  på sin  
undervisning.

Vi vill för att konkretisera syftet också formulera några frågeställningar:

1) Hur motiverar lärarna valet av undervisningsmaterial?
2) Vilka är lärarnas pedagogiska utgångspunkter?
3) Hur upplever lärarna att olika ramfaktorer påverkar deras undervisning?
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METOD OCH URVAL
Man  brukar  i  regel  dela  upp  forskningsmetoder  i  två  kategorier,  kvalitativa  och  kvantitativa 
metoder. Kvalitativ forskning karaktäriseras av metoder som fokuserar mer på "mjuka" data såsom 
intervjuer, tolkande analyser etc. Den används när man vill undersöka människors upplevelser och 
underliggande mönster samt att få en djupare förståelse för det problemområde som undersöks. 
Kvantitativa metoder, som exempelvis enkät, fokuserar mer på insamling av kvantifierbar data och 
är mer strukturerade än kvalitativa metoder (Kvale & Brinkmann, 2009; Patel & Davidsson, 2011).
Då vi i denna uppsats ämnar undersöka instrumentallärarnas  synsätt  och upplevelser samt hur de 
motiverar dessa, anser vi att en kvalitativ metod vore lämpligast. Hade vi istället intresserat oss för 
att jämföra lärarnas likheter och skillnader genom exempelvis insamlande av data som analyserats i 
en statistisk kontext hade en kvantitativ metod, som exempelvis enkät, troligen passat bättre.

Inom kvalitativ forskning finns flera olika angreppssätt. Då vi inte ville styra lärarna utan låta dem 
uttrycka sig fritt och även ge oss själva möjligheten att kunna ställa följdfrågor valde vi en metod 
som av Patel  & Davidsson (2011) benämns ”delvis strukturerad intervju”.  Kvale & Brinkmann 
beskriver  en snarlik  metod som de benämner ”narrativ intervju”.  Kvale och Brinkmann (2009) 
beskriver den typen av metod som en intervju där intervjuaren försöker locka fram en berättelse 
genom att ställa frågor som ”Kan du berätta varför du började med musik” eller ”Hur såg det ut när 
du undervisade på 1990-talet?”. Den ger i hög grad den intervjuade en chans att uttrycka sin syn och 
sitt  perspektiv.  Enligt  Patel  och  Davidsson  (2011)  är  den  ”delvis  strukturerade  intervjun”,  till 
skillnad från den strukturerade intervjun, något mer öppen och det finns större möjlighet att ställa 
följdfrågor etc.  Den strukturerade intervjun är ofta mera strikt  och här ställs  i  huvudsak mest  i 
förväg konstruerade frågor. Patel och Davidsson (2011) beskriver också en tredje metod som de
benämner den ostrukturerade intervjun. Denna intervjuform, där man inte förberett  några frågor 
alls, såg vi som opassande eftersom vi ville hålla intervjuerna mer homogena för att senare kunna 
dra eventuella paralleller.

Sammantaget fann vi att den delvis strukturerade intervjun var den mest passande intervjuformen 
för vår undersökning.

Urval
Lärarna (nedan kallade informanter)  valdes  utifrån ett  antal  premisser  vi  såg som viktiga.  Viss 
hänsyn har dock tagits till att göra undersökningen praktiskt genomförbar. Två av informanterna 
arbetar i Mellansverige och två i storstadsområdet Los Angeles i USA.
Premisserna var följande:

1) Vi ville ha lärare som i huvudsak arbetade med gitarrundervisning.
2) Vi ville ha lärare från olika länder och från olika typer utav institutioner.
3) Vi  ville  ha  både  lärare  som  behövde  förhålla  sig  till  betyg/kursplaner  och  lärare  som 

arbetade mera fritt utan sådana krav.

Eftersom utbildningssytemen ser olika ut i Sverige och USA ville vi som nämnts alltså försöka hitta 
fyra stycken informanter med olika ingångar för att inte skapa en för snäv bild. Vi valde därför en 
lärare på en avgiftsfri  kulturskola i Sverige samt en frilansande lärare som arbetade heltid med 
instrumentalundervisning i USA. Vi valde sedan också en gymnasielärare på estetiska programmet 
inriktning musik samt en lärare på ett amerikanskt college. Genom att välja informanter som arbetar 
i fyra mycket olika kontexter hoppades vi få en så bred bild som möjligt.
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Våra  fyra  informanter  är  alla  män.  Vi  ville  från  början,  för  att  skapa  en  bredare  bild,  ha 
könsfördelningen 50/50 bland informanterna. Men av praktiska skäl, då det är en överväldigande 
majoritet av manliga gitarrlärare, fick vi nöja oss med att intervjua fyra män. Vi är medvetna om att 
detta kan ha kommit att påverka utfallet av studien och att vissa viktiga infallsvinklar p.g.a detta 
kanske inte finns med. Den korta arbetstiden och den lilla omfattningen av studien gjorde dock att 
vi tvingats få bortse från detta.

Genomförande
Intervjuerna  utfördes  under  våren  2013  på  fyra  olika  geografiska  platser.  Två  genomfördes  i 
arbetsrummen på två olika skolor i Sverige. En intervju utfördes på en kulturskola och en på ett 
gymnasium. Resterande två utfördes i USA varav en i ett klassrum på ett college och en på ett café i 
södra Los Angeles. Alla intervjuer spelades in med hjälp av en mikrofon för senare transkribering. 
Vid transkriberingen har vi översatt från muntligt talspråk till ett mer lättförståeligt skriftspråk. Vi 
gjorde detta noggrant för att inte påverka innebörden av språket  mer än nödvändigt.  Eventuella 
namn och platser som nämns i intervjuerna har vi fingerat. De frågor vi utgick ifrån finns som 
bilagor (bilaga 1 och 2 ). 

I  undersökningen  har  vi  följt  Vetenskapsrådets  etiska  riktlinjer. Vi  klargjorde  innan  intervjun 
premisserna  för  informanterna.  De  fick  veta  att  de  hade  möjlighet  att  när  som  helst  avsluta 
intervjun, hur den insamlade datan skulle behandlas samt att namnen skulle vara fingerade för att 
garantera deltagarnas anonymitet. Allt detta är i enlighet med de forskningsetiska principernas fyra 
huvudkrav:  informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och  nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2013).
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RESULTATPRESENTATION
Vi kommer i denna del försöka återge en utförlig bild av de fyra olika intervjuerna vi gjort. Kapitlet 
är indelat i fyra delar där varje informant ges en bakgrund och sedan tematiskt presenteras utifrån de 
frågeställningar vi ställt. För att skydda informanternas identiteter har vi använt fingerade namn 
och, i förekommande fall, inte publicerat namn på närliggande geografiska platser. Eventuella citat 
är också i viss mån omformulerade för att bättre förstås i skriven form.

Evert
Evert är en man på 57 år som jobbar på en kulturskola i en mindre tätort i mellersta Sverige. Han är 
lite  av  en  alltiallo-lärare,  undervisar  både  i  gitarr,  bas,  trummor  samt  diverse  stråk  och 
blåsinstrument. Han är dock i huvudsak gitarrlärare.

Bakgrund
Evert inledde sin musikaliska karriär i ung ålder då han började spela gitarr, inspirerad av sin äldre 
bror som spelade i ett popband. Han började initialt med lektioner på en kommunal kulturskola men 
gillade inte det alls. Läraren använde i undervisningen endast noter vilket Evert inte förstod sig på, 
han spelade hellre  på gehör.  Läraren var också väldigt  noga med att  han skulle ha en klassisk 
hållning, rätt handposition och spela korrekt.

Då var det ju lilla snigel nivå, där, med klassisk fattning och så. Och sen när jag kom hem så spelade jag 
oerhört mycket mer avancerade saker liksom, på gehör och sånt, som aldrig efterfrågades. Jag kom ihåg 
att jag sa att ”jag lärt mig spela fjäril vingad”. ”Det tror jag inte” sa gitarrläraren Så fick jag inte ens visa 
det.

Evert  slutade efter  en termin och började istället  lära sig genom att  med hjälp av skivspelaren 
transkribera och spela låtar. Evert intresserade sig senare för folkmusik och började spela fiol vilket 
ledde honom till en folkhögskola där han utbildade sig till fiollärare.

Efter folkhögskolan jobbade han på en kommunal kulturskola i två år men trivdes inte så bra och 
bestämde sig  för  att  aldrig sätta  sin  fot  i  en kommunal kulturskola  igen.  Evert  fick då istället 
anställning på en folkhögskola som musiklärare. Efter sju år där insåg han dock att musiklärare inte 
var något han kunde jobba med, det blev ”för nära hjärtat” som han uttryckte det. Han vände sig 
helt bort från musiken och lyssnade inte på musik i tre år. Evert läste då istället till allmänlärare och 
började jobba som det. 

Musiken kom så småningom sakta tillbaka och han återkom för att arbeta på folkhögskolan. 2001 
gick han dock in i väggen och blev sjukskriven. När han, några år senare, var tillbaks på banan igen 
så började han arbeta på en kommunal  kulturskola och upptäckte att  han själv,  som förut  sagt 
”aldrig  mer”,  nu  var  en  helt  annan  person  och  att  han  trivdes  jättebra.  Efter  ett  år  blev Evert 
tillfrågad att jobba på en nystartad kulturskola där han numera jobbar sedan flera år tillbaka. 

Arbetsförhållanden
Evert  jobbar på en kommunalt finansierad kulturskola som invigdes 2006 och som förutom till 
undervisning används av kommunen även som kulturhus. Evert har 80 elever per vecka, varav 50 är 
enskilda elever och 30 är lågstadieelever som kommer klassvis och lär sig gitarr, stråk och blås. 
Hans enskilda lektioner är 20 minuter långa. Den typiska eleven har han svårt att beskriva då det 
enligt  honom går  elever  från  alla  samhällsskikt  och  etniciteter  på  kulturskolan.  Som han  själv 
beskriver det:
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Alltså från såna med väldigt väl utbildade föräldrar i övre medelklassen, ja dom där som skickar i väg 
flickorna att spela piano och läsa franska liksom för att det är bra, och så där. Sen har jag nytillkomna 
ifrån Thailand, dom pratar inte ett ord svenska. Och allt där emellan. 

För tillfället är det 7 stycken i kö på att få spela gitarr. Evert tycker att musiken har hög status på 
kulturskolan och att lokalerna är av mycket hög kvalitet. Ämnet är väl representerat hos kommunen 
och han förklarar det med att kommunen har som mål att profilera sig som en kommun som satsar 
på kultur. Ett resultat av detta är att kulturskolan sedan årsskiftet är gratis för elever att studera vid 
vilket,  enligt  Evert  gör  att  väldigt  få  blir  exkluderade.  De få elever  som inte har  möjlighet  att 
studera är elever som inte har tid att gå då skolan är i vägen. Evert tycker även att han har en chef 
som är öppen för hans idéer och han känner att han knappt behöver fråga om han vill göra något 
som går utanför ramarna. På frågan hur hans yrkesmässiga drömsituation skulle se ut så svarar han 
att han har den nu. 

Jag har nog väldigt mycket min drömsituation här för jag har oerhörd handlingsfrihet. Vi är en liten skola 
och vi har en väldigt bra chef som är öppen, så att kommer det ett gäng här och säger att ”vi vill göra 
musikvideo” Yes. Jag behöver inte fråga någon. Ja visst kan vi göra det. Ja menar, hur många har det så på 
jobbet?

Evert anser själv att kommunalt finansierad undervisning är att föredra framför privat finansierad. 
Han tycker att privat finansierad undervisning blir dyr och exkluderar många barn. Evert tar som 
exempel en skola i Uppsala som tog 350 kronor per lektion för instrumentalundervisning i privat 
regi.  Han  har  dock  inga  åsikter  om undervisningsinnehållet,  Evert  tycker  att  institutioner  som 
studieförbund och kyrkan ofta har väldigt bra verksamheter men just att det blir dyrare för eleverna 
anser han är en brist. Han tar exempel från sin egen kulturskola och hävdar att sen de blev gratis har 
fler elever börjat studera på skolan, elever som inte haft råd trots att det var väldigt billigt innan.

På frågan om han ser några nackdelar med att kulturskolan han jobbar på är gratis så svarar han att 
de varit gratis en så kort stund att han inte sett några än. Men om han får tänka fritt så tänker han att 
en nackdel skulle kunna vara att elever, då det är gratis, inte värderar undervisningen särskilt högt, 
att de kommer och går när de vill.  Evert tänker dock att han kan parera det:

Att... säg att det är gratis är det inte värt något...man kan komma och gå som man vill, hoppa på, prova lite 
här, lite där. Men jag parerar lite grann...kommer någon som vill spela gitarr, men det vill han inte, ”Nej 
det var inge kul jag vill spela trombon i stället”. ”Ja välkommen tillbaka nästa termin, du får inte byta mitt 
i”. För att då skulle vi aldrig kunna planera några tjänster, och man vet inte från den ena veckan till den 
andra om man har elever, det skulle inte funka.

I och med att det är gratis binder eleverna inte upp sig för att ha ett visst antal lektioner per termin. 
De kommer  och  har  undervisning  varje  vecka  tills  de vill  sluta  vilket  också  kan  bidra  till  att 
eleverna  värderar  undervisningen  lägre,  anser  Evert.  Han  tillägger  dock  att  detta  bara  är 
spekulationer då de får vänta innan de kan göra en rättvis utvärdering av verksamheten sedan den 
blev gratis.

Pedagogik
Evert har, enligt honom själv, inte någon definierad pedagogik utan han anpassar sin undervisning 
efter eleven och var den befinner sig. Att möta eleven på dennes egna nivå och låta eleven få spela 
egna valda låtar är viktigt och borgar för ett fortsatt intresse för gitarr. Det skapar även en bättre 
relation mellan lärare och elev tycker Evert. Han försöker alltid utgå från det eleven vill spela:
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Jag försöker gå in där, där dom är. Det dom vill. Jag börjar där. Det mest extrema fallet var en kille som 
kom. Han gick i tredje klass då. Han ville inte lära sig spela gitarr, han ville lära sig spela Nothing else 
matters. Ok! Då gör vi det. Han lärde sig den, på elgitarr. Det är ju inte ”peanuts” direkt, om det är det 
första man gör. ”Åh vad kul, nu kan jag den där, kan vi spela små grodorna nu” sa han. Ja [skratt] så att  
nu...efter han gjort den där så har vi börjat spela barréackord alltså sånt där mer ”vanliga” saker. Men om 
inte jag hade mött honom där så tror jag inte jag hade haft kvar honom.

Det händer att Evert lägger in egna låtförslag då han ser att eleven behöver öva på en specifik detalj, 
exempelvis en fingersättning. Då använder han sig av en förhandlingsstil där han lovar eleven att de 
spelar en av elevens låtar förutsatt att de spelar en av Everts låtar efter. Han väljer då låtar utifrån 
vilka tekniska problem han tycker sig se att de har, för att driva deras gitarrspel framåt. Evert ser 
också en annan fördel med detta då eleverna blir introducerade till musik de förmodligen inte hört 
förut. 

Han lägger upp lektionerna som så att eleverna inte ska ha någon läxa med sig hem som de sedan 
ska komma till lektionen och visa. Han menar att han inte vill att de ska spela för hans skull utan för 
deras egen skull. Han försöker istället göra eleverna så tända på de dom ska göra att dom inte kan 
låta bli att spela gitarr under veckan, utan att för den sakens skull tänka på det som läxa. Han påtalar 
dock alltid vikten av att öva och hur nödvändigt det är för att bli bra på sitt instrument. 

Jag kör med [härmar elev] ”Men hur mycket ska jag öva då”? Hur mycket eller hur lite du vill alltså. Du 
kan komma hit och spela tjugo minuter i veckan om du vill och då kan du säkert spela gitarr när du fått 
pension, men vill du att det ska gå fortare så kanske du ska spela lite oftare [skratt].

Det finns dock alltid elever som har svårt att öva menar Evert. De kan glömma bort, de kan sakna 
motivation,  de kan ha allsköns olika anledningar  och ursäkter.  Elever med små ambitioner  och 
elever som har svårt för att öva ger han ofta rådet att lägga gitarren på sängen så att den är i vägen 
för att på så vis locka till spontant gitarrspel. Andra elever kan han ge ett detaljerat dagschema att 
förhålla sig till. Schemat kan exempelvis vara utformat som så att eleverna ges en minut av en viss 
övning följt av två minuter av en annan övning och så vidare. Detta skall då eleven utföra varje dag 
och bocka av. Olika elever kräver olika slags motivationsmetoder och Evert betonar att han inte har 
någon universell lösning utan att han prövar sig fram med varje elev. 

Om en elev inte övar alls men kommer till  lektionerna och tycker det  är kul så har Evert inga 
problem med det. Han resonerar som så att om en elev dyker upp och har lektion varje vecka så får 
eleven ut något av det, annars skulle han eller hon inte komma menar Evert:

Om dom tycker att det är okej och kul att komma hit och spela tjugo minuter i veckan och inte spelar en 
ton där emellan men kommer och kommer och kommer, då utgår jag ifrån att det ger något, dom får 
något av att komma hit, annars skulle dom inte komma. Så varför ska jag tjata på att dom ska göra en 
massa  mer  saker,  dom kanske  gör  något  annat  väldigt  kreativt.  Det  är  skillnad  om dom är  väldigt 
omotiverade och kommer sporadiskt, var tredje gång. Dom angriper jag! /.../ Men det... nä, gnata på dom 
att spela mer och så där det försöker jag göra när jag får dom att tända på det....

Evert problematiserar också synen att man hela tiden skall framåt och bli bättre och bättre. Han tar 
som exempel en tjej som kommer till honom varje vecka och spelar blockflöjt. Hon spelar låtar till 
musikbakgrunder och kommer varje vecka lika glad och spelar samma låtar varje gång. Det är vad 
hon vill göra. Först när hon vill lära sig en ny låt gör dom det. Evert drar paralleller och jämför med 
fenomenet att barn vill höra samma godnattsaga varje natt, de gillar upprepningen. Han anser att 
man ska vara försiktig med att gå framåt och i så fall låta det ske på elevens villkor. 
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Evert beskriver att det finns två typer av gitarrelever, de som vill kunna och de som vill lära sig. De 
som vill kunna kommer till lektionen med bilden av supergitarristen och förväntar sig att det bara är 
att hänga på sig gitarren och koppla in den i förstärkaren så kan man spela sen. Det inser inte att det 
kräver mycket jobb och övning för att komma någon vart. De som vill lära sig kommer till lektionen 
medveten om att det tar tid och jobb för att bli en duktig gitarrist och har ofta mer disciplin och 
tålamod,  vilket  får  dem att  utvecklas  snabbare.  Evert  tycker  att  merparten av hans studenter är 
elever som vill lära sig vilket han förklarar med att alla elever blir introducerade till gitarrspel redan 
i första klass vilket gör att deras eventuella illusioner om att det är lätt snabbt försvinner.

Han påtalar också vikten av att vara prestigelös i sin undervisning. Han har inget problem att skicka 
en elev vidare om han märker att den blivit så duktig att Evert inte kan lära den något mer. Som han 
uttrycker det: ”Iden om att alla ska bli en kopia av mig fast lite sämre, det är en dålig ide!” Han ser 
inte  sig  själv  som någon  supergitarrist  utan  snarare  som en  duktig  pedagog  och  tar  upp  som 
argument att eleverna ofta går hos honom väldigt länge, det är få som hoppar av. Han tycker han är 
bättre på att hjälpa dom utvecklas än att vara en fantastisk gitarrist. Men han tillägger också att det 
är hans jobb, hade han varit en fantastisk gitarrist hade han antagligen suttit någon annanstans.

Undervisningsmaterial
Ingen kursbok används och Evert tycker inte att eleverna skall köpa en heller. Däremot har han 
böcker som han använder men i så fall bara enstaka exempel ur dem. En internetsajt han nyttjar 
mycket  och  pratar  om är  justinguitar.com1 som han  tycker  är  väldigt  bra och pedagogisk.  Där 
hämtar han mycket material.

Backing tracks (musikbakgrunder) använder han mycket i sin undervisning. Han tycker det är ett 
suveränt hjälpmedel då det tillåter eleverna att spela till ett fullt  komp utan för den skull ha ett 
fysiskt band tillgängligt. Han tar fram backing tracksen på olika sätt. Ibland spelar han in dom själv 
och ibland låter han eleven spela in dom. Det sistnämnda ser han som en stor fördel då eleverna, 
förutom att de tycker det är roligt, lär sig mycket på det. Vissa backing tracks hittar han på youtube 
vilket  också har en fördel då eleven alltid har tillgång till  det, förutsatt att det  finns en dator i 
närheten.

Ett annat verktyg han nyttjar är Amazing slow downer. Det är ett program som låter en att spela upp 
en  låt  i  långsammare  tempo  och  även  ändra  tonart  på  den.  Det  tillåter  eleven  att  spela  till 
originallåten fast i ett långsammare tempo.

Den stora utmaningen för Evert är enligt honom själv att det kommer nya band och nya låtar hela 
tiden. Han får ständigt nya förslag på låtar som eleverna vill spela och ofta är det låtar han aldrig 
hört förut. Mycket tid går därför åt till att transkribera elevförslag, något som Evert dock tycker är 
roligt. Han säger att han har lärt sig lika mycket gitarr på de sju åren han jobbat på kulturskolan som 
han gjort tidigare under en hel livstid, just tack vare alla nya låtar han tvingats lära sig.

Niklas
Niklas är 37 år och jobbar på estetiska programmet på en gymnasieskola i en mindre stad i mellersta 
Sverige. Han jobbar som gitarr-, ensemble-, gehörs- och ljudtekniklärare. 

1 Justinguitar.com är en australiensisk hemsida som tillhandahåller pedagogiskt material för gitarrundervisning. Sajten 
är gratis att använda och bygger på donationer av sina användare. 
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Bakgrund
Niklas  började  sin  musikaliska  karriär  med  att  ansöka  om  att  få  spela  gitarr  på  den  lokala 
musikskolan. Han blev dock nekad då man som nybörjare var tvungen att välja mellan mandolin 
eller blockflöjt. Han valde då mandolin och spelade det ett tag, men så fort han fick byta till gitarr 
gjorde han det. Niklas upptäckte då att han tyckte det var tråkigt och hoppade av.
Efter en flytt till en annan stad tog han upp gitarrspelet igen och började hos en ny gitarrlärare. Han 
började även spela i band och kom således igång med musiken på allvar. När det var dags att börja 
på gymnasiet fanns inte det estetiska programmet vilket, enligt Niklas, gjorde att han istället valde 
byggprogrammet. Efter ett år startade de dock upp ett estetiskt program på skolan så då hoppade 
han av det programmet och började istället på det estetiska programmet. Där fick han upp ögonen 
för klassisk gitarr och började rikta in sig på det.

Efter gymnasiet var Niklas arbetslös ett tag och tog lite ströjobb här och där, men insåg snart att 
detta inte var ett liv han ville leva. Han tog upp övandet på allvar och kom in på en folkhögskola där 
han spenderade två år. Efter folkhögskolan sökte han in till en musikhögskola där han gick fem år 
på lärarlinjen.

När han var klar med studierna på musikhögskolan så fick han anställning som gitarrlärare på en 
musikskola där han jobbade ett tag. Han fick en förfrågan om han ville börja som gitarrlärare på 
gymnasiet och tackade ja till det. Där jobbar han nu sedan åtta år tillbaka.

Arbetsförhållanden
Niklas  jobbar  på  estetiska  programmet  på  ett  kommunalt  finansierat  gymnasium.  Den  typiska 
gitarreleven beskriver han, stereotypt, som en kille av svenskt ursprung som gillar rock av typen 
Guns 'n' Roses. För tillfället är det väldigt få elever på estetlinjen. Niklas har endast 16 gitarrelever 
vilket han förklarar med att det är ett väldigt litet söktryck på utbildningen. Elever söker sig hellre 
till närliggande större städer med estetlinjer som har bättre rykte. Sen tycker han se sig att teoretiska 
ämnen som teknik, naturvetenskap och samhällsorienterande ämnen ökar i popularitet, på bekostnad 
av estetiska. Niklas tycker att det estetiska programmet på hans skola överlag har fått sämre status 
och  tar  som exempel  en  lärarkollega  från  ett  annat  gymnasieprogram som ville  att  han  skulle 
övertyga hennes dotter att inte gå estet. Han upplever dock att ledningen på skolan inte har samma 
åsikt utan ser estetprogrammet som ett seriöst program. Dock tycker han att de borde satsa mer 
pengar på estetiska programmet. Han jämför med en gymnasiefriskola i en närliggande större stad:

Men det som är kul med [friskolan] är att dom satsar ju. Alltså det tycker jag är lite synd med den här 
skolan, dom har inte fattat vad dom håller på med riktigt. Det kostar, det måste få göra det. Vi kan inte  
köpa en gitarr för trehundra spänn för då får vi springa och laga den stup i kvarten....

Han tycker även att lokalerna är i dåligt skick och anser att man borde upprusta skolan. När han får 
frågan om hur hans yrkesmässiga drömsituation skulle se ut så anser han att han till viss del har den 
nu. Han gillar att jobba med gymnasieelever och han gillar ämnena han undervisar i. Det som han 
tycker är bristfälligt är just att statusen är låg, att det går så lite elever på skolan samt att det satsas 
så lite på lokaler och utrustning.

Niklas är inte helt klar på vad han tycker om privatfinansierad undervisning, han ser både för och 
nackdelar. Han anser att det är dåligt att de inte har samma skyldigheter som kommunala skolor och 
tar som exempel ett fristående gymnasium i en närliggande stad. De fick ekonomiska problem och 
valde då att avetablera sin verksamhet i kommunen och lämnade således flera elever utan någon 
skola att gå till. Föräldrarna till dessa elever ville då att närliggande gymnasium skulle ta hand om 
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eleverna  vilket  de  inte  kunde.  Han  tycker  även  att  lärarna  på  friskolor  verkar  ha  rätt  hårda 
arbetsvillkor. Han berättar om lärare som jobbar på friskolor:

Jag har inte pratat med så många som jobbat på friskolor, men dom verkar ha det rätt hårt där, lärarna. Det  
lilla jag hört. Alltså Pelle han har fyra, fem elgitarrister på varje lektion, dom packar in så mycket folk 
dom bara kan. [Friskolan] hörde jag dom kör sex parallella, ja i Stockholm. Dom bara plockar in, liksom 
35 och så får dom veta att det är fyra fem som alltid droppar av i vilket fall som helst. Dom kör mycket på 
kvantitet då.

Det som han anser är bra med friskolor är att dom satsar, de lägger ner mycket tid på reklam och att 
profilera sig och locka dit elever. Något som han tycker skolan där han jobbar inte lyckas med.

Pedagogik
När vi frågar Niklas om han har någon metod för att hålla sina elever motiverade svarar han till en 
början nekande på frågan. Han tycker inte att han har någon speciellt definierad metod utan han 
improviserar sig fram och går på känsla. Han tycker att de flesta av hans elever är motiverade att 
spela då de får spela något de tycker om. När det kommer till noter, teori och skalor och dylikt då 
blir det dock ett trappsteg att ta sig över. Speciellt noter, de förstår inte nyttjandet av dem anser han. 
De flesta av hans elever spelar i band eller spelar hemma och begriper inte varför man ska använda 
noter, de är bara i vägen och är ett onödigt extra steg, menar han. Niklas tycker dock att det är 
viktigt att ha koll på teori, skalor och hur noterna ligger på greppbrädan så han brukar försöka få 
sina elever att pröva ändå: 

Jag brukar testa någon gång då och då med lite mer teoretiska uppgifter. När dom surar ihop eller gör 
mindre och mindre så får dom en morot ett tag. Sen så går vi tillbaka till det där dom fortfarande inte 
klarat, sen så håller vi på så ett tag tills dom klarat sig igenom det. Så jag vet inte om det är en metod men 
det är så jag....det brukar funka, tillslut så faller det på plats, eller om man hittar låtar där man verkligen 
kan påpeka, ”men tänk nu, här är det precis samma som vi pratade om i förra låten”, då är det skitbra, i en 
låt  som dom själva tycker om. Dom förstår att  det inte  är jams man håller på med, eller bara något 
teoretiskt.

När Niklas upptäcker att eleven tröttnat eller blir uttråkad på det tekniska momentet så ger han 
eleven en morot där han låter denne spela en låt eller övning som den själv får välja. Han går sedan 
fram och tillbaka mellan det  tråkigare momentet  och elevens önskemål  tills  eleven har kommit 
igenom det. Det bästa tycker Niklas är när man hittar en låt som eleven gillar och som dessutom 
innehåller ett tekniskt moment som han vet att eleven behöver öva på. Då kommer motivationen av 
sig självt och man kan även hävda momentets berättigande genom att visa dess användning i musik 
som eleven tycker om.

Lektionsinnehållet bestäms utifrån elevens önskemål men är till viss del styrt av betygskriterierna 
som eleven måste uppnå. Det blir en lista med moment som eleven måste klara av för att få godkänt 
på  kursen.  Detta  blir  problematiskt  ibland  då  Niklas  måste  tvinga  igenom  en  elev  ett 
betygsgrundande moment som eleven inte är så motiverad att lära sig. Han jämför med kulturskolan 
där dom inte har betygskriterier och menar att man där kan göra ”vad man vill” och utgå helt och 
hållet utifrån vad eleven vill och behöver.

När Niklas har en elev som börjar komma mindre regelbundet och mer sporadiskt på lektionerna 
lägger han dock betygskriterierna åt sidan för ett tag. Hans mål är då istället att eleven skall få lust 
till gitarrspelet igen och jobbar då endast med låtar och moment som eleven får välja. Allt för att få 
denne på banan igen och komma igång med gitarrspelet. Först när eleven väl har kommit igång så 

19



börjar  han  jobba  mot  kriterierna  lite  smått.  Niklas  är  dock  i  vissa  avseenden  kritisk  till 
betygskriterierna då han tycker att vissa av dem är onödiga. Han tar specifikt upp avistaläsning som 
ett exempel. Niklas ser inte alls meningen med det och tycker inte att det är ett moment som ska 
spela någon roll i vilket betyg man får. Han anser att det kan vara bra att kunna men att det inte gör 
en till en bättre gitarrist.

En typisk lektion består, enligt Niklas, av en låt som de jobbar med och sedan övningar till den. I 
det fallet att eleven inte övat har han alltid små övningar till hands, till exempel teori, noter och 
teknikövningar  som han kan använda.  Niklas  planerar  inte  sina  lektioner  utan  tar  dem som de 
kommer. Han vet ungefär vad de ska göra och improviserar sig fram: 

Men jag har inte delat upp det så, 5 minuter sånt, 10 minuter sånt. Det gör jag väldigt sällan...oftast är det 
låten vi utgår ifrån, stöter vi på problem så jobbar vi med den tekniken, eller det som är kruxet. Rätt löst  
planerade lektioner, jag vet ungefär vad vi ska göra alltså.

Efter varje lektion skriver han upp vad de gjort det vill säga vilken låt och vilka övningar de spelat 
och det blir förberedelsen inför nästa gång de ses. Då och då går han igenom vad de gjort och 
kontrollerar det mot betygskriterierna för att säkerställa att de får med alla obligatoriska moment. 

Undervisningsmaterial
Allra mest material får Niklas från internet, till exempel guitar-pro filer och låttranskriberingar. Han 
är dock försiktig med material från internet då det inte går att veta vem som har gjort materialet. 
Kvaliteten kan, menar Niklas, variera stort och han måste först gå igenom det och granska så att det 
verkligen representerar låten i fråga. Han ser dock en liten poäng med det då han i och med det kan 
visa eleverna att allt som står på internet inte är sant och att noter därifrån alltid måste ses på med 
ett granskande öga.

Den  andra  stora  källan  är  det  som  Niklas  benämner  ”stencildjungeln”,  det  vill  säga  papper 
kopierade från alla möjliga diverse böcker och häften. Böcker använder han sig sällan av men en 
bokserie  som han tycker  sig använda mer och mer är  Elgitarr Rock & Blues  1 och  22 av KG 
Johansson. Dock tycker han inte att det är idealt då man på gymnasiet inte får kräva av eleverna att 
dom ska köpa sitt undervisningsmaterial vilket då leder till att dom får kopiera, vilket är olagligt. 
Han problematiserar även användandet av böcker då deras innehåll sällan stämmer överens helt 
med de tekniska moment eleven behöver lära sig. 

Ofta passar det i låtar som dom väljer och finns det inte det så får man, som jag sa, leta. Anslag, tapping, 
sweeps, ackord, färgningar, allt. Nä det är ju sådana moment man måste ta sig igenom, för att kunna spela 
gitarr. Legato.....sånt där. Allt sånt, så får man hitta saker där det passar. Oftast kan det vara en sida i en 
bok man använder då.

En ensam bok passar sällan perfekt  för en elevs alla behov och önskemål menar Niklas.  Detta 
resulterar i att Niklas, enligt honom själv, ofta använder korta delar i från flera olika böcker istället. 

James
James är en man på 32 år som arbetar heltid som frilansande instrumentallärare i södra Los Angeles. 
Han undervisar i huvudsak på gitarr men också bas och piano samt ett par blåselever. Han driver en 
egen skola som han kallar ”music academy”. 

2 En lärobok i elgitarr som till stor del är gehörsbaserad och har en medföljande skiva med backing tracks.
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Bakgrund
James  började  spela  piano  och  gitarr  tidigt  och  var  mycket  aktiv  i  (den  i  USA frivilliga) 
musikundervisningen i grundskolan. Enligt honom själv hade hans familj det ganska dåligt ställt 
under  uppväxten  vilket  ledde  till  att  han  aldrig  hade  råd  att  ta  några  privatlektioner.  Hans  far 
anmälde dock James till en (avgiftsfri) pianokurs på ett lokalt ”community college” där James och 
hans bror fick sin första mer privata undervisning.

En stor anledning till James musikintresse menar han kommer från sin far. Han tog med James på 
otaliga  konserter,  visade  James  massor  av  musik  och  köpte  honom  också  en  gitarr  till  hans 
födelsedag. James far spelade också en del gitarr och det var från honom som han lärde sig sina 
första ackord.

Under gymnasiet började han spela i storband och han började då också intressera sig för bas som 
sedan skulle bli hans bi-instrument. James läste sedan några år på ett college innan han började 
undervisa själv. På college:et lärde han sig musikteori, skalteori och ”korrekta” fingersättningar etc. 
James anser att det var mycket viktigt att få denna lite mer ”skolade” utbildningen för att bättre 
förstå bakgrunden till sitt spel.

Arbetsförhållanden
James driver sin egen ”business” och undervisningen bedrivs i huvudsak i en lokal som han hyr, 
men till  viss del  också hemma hos några av hans elever.  Merparten av hans elever  har  etniskt 
kopplingar till Asien. Detta förklarar han med att det i hans område mestadels bor människor med 
asiatiskt ursprung.

Innan han startade sin egen skola jobbade han på en antal andra skolor i Los Angeles, bland annat 
Yamaha music school och Mars music. Han beskriver sin arbetssituation där på följande vis:

...I was at Yamaha music school and at these other schools. It wasn't like an established system. Yamaha 
music, they didn't just flood you with a bunch of students. It's based on your reputation. It's kind of, if 
you're available and the people like you, you get more students  /.../ It's free enterprise here in LA, if you 
don't do nothing, it's gonna happen.

Vid frågan hur han tacklar att hans elevantal är så starkt knutet till hans personliga inkomst säger 
han att han i början av sitt yrkesliv till varje pris försökte behålla alla elever han hade för att inte 
förlora inkomst men att han sedan börjat se det i ett större perspektiv och inse att han jobbar bättre 
som lärare när han bryr sig mer om elevernas utveckling än antalet elever han har.

James  är  i  frågan  om privat  finansierad  musikskola  mycket  kritisk  till  statlig  och/eller  federal 
inblandning i verksamheten. Han säger att han vet några sådana skolor i LA som får statligt stöd för 
att bedriva verksamheten. James vänder sig dock mot att de då ofta vill ha mycket motkrav i form 
av restriktioner etc. Han menar vidare också att statliga, federala och kommunala organisationer i 
tider av ekonomiska svackor nästan alltid väljer att först spara pengar i områden som kultur och 
frivillig verksamhet såsom musik:

...this is  affecting everybody /.../   especially the music program, that's  why nowadays there's a lot of 
organizations that are putting funding to influence schools, and private organizations try to influence kids 
more in arts, the fine arts, music performance and that...

James  anser  att  det  bästa  sättet  att  finansiera  musikundervisning  är  igenom  initiativ  från 
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frivilligorganisationer såsom företag,  kyrkor etc.  För att  styrka sitt  resonemang tar James några 
exempel från sin uppväxt då musikavdelningen på hans skola var ganska stor, och jämför med nu 
när de flesta ”public schools” i hans närhet inte har någon musikavdelning överhuvudtaget. 

Pedagogik
När han skall beskriva sitt pedagogiska angreppssätt förklarar han att han studerat många av de 
kända metoderna och lärarna för att bilda sig en uppfattning, men att han har plockat det han har 
tyckt  fungerat  bäst  och  på  så  vis  skapat  sig  sin  egen  metod  som  han  sammanfattar  i  en 
sexpunktsplan:

1) ”Plug in” innebär att han direkt tar kontakt med eleven och frågar lite frågor om livet i 
allmänhet, skolan etc. för att få vad han kallar ”a solid connection on a personal basis”.

2) ”Recap” innebär att de går igenom vad som gjordes förra veckan och i detta moment är 
spelandet tillsammans viktigt.

3) ”Engage” innebär att informanten berättar en historia eller anekdot från sitt eget eller någon 
annans liv. Han försöker ofta göra denna del lite rolig och skämtsam innan han sedan knyter 
in detta och landar i den följande punkten.

4) ”Core” kärnan i lektionen där han går igenom ett nytt moment eller fortsätter vidare på det 
moment/stycke som de jobbar med.

5) ”Assign” betyder att han ger eleven ett uppdrag/läxa till nästa gång
6) ”Remind”  är  avslutningen  på  lektionen  och  här  ger  informanten  eventuell  praktisk 

information och någon sista  påminnelse om exempelvis momentet  de  jobbat  med under 
lektionen.

Disciplin menar han är en vital del för att lyckas som musiker och något som han menar är nyttigt 
vare  sig  man  fortsätter  med  musik  eller  inte.  Hans  syn  kan  sammanfattas  med  ett  av  James 
favoritcitat: ”Unsuccesful people work when they feel like it, succesfull people work when they 
don't  feel  like  it”.  Disciplin  är  enligt  James  också  starkt  förknippat  med  motivation  och  han 
beskriver det som en ”three part effort” där elevens föräldrar och vänner har en lika stor inverkan 
som läraren och eleven själv på motivationen. James anser att eftersom eleverna endast är 30-40 
minuter i veckan hos sin lärare är det av högsta vikt för eleverna att de får stöttning från andra håll 
också. Av de elever som övar på sina läxor hemma har en stor majoritet föräldrar eller vänner som 
är intresserade av och/eller utövar musik menar James:

So I think it's really a due to the part where motivation pass. It has to be a part of the parents influence. 
Also the friends, from the kids. If the kids... If the friends of the kid are musicians, then they're gonna get 
into it so they will want to learn as much as they can. I think definitely it has to do with the part of the  
influence. Like I said, I can't speak for everybody in the world but I can speak for my students and I've 
taught a bazillions students. That's how I think...

För att utveckla sitt resonemang nämner James boken Outliers – The story of success av Malcom 
Gladwell. Boken behandlar, enligt James, bl.a varför Bill Gates blivit så framgångsrik och varför 
Christopher  Langan,  trots  sitt  exceptionellt  höga  IQ  inte  lyckats  lika  väl.  Bakgrunden  och  de 
influenser som ens familj och vänner ger är alltså oerhört viktiga för att någon ska bli framgångsrik 
menar James.

Undervisningsmaterial
James är kritisk till den enorma mängd av information som bland annat internet ger uttryck för. Han 
menar att möjligheterna till att sålla bland all information blir mindre och mindre, mycket på grund 
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av att det just finns så väldigt mycket information. Han ger ett exempel från när han själv skulle 
uppdatera sin hemsida och ville hitta en lösning genom att söka på instruktionsvideos på Youtube. 
Av de ca 50 videorna han tittade på gav de lika många olika sätt att lösa ett problem. James menar 
därför att det på många sätt är bättre med en mer strukturerad väg där man arbetar utifrån ett och 
samma sätt:

I want to provide content and value through books, teaching and videos to people out there in the world 
so  that  people can be influenced. Cause right  now, we're  in the Information Age.  Right  now,  there's 
information overload. The thing is that people who live in it don't know what to do with all information. 
There's not a structured way how you do it, step one, step two etc.

Han har därför, på grund av att han vill att eleverna ska få ett mer strukturerat lärande, gjort en egen 
bok som han använder i sin undervisning. Han rekommenderar alla hans elever att köpa den och så 
arbetar han till stor del utifrån den. Har eleverna egna förslag är han dock öppen för det och han 
lägger mycket tid på att transkribera ”önskelåtar” från sina elever. När han får en ny elev gör han 
dock klart att de tillsammans kommer att bestämma innehållet under lektionerna:

I make sure when I teach that my students know that a lot of stuff that I'm gonna teach is stuff that they 
may not like... I guarantee that. But I tell them that's what they need to do and I guarantee them that if 
they do what I tell them to do, I'll teach them what they want to learn.

James tydliggör att allt som händer på lektionerna kanske inte kommer vara något som eleverna 
gillar, men om eleverna bara står ut med att göra dessa moment så lovar James att han ska lära dem 
sådant som de själva vill.

Charles
Charles är en man på 59 år och han arbetar som gitarrlärare på ett amerikanskt college i norra Los 
Angeles. Han är specialiserad på jazz och undervisar i flera olika gitarrkurser, både ”private lesson” 
(enskild undervisning) och helklasskurser.

Bakgrund
Charles lärde sig gitarr  på egen hand som ung då han enligt  honom själv  satt  och spelade till 
skivspelaren. Det som han hävdar tände hans musikintresse var bluesen och den afroamerikanska 
musiken.  När  Charles  börjat  på  ”high  school”  insåg han  att  han  ville  komma vidare  med sitt 
gitarrspel, detta på grund av att han hade börjat upptäcka jazz och kände att han behövde hjälp med 
att förstå teorin bakom.

När Charles slutat gymnasiet fortsatte han sedan med att läsa musik ett par år på junior college där 
han  läste  musikteorikurser  och  fick  erfarenhet  av  att  spela  i  ensemble.  Utbildningen  var  dock 
inriktad  på,  som han  benämner  det  ”classical  music”  vilket  han  inte  kände  så  starkt  för.  Han 
avslutade därmed inte sin utbildning utan hoppade av och började undervisa på egen hand istället.

Efter några år såg han dock en annons i en tidning för en skola i Los Angeles och han bestämde sig 
för att flytta dit och började på ett college där. Med flytten så intensifierades hans gitarrspelande och 
han bestämde sig för att arbeta med musik på heltid. Som en följd av detta gick det väldigt bra i 
skolan för Charles och han slutade så småningom som lärare på det college som han själv gick på.

Arbetsförhållanden
Charles har jobbat på sin skola i över 30 år och är därför djupt förankrad i verksamheten. Mycket av 
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den litteratur som används i undervisningen, alltså inte bara i hans privata undervisning, har Charles 
skrivit och han säger att han känner sig väl bemött i kollegiet. Charles är mycket nöjd med sin 
nuvarande situation och kan inte tänka sig något bättre. Lokalerna är ändamålsenliga och han är 
nöjd med den flexibilitet som jobbet innebär.

När han ska beskriva en ”typisk” elev har han svårt att peka på något mer än att åldern oftast är den 
gemensamma faktorn. Eftersom de har många utbytesstudenter och erbjuder studielån har de elever 
från hela världen och även många elever från fattigare områden.

I think the only real kind of common factor is the age. I would say that most of the students that come 
here are 18-25 years old, of course there's some guys who's 30 or 40 who comes here just to study or 
professionals who come of the road to enhance their skills for a year or so. But in terms of ethnicity or 
economic background, cause we offer finanical aid, basically anybody can qualify for that. So I think the 
main common factor is the age group, 18-25 years old.

När  Charles  ska  beskriva  sin  syn  på  privata  aktörer  och  institutionaliserad,  skattefinanserad 
undervisning betonar han att inget av de olika alternativen är ”bättre” än något annat, utan att det 
snarare rör sig om för- och nackdelar med de två systemen. Charles tror dock att det kanske skulle 
vara  en  mer  homogen  skara  av  lärare  om undervisningen  var  statligt  eller  fedralt  finansierad:

It's a very difficult question, I think that in both situations there can be good and bad, but... I don't know... 
The good thing about this [Charles current school] is the structure, I think that is the hard thing on the 
outside. /.../ if you go to a music store and randomly sign up you don't know who you're gonna get. So it 
might be someone good or someone really terrible. But I think, maybe, if it were state run or sponsored 
maybe you had training and maybe a more consistent level of teachers.

Vidare  menar  Charles  att  en  ”for  profit  institution”  (vinstdrivande  institution)  har  andra 
förutsättningar än något som inte är vinstdrivande. Bland annat, anser Charles, kommer det komma 
olika elever till dessa skolor då den vinstdrivande oftast har en skolavgift som kanske inte alla har 
råd att betala:

I don't really have any experience with an institutionalized thing other than [Charles current school]. It is 
a for profit institution which is, I think, different than a not for profit institution. It's freed up to be more  
academically free and to do things in a more musical reason where this company is driven by a bottom 
line, it has to make profit. So it changes, perhaps, the outlook who your student is...

Enligt Charles behöver en vinstdrivande skola också i högre grad än en icke vinstdrivande visa på 
resultat och framgång från elever som tidigare gått på skolan. Det finns därmed, menar han, en risk 
att skolan fokuserar på fel saker. En icke vinstdrivande kan istället fokusera mer på det musikaliska 
enligt Charles.

Pedagogik
Charles anser att kommunikationen mellan lärare och elev är kärnan i all god undervisning. Att 
kunna  sätta  sig  in  i  elevens  tankesätt  och  på  ett  personligt  plan  kommunicera  med  eleven  är 
väsentligt för att driva processen framåt enligt Charles. Han menar att om läraren och eleven är på 
olika nivåer och de spelar i sina egna världar skapas inte de bästa förutsättningarna för lärande:

So  even just  that,  getting  through the fog to  actually  communicate  with  somebody,  that's  the  art  of 
teaching. The music thing you're teaching, you've gotta have good ideas of that too, but it's really getting 
to the core of some kind of communication. /.../ you've gotta get down to where the student is, not saying 
you're up here and they're down here but you've gotta get on playing where the two of you are doing 
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something together, communicating, playing. 

Charles problematiserar dock resonemanget och hävdar att man som mer avancerad elev kan se 
igenom en lärare som har svårigheter med kommunikationen. Detta menar han har att göra med en 
stark inre motivation och drivkraft som låter eleven ”förstå” de tysta signaler läraren trots allt ger. 
Enligt Charles kan alltså en motiverad och driven elev lära sig något av en riktig, som han själv 
uttrycker det, ”idiot”, så länge eleven själv är tillräckligt intresserad.

En annan viktig del av kommunikationen är enligt Charles lärarens förmåga att improvisera (inte 
bara  i  den  musikaliska  bemärkelsen).  Lärarens  jobb,  menar  Charles,  består  till  stor  del  av  att 
definiera och förstå vilka sätt  varje individuell  elev bäst  lär  sig på. Om eleven inte förstår när 
läraren beskriver ett problem på ett specifikt sätt måste läraren ha kompetens att pröva ett annat sätt 
som fungerar bättre. Som en följd av detta anser Charles att den privata gitarrundervisningen utgör 
en viktig grundsten i den musikaliska utvecklingen hos sina elever. Klassundervisning leder enligt 
honom ofta till en kompromiss eftersom olika elever lär sig på olika sätt. Charles kategoriserar upp 
tre grupper av ”learners”:

1) Visual learners
2) Audiual learners
3) Tactile learners

I en privat, lärare-elevsituation anser Charles att det är klart mycket lättare att upptäcka vilken typ 
av ”learner” varje individuell elev är. I en klass får man istället försöka hitta något som alla kan ta 
del av:

There are visual learners, audiual learners, tactile learners. You eventually start to realize how somebody 
learn the better in a private situation. There you can feed that a bit more, in a class you kind of have to 
shoot down the middle and hope you catch everybody.

Det finns också stora möjligheter för eleverna att ha åsikter om lektionsinnehållet i  den privata 
lärare-elevsituationen, menar Charles. Ofta om en elev vill lära sig en specifik låt behöver man ofta 
sänka  och  anpassa  farten  till  elevens  individuella  nivå,  vilket  inte  är  lika  okomplicerat  i  en 
klassrumssituation med elever som befinner sig på olika nivåer.

Charles anser vidare att man tidigt måste ge eleverna den mentala insikten om att man faktiskt 
behöver öva för att utvecklas musikaliskt. Han beskriver det som att han behöver ”sälja in” idén om 
övande till sina elever. Att lära eleverna hur man skall öva hjälper eleverna att fokusera på delmål 
som i sig driver eleven framåt, att fokusera på ett  för stort och komplicerat moment direkt gör 
eleverna oftast mer nedslagna än motiverade menar Charles.

Undervisningsmaterial
Eftersom Charles själv har skrivit en stor del av det material som används på skolan är det, naturligt 
att eleverna till stor del använder det. Han betonar dock tydligt att han inte bara vill lära eleverna 
”låtar” utan att han också vill lära dem ”the whole idea”. Charles menar att man kan använda en 
”låt” för att förstå vissa grundläggande principer och musikaliska samband. Att lära sig en låt kan 
därför vara mycket mer komplext än att bara lära sig att trycka på rätt ställen på gitarren. Det kan 
om man delger eleven förståelsen, också ge en ökad förståelse för skalor, ackord etc:

...as long as they've gotta focus on a song this is what I'm trying to do. Then all the extra stuff of scales 
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and  chords  and  styles  can kind  of  come in.  But  if  they're  not  interested  in  a  song  then  they  can't  
necessarly... I mean, I could recommend things, but a lot of times, people are really excited about a song 
and they find out that it's not that hard after all. ”You've gotta be able to figure this and this out”, that's 
kind of what I work from. If you can't figure this out then there's a problem between you and the music.  
How to get rid of that wall is the key to make you play with the music. 

Transkribering och gehör ser Charles också som en högst väsentlig del i undervisningen. Han ger 
ofta sina elever i uppgift att transkribera ett solo eller en låt som läxa. Att lära sig en låt på gehör 
kan vara ett minst lika viktigt undervisningsmaterial som en bok eller en video, menar Charles. Han 
påpekar att han ofta använder Youtube som ett redskap när han exempelvis skall visa elever olika 
versioner av låtar.
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RESULTATANALYS
Efter denna sammanfattning av de ca 50 sidorna av intervjumaterial, som vi genom denna studie 
transkriberat, är det nu dags att redogöra för de generella dragen som vi tycker oss kunnat urskilja.
Vid  en  första  anblick  kan  vi  konstatera  att  informanterna,  trots  deras  tillsynes  mycket  olika 
kontexter, faktiskt har en hel del gemensamma strategier och angreppssätt.

Pedagogiska utgångspunkter
Låtval och lektionsupplägg
Det första vi tänker på är att samtliga informanter är öppna för, och faktiskt lägger en stor del av sin 
tid på, att arbeta med låtar som eleverna föreslår. Alla informanter verkar vara överens om att arbete 
med låtar och moment som eleverna föreslår verkar motivationshöjande för eleverna.  Evert  och 
James har ett ganska likartat sätt att arbeta där de försöker varva låtar som eleven vill med sina egna 
låtar som de menar behövs för att bredda deras musikaliska värld eller för att åskådliggöra ett visst 
moment.

Man  skulle  kunna  tolka  det  som  att  de  ser  på  elevernas  egna  låtar  mer  som  en  morot  för 
motivationen men att de inte ser särskilt mycket undervisningsmässigt egenvärde i dessa. Charles 
och Niklas däremot verkar möjligtvis ha ett lite annat perspektiv, de verkar istället se ett större 
egenvärde i elevernas egenvalda låtar eftersom låtarna, enligt dem, kan användas som verktyg för 
att visa moment som de anser att eleven behöver kunna. De verkar således snarare se låten som 
själva diskursen där de andra momenten ryms.

Av de fyra lärarna sticker James tydligt ut när det gäller lektionsupplägget. De andra tre lärarna 
verkar inte förbereda sin undervisning särskilt mycket och de betonar improvisation (förmågan att 
anpassa sig efter den aktuella undervisningssituationen) som en viktig del i att vara lärare. James 
nämner ingenting om improvisation och har istället en sexpunktsplan som han använder sig av. 
Detta förfarande skiljer sig ganska markant från exempelvis Niklas som inte har någon speciell 
metod utan ”prövar sig fram och går på känsla”.

Ambitionsnivå och synen på disciplin
När det gäller synen på ambitionsnivå verkar de två svenska lärarna och de två amerikanska ha 
vissa gemensamma synsätt men också en del olika uppfattningar. Alla fyra lärarna är exempelvis 
överens om att övning är vitalt för att utvecklas som gitarrist, men det som skiljer dem åt är just 
synen på ambition och utveckling. Evert  och Niklas syn på övning skulle kunna beskrivas som 
något mer avslappnad och inte särskilt ambitionsdriven, speciellt Evert som anser att det är helt okej 
att eleverna inte övar alls, om de inte vill. Evert är överhuvudtaget ganska kritisk mot synen att man 
alltid ska bli ”bättre” [rent musikaliskt] och menar att eleverna på ett större plan alltid får ut något 
[rent mänskligt] av undervisningen vare sig de utvecklas musikaliskt eller inte. Både James och 
Charles verkar istället vara mera inställda på att övning är ett måste och deras ambitioner, vad gäller 
den musikaliska kvalitén, skulle kunna beskrivas som högre än Evert och Niklas.

En annan likhet mellan de två amerikanska lärarna är synen på disciplin, både James och Charles 
menar att man tidigt behöver informera eleverna om vikten av disciplin för att nå framgång som 
gitarrist.  Båda  belyser  att  man,  om man  vill  ha  någon högre  musikalisk ambitionsnivå,  ibland 
kommer  behöva  göra  saker  som  inte  är  så  roliga  men  som  är  viktiga  för  den  musikaliska 
utvecklingen. James går till och med förbi den musikaliska kontexten och hävdar att det är viktigt i 
livet i stort (”Unsuccesful people work when they feel like it, succesfull people work when they 
don't feel like it”). De svenska lärarnas syn på disciplinbegreppet verkar vara ganska avslappnat och 
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då deras ambitionsnivåer inte heller är lika höga verkar ambition inte heller vara något de aktivt 
driver. Niklas och Everts mål verkar snarare vara att försöka få eleverna själva att hitta glädjen i att 
spela för att på så sätt få dem att av egen vilja och känsla börja öva. Niklas poängterar dock att de 
betygskriterier som han måste utforma undervisningen efter,  kräver  en viss disciplinnivå för att 
uppnå.

Synen på motivation är nära besläktat med synen på disciplin och liknande mönster bland lärarna 
kan ses även här. De amerikanska lärarna menar att motivationen är mer statisk och ofta skapas av 
personer i ens omgivning, familj, klasskamrater etc. eller genom fokusering på delmål istället för 
slutmål. Charles menar till och med man kan lära sig något av en dålig och tråkig lärare om man 
bara är tillräckligt motiverad. De svenska lärarnas uppfattning kan snarare ses som mer rörlig och 
att eleverna själva behöver hitta sin motivation. En viktig del av deras arbete är att upptäcka hur 
deras olika elever blir motiverade och de prövar sig fram med varje elev. 

Reflekterande kring sin undervisning
Något som ytterligare skiljer de amerikanska och de svenska lärarna är att de amerikanska i högre 
grad än de svenska verkar ha ett mer reflekterande synsätt på sin undervisning. Båda amerikanerna 
har skrivit egna undervisningsmaterial och de kan språkligt konkretisera sina pedagogiska synsätt 
på ett annat sätt än Evert och Niklas. Exempel på sådan konkretisering är upplägget av lektionerna 
(James sexpunktsplan) eller det inre resonerandet kring sina elever (Charles grupperingar av olika 
”learners”). Man skulle kunna tolka det som att både James och Charles tidigare har reflekterat och 
resonerat kring sitt sätt att undervisa då de ofta direkt har väldigt välformulerade svar. Niklas verkar 
istället, då han under intervjuns gång resonerar sig fram till sina ståndpunkter, inte i någon större 
omfattning tidigare ha reflekterat kring sitt sätt att undervisa. Evert verkar dock ha en något högre 
grad av reflektion då han i intervjun i större utsträckning motiverar sina förfaranden.

Sammanfattning pedagogiska utgångspunkter
Sammanfattningsvis skulle man alltså kunna tolka det  som att  James och Charles har en högre 
ambitionsnivå vad gäller den musikaliska kvalitén än Niklas och Evert. De verkar också ha ett mer 
konkret sätt att tänka kring sin undervisning, där de på ett mycket mer påtagligt sätt än svenskarna 
kan uttrycka sina tankar kring lärande. Alla lärare verkar dock vara överens om att man mer eller 
mindre  behöver  gå  eleverna  till  mötes  vad  gäller  låtval.  Elevernas  egna  låtar  ses  som 
motivationshöjande och grundläggande för en god kommunikation mellan lärare och elev.

Undervisningsmaterial
I valet av undervisningsmaterial går det att finna en skillnad mellan de amerikanska och de svenska 
lärarna men även vissa likheter.

Böcker och noter
Båda de amerikanska lärarna utgår till stor del ifrån kursböcker i sin undervisning. De tycker att 
dagens internetsamhälle med information tillgänglig överallt tenderar till att förvirra eleverna, de 
vill istället ge dem en tydlig progression och struktur. De svenska lärarna använder inte kursböcker i 
lika stor utsträckning då de tycker att de är svårt att hitta en bok som är perfekt. De anser att elevers 
stora mångfald kräver skilda pedagogiska infallsvinklar och de har svårt att hitta en bok som fångar 
en elev fullständigt. De anger istället stenciler,  det  vill  säga papper kopierade från alla  möjliga 
böcker och häften som stor källa.

Både James och Charles använder till stor del noter i sin undervisning, speciellt James som bygger 
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sin egenskrivna bok till stor del på noter. Evert är kritisk till noter och anser att de är ett potentiellt 
hinder för motivationen, han upplever att elever oftast tycker noter är tråkiga och att få vill lära sig 
dem. Han anser även att noter egentligen inte är nödvändigt för att kunna spela gitarr och väntar 
länge  med att  inkludera  det  i  undervisningen.  Niklas,  med sin  bakgrund som klassisk gitarrist, 
tycker  att  det  är  bra att  kunna lite  noter  så han försöker  få  sina elever  att  prova lite  men han 
använder också andra noteringssätt såsom tabulatur.

Internet och video
Internet  använder sig alla  fyra  av,  i  olika stor  utsträckning.  Både de  svenska och amerikanska 
lärarna använder internet när de skall transkribera låtar till sina elever men Evert och Niklas tar 
även mycket undervisningsmaterial därifrån, speciellt Niklas som hävdar att internet är hans största 
källa. Både James och Niklas problematiserar dock användandet av internet då de tycker att det är 
en djungel av information som kan vara svårt för en elev att sålla i. Kvaliteten på det man ser på 
internet kan enligt James och Niklas variera stort. Båda ser dock en poäng i att förklara för elever 
att allt som står på internet inte är sant.

Användandet av videor är inte så utbrett bland informanterna. Evert och James använder videor 
men  problematiserar  dem  samtidigt.  Evert  anser  att  det  som  videor  vanligtvis  saknar  är  en 
undervisande tanke. Oftast är de uppbyggda på en välkänd gitarrist och fokuserar vanligtvis i liten 
grad  på  pedagogiskt  instruerande  material,  snarare  på  material  som  demonstrerar  gitarristens 
skicklighet på sitt instrument, vilket Evert anser inte hjälper eleven särskilt mycket. 

Sammanfattning undervisningsmaterial
Det som i störst grad skiljer de amerikanska lärarna från de svenska är användandet av böcker och 
noter. De amerikanska lärarna bygger i större grad sin undervisning på böcker och noter. Framförallt 
James  som  har  en  egenskriven  kursbok  som  bygger  till  stor  del  på  noter  och  som  han 
rekommenderar alla hans elever att införskaffa. De svenska lärarna använder inte kursböcker alls 
utan  tar  sitt  undervisningsmaterial  från  flera  olika  källor.  Niklas  använder  förvisso  noter  i  sin 
undervisning men lägger tyngdpunkten på tabulatur. 

Ramfaktorer
Undervisningskontext
Både Evert, Niklas och Charles undervisar alla i en skolmiljö då de jobbar på någon form av skola. 
James däremot utför sin undervisning i en lokal som själv hyrt eller hemma hos elever. Alla lärarna 
verkar, med undantag av Niklas, vara nöjda med sin undervisningsmiljö. Både Evert, James och 
Charles anser att de har en bra undervisningssituation och tycker de har ändamålsenliga lokaler och 
utrustning. Niklas är förvisso nöjd med sina arbetsuppgifter men tycker att lokalerna borde rustas 
upp. Även utrustningen tycker han är i dåligt skick. Det Niklas verkar ha störst problem med är 
dock att han upplever att estetiska programmet ”inte satsas på” och att han upplever att de andra 
programmen på skolan har en högre status. Niklas har få elever och han upplever det som att elever 
hellre söker sig till närliggande större städer och andra gymnasium som har högre status. 

Den typiske eleven skiljer sig åt hos de olika lärarna. Evert och Charles har, enligt dem själva, 
elever  från  alla  etniciteter  och  samhällsskikt,  medan  Niklas  och  James  elevgrupp  inte  är  lika 
varierad. Niklas elever är mestadels killar som vill spela rock medan James är i huvudsak asiater. 
De svenska lärarna har gemensamt att deras elever är inom en viss ålderskategori. Evert, då han 
undervisar  på  en  kulturskola,  har  elever  mellan  7  och  20  år  medan  Niklas,  då  han  jobbar  på 
gymnasiet, har elever mellan 16 och 19 år. Charles har förvisso mestadels elever mellan 18 och 25 
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men har även vuxna elever, då colleget inte har någon åldersgräns.

Undervisning
De svenska lärarna skiljer sig från de amerikanska då deras undervisning är gratis, deras verksamhet 
är finansierad av kommunen, vilket kan ses i motsats till James och Charles som verkar i en privat 
finansierad kontext  där  undervisningen  kostar  pengar  att  nyttja.  I  den collegemiljö  där  Charles 
jobbar erbjuds dock studielån vilket kan hjälpa eleverna att finansiera sin utbildning där. 

James är ensam om att bara ha enskilda elever vilket står i kontrast till Evert, Charles och Niklas 
som både har klassverksamhet och enskilda elever. Det Evert och James har gemensamt är att de 
bedriver undervisning på flera olika instrument vilket kan jämföras med Niklas och Charles som 
endast har gitarrundervisning på sina enskilda lektioner.

Något  som  skiljer  de  svenska  och  amerikanska  lärarna  åt  är  hur  deras  första  kontakt  med 
undervisning såg ut. Evert och Niklas började tidigt som elever hos kulturskolan i sina respektive 
hemkommuner.  Deras lärare var väldigt strikta vilket ledde till att de slutade spela efter ett år. Det 
var först senare, då Niklas flyttat och fått en ny gitarrlärare och Evert börjat spela ihop med sin bror 
som spelglädjen kom. James och Charles å andra sidan lärde sig gitarr på ett mer lustfyllt sätt. 
James lärde sig genom att spela med andra band och att spela ihop med sin pappa medan Charles 
lärde sig genom att spela till skivspelaren. Själva undervisningsbiten kom senare, speciellt Charles 
som väntade ända tills gymnasiet innan han började ta gitarrlektioner.

Synen på kommunal/statlig inblandning i undervisningsverksamhet
Över lag kan man se en tendens att de svenska lärarna föredrar kommunalt finansierade skolor 
medan de amerikanska anser att privat finansierade skolor är att föredra. Det är dock något av en 
förenkling och bilden är mer komplicerad än så. Lärarna lever och verkar i två helt olika kontexter 
med olika politiska system och olika bakgrund och historia. Det som lärarna i Sverige syftar på när 
de menar privatfinansierad samt statligt finansierad utbildning kan mycket väl skilja sig från vad de 
amerikanska menar. Detta får vi ha i åtanke när vi läser nästkommande stycke. 

Evert tycker att kommunalt finansierad undervisning är att föredra och han motiverar det med att 
han anser att privat finansierade skolor blir dyra och exkluderar många barn. Niklas framför ingen 
åsikt om kommunalt finansierad undervisning men är mycket kritisk till privat finansierade skolor. 
Han hävdar att de inte har samma spelregler som kommunalt finansierade skolor samt att lärarna 
där har det ganska slitsamt då det enligt Niklas går väldigt många elever på få lärare.

James är mycket kritisk till statlig och/eller federal inblandning och menar att statliga organisationer 
i ekonomiska svackor oftast väljer att spara pengar i områden som kultur och musik. Han tycker 
istället att det  bästa sättet att finansiera musikundervisning är genom frivilligorganisationer som 
företag och kyrkor.  Charles  ser  dock inte bara fördelar  med privat  finansiering.  Han tycker  att 
nackdelen med privat finansiering är att man som elev inte riktigt vet vem man får som lärare, det 
kan vara lite av ett lotteri enligt Charles. Med statligt styrd undervisning skulle nivån på lärarna 
vara mer homogen anser Charles. En annan fördel med icke vinstdrivna skolor anser han är att de 
kan fokusera mer på den musikaliska delen vilket han jämför med colleget han själv undervisar i 
som är tvunget att alltid ha ekonomin i åtanke.

Sammanfattning ramfaktorer
En  väsentlig  skillnad  mellan  de  svenska  och  de  amerikanska  lärarnas  undervisning  är  att  de 
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amerikanska lärarnas tjänster kostar pengar att nyttja medan de svenska lärarnas är gratis. Det går 
även att  uppfatta  en skillnad i  synen på hur  undervisning skall  finansieras.  James och Charles 
föredrar i större grad privatfinansierad utbildning jämfört med Evert och Niklas som står mer på den 
kommunalt finansierade undervisningens sida. 

Alla informanter utom Niklas är nöjda med sin undervisningssituation. Niklas är förvisso nöjd med 
sina arbetsuppgifter och ämnena han undervisar i men menar att lokalerna och utrustningen borde 
rustas upp. Han menar även att estetiska programmet han arbetar på har för låg status och att elever 
hellre söker sig till andra gymnasium. 

En annan skillnad mellan de svenska och de amerikanska lärarna är hur deras första kontakt med 
undervisning såg ut. Både Evert och Niklas började tidigt med undervisning på kulturskola. Det var 
dock i en ganska strikt kontext vilket  ledde till  att  de ganska snart  slutade.  James och Charles 
började dock spela själva, ihop med band eller till skivspelaren, och deras musikaliska utbildning 
kom i ett senare livskede jämfört med Evert och Niklas.
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DISKUSSION
Syftet med studien har varit att undersöka hur gitarrlärare i olika undervisningskontexter ser på sin 
undervisning. 
                  







Vi tycker oss dock kunna se att de svenska lärarna som en reaktion mot det strikta, strukturerade 
och ambitionsdrivna sätt de själva blivit undervisade på, istället svängt pendeln och i mycket högre 
grad fokuserat på spelglädjen och inte alls lika mycket på metoder eller struktur. Både Niklas och 
Evert har under sina egna tidiga utbildningar själva mötts av ett mycket strikt synsätt på musiken 
vilket gjorde att de båda slutade ta lektioner av sina lärare. Men trots att de inte tog lektioner i mer 
än ett par år verkar tiden där ändock ha satt prägel på hur de ser på sin undervisning idag. Evert 
uttrycker dessutom att han absolut inte vill undervisa på samma sätt som han själv blivit undervisad.
Niklas och Evert, som alltså båda tagit lektioner och själva undervisat i kulturskolan, har genom 
detta influerats av den historiska kontext som kulturskolan är. Kulturskolorna har, som vi kunnat se, 
växt  fram till  viss  del  på grund av att  man kulturellt  ville  ”fostra” ungdomen.  Undervisningen 
bestod till  stor del av den västerländska konstmusiken och dess höga grad av struktur som man 
menade stod i motsatts till den gehörsbaserade, inte lika teoretiskt strukturerade, afroamerikanska 
musiken. Man kan tänka sig att den typ utav undervisning som våra informanter fick när de började 
spela till viss del också speglar den kontext som under 1900-talet format kulturskolan. Är det helt 
enkelt så att de svenska informanterna inte lika tydligt har en lika hög musikalisk ambitionsnivå 
eller ett strukturerat arbetssätt på grund av de under sin uppväxt upplevt tydliga nackdelar med just 
detta arbetssätt?

Vi har från de amerikanska informanterna kunnat se en ganska annorlunda bakgrund jämfört med 
svenskarna.  Charles  och James började  inte spela hos någon privatlärare  utan de började spela 
hemma till skivspelaren eller tillsammans med andra i band. Gehörsspel och spelglädje verkar ha 
varit i fokus tidigt och strukturen och notavkodning i deras utbildning kom att komma först när de 
började studera på sina olika college. Att James och Charles verkar vilja eftersträva en högre grad 
av struktur i sin egen undervisning är kanske därför inte så konstigt. Det är inte lika enkelt att dra 
några logiska paralleller till  den amerikanska musikundervisningens historia  när  det  gäller  våra 
lärares utgångspunkter eftersom ingen av våra informanter tagit privatlektioner i någon större skala 
i  början  av  sitt  spelande.  Dock  kan  man  se  att  den  kommersialisering  som 
instrumentalundervisningen  genomgått  under  1900-talet  i  USA  har  bidragit  till  en  oerhört 
mångfacetterad  instrumentalundervisningskontext.  De  flesta  musikaffärer  i  USA erbjuder  idag 
någon form utav instrumentalundervisning, men det finns, menar både James och Charles, inga som 
helst kvalitetskrav på denna undervisning. Det är ”free enterprise here in LA” som James uttrycker 
det. Charles menar att det kanske skulle vara mer strukturerat om det fanns en federal eller statlig 
utbildning för alla instrumentallärare men att det inte skulle vara enbart av godo. Frågan man kan 
ställa sig är dock hur instrumentalundervisningen i USA skulle sett ut om musikämnet i ”public 
schools” inte hade kommit till. James, som inte hade råd att själv ta privatlektioner, skulle kanske då 
inte ha arbetat som gitarrlärare idag. Det kan ju på sätt och vis nästan tyckas ironiskt att James, som 
kanske inte hade fått sin musikundervisning om det inte var för det kommunala/statliga stödet, är så 
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kritisk  till  just  ett  sådant  stöd.  Å  andra  sidan  menar  James  att  han  är  kritisk  till  själva 
neddragningarna på musikämnet och inte till  ekonomiskt stöd som sådant. I James värld verkar 
ekonomiskt stöd från privata institutioner vara en mer stabil och trygg  inkomstkälla än ekonomiskt 
bidrag från staten eller kommunen. I denna ekonomiska bemärkelse har utvecklingen av ”singing 
schools” och i  förlängningen musikundervisning i  ”public  schools” i  hög utsträckning påverkat 
många  av  de  som  arbetar  som  instrumentallärare  i  USA idag.  Kanske  framförallt  inom  de 
afroamerikanska  genrerna  där  teoretisk  och  musikalisk  skolning  ofta  kommer  in  senare  i  den 
musikaliska utvecklingen,  vilket  vi  kunnat  se hos våra informanter.  Den bandkultur  som under 
början på 1900-talet möjliggjort instrumentalundervisning i ”public schools” gjorde också musiken 
mer tillgänglig för alla och den fokuserade,  till  skillnad från den svenska kulturskolan,  mer på 
gehörs- och gruppspel. Även om enskild undervisning fanns att tillgå utgjorde den inte en del av 
undervisningen  i  den  allmänna  skolan,  det  var  något  man  fick  betala  extra  för  att  ta  del  av.
Vi har kunnat se att de amerikanska kontexter som James och Charles växt upp i haft ett stort fokus 
på  gehörs-  och  gruppspel.  Man kan anta att  denna kontext  än  idag speglas  i  deras  syn  på  sin 
undervisning. Den positiva syn som James och Charles har på struktur och ambition kan därför 
förstås  som en  reaktion  mot  något  de  saknade  i  sina  egna  utbildningar  under  deras  uppväxt.

Användandet av noter och kursböcker är exempel på ett strukturerat arbetssätt som både Charles 
och James använder sig av i sin undervisning. James kursbok har en tydlig struktur där tanken är att 
eleven, genom att utföra de olika momenten i boken, skall få en progression. Charles böcker är 
något annorlunda till sin karaktär. Han har skrivit böcker som behandlar mer specifika ämnen såsom 
olika  genrer  eller  skalor.  Även dessa  är  dock  mycket  strukturerade  med en tydlig  progression.
De svenska lärarna har inte på samma sätt utformat ett undervisningsmaterial. Niklas och Evert är 
mer kritiska till bok-konceptet och menar att en enskild bok inte kan täcka alla elevers olika behov, 
noter och kursböcker gör snarare undervisningen ”tråkig” och ensidig menar de. Detta kan jämföras 
med de lärare som beskrivs i Rostwall & West (2001). De lärarna använder i hög grad kursböcker 
och utgår  i  stor del  ifrån dem på sina lektioner.  Detta gör lärarna låsta till  böckernas låtar och 
exempel. Därmed blir möjligheten till improvisation blir mindre. Man kan även misstänka att de 
inte alltid reflekterar över relevansen kring exempelvis låtval utan att de okritisk följer böckernas 
progression. James och Charles utgår också ifrån kursböcker men skillnaden är att de har skrivit 
sina själva. Man kan därför anta att de har en högre grad av reflektion än lärarna i Rostwall & Wests 
undersökning då de byggt upp sina böckers progression med egenvalda låtar och övningar. Speciellt 
James som studerat många olika pedagogiska metoder och tagit det bästa ifrån varje. Att de svenska 
lärarna i vår studie inte använder kursböcker i någon högre grad kan ses som intressant då det visar 
en skillnad mellan våra svenska lärare och de (svenska) lärare som Rostwall & West observerat. 
Våra  lärare,  Niklas  och  Evert,  problematiserar  istället  användandet  av  kursböcker  eftersom de 
menar att  varje  enskild  individ har  olika behov som inte kan sammanfattas i  en enda bok.  De 
använder istället  internet,  stenciler eller flera olika böcker i sin undervisning. Rostwall & West 
(2001) genomförde sin  undersökning 1998,  för  femton år  sedan.  Kan det  vara så  att  synen  på 
undervisning  generellt  har  ändrats  under  dessa  år,  och  att  lärare  nuförtiden  inte  fokuserar  på 
användandet av kursböcker? Eller beror våra olika resultat helt enkelt på att våra lärare inte speglar 
den genomsnittlige läraren i Sverige? 

Huruvida våra lärare själva trots detta i hög grad ändå fokuserar på avkodning av notbilden, som 
Rostwall & West (2001) också hävdar att deras informanter gör, är dock svårare att bedöma. Ingen 
av våra lärare beskriver  särskilt  ingående läroprocesserna för  sina elever  utan talar  mest  i  mer 
generella ordalag. Charles grupperande av olika sätt att lära sig på, ”learners”, tyder dock på att han 
inte fokuserar på notavkodning utan anpassar sin utlärningsmetod till det sätt han anser eleven lär 
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sig  bäst  på.  Även  Everts  beskrivning  av  sin  blockflöjtselev  där  de  i  huvudsak  bara  spelar  till 
bakgrunder tyder på att han inte bara har visuell avkodning i fokus. Evert uttrycker dessutom, som 
tidigare nämnts, att han absolut inte vill undervisa på samma sätt som han själv blivit undervisad, 
där visuell avkodning av notbilden alltså stod i fokus. 

I vår undersökning tolkar vi det som att de amerikanska lärarna mer än de svenska reflekterar kring 
sin undervisning då de i större grad sätter ord på teorier och pedagogiska metoder. Nilsson (2005), 
som undersökt hur svenska instrumentallärare tänker kring sin undervisning, menar att många lärare 
inte reflekterar kring sin undervisning vilket hon anser skulle kunna bero på den begränsade tiden 
som lärare  har  till  denna  sysselsättning.  Samma mönster  verkar  alltså  stämma  på  de  svenska 
informanter  vi  intervjuat  men  inte  de  amerikanska.  Varför?  Skulle  det  kunna  vara  så  att  de 
amerikanska lärarna har avsatt mer tid till reflektion än de svenska? Kanske är det så att den mer 
kommersiella kontext, där våra amerikanska informanter rör sig, fordrar ett ständigt reflekterande 
kring sitt undervisande för att inte stå utan jobb. James som driver sin undervisning genom sitt 
företag, är beroende av sina elever för att hans ekonomi skall gå ihop. Det är elevernas ”tuition” 
som betalar hans lön, att bli av med allt för många elever blir därför ett ekonomiskt bakslag. Att 
ständigt reflektera över sin undervisning kan då ses som nödvändigt. En annan förklaring skulle 
kunna vara att deras reflekterande endast görs i syfte att marknadsföra sin undervisning. Det vill 
säga att pedagogiken och metoden framarbetas i syfte att locka till sig elever. En risk finns då att 
konceptet och dess kommersiella framställning blir viktigare än själva innehållet. Det blir då mer 
viktigt  att  man som lärare  har  en  reflekterad  pedagogisk utgångspunkt  än att  den  pedagogiska 
utgångspunkten är genomarbetad. Man kan fråga sig hur bra James sexpunktsplan egentligen är, 
onekligen fungerar den då han är framgångsrik och har många elever, men man kan också hävda att 
en så styrd lektionsplan begränsar möjligheten till improvisation. 

Både  Niklas,  Evert  och  Charles  framhåller  förmågan  till  improvisation  som  en  viktig  del  av 
undervisningen.  Skillnaden  mellan  exempelvis  James  och  Niklas  lektionsupplägg  har  tidigare 
belysts, James har en sexpunktsplan och Niklas ”prövar sig fram och går på känsla”. Att utforma en 
sexpunktsplan och även en egen bok kräver rimligtvis en stor reflekterande insatts, åtminstone om 
man på allvar vill skapa ett genomtänkt och användbart material. Enligt James har han gått igenom 
ett stort antal böcker och metoder för att hitta det som han menar är det bästa lektionsupplägget. 
Niklas lektionsupplägg kräver, vid en första anblick, inte lika påtagligt ett reflekterande. Det kräver, 
som tidigare nämnts, istället en stor del improviserande. Man skulle dock kunna tänka sig att även 
improvisation på ett mer omedvetet plan är en form av reflektion. Niklas måste, baserat på vad som 
händer under lektionen tolka det han ser och hör för att sedan respondera med ett moment, en låt 
eller något annat som han ser som det mest lämpliga att göra. Skillnaden är då att den reflektion 
som görs är omedveten. Som vi ser är det inte alldeles enkelt att definiera vad reflektion egentligen 
innebär. Det kan dock finnas en poäng i att medvetet reflektera kring sin undervisning. Ett medvetet 
reflekterande, anser vi, möjliggör på ett mera påtagligt  sätt förståelse för olika mekanismer och 
beteenden i sin undervisning. Det vill säga, om man aktivt funderar över varför man börjar varje 
lektion med ett specifikt moment ger det troligen en djupare insikt och möjlighet till kontinuerlig 
förändring/förbättring. Om man endast impulsivt varje lektion ”råkar” börja med samma specifika 
moment utan att reflektera över det ges troligen inte samma möjlighet till förändring/förbättring 
såvida  inte  något  anmärkningsvärt  händer  som  gör  att  man  impulsivt  ändrar  sitt  beteende.

Det  är  lätt  att  bli  partisk  när  man,  som  vi  gjort  i  denna  studie,  jämför  två  olika 
undervisningskontexter. Framförallt när man, som vi, är uppväxta och mer införstådda med en av 
dem. Niklas improviserande och James reflekterande synsätt  är  båda lätta  att  kritisera om man 
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skulle renodla dem. Man skulle kunna hävda att James inte alls är öppen för elevernas åsikter och 
att Niklas bara sitter och kör slumpartade moment utan någon som helst röd tråd. Naturligtvis är det 
inte så att deras arbetssätt är så renodlade. James spelar, som vi sett, onekligen låtar som elever 
föreslår  och  Niklas  har,  om  inte  annat,  sina  betygskriterier  som  han  måste  utgå  ifrån.
Vad  vi  tycker  oss  kunna  se  är  att  balansgången  mellan  en  alltför  styrd  och  en  alltför  öppen 
undervisning inte är helt lätt. Att ha en röd tråd och tydliga mål för varje elev är viktigt för att uppnå 
någon  form av  progression.  Men att  inte  vara  öppen  för  elevernas  önskemål  eller  synsätt  gör 
eleverna passiva, maktlösa och i förlängningen kanske också uttråkade. Vidare skall tilläggas att 
bilden kompliceras ytterligare när man förstår att varje enskild elev är en individ som behöver just 
sitt ställe i skalan styrdöppen undervisning för att utvecklas bäst. Evert och Charles gör en bra 
poäng av detta när de betonar att det är viktigt att möta varje enskild elev på deras egen nivå efter 
deras egna förutsättningar.

Slutligen kan man också fundera på varför vi, trots de stora skillnader som föreligger mellan våra 
fyra väldigt  olika kontexter,  ändå hittar  en del  likheter?  Likheterna handlar  till  stor  del  om att 
tillmötesgå  elevernas  tankar  och  idéer.  Alla  fyra  använder  låtar  som  eleverna  föreslagit  i  sin 
undervisning exempelvis. Är det så att mötet med eleverna på deras egna villkor är så viktigt att 
lärare i helt olika kontexter måste utgå från detta möte? Faller hela undervisningen annars? Lärarna 
i  Rostvall  & West  (2001)  som inte  lika  tydligt  tillmötesgår  eleverna  verkar  uppenbarligen  ha 
kommunikationsmässiga svårigheter. Charles som hävdar att man kan lära sig från en ”idiot” menar 
dock  att  man  kan  förbise  lärarens  kommunikationsmässiga  brister  om  man  bara  är  tillräckligt 
motiverad själv. Den svåra frågan är då hur man blir så motiverad. Vi menar att det är svårt att skilja 
på höna och ägg här, stark motivation skapar ofta en god cirkel där ännu mer motivation skapas osv. 
Ett motsatt förhållande ger ofta också motsatt effekt (omotiverad elev blir ännu mer omotiverad). 
Precis som Omberg (2011) visat i sin undersökning finns det troligen inget universellt svar på hur 
elever blir mer motiverade, vi som lärare har helt enkelt olika idéer om hur det kan uppnås. Charles 
resonemang om att vara tillräckligt motiverad för att lära sig av en idiot kräver troligen att man, 
innan man träffar ”idioten” utvecklats så mycket att man befinner sig i den goda cirkeln. Men varje 
elev är,  som vi tidigare nämnt, en enskild individ med specifika egenskaper och förutsättningar 
vilket gör att motivation hos olika elever skapas på olika sätt. Vi menar därför att det är av högsta 
vikt för lärare i olika kontexter att möta eleven på deras specifika nivå och med deras individuella 
önskemål. Detta verkar åtminstone vara så pass viktigt att fyra olika lärare i fyra olika kontexter, 
medvetet eller omedvetet, utformat sin undervisning kring denna tanke.

Metoddiskussion och förslag till fortsatt forskning
Under de månader vi jobbat med denna undersökning har vi naturligtvis stött på en del problem som 
gjort att vi fått ompröva förhållningssätt och ibland arbetssätt. Det finns också en del aspekter av 
förfarandet som skulle kunna effektiviseras eller ändras. Vi tänker då i första hand på utförandet och 
transkriberandet av våra intervjuer. Intervjuerna blev ganska mycket längre än vi från början hade 
räknat med och därmed blev också transkriberingsarbetet långt mycket mer betungande än vi hade 
trott. Man skulle kunna tänka sig att den delvis strukturerade intervjuformen kanske var något för 
ostrukturerad. Visserligen fick våra informanter på ett naturligt sätt öppna upp sig själva och tala 
från deras perspektiv, men det gjorde också att intervjuerna lätt gled in på mindre relevanta sidospår 
om allt i från mat till småprat om vardagen. En mer strukturerad metod med fler styrda frågor skulle 
möjligtvis kunna effektivisera arbetet, men man bör dock betänka att en mer styrd intervju också 
skulle kunna göra informanterna mer låsta till frågorna och eventuellt då också mer benägna att 
svara på ett styrt sätt.

35



En framtida undersökning skulle kunna beröra perspektiv som helt utelämnats i detta arbete. Sådana 
aspekter  skulle  exempelvis  kunna vara  genus  eller  mångkultur.  Tidspress  och  undersökningens 
omfattning har inte givit oss möjlighet att beröra fler ämnen, men vi ser gärna att andra tar vid och 
gör detta då vi tillsammans kan göra bilden ännu bredare.

Något  som  vi  skulle  se  som  extra  intressant  är  också  en  större  studie  där  man  undersöker 
underliggande mönster i ett större systemperspektiv. Vad som påverkar vad och vad som är höna 
och ägg i stora mer systemriktade frågor är spännande att fundera på men troligen också mycket 
svårt att forska kring. Ideologiska ställningstaganden, olika tankesätt och enorma datamängder gör 
att  bilden  sannolikt  blir  så  grå  och  komplex  att  man  inte  kan  göra  de  mera  svart-vita 
generaliseringar man ibland så gärna vill.
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Bilaga 1 - INTERVJUFRÅGOR

Berätta om dig själv.

Berätta om ditt jobb.

Denna information vill vi ha fram (visas ej för informanten, används ev. till följdfrågor):

Vad heter du?

Vilken form av utbildning har du?

Vilka instrument har du utbildning på?

Vilka instrument/ämnen undervisar du i?

Var arbetar du?

Hur ser din anställningsform ut? Heltid? Halvtid? Flera skolor?

Hur länge har du jobbat här?

Vad har du för arbetslivserfarenhet? Andra skolor, tjänster, frilans...

Hur många elever har du?

ALLMÄNNA FRÅGOR

Hur skulle du beskriva en typisk elev? Social bakgrund, socioekonomisk status, etnisk bakgrund, 
motivation?

Vad är kostnaden för en elev att ta lektioner hos er?

Hur ser undervisningsmaterialet ut? Eget material? Böcker? Internet?

Hur bestäms lektionsinnehållet? 

Hur ser du på elevinflytande?

REFLEKTERANDE FRÅGOR

Varför blev du lärare?

Har du lättare att identifiera dig som lärare eller som musiker?
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Hur tänker du att din yrkesmässiga drömsituation skulle se ut?

2011 stod 20 000 i kö för att spela gitarr på kulturskola. Hur skulle du säga att det påverkar dig som 
lärare?

Hur ser du på kommunalt finansierad instrumentalundervisning?

Hur tror du att instrumentalundervisningen skulle se ut om den istället drevs av privata aktörer?

För tillfället är det inte obligatoriskt att tillhandahålla en kultur/musikskola för Sveriges kommuner. 
Vad ser du för nackdelar och fördelar med det?
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Bilaga 2 - ENGLISH QUESTIONS

Tell me about yourself.

Tell me about your job.

The following questions are not intended for the informant to see.

What is your name?

What kind of academic background do you have?

What instruments are you formally trained in?

What instruments / subjects do you teach?

Where do you work?

What kind of employment do you have? Full-time? Halftime? Several schools?

For how long have you been working there?

What kind of work experience do you have? Other schools, services, freelance ...

How many students do you have?

GENERAL QUESTIONS

How would you describe a typical student of yours? Social background, socioeconomic status, 
ethnic background, motivation?

What is the cost for a student to take lessons from you?

What kind of teaching material do you use? Own material? Books? The internet?

How is the lesson content decided?

What is your view on student participation?

REFLECTIVE QUESTIONS

Why did you become a teacher?

Do you identify yourself primarily as a teacher or a musician?
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How does your professional dream situation look like?

The number of students you teach have a great impact on your salary, do you think that have an 
influence on your teaching?

What is your view of guitar lessons given by private operators? How do you think it would be if 
instrumental lessons were institutionalized and payed from taxes like public schools?
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