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Svensk titel: YouTube som resurs för lärande av improviserat solospel – en studie av den 

virtuella gitarrläraren 

English title: YouTube as a resource for learning solo improvisation – a study of the 

virtual guitar teacher 

 

Abstract 
This study focus on six video tutorials found on YouTube that teach how to improvise 

blues guitar solos. The study has grounded theory as its theoretical perspective and uses 

two kinds of scientific observations: unstructured and structured. First unstructured 

observations were made of all the video tutorials, whereby eleven categories and twelve 

undercategories was found. These where then used as observational categories for new 

observations of the video tutorials. The categories where then analyzed and found to be 

connected through a central category object of teaching (in Swedish: lärandeobjekt) 

which then was formulated into a grounded theory. 

 

Keywords 
YouTube, learning, improvise, guitar, solo, blues, music education 

 

Tack 
Tack till Olle Zandén som var med och handledde initialt och tack till Pia Bygdéus som 

handledde detta examensarbete i hamn. Vill också tacka min fästmö Evelina och mina 

rektorer på Linnéskolan i Älmhult som alla givit mig förutsättningarna som krävdes för 

att slutföra detta arbete. Tack! 

  



  
 

ii 

Innehåll 

1 Inledning, bakgrund och syfte _________________________________________ 1	
1.1 Syfte ___________________________________________________________ 2	

2 Tidigare forskning ___________________________________________________ 3	
2.1 Blandat e-lärande _________________________________________________ 3	
2.2 Musikundervisning på YouTube ______________________________________ 3	
2.3 Beskrivningar av videolektioner ______________________________________ 4	
2.4 Sammanfattning av tidigare forskning _________________________________ 5	

3 Teoretiskt perspektiv _________________________________________________ 6	
3.1 Teori som begrepp ________________________________________________ 6	
3.2 Grounded theory som teori __________________________________________ 6	

3.2.1 Grounded theory i praktiken _____________________________________ 8	
3.3 Grounded theory i föreliggande studie _________________________________ 9	

4 Metod ____________________________________________________________ 10	
4.1 Observation _____________________________________________________ 10	

4.1.1 Ostrukturerad och kontinuerlig observation ________________________ 10	
4.1.2 Strukturerad observation _______________________________________ 11	

4.2 Urval __________________________________________________________ 12	
4.3 Genomförande ___________________________________________________ 13	
4.4 Etiska överväganden ______________________________________________ 14	

5 Resultat ___________________________________________________________ 15	
5.1 Ostrukturerade observationer _______________________________________ 15	

5.1.1 Det som sades _______________________________________________ 17	
5.1.2 Det som gjordes ______________________________________________ 17	
5.1.3 Hjälpmedel för framställning ____________________________________ 18	

5.2 Framväxande av kategorier _________________________________________ 18	
5.3 Nya analyser av observationer – strukturerade observationer ______________ 20	

5.3.1 Videolektion 1 _______________________________________________ 21	
5.3.2 Videolektion 2. _______________________________________________ 22	
5.3.3 Videolektion 3. _______________________________________________ 23	
5.3.4 Videolektion 4. _______________________________________________ 24	
5.3.5 Videolektion 5. _______________________________________________ 25	
5.3.6 Videolektion 6. _______________________________________________ 26	

5.4 Aspekter av improviserat solospel på gitarr inom genren blues _____________ 27	
5.5 Tillvägagångssätt för att lära ut aspekter av improviserat solospel __________ 27	
5.6 Sammanfattning av resultat _________________________________________ 28	

6 Diskussion _________________________________________________________ 29	
6.1 Tillvägagångssätt ________________________________________________ 29	

6.1.1 Uttalat och icke uttalat _________________________________________ 29	
6.1.2 Musikteoretisk koppling eller andra förklaringsmodeller ______________ 30	



  
 

iii 

6.1.3 Hjälpmedel för lärande ________________________________________ 31	
6.2 Lärandeobjekt ___________________________________________________ 31	

6.2.1 Steg mot kärnkategori _________________________________________ 31	
6.2.2 Kärnkategori och grundad teori _________________________________ 32	

6.3 Metoddiskussion _________________________________________________ 34	
6.3.1 Grounded theory som teori och metod _____________________________ 34	
6.3.2 Tre aspekter för bedömning av videolektioner ______________________ 35	
6.3.3 Observationer som analysverktyg ________________________________ 36	
6.3.4 Reflektion om värdering av kategorier ____________________________ 36	
6.3.5 YouTube som forskningsfält _____________________________________ 37	

6.4 Förslag på framtida forskning _______________________________________ 37	

Referenser ____________________________________________________________ I	

Bilagor ______________________________________________________________ V	
Bilaga A Observationsschema __________________________________________ V	

 



  
 

1 
 

1 Inledning, bakgrund och syfte 
Improvisation kan i ett musikaliskt sammanhang förklaras som något oplanerat och 

spontant enligt Nationalencyklopedin (2018). I kontrast till detta begrepp ställs ofta 

komposition som kan beskrivas som något planerat på förhand. En musikers 

improvisation är ofta färgad av förutbestämda mönster som förs vidare mellan olika 

musiker och upprepas gång på gång (Nationalencyklopedin 2018). Påståendet att 10 000 

timmar skulle räcka för att bli expert inom ett område är ett slagkraftigt sådant och dyker 

ofta upp i olika mediala sammanhang (Svenska Dagbladet 2018). Huruvida detta stämmer 

som ett mått på förmågor och kunskaper skall förbli osagt, men att bli expert på att 

improvisera inom musik, likt många andra förmågor, tar sannolikt tid att lära sig. Ett sätt 

att öva förmåga till improvisation kan vara genom att gå till en instrumentlärare som delar 

med sig av sina kunskaper samt vägleder eleven för att utvecklas. Informationssamhället 

låter emellertid alla med tillgång till en dator, mobil eller surfplatta med 

internetuppkoppling få tillgång till ett stort bibliotek med information. Informationen 

finns alltså där ute för nästan vem som helst att ladda ner och konsumera. Olika sätt att 

konsumera kunskaper kan vara genom ljud, (exempelvis podcast), text och video (genom 

tjänster som YouTube). Enligt YouTubes egna siffror har de över en miljard användare 

och varje dag konsumeras en miljard timmar video i de sammanlagt 88 länder där tjänsten 

är tillgänglig (YouTube 2018). Det skulle därför kunna vara rimligt att anta att vem som 

helst, med tid och tillgång till en internetuppkopplad mobiltelefon eller dator skulle kunna 

bli expert inom ett område genom att titta på videor på YouTube. 

 

Web 2.0 teknologi (även kallat IKT) är idag ett vanligt inslag i skolundervisning och med 

detta har tjänsten YouTube börjat användas som ett läromedel. Det kan bland annat 

användas för att visa historiska dokumentärer, illustrera matematiska problem eller visa 

naturvetenskapliga experiment (Jones & Cuthrell 2011:76). YouTube är också relevant 

inom musikundervisning, både som ett sätt att lära sig i hemmet och i skolan. Forskning 

inom området musikundervisning med hjälp av YouTube existerar, men enligt Whitaker, 

Orman och Yarbrough (2014) måste innehållet i videolektioner på YouTube undersökas 

ytterligare för att kunna värderas som källor. Kruse och Veblens (2012) studie är ett 

exempel på försök till detta. Där redovisar de innehållet i en samling videolektioner inom 

genren folkmusik, hur dessa videolektioner är uppbyggda samt vad de innehåller. 
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Föreliggande studie är tänkt att bygga vidare inom detta område, men kommer verka inom 

en annan genre, närmare bestämt bluesen.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera videolektioner på YouTube som lär ut 

improviserat solospel på gitarr inom genren blues, finna de olika tillvägagångssätt som 

används för att lära ut olika aspekter av solospel. Syftet är också att beskriva vad som lärs 

ut genom muntlig framställning av information, instruktioner och praktiska exempel i 

videolektionerna. Följande forskningsfrågor har formulerats: 

 

• Vilka aspekter av improviserat solospel inom genren blues på gitarr behandlas 

i videolektionerna? 

• Vilka tillvägagångssätt går att observera för att lära ut dessa olika aspekter av 

improviserat solospel? 
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2 Tidigare forskning 
I detta kapitel redovisas tidigare forskning om blandat e-lärande, musikundervisning på 

YouTube, samt forskning som på olika sätt beskriver videolektioner på YouTube. Detta 

summeras sedan i en sammanfattning i slutet av kapitlet. 

 

2.1 Blandat e-lärande 

Informellt lärande är ett begrepp som ofta dyker upp i texter skrivna om lärande på 

YouTube. Tan (2013) ger ett exempel på detta då hon i en artikel (Tan 2013) behandlar 

just lärande på YouTube som ett informellt lärande, det vill säga lärande som sker på 

elevers fritid. Begreppet kan sägas stå i kontrast till formellt lärande som traditionellt sett 

är det som brukar beskrivas som det institutionaliserade lärandet innanför skolans väggar 

(Folkestad 2006:135-136). Ett annat sätt att beskriva lärande som sker på exempelvis 

YouTube är genom begreppet blended e-learning (eller blandat e-lärande). Detta är en 

sammanslagning av det som kallas informellt och formellt lärande, där bokstaven E står 

för att det sker elektroniskt (Littlejohn & Pegler, 2007:1). Begreppet blandat e-lärande 

och dess innebörd kan ge insyn i den övergripande strukturen i videolektioner på 

YouTube. Detta eftersom blandat e-lärande förutsätter en form av lärande där det finns 

en lärare, men att lärandet sker utanför den formella formen av undervisning. 

 

2.2 Musikundervisning på YouTube 

Genom att använda sökorden music education på YouTube fick Whitaker, Orman och 

Yarbrough (2014) ett sökresultat på 1761 videor efter att videor som ansågs irrelevanta 

och videor som inte längre var möjliga att komma åt rensats bort.. Vid kategorisering av 

dess videor framkom att 36% av dem på något sätt var knutna till performance 

(musikaliskt framförande), 28 % teaching (lärande), 27% public relations (reklam, PR) 

och 10% industry (industri-relaterat). Majoriteten av de videoklipp som hamnade under 

teaching var av den typ som i studien kallas tutorials och innehöll en lärare som utan 

någon närvarande elev lär ut ett innehåll (ibid 2014:52-55). Dessa kategorier visar på hur 

många olika typer av videoklipp det finns på YouTube. Det är kategorin teaching och 

underkategorin Whitaker, Orman & Yarbrough (2014) kallar för tutorials som är 

relevanta för denna studie. I denna studie kommer tutorials istället kallas för lektioner 

eller videolektioner, likt det sätt som till exempel Thorgersen och Zandén (2014) skriver 
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om denna typ av videor. Videolektioner kan emellertid inte nödvändigtvis ses som 

lektioner i traditionell mening enligt Georgii-Hemming och Kvarnhall (2011:16), 

eftersom läraren som figurer i videoklippen är passiv och inte kan komma med respons 

eller feedback. Det gör att läraren endast blir någon form av visuell representation och 

det är denna kommunikation som Georgii-Hemming och Kvarnhall (2011) menar är en 

envägskommunikation, som kommer att stå i centrum för denna studie. Eftersom Georgi-

Hemming och Kvarnhall (2011) trots viss reservation mot begreppet lärare i denna 

kontext väljer att benämna figuranterna som lärare, kommer denna studie också att 

använda detta begrepp. 

 

2.3 Beskrivningar av videolektioner 

Försök att beskriva videolektioner på YouTube har skett tidigare, bland annat av Kruse 

och Veblen (2012) som i sin studie Music teaching and learning online: Considering 

YouTube instructional videos undersökt innehållet i 40 stycken videolektioner för 

instrument inom folkmusikgenren. Ett exempel på vad de fann var fenomenet att 

majoriteten av videoklippen började med att lärarna presenterar ett stycke i sin helhet 

innan de börjar bryta ner det i mindre delar. Vidare hade denna studie en kvantitativ 

infallsvinkel i den mening att de med hjälp av tidsangivelser och procenttal beskrev bland 

annat i vilken utsträckning dessa lektioner innehöll exempelvis prat och spel, samt vilka 

av dessa lektioner som var inspelade i studiomiljö eller hemmet (Kruse & Veblen, 

2012:81-84). Enligt Whitaker, Orman och Yarbrough (2014:50) är denna studie 

emellertid begränsad eftersom den endast behandlade ett fåtal videolektioner inom genren 

folkmusik. Därför går det inte att generalisera i stort hur typiska videolektioner inom 

ämnet musik och instrumentlärande ser ut på YouTube utifrån Kruse och Veblens (2014) 

studie. 

 

Det finns även andra sätt att undersöka videolektioner, så som till exempel det Morain 

och Swarts (2012) lägger fram i sin artikel YouTutorial: A Framework for Assessing 

Instructional Online Video. Där sammanfattas och tolkas en rad olika författare som 

skrivit inom ämnet kommunikationsteknik och detta appliceras som ett ramverk för 

bedömning av videolektioner på YouTube. Till att börja med nämns tre punkter som heter 

accessibility, viewability och timing. Accessibility går att översätta till tillgänglighet och 
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handlar om hur fokus läggs i videon så att tittaren1 får möjlighet att ta in information som 

är relevant för stunden. Viewability kan översättas till produktionskvalité vilket rör sådana 

saker som bild och ljudkvalité som gör en video tilltalande. Timing behandlar i vilken 

hastighet informationen presenteras. Vidare presenterar Morain och Swartz (2012) även 

idéen om att bedöma själva innehållet och i vilken utsträckning det är sakligt korrekt, hur 

komplett det är och hur väl det passar in i målet för undervisningen. Andra faktorer som 

också påverkar bedömning av videolektioner är lärarens status och självförtroende vid 

presentation av information. Även hur väl läraren lyckas uppmuntra eleven att klara av 

uppgiften spelar in, samt hur väl videon är uppbyggd för att motivera och intressera 

tittarna (Morain & Swarts 2012:9-12). 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Ämnesområdet som denna studie syftar att verka inom är det som Littlejohn och Pegler 

(2007) kallar för blended e-learning. Detta begrepp är en sammanslagning av begreppen 

formellt lärande och informellt, som kortfattat kan beskrivas som lärande som antingen 

sker i eller utanför skolan (Littlejohn & Pegler 2007:1). Whitaker, Orman och Yarbrough 

(2014:52-55) visade att området music education på YouTube är ett mångfacetterat 

område där 28% av sökresultaten var knutet till lärande, där majoriteten av videor var 

lektioner. Det finns forskning som undersökt videolektioner på YouTube, bland annat 

Kruse och Veblen (2012:81-84) som kvantitativt försökt mäta olika faktorer i 40 

videolektioner inom genren folkmusik. Ett annat exempel är (Morain & Swarts 2012:9-

12) som lägger fram en rad olika faktorer i videolektioner som de anser kan vara värda 

att studera vid denna typ av forskning. 

  

                                                
1 Med tittare som ordval så avses den som är åskådare till ett YouTubeklipp, vilken härefter benämnes 
med tittare. 
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3 Teoretiskt perspektiv 
Detta kapitel redovisar teori som begrepp, grounded theory som teori, och grounded 

theory som teoretiskt perspektiv i denna studie. Det viktigaste begreppet utgörs av 

kärnkategori som är den kategori som kvarstår i slutet av studien som all empiri kan 

samlas under. Utifrån denna kärnkategori konstrueras därefter en teori som är grundad i 

empirin vilket i sin tur då kallas för en grundad teori. 

 

3.1 Teori som begrepp 

Det finns flera sätt att definiera vad som är en teori (Charmaz 2006:125). Ett av de mest 

framträdande sätten att definiera begreppen är genom det positivistiska synsättet menar 

Charmaz (2006:125). Denna syn lyfter fram teori som något som ska vara generaliserbart 

och beskriver relationen mellan abstrakta koncept. I den positivistiska synen på teori har 

strävan efter orsakssamband en stor plats, men de deterministiska förklaringsmodeller 

som detta synsätt kan generera leder ibland till förenklade modeller och trångsynta teorier. 

Ett annat sätt att se på teorier är genom ett tolkande (interpretive) synsätt som förespråkar 

förståelse framför förklarande som mer kännetecknar den positivistiska synen. Det 

tolkande synsättet ser sanning som tillfällig och som en del av flera alternativa sanningar. 

Syftet är därför inte att försöka förklara samband och kausalitet, utan snarare att visa på 

samband och mönster. Eftersom målet inte är att beskriva någon hel sanning 

uppmärksammas subjektiviteten och teorin framstår mer som en tolkning grundad i 

forskaren. Dessa två synsätt, positivistiskt och tolkande, dominerar inom den grundade 

teorin och ställs ofta emot varandra. Det kan dock finnas en mening i att låta sig inspireras 

av båda synsätten för att bredda analysen och teorin menar Charmaz (2006:125-129). 

 

3.2 Grounded theory som teori 

Den teoretiska utgångspunkten i denna studie är grounded theory (grundad teori). Enligt 

Guvå och Hylander (2003) är målet med denna teoretiska utgångspunkt att generera en 

ny teoretisk förklaringsmodell utifrån datainsamling och analys, att fånga komplexitet 

och att hitta samband och mönster. Hur framställningen av teori ska gå till finns det skilda 

åsikter om enligt Guvå och Hylander (2003), inte minst mellan grounded theorys två 

grundare Anselm Strauss och Barney Glaser. Den grundläggande idéen att utifrån 

empirisk data bygga teorier är dock övergripande (Guvå & Hylander 2003:5-7). Enligt 

Corbin och Strauss (2008) ska den teori som arbetas fram inte vara en samling enskilda 
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koncept eller fenomen, utan måste uttalat kunna kopplas till en övergripande teori. Teorin 

kan vävas in i det narrativa berättandet istället för att förklaras i punktform. Den 

framväxande teorin måste också gå att applicera på de människor eller händelser som 

observerats och ska heller inte vara en ren beskrivning. Det är därför viktigt att ha i åtanke 

att de kategorier som uppstår vid databearbetningen endast är abstraktioner och inte 

nödvändigtvis representerar människor och händelser fullt ut (Corbin & Strauss 

2008:103-104). Det finns en motsättning inom grounded theory där vissa forskare hävdar 

att det inte spelar någon roll om forskaren är insatt i området som ska utforskas eller inte. 

Istället sägs det att det skulle kunna vara till fördel eftersom det kan skänka nya 

infallsvinklar och perspektiv, men enligt Stålhammar (1999:11) är det självklart att endast 

en musikpedagog kan skapa en musikpedagogisk teori. Stålhammar (1999:11) menar att 

det är möjligt att forska inom andra områden, men att teoriskapandet bör lämnas till den 

yrkesprofessionella som har en uppövad fingerkänsla och sensibilitet inom ämnet. 

 

För att generera en teori behöver forskaren hitta en central kategori (central category) 

eller kärnkategori så som Kjellander (2013:31) väljer att använda begreppet på svenska, 

vilket också denna studie kommer göra. Ett sätt att finna denna kärnkategori kan vara 

genom att välja en kategori ur forskningen som forskaren tror bäst kan länka samman och 

förklara de övriga kategorierna. Forskaren kan också behöva titta på kategorierna och 

komma på en ny term för att förklara sambanden. För att hitta denna kärnkategori kan det 

vara en nödvändighet att skriva löpande anteckningar, så kallade memos, som sedan kan 

bearbetas. Ett annat sätt för forskaren är att skriva en storyline där forskaren för sig själv 

försöker beskriva vad som är övergripande för forskningen. Utifrån den kategori som då 

uppstår kan forskaren därefter försöka återberätta historien. En annan eventuell metod för 

att hitta kärnkategorin är att forskaren använder sig av diagram som inte behöver använda 

sig av alla koncept som framkommit i forskningen, utan mer fokuserar på de övergripande 

kategorierna som växer fram. Det är de övergripande kategorier, eller den övergripande 

kategori som kommer bli den teori forskningen och analys av data mynnar ut i. När 

forskaren väl hittat den övergripande kategorin ska denna finslipas vilket sker genom att 

kategorin analyseras för att se hur konsekvent den hänger ihop med sig själv, om det finns 

några hål och analysera fram olika lösningar kring varför dessa existerar (Corbin & 

Strauss 2008:104-109). 

 



  
 

8 

3.2.1 Grounded theory i praktiken 

Det är viktigt med jämförelse mellan olika data för att kunna skapa en grundad teori 

(Stålhammar 1999:12). En grundad teori går att uppnå genom det som kallas för 

komparativ analys och kan leda till ett ökat djup och bred i studien rörande den företeelse 

som avses studeras. Arbetsgången för detta är att först jämföra företeelser och händelser 

som på varje kategori är applicerbara, integration av kategorierna, avgränsning av teorin 

och avslutningsvis ett nedtecknande av teorin. Det betonas dock att teorin inte är en färdig 

produkt, utan den är snarare en ständig process som utvecklas (Stålhammar 1999:13-14). 

Gällande kategorierna som utgör själva kärnan i arbetet med grounded theory finns det 

två sätt att arbeta, antingen det som kallas för in-vivio eller det som kallas in-vitro. Det 

som avses med in-vivo är att kategorierna växt fram genom empirin, upphovsmakarna till 

kategorierna som uppstår är alltså aktörerna i studien. Som motsats till detta står in-vitro 

där kategorierna byggs av forskaren baserad på relevant teoretisk litteratur och har alltså 

inte någon direkt koppling till empirin (Stålhammar 1999:23). In-vitro skulle kunna anses 

vara en något risktagande metod för kategoribildande eftersom studiens framgång då 

hänger på forskarens förmåga att hitta och använda relevant litteratur och forskning. Då 

är det viktigt att komma ihåg att Stålhammar (1999:11) betonat vikten av att låta en 

musikpedagog forska på området musikpedagogik och därför är det vara rimligt att anta 

att detta bör vara en central utgångspunkt för denna metod. 

 

I det praktiska arbetet med att skapa en grounded theory finns det av Corbin och Strauss 

(2008:163) tre formulerade faser: den öppna, den axiala och den fokuserade. Dessa faser 

beskriver en arbetsgång för databearbetning som till slut mynnar ut i en teori. En forskare 

som tolkat och arbetat utifrån dessa faser är Kjellander (2013:106) som i den första fasen 

(den öppna) skriver om sin användning av memos (eller anteckningar) för att analysera 

empirin kontinuerligt. Genom att skriva kunde olika hypoteser prövas innan de slutgiltiga 

kategorierna växte fram och fastställdes. I den axiala fasen skriver Kjellander (2013:112) 

om hur kategorierna kunde länkas samman och där en kategori utgjorde kärnan, vilken 

de andra förhöll sig till. Denna kärnkategori kallas för ”autenticitetshantering” och de 

cirkulerande fyra kategorierna beskriver olika aspekter av hur informanterna i studien 

legitimerar sin plats i olika sociala sammanhang. I den fokuserade fasen beskriver 

Kjellander (2013:114) hur det under databearbetningens gång varit nödvändigt att 

återvända till materialet för att fylla på inom kategorierna. När det inte längre fanns något 

mer att fylla på uppstod en teoretisk mättnad och pusselbitarna föll på plats. 
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3.3 Grounded theory i föreliggande studie 

Föreliggande studie förlitar sig på så kallade memos (förkortning av memorandum). 

Enligt Nationalencyklopedin (2018) betyder detta en sammanfattning av olika idéer och 

synpunkter som kan ligga till grund för ett beslut. Kjellander (2013) är ett exempel på 

forskare som använt grundad teori och så kallade löpande memos under arbetets gång. På 

samma sätt bygger föreliggande studie på att tankar och hypoteser har skrivits fram och 

prövats. På så sätt har kategorier växt fram som ligger till grund för att besvara studiens 

frågeställningar. Detta ligger i linje med Kjellanders (2013:106) beskrivning av sitt arbete 

i den första fasen (den öppna) formulerad av Corbin och Strauss. Vidare ligger detta också 

i linje med metoden in-vivo för att skapa kategorier, det vill säga genom att låta 

kategorierna komma ur empirin och inte ur tidigare teoretisk litteratur (in-vitro) 

(Stålhammar 1999:23). Eftersom föreliggande studies frågeställningar är av en delvis 

explorativ karaktär och forskning inom området fortfarande är något begränsad saknas 

vedertagna kategorier för den typ av studie som föreligger. Därför valdes en in-vivo 

modell för kategoribildandet. Vidare kunde dessa kategorier som framkommit kopplas 

samman i det som kallas för den axiala fasen så som Kjellander (2013:112) beskrivit. Det 

är denna kärnkategori som sedan utgjort grunden för den fokuserade och sistnämnda 

fasen där den grundade teorin uppstått. På detta sätt har det insamlade materialet för denna 

studie smalnat av och blivit en form av abstraktion som är applicerbar på alla kategorier 

i studien men som inte beskriver skeenden och beteenden full ut, vilket heller inte är ett 

krav (Corbin & Strauss 2008:104-109).  
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4 Metod 
Valet av metod föll på olika former av observation av YouTubeklipp. De två första 

frågeställningarna syftar till att beskriva skeenden och beteenden utifrån ett sakligt 

perspektiv, vilket gör intervjuer av lärarna som figurerar i videolektionerna mindre 

lämpliga. Sådana intervjuer skulle lyfta fram subjektiva uppfattningar vilket inte stämmer 

överens med ett sakligt perspektiv. Personliga utsagor hade lämpat sig bättre ifall syftet 

var att besvara deras egna upplevelse rörande val av innehåll och tillvägagångssätt. 

Förhoppningen är att observationer ska ge en mer saklig och väl underbyggd beskrivning 

där personliga uppfattningar som kan påverka resultatet minimeras.  

 

4.1 Observation 

Nyckeln till observation som vetenskaplig metod är enligt Patel och Davidson (2011) att 

den sker genom systematisk planering och registrering av beteenden och skeenden. 

Människor ägnar sig hela tiden åt observation i det vardagliga livet för att tillägna sig 

information om omvärlden. Vardaglig observation sker vanligtvis utan systematik och är 

därför inte nödvändigtvis vetenskaplig. Vetenskaplig och systematisk observation är 

användbar för att studera beteenden och skeenden, både när de sker i sina naturliga miljöer 

och också i laborativa miljöer vid till exempel experiment. En fördel med observation 

som metod är enligt Patel och Davidson (2011) att den inte förlitar sig på människors 

förmåga att uttrycka sina minnesbilder på ett sätt som forskaren tolkar rätt. När det 

kommer till hur observationer kan utformas så finns det två stycken grundläggande vägar 

en forskare kan gå, den ostrukturerade och den strukturerade. (Patel & Davidsson 

2011:91-92) 

 

4.1.1 Ostrukturerad och kontinuerlig observation 

Det första tillvägagångssättet för en observation är enligt Patel och Davidsson (2011:97) 

den ostrukturerade observationen som inte förlitar sig av ett färdigt observationsschema. 

Detta ställer krav på att forskaren är insatt och påläst inom området som ska utforskas för 

att kunna göra registreringar som är relevanta för forskningen. Här kan en konflikt uppstå 

mellan Patel och Davidsson (2011:97) syn på observation och valet av teori i denna studie. 

Inom grounded theory anser en del forskare att förkunskaper inom det givna området är 

en nackdel, medan Stålhammar (1999:11) menar att det bara är den som har kunskaper 



  
 

11 

som kan skapa en teori inom sitt område. I föreliggande uppsats används förkunskaper 

som en fördel enligt Stålhammars (1999) synsätt. 

 

En ostrukturerad observation sker sällan på det sätt att forskaren försöker registrera allt 

som sker i löpande text. Istället brukar relevanta nyckelord antecknas och kompletteras 

med en längre redogörelse för observationen när den väl är över (Patel & Davidson 

2011:97-98). Observation där alla sorters beteenden av intresse registreras kallar för 

kontinuerlig observation (continous observation). Fördelen med detta är att en fullständig 

registrering av alla viktiga händelser kan sammanställas, men metoden är tidskrävande 

och kan ställa höga krav på observatörens uppmärksamhet. Kontinuerlig observation 

lämpar sig för observation under en kortare tidsram och när det observatören vill fånga är 

relativt frekvent eller förutsägbart (Dyer 2006:90).Metoden lämpar sig därför väl för 

videoobservationer eftersom risken att missa information minimeras ,även om det inte 

helt kan uteslutas, då materialet finns tillgängligt för upprepade observationer. I denna 

studie kombineras kontinuerlig ostrukturerad observation och strukturerad observation 

vilket är möjligt tack vare att materialet är inspelat, detta eftersom observationerna är 

upprepningsbara. På detta sätt minskar risken att värdefull data går förlorad. I ett 

ytterligare försök att minska risken för att värdefull data skulle gå förlorad utformades ett 

observationsschema (se bilaga A) innehållandes tre spalter: ”Tid”, ”Vad som sägs” och 

”Vad som händer”. Detta observationsschema gjorde det möjligt att registrera vad läraren 

sa och vad läraren gjorde, samt att registrera när i videoklippet detta skedde. 

 

4.1.2 Strukturerad observation 

Den strukturerade observationen förlitar sig på ett färdigt och formulerat 

observationsschema (Patel & Davidson 2011:91-96). På detta observationsschema finns 

beteenden och skeenden som anses vara relevanta för studien, som forskaren helt enkelt 

kan pricka av när de går att observera. Något som är viktigt för forskare att komma ihåg 

vid utformandet av dessa kategorier är att inte lägga in tolkningar vid detta stadie i 

processen. En kategori kan till exempel inte vara att äta stressat eftersom det där finns en 

tolkning om att personen som äter, är stressad eller äter snabbare än normalt. Om det är 

stressat ätande som forskaren är intresserad av, måste forskaren istället definiera olika 

beteenden som skulle kunna vara tecken på ett stressat ätande och registrera dessa 

allteftersom de sker. Kategorierna måste också vara uteslutande varandra, vilket innebär 

att ett beteende eller skeende bara får registreras i en kategori (Patel & Davidson 2011:91-
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96). Den strukturerade observationen är i denna studie beroende av den ostrukturerade då 

den ligger till grund för utformandet av dess kategorier. När kategorierna formulerats 

användes det ostrukturerade observationsschemat för respektive videolektion som en 

grund för att göra registreringar i marginalen. Detta tillät att använda samma tidskoder 

som använts vid de ostrukturerade observationerna, samt ge ett sammanhang för 

registreringen av de olika observerade kategorierna. 

 

4.2 Urval 

Denna studie bygger på analys av sex stycken videolektioner på YouTube (se bilaga b) 

med inriktning mot improvisation och solospel på gitarr inom genren blues. 

Urvalsprocessen för videolektionerna skedde först genom sex sökningar i YouTubes 

sökfält på startsidan med hjälp av olika kombinationer av sökord på engelska, då detta 

språk till synes verkar dominera på YouTube. Övriga funktioner, till exempel sortering 

av resultat efter relevans eller publiceringsdatum användes inte. Sökorden baserades på 

kvalificerade gissningar kring vad som skulle kunna tänkas vara relevant för att finna 

material som låg i linje studiens syfte. Således är sökorden ett resultat av förkunskaper på 

området, vilket ligger i linje med Stålhammars (1999:11) uppfattning om att förkunskaper 

är en nödvändighet för att bedriva forskning enligt grounded theory. Utifrån dessa resultat 

skedde det i samband med sökningarna 2017-03-17 ett första urval genom en snabb 

bedömning utifrån videolektionernas titel och beskrivning om innehållet. Innehöll titeln 

eller beskrivningen till exempel en antydan till att videolektionen syftade till att lära ut 

ett färdigkomponerat solo till något känt verk (vilket inte faller inom ramen för studiens 

syfte) valdes detta bort. Vidare valdes också videor innehållandes det engelska ordet 

”part” också väljas bort eftersom detta ansågs antyda att videorna var en del av en längre 

serie, vilket bedömdes försvåra ett framtida jämförelse- och analysarbete. Vidare skedde 

också ett liknande urval i de videolektioner som inte synbart i titel eller beskrivning, 

antydde att de inte föll inom ramen för studien. På samma sätt kunde det också här visa 

sig att dessa videor var del av en längre serie, eller syftade till att lära ut ett 

färdigkomponerat solo och dessa videolektioner valdes således också bort. Inom varje 

sökning valdes det första resultatet ut som bedömdes vara relevant och falla inom ramen 

för studiens syfte. Videolektionerna som valdes ut kan inte anses vara representativa för 

videolektioner som behandlar improviserat solospel inom genren blues på gitarr. 

Sökresultaten är dock typiska för de som kan framträda vid sökning i syfte att finns denna 
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typ av videolektioner. Nedanför redovisas de sökningar som gjordes, antal träffar och 

vilket första resultat som ansågs vara relevant för studien och därför valdes ut: 

 

Sökord: Antal	träffar: Vald	träff: 

guitar,	solo,	blues,	lesson,	beginner,	improvisation 446	000 1 

blues,	guitar,	solo,	lesson,	pentatonic,	explanation 116	000 4 

constructing,	a,	blues,	solo 12	900	000 14 

blues,	guitar,	lesson,	pentatonic,	improvisation 413	000 8 

improvising,	minor,	pentatonic 289	000 1 

learn,	pentatonic,	improvise,	blues,	solo 290	000 4 

 

 

4.3 Genomförande 

När de sex videolektionerna valts ut påbörjades processen med de ostrukturerade 

observationerna enligt ett observationsschema (se bilaga A). I detta observationsschema 

registrerades allt som sades och gjordes tillsammans med tidskoden för registreringen. 

Därefter påbörjades arbetet med att analysera och finna kategorier i det insamlade 

materialet som senare skulle utgöra grunden för de strukturerade observationerna. Sättet 

som kategorierna framkom var genom att använda memos och skriva fram olika 

uppställningar utav kategorier i ett dokument på datorn. I de första försöken gjordes 

skillnad mellan olika former av speltekniker, men dessa fanns snart vara möjliga att 

sammanfatta till begreppet uttryck. Här uppstod en svårighet i att de aspekter av 

improviserat solospel inom genren blues på gitarr som lärarna i videolektionerna lärde ut, 

kunde vara både uttalade och icke uttalade. Vid denna insikt öppnades nya möjligheter 

med materialet och där detta kunde bilda olika kategorier med samma innehåll som skulle 

läras ut, fast med olika tillvägagångssätt. Vid det här laget blev materialet mättat likt det 

sätt Kjellander (2013:114) beskriver då all empiri på något sätt kunde placeras in i dessa 

kategorier. Kategorierna ställdes då upp i ett dokument tillsammans med en kort 

definition och därefter skedde nya strukturerade observationer utav videolektionerna. 

Observationerna gjordes med hjälp utav de observationsscheman som tidigare använts för 

de ostrukturerade observationerna eftersom det där fanns färdiga tidsangivelser. 

Kategorierna skrevs således i marginalen för dessa observationsscheman och en bieffekt 
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av detta blev att kategorierna fick ett extra förtydligande då de stod i närheten utav de 

kontinuerliga ostrukturerade observationerna. 

 

4.4 Etiska överväganden 

De videolektioner som föreliggande studie bygger har upphovsmakarna själva som laddat 

upp på internet. Det finns därför två sätt att se på dessa upphovsmän enligt Berg 

(2015:126). Antingen kan dessa upphovsmän jämställas med vardagsverkliga individer 

som därför förtjänar samtyckeskrav för att vara en del i någon forskning. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002:9) betyder detta att forskaren måste inhämta 

undersökningsdeltagarens samtycke och ifall denna är under 15 år även från 

vårdnadshavaren. Enligt Berg (2015:126) går det emellertid att se på dessa 

upphovsmakare som författare till någonting som de sedan frivilligt publicerat offentligt, 

på samma sätt som till exempel en bok. Därmed försvinner krav på samtycke och istället 

kommer krav på att ursprunget tydligt måste redovisas. Föreliggande studie befinner sig 

därför i något av ett predikament eftersom dessa två aspekter kan ses som varandras 

motsatser. I och med kravet på samtycke skulle konfidentialitetskravet kunna bli föremål 

för studiens upplägg, vilket innebär att personuppgifter om deltagare i studien ska 

skyddas. Detta på ett sådant sätt att ingen utomstående ska kunna identifiera deltagarna 

(Vetenskapsrådet 2002:12). På så sätt ställs detta i direkt kontrast till kravet på att redovisa 

källor som hade funnits om dessa videolektioner istället betraktas som något som går att 

likställa med en bok. Enligt Georgii-Hemming och Kvarnhall (2011:16) går det inte att 

likställa videolektioner med lektioner i traditionell mening. Läraren i videon blir endast 

en visuell representation och det rör sig om en envägskommunikation eftersom läraren 

inte kan ge feedback eller respons. Därför går det att likställa videolektionen med en 

publicerad text eller bok eftersom de kan betraktas som envägskommunikation. Med detta 

som bakgrund behandlas därför videolektionerna i föreliggande studie närmast som 

litteratur och inte som faktiska observationer av individer eller lärare som genomför 

lektioner i traditionell mening. 
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5 Resultat 
Detta kapitel är uppdelat i tre delar. I den första delen presenteras resultatet från de 

ostrukturerade observationerna i löpande text där alla observationerna är sammanslagna 

för att skapa ett narrativ. Dessa observationer delas därefter upp i tre rubriker: det som 

sades, det som gjordes och framställning. Det som där presenteras utgör därefter grunden 

för framväxande av 6 kategorier och 5 övriga kategorier som presenteras i den andra 

delen. Kategorierna presenteras med underkategorier innehållande beskrivningar kring 

vad varje kategori syftar att beskriva. Dessa kategorier och övriga kategorier utgör senare 

grunden till den tredje delen kallad nya analyser av observationer – strukturerade 

observationer. 

 

5.1 Ostrukturerade observationer 

Alla de sex videolektioner som observerats för denna studie inleddes med ett undantag 

med någon form av animerat intro, antingen med eller utan musik. Dessa var cirka 3 till 

5 sekunder långa och innehöll namnet på YouTube-kanalen som publicerat videon. Alla 

videolektioner förutom en startade därefter med att filma läraren från midjehöjd och 

uppåt. Undantaget var en video som inledde med en vinkel där lärarens huvud inte syntes 

och fokus hamnade på greppbrädan samt lärarens händer. Denna vinkel förändrades inte 

någon gång under tiden som videon fortlöpte, till skillnad från majoriteten av videorna 

där det gick att observera tydliga förändringar i kameravinklar. Lärarna i alla 

videolektioner (förutom en) satt på en stol och hade en elgitarr framför sig i knät, vilket 

var konstant under videolektionernas gång. Den video som inte följde denna form 

förlitade sig främst på användandet av stillbilder och animationer. Stundtals infogades en 

videoupptagning av en hand spelandes på en gitarr så att det speglade det animationerna 

också visade. 

 

Bakgrundsmusik vid demonstrering av olika moment var något alla lärare i dessa 

videolektioner använde sig av och denna bedömdes vara inom genren blues. Sättet att 

beskriva det tonmaterial för solospelet skiljde sig åt mellan de olika lärarna. Skala var ett 

sätt var att benämna tonmaterialet och i de föreliggande fallen rörde det sig om 

pentatonisk2 mollskala, samt den besläktade pentatoniska bluesskalan. Genom detta sätt 

                                                
2 En skala bestående av fem toner inom omfånget av en oktav. Exempelvis tonerna: D, F, G, A, C.  
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att beskriva tonmaterialet valde en del av lärarna att förlägga tonerna i skalan till boxar 

på gitarrens greppbräda. Tonerna löper således från den låga E-strängen till den ljusa E-

strängen med ett finger reserverat för varje band, vilket ledde till att handens position på 

greppbrädan var fast. Ett annat sätt att behandla tonmaterialet var genom att lärarna 

refererade till det som mönster istället för skala. Vid detta sätt att beskriva tonmaterialet 

var inte tillvägagångssättet med boxar lika framträdande, utan istället presenterades andra 

mönster som var specifika för varje lärare. En annan skillnad mellan olika lärare var hur 

de benämnde toner på gitarren. Här fanns en skillnad mellan de lärare som använde sig 

främst av tonnamn och de lärare som beskrev i nummer för band och sträng. Rytm 

diskuterades sällan men vid de tillfällen som det lyftes använde lärarna terminologin 

trioler, fjärdedels, åttondels- och sextondelsnoter. Rytmerna som då föreslogs höll sig 

primärt till ett av dessa notvärden. 

 

Gällande utformandet av musikaliska fraser hos den tänkta tittaren fanns det två olika 

tillvägagångssätt framträdde. I vissa fall rörde det sig om ren kopieringsmetodik där 

tittaren uppmuntrades kopiera fraser som läraren instruerade. I andra fall gav lärarna inga 

uttalade instruktioner kring fraser för tittaren att spela. På samma sätt fanns det en skillnad 

i hur vissa av lärarna valde att arbeta med uttryck i gitarrspelet. I vissa fall var tekniker 

så som bends3 och hammer-on/off4 uttalade och ett ämne som läraren instruerade kring. I 

andra fall var det ingenting läraren uppmärksammade, trots att det ibland ändå förekom i 

lärarnas gitarrspel. Det fanns även en skillnad i hur vissa lärare valde att belysa principer 

för form i solospelet. I många av fallen belystes detta inte överhuvudtaget, men i några 

fall fick detta utrymme genom att läraren beskrev en 12-takts blues eller principer kring 

att repetera fraser i solospelet. Gällande innehållet lärarna presenterade överlag fanns en 

genomgående princip där alla lärare vid något eller några tillfällen upprepade och 

repeterade innehållet som presenterats. Slutligen förekom det hänvisningar till andra 

filmer och material som på något sätt hade en koppling läraren och lektionen i fråga. 

 

                                                
3 Variation uppåt eller nedåt av tonhöjd, vilket upplevs som en böjning eller glidning till tonen. 
(http://www.oxfordmusiconline.com.proxy.lnu.se/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.00
01/omo-9781561592630-e-2000036400?rskey=rHckpX&result=1 hämtad 2018-04-28) 
4 En teknik där gitarristen knäpper en ton med högerhanden, för att sedan snabbt i vänsterhanden byta till 
en ljusare ton på samma sträng utan att knäppa strängen igen. 
(http://www.oxfordmusiconline.com.proxy.lnu.se/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.00
01/omo-9781561592630-e-2000760700?rskey=GVnWi4&result=1 hämtad 2018-04-28) 
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5.1.1 Det som sades 

I videolektionerna som observerades fanns två återkommande sätt att behandla en aspekt 

av solospel, det vill säga det uttalade och det icke uttalade. När lärarna till exempel 

behandlade ämnet fraser (det vill säga att sätta samman tonerna i följd), kunde lärarna 

välja att antingen lära ut en färdig fras eller låta tittaren improvisera detta själv. Samma 

fenomen gick att observera gällande aspekter som kan klassificeras som uttryck, det vill 

säga tekniker så som bends, vibrato5 och hammer-on/off. Här kunde lärarna välja att 

antingen aktivt uppmuntra till användning av dessa tekniker alternativt att läraren själv 

använde dem men inte uttalat uppmuntrade till användning. Denna typ att behandla en 

aspekt av solospel gick även att observera gällande rytmisering av solospelet. Lärarna 

valde då antingen att lära ut olika rytmer genom att referera till notvärden eller genom att 

använda rytmer i sina exempelsolon utan någon form av verbala instruktioner. Hur lärarna 

valde att prata om olika aspekter av solospelet var också ett fenomen som kunde 

observeras i videolektionerna, det vill säga hur lärarna valde att benämna toner. Antingen 

kunde läraren välja att referera till dessa vid deras faktiska tonnamn, eller genom en kort 

beskrivning av var på greppbrädan tonen kunde återfinnas i form av sträng- och 

bandnummer. När det kom till att behandla någon typ av form kunde lärarna också välja 

att antingen prata om en generell tolvtaktsblues, eller genom att prata om någon annan 

typ av form som inte direkt hänvisar till tolvtaktsblues. 

 

Observerade fenomen: Imitation av fraser, musikaliskt uttryck som uttalat innehåll, 

rytm som notvärden, tonorientering som tonnamn eller nummer och form som antingen 

tolvtaktsblues eller annan form. 

 

5.1.2 Det som gjordes 

Hur tonmaterialet behandlades är någonting som också pratades om verbalt, men inte 

nödvändigtvis på samma sätt som till exempel form behandlades. Istället gick det här att 

observera att lärarna inte gav någon bakomliggande information kring det tonmaterial 

som användes, det vill säga det enda som presenterades var vilka toner som skulle 

användas. De olika sätt som detta tonmaterial behandlades är en observation och kan bäst 

klassificeras som antingen box eller annat mönster. Vissa av lärarna förlitade sig på en 

                                                
5 Regelbunda fluktureringar i tonhöjd för att skapa en vibrationseffekt. 
(http://www.oxfordmusiconline.com.proxy.lnu.se/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.00
01/omo-9781561592630-e-0000029287?rskey=ObNRiQ&result=1 hämtad 2018-04-28) 
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klassisk box-metod där tonerna är avgränsad till en position på gitarrhalsen och löper 

genom alla 6 strängar, eller så följde lärarna inte denna modell och presenterade en annan 

modell som var specifik för varje videolektion och lärare. Som tidigare presenterat fanns 

det aspekter av solospelet som lärarna valde att antingen belysa verbalt, eller som endast 

visades genom exempel. De gånger detta förekom var när lärarna lärde ut fraser men inte 

uttryckligen någon specifik fras och när det inte aktivt instruerades kring tekniker 

gällande uttryck eller rytm. Det här va aspekter som istället fanns exemplifierade men 

som inte uttalat lärdes ut. Eftersom dessa aspekter emellertid förekom i videolektionerna, 

även om de inte är uttalade så är de viktiga att lyfta fram. Även icke uttalade aspekter av 

solospel kan vara någonting som tittaren omedvetet eller medvetet kan tillägna sig och att 

inte lyfta fram dessa i föreliggande studie skulle kunna innebära att en viktig dimension 

går förlorad. 

 

Observerade fenomen: Tonmaterial som antingen box-form eller annat mönster, 

improvisationsfraser, outtalat musikaliskt uttryck och gehörsbaserad rytm i solospel. 

 

5.1.3 Hjälpmedel för framställning 

Utöver det som gått att koppla samman finns det en rad olika observationer som kan vara 

av värde för att besvara föreliggande studies frågeställning gällande tillvägagångssätt. I 

videolektionerna gick det att observera en rad olika hjälpmedel som användes för att 

förstärka videons pedagogiska dimensioner. Till exempel kunde detta vara hur det 

infogades grafiska illustrationer ovanpå videon eller hur användandet av kameravinklar 

gav fokus på det som var relevant för stunden. Användandet av bakgrundsmusik är också 

något som användes för att ge någon form av kontext till solospelet. Att lärarna också 

repeterade information som de redan presenterat och hänvisade till ytterligare material 

kan också ses som dimensioner av tillvägagångssätt för att lära ut det givna materialet. 

 

Observerade fenomen: Grafiska illustrationer, kameravinklar, bakgrundsmusik, 

repetition av tidigare presenterade information och hänvisning till annat material. 

 

5.2 Framväxande av kategorier 

Alla kategorier som presenteras i denna del är beteenden eller skeenden som har 

observerats och presenterats i detta kapitlets tidigare delar. I denna del paras kategorierna 
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ihop på ett sätt så att de verkar hänga samman. De första 6 kategorier som här presenteras 

sker i form av överkategori som beskriver ett övergripande område med två stycken 

underkategorier som beskriver olika sätt som lärarna valt att arbeta med dessa aspekter 

av improviserat solospel. Efter denna presentation följer några kategorier som inte passar 

in i dessa flervalskategorier och istället presenteras de fristående med en kort definition. 

 
Tonmaterial - Den samling toner (skala) läraren valt ut för lektionen, samt dess 
position på gitarrens greppbräda. 
Box - Ett sätt som detta kunde läras ut på 
var genom boxar, en samling toner (skala) 
avgränsad till en position på gitarrhalsen 
och löper genom alla 6 strängar. 
 

Mönster - Andra mönster med toner 
(skala) som inte nödvändigtvis stannade i 
en position eller använde alla strängar. 
Specifika för varje lärare. 

 
 
Fraser - Sammansättning av toner för att bilda melodifraser. 
Imitation - Läraren lär ut en färdig 
melodifras som tittaren ska kopiera. 

Improvisation - Läraren lär inte aktivt ut 
någon färdig melodifras. Tittaren 
uppmanas att hitta egna fraser. 

 
 
Uttryck - Tekniker så som bend, vibrato och hammer on/off. 
Innehåll - Läraren ger instruktioner kring 
hur dessa tekniker utförs. 

Förekommande - Dessa tekniker 
förekommer inom ramen för lektionen 
men inga instruktioner ges kring hur de 
utförs. 

 
 
Tonorientering - Hur läraren valt att benämna toner. 
Band/sträng - Läraren beskriver 
positioner på gitarrhalsen i form av band 
och sträng. 

Tonnamn - Läraren använder tonens 
namn. 

 
 
Form - Övergripande ram/form för utformandet av solospelet. 
Bluesform - Läraren beskriver en 12-takts 
bluesform. 

Soloform - Läraren beskriver en form för 
solospel utan att hänvisa till 12-taktsblues. 

 
 
Rytm - Olika sätt att arbeta med och beskriva rytm i solospel. 
Notvärden - Läraren pratar om rytm 
utifrån olika notvärden. 

Gehör - Läraren spelar olika rytmer som 
tittaren uppmanas följa. 

 
Följande kategorier passar inte in i de föregående kategorierna med två stycken 

alternativa underkategorier. Därför presenteras de fristående nedan med en kort 

beskrivning under varje rubrik. 
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Grafiska illustrationer 

Läraren infogar grafisk illustration så som tabulator, noter, tabeller och text. 
Kameravinklar 
Fler än en kameravinkel används i videolektionen. 
Bakgrundsmusik 
Läraren använder inspelad bakgrundsmusik vid illustration av solospel. 
Repetition 
Läraren repeterar information presenterats tidigare i videon. 
Hänvisning 
Läraren hänvisar till material (andra lektioner på YouTube, eller skriftligt material på 
andra webbsidor) som kan fungera som stöd för lektionen eller vidare fördjupning. 

 

Konklusion av kategorier: 

Alla kategorier redovisade i föregående stycke gick att observera i de analyserade 

videolektionerna. Det som presenteras som kategorier går även att förklara som aspekter 

av improviserat solospel på gitarr inom genren blues, medan de två följande 

underkategorierna även kan förklaras som tillvägagångssätt, alltså sättet läraren väljer att 

behandla ämnet. Av de kategorier som kom fram men som inte passade ihop med övriga 

kategorier, behandlar grafiska illustrationer, kameravinklar och bakgrundsmusik olika 

typer av tekniska hjälpmedel och tillvägagångssätt. Kategorin repetition berör snarare en 

form av pedagogisk berättarteknik för att befästa informationen som presenterats och 

kategorin hänvisning är anvisningar för hur tittaren kan hitta ytterligare information. 

 

5.3  Nya analyser av observationer – strukturerade observationer 

Detta avsnitt redovisar de strukturerade observationer som är baserade på de kategorier 

som framkommit i föregående observationer, det vill säga de ostrukturerade 

observationerna. Redovisandet sker i en narrativ form där de kategorier som observerats 

kursivmarkerats. Kategorierna kan vara av två typer, nämligen kategoriska eller 

underkategoriska. De kategoriska beskriver vilken aspekt av improviserat solospel på 

gitarr inom genren blues som behandlas, medan de underkategoriska beskriver vilka 

tillvägagångssätt som tillämpats. Kategorierna som användes vid observationen var: 

tonmaterial, fraser, uttryck, tonorientering, form och rytm. När dessa kategorier redovisas 

förklaras det i sitt sammanhang vilken typ av tillvägagångssätt som används, men oftast 

framträder dessa tillvägagångssätt i kursivt och dessa står att finna i 5.1.1. Utöver detta 

finns också de övriga kategorier som inte passade in i denna modell redovisat: grafiska 

illustrationer, kameravinklar, bakgrundsmusik, repetition och hänvisning. 
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5.3.1 Videolektion 1 

Denna lektion är 11 minuter och 23 sekunder långt. Lektionen förlitar sig på användandet 

av två stycken kameravinklar, 

en som visar helbild av läraren 

och en som fokuserar på 

greppbrädan. Läraren 

använder sig av boxar på 

gitarren i frågan om 

tonmaterial och skala (se 

Figur 1), men blandar mellan att benämna tonerna vid deras tonnamn och att ange 

nummer för sträng/band. I lektionen behandlas form och utformning av solo utifrån en 

princip läraren kallar för fråga och svar. Läraren ger här exempel på fraser och uppmanar 

att improvisera egna fraser. Vid ett tillfälle lär läraren ut två stycken fraser som han säger 

kännetecknar musikern Albert Collins och han passar även på att lära ut glidningar mellan 

olika toner på gitarr. Framåt slutet av lektionen har läraren en kort genomgång av olika 

tekniker för uttryck i spelet så som dynamik, vibrato och dämpade anslag. Igenom hela 

lektionen använder läraren sig av inspelad musik för att illustrera olika moment i 

solospelet. Läraren stannar också upp vid ett flertal tillfällen i lektionen för att repetera 

information som han precis presenterat för tittaren. 

 

Konklusion: 

Läraren använder konsekvent boxar för att lära ut tonmaterial, men växlar mellan att 

benämna toner utifrån deras namn och utifrån deras position på greppbrädan. Läraren lär 

också ut både färdiga fraser, samt uppmanar tittaren att improvisera fritt kring det givna 

tonmaterialet. På så sätt använder läraren flera olika tillvägagångssätt utifrån de givna 

kategorierna i 5.2 och håller sig därför inte fast till en. 
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5.3.2 Videolektion 2. 

Lektionen är 11 minuter och 51 sekunder långt och inleds med att läraren spelar ett solo 

till bakgrundsmusik (musik som återkommer genom hela videon). När läraren spelat klart 

och stängt av 

bakgrundsmusiken går han 

vidare med att berätta att 

lektionen kommer fokusera 

på moll-pentatonisk skala i 

tre stycken boxar. Läraren 

kallar dessa mönster för 

boxar, men enligt den definition som sker i 5.2 Framväxande av kategorier är detta olika 

mönster som inte använder sig av alla gitarrens sex strängar. Läraren lär ut dessa mönster 

i omgångar genom att visa några toner och lär ut en fras baserad på dem, för att sedan 

upprepa genom att visa fler toner i skalan och återigen lära ut en fras. Detta gör läraren 

genom att referera till tonerna vid deras position i form av sträng/band-nummer. Läraren 

berör ämnet form endast i form av att nämna att det rör sig om en 12-takts blues i tonarten 

A. Videon är filmad ur två stycken kameravinklar där den inledande delen där läraren 

förklarar lektionsupplägget, är filmad så att läraren syns i helbild. Därefter byts 

kameravinkeln, fokus hamnar på vad som sker på greppbrädan istället och denna vinkel 

fortsätter tills videon tar slut. Läraren ägnar tid åt att lära ut tekniker för uttryck så som 

vibrato och anslag (se Figur 2). Flera gånger under lektionens gång repeterar läraren 

information som tidigare har presenterats. 

 

Konklusion: 

Läraren refererar till tonmaterialet som boxar men tillvägagångssättet stämmer mer 

överens med definitionen mönster som finns definierat i 5.2 eftersom det tonmaterialet 

inte löper längs med gitarrens alla sex strängar. Läraren lär ut genom att lära ut olika 

fraser, samt refererar till tonerna vid deras placering på greppbrädan och ägnar en del tid 

åt att lära ut olika tekniker för uttryck. På detta sätt väljer läraren att inte kombinera olika 

tillvägagångssätt inom varje kategori så som de står presenterade i 5.2. 
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5.3.3 Videolektion 3. 

Lektionen är 14 minuter och 32 sekunder långt och är filmad ur en kameravinkel så att 

lärarens ansikte aldrig syns. Istället ligger fokus på gitarren och det är denna vinkel som 

löper genom hela videon. Läraren inleder med att spela ett solo tillsammans med inspelad 

bakgrundsmusik som han säger sig tagit ifrån YouTube. Han går vidare genom att förklara 

att tittaren kommer få lära 

sig pentatonisk skala i 

tonarten A i fyra positioner. 

Genom lektionen lär han ut 

fyra stycken mönster som 

inte följer box-teknik, men 

som binds samman för att 

bilda en skala. Läraren 

använder sig av nummer för att instruera kring band och sträng. Läraren lär också ut en 

färdig fras, men annars uppmanas tittaren att improvisera. Glidningar (se Figur 3) är 

något läraren uppmärksammar och instruerar tittaren om, men vibrato och andra uttryck 

(som läraren själv använder vid sitt solospel) är ingenting han uppmärksammar eller 

instruerar om. Läraren repeterar skalan (och dessa fyra olika mönster) flera gånger under 

lektionens gång, oftast i ett snabbare tempo än innan och utan att verbalt uppmärksamma 

eller instruera vad det är han gör. 

 

Konklusion: 

Läraren lär ut olika mönster som inte följer box-teknik och använder sig av nummer för 

att benämna toner. På dessa punkter är läraren konsekvent med att använda en kategori 

som tillvägagångsätt. Däremot rör sig läraren mer fritt mellan dessa kategorier när det 

kommer till att lära ut en färdig fras, samt att uppmana till improvisation. Läraren 

uppmärksammar också visst uttryck, men använder sig av fler tekniker i sina exempel än 

vad denne uppmärksammar för tittaren. 
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5.3.4 Videolektion 4. 

Lektionen är 10 minuter och 20 sekunder långt och inleds med en helbild av läraren som 

förklarar att den kommer 

beröra några tekniker för 

solospel inom genren blues 

i tonarten G. Efter detta 

byter videon kameravinkel 

till en närbild av gitarren, 

läraren spelar ett solo, 

varpå videon klipper tillbaka till helbilden på läraren. Denna typ av klipp förekommer 

flera gånger under videons gång. Läraren förklarar i början av lektionen att den kommer 

fokusera på att blanda pentatonisk moll och dur-skala, vilket han främst lär ut genom att 

använda nummer för band och sträng. Han använder dock också tonernas namn emellanåt 

och han håller sig inom en och samma box för solospelet. Uttryck är ett ämne som inte 

berörs i lektionen mer än att läraren använder sig av hammer-off/on i sitt egna solospel. 

Första delen av lektionen bygger helt på att lära (imitera) ut det solo som läraren först 

spelade i inledning av lektionen, men läraren uppmuntrar samtidigt till egen 

improvisation kring detta solo. I den andra hälften av lektionen går läraren igenom 

ackorden för den bakgrundsmusik som använts, vilket är en 12-takts blues i tonarten G. 

Vid detta tillfälle börjar läraren prata om vilka toner som passar till varje ackord och hur 

det går att hitta mönster som passar till dessa ackord (se Figur 4). Under hela lektionen 

repeterar läraren flera gånger den information som tidigare presenteras och flera gånger 

hänvisas det till en annan webbsida för vidare information och material till lektionen. I 

den sista delen av lektionen lyfter också läraren ämnet rytm genom att prata om notvärden 

och läraren spelar flera exempel på olika sätt att spela till bakgrundsmusiken. 

 

Konklusion: 

Läraren blandar mellan att benämna tonerna vid deras namn och deras placering på 

greppbrädan. Läraren lär ut färdiga fraser, men uppmanar samtidigt tittaren att 

improvisera själv runt detta solo. Under lektionen använder sig läraren av en box på 

gitarren, men bryter senare denna box genom att lära ut hur det går att hitta olika mönster 

för varje ackord i låten. På detta sätt blandar läraren olika tillvägagångssätt utifrån de 

kategorier som återfinns i 5.2. Dock stämmer inte detta gällande uttryck då detta endast 

förekommer, men ej är något uttalat som läraren aktivt lär ut. 
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5.3.5 Videolektion 5. 

Lektionen är 5 minuter och 30 sekunder lång. Lektionen är till skillnad ifrån resten av 

lektionerna baserad främst kring grafiska animationer. I den första delen ligger fokus på 

att lära ut den pentatoniska skalan (i box-form) och detta görs med hjälp av tabulatur, en 

bild på en hand (för 

fingersättning) och en tabell 

av greppbrädan. 

Synkroniserat med ljud rör 

sig en röd markering för att 

visa på flera sätt hur det är 

tänkt att tittaren ska spela (se 

Figur 5). Efter att detta repeterats ytterligare en gång startar bakgrundsmusik och tittaren 

uppmanas spela skalan upp och ner två gånger. Vid detta tillfälle infogas också en video 

intill animationerna där en person spelar det som visas på en gitarr. Därefter uppmanas 

tittaren att improvisera själv och att hoppa över vissa toner i skalan och inte spela dem i 

ordning. Läraren förklarar därefter vissa principer så som att inte göra för många stora 

hopp i solospelet och att det går att variera rytm. Därefter repeterar läraren kort vad som 

presenterats i lektionen och hänvisar till en annan video där bakgrundsmusiken som 

använts finns i sin helhet. 

 

Konklusion: 

Denna videolektion förlitar sig kraftigt på grafiska animationer och lär ut tonmaterialet i 

form av box. Tonerna benämns inte utefter sitt namn, men visas illustrerat på en animerad 

greppbräda. Uttryck berörs inte alls i denna videolektion, men däremot principer för att 

variera rytmen i solospelet. När det kommer till frasbildning så uppmanar rösten i 

videolektionen att tittaren ska improvisera själv, tillsammans med en uppmaning att 

hoppa över några toner i skalan mellan varje förflyttning från ton till ton. Denna 

videolektion använder endast ett av de givna tillvägagångssätten per kategori så som det 

står presenterat i 5.2. 
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5.3.6 Videolektion 6. 

Lektionen är 6 minuter och 40 sekunder långt och inleds med att läraren syns i helbild. 

Läraren presenterar att lektionen kommer behandla improvisation med hjälp av 

pentatonisk skala i tonarten E-moll. Därefter kommer en ny kameravinkel och fokus 

hamnar på greppbrädan av 

gitarren. Läraren berättar att 

han kommer spela en ton 

per slag i takten. Därefter 

startar läraren 

bakgrundsmusik och bilder 

på noter (Figur 6) och 

tabulatur infogas ovanpå videon med information om hur skalan ska spelas. Därefter 

repeteras detta igen, men denna gång säger läraren att han kommer spela åttondelsnoter 

istället. Denna övning fortsätter vidare med att läraren också spelar halv- och helnoter på 

samma vis. Därefter visar läraren på att dessa notvärden går att blanda för att skapa rytmer 

och att en princip är att hoppa över vissa toner i skalan för att bilda fraser. Läraren 

använder sig främst av nummer för band och sträng vid utlärning, samt använder box-

form som medel för tonmaterialet. Läraren berör också framåt slutet av videon hur 

glidningar kan användas för att skapa uttryck i spelet. Form behandlas i den mån att 

läraren lyfter fram och visar på att det går att upprepa fraser inom solot, ett påstående han 

också upprepar lite senare. Detta är det enda tillfället under loppet av lektionen som 

läraren upprepar information han tidigare presenterat. Kameravinkeln är efter 

introduktionen helt fast på greppbrädan och flyttar sig inte, men däremot innehåller 

videon ett antal jump-cuts som gör att läraren inte är tyst några längre stunder. På så sätt 

presenteras information konstant och i ett flöde utan att läraren märkbart stannar upp. 

 

Konklusion: 

Denna videolektion förlitar sig på en box som givet tonmaterial och använder sig av 

nummer för sträng och band för att ange tonerna. Dessutom används även bilder ovanpå 

videolektionen som visar en sammanfattad bild av det läraren berättar. Rytm är någonting 

som uttalat behandlas i form av notvärden och uttryck berörs också i viss mån. Tittaren 

uppmanas att hoppa över vissa toner i skalan och på så sätt improvisera fram ett eget solo 

och form berörs genom att tittaren uppmanas upprepa sina fraser. Denna lektion håller sig 

således fast till ett tillvägagångssätt per kategori så som dessa finns presenterade i 5.2. 
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5.4 Aspekter av improviserat solospel på gitarr inom genren blues 

Denna studies första frågeställning syftar till att besvara vilka aspekter av improviserat 

solospel på gitarr inom genren blues som lärs ut i de observerade videolektionerna. De 

kategorier som framkommer i 5.2, närmare bestämt tonmaterial, fraser, uttryck, 

tonorientering, form och rytm ger svar på denna frågeställning. Tonmaterialet informerar 

tittaren vilka toner som passar ihop och utgör stommen för solospelet. Att arbeta med 

fraser visar hur dessa toner kan sättas samman i en kontext, medan uttryck behandlar 

tekniker för hur detta spelas. Tonorienteringen är ett sätt att prata om de toner som avses 

och formen är ett sätt att beskriva solospelet genom att exempelvis placera in olika fraser 

i en övergripande struktur. Summan av dessa kategorier blir de aspekter som gått att 

observera av improviserat solospel på gitarr inom genren blues, men alla aspekter har 

dock inte observerats i varje videolektion. Hur dessa aspekter framträder i 

videolektionerna kan ske på två olika vis per varje aspekt som observerats, vilket visas av 

de två underkategorier som framträder under varje kategori. 

 

5.5 Tillvägagångssätt för att lära ut aspekter av improviserat solospel 

Denna studies andra frågeställning syftar till att beskriva vilka tillvägagångssätt som 

framträder vid utlärandet av de aspekter som behandlas av improviserat solospel inom 

genren blues på gitarr. I 5.2 framträder två stycken tillvägagångssätt för att lära ut per 

aspekt som behandlas. Vid utlärning av tonmaterialet kunde lärarna välja att lära ut detta 

i box-form där skalan är avgränsad till en position på gitarrhalsen och löper genom alla 6 

strängar. Lärarna kunde också välja att använda andra mönster (som var specifika för 

varje lärare) för skalan och som inte nödvändigtvis stannade i en position eller använde 

alla strängar. När lärarna lärde ut sammansättning av fraser valde de antingen att lära ut 

färdiga fraser som tittaren uppmuntrades att kopiera, eller så uppmanades att pröva sig 

fram och hitta egna fraser. Tonorientering innebär hur lärarna valt att benämna tonerna 

vilket kunde ske på två sätt. Antingen genom en beskrivning av deras position på 

gitarrhalsen i form av nummer för band och sträng, eller genom att läraren använda tonens 

namn. När det kommer till aspekten form valde lärarna att antingen beskriva formen för 

en 12-taktsblues eller så valde de att beskriva en annan form som inte hänvisade till detta. 

Rytm kunde behandlas genom att lärarna pratade om olika notvärden och hur dessa kan 

bilda rytmer, eller så uppmanade läraren tittaren att kopiera redan färdiga rytmer. 
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5.6 Sammanfattning av resultat 

I den första delen av kapitlet presenterades resultatet från de ostrukturerade 

observationerna i löpande text för att sedan delas upp i tre rubriker, det som sades, det 

som gjordes och hjälpmedel för framställning. Därefter kategoriserades och 

strukturerades dessa observationer in i en tabell. De kategorier som då framträder är 

fraser, uttryck, rytm, tonorientering och form, vilka går att koppla ihop med de aspekter 

av improviserat solospel på gitarr inom genren blues som efterfrågas i denna studies första 

frågeställning. Hur aspekterna arbetats med kan ske på två sätt per aspekt. Utöver dessa 

tillkommer även kategorierna grafiska illustrationer, kameravinklar, bakgrundsmusik, 

repetition och hänvisning som mer rör framställande aspekter av videolektionernas 

upplägg och inte själva innehållet. När alla kategorier framkommit skedde nya 

observationer med dessa kategorier som observationsunderlag för att skapa så kallade 

strukturerade observationer.   
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6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras de aspekter som framträder i form av kategorier och analyseras 

för att finna övergripande samband som resulterar i tre nya kategoriseringar: uttalat och 

icke uttalat, musikteoretisk koppling eller andra förklaringsmodeller, samt hjälpmedel 

för lärande. Dessa nya kategorier diskuteras därefter i förhållande till tidigare forskning 

och görs därefter om till frågor i ett försök att konkretisera dessa frågors innebörd. 

Därefter presenteras lärandeobjekt som kärnkategori vilket i sin tur resulterar i en grundad 

teori där frågorna baserade på de nya kategorierna ingår. I den metoddiskussion som följer 

lyfts hur grounded theory använts i denna studie som teori och metod. Den teori som 

presenterats i diskussionen jämförs också med tidigare forskning, samt frågor och 

reflektioner rörande observationer och urval besvaras. 

 

6.1 Tillvägagångssätt 

En av frågeställningarna som denna studie bygger på syftar till att beskriva lärarnas 

tillvägagångssätt vid utlärandet av improviserat solospel på gitarr inom genren blues. 

Tillvägagångssätten presenteras som underkategorier i kapitel 5.2, men i följande stycken 

analyseras dessa ytterligare för att finna mönster i hur tillvägagångssätten kan ta sig till 

uttryck. 

 

6.1.1 Uttalat och icke uttalat  

Det mönster som framkommer i 5.2 är hur lärarna i videolektionerna valde ett av två 

tillvägagångssätt att arbeta med de aspekter av improviserat solospel inom genren blues 

på gitarr. När det kommer till aspekterna  fraser, uttryck och rytm blir denna uppdelning 

baserad på samma grunder, då lärarna i dessa fall antingen valde att lyfte fram dem verbalt 

eller genom att inte göra det. När det kommer till fraser kunde lärarna välja att antingen 

lära ut aktivt genom att tittaren uppmanades kopiera det läraren gjorde, eller genom att 

tittaren fick utrymme att fritt improvisera. Förutom det givna tonmaterialet som utgör 

ramen för solospelet, tvingades tittaren vid den fria improvisationen förlita så på sina 

tidigare musikaliska erfarenheter och kunskaper för att forma fraser. En annan aspekt av 

detta kan också vara den påverkan läraren kan ha haft genom eventuella illustrationer de 

gjort gällande solospelet. På samma sätt kan läraren som figurerar i videolektionen också 

påverka tittaren när det kommer till tekniker för uttryck på instrumentet och olika exempel 

av rytmer. Genom att blott använda sig av olika tekniker för uttryck och att använda olika 
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typer av rytmer kan detta ha inspirerat tittaren till att själv använda sig av dem. Det skulle 

därför inte vara korrekt att ignorera de outtalade aspekterna av de observerade 

videoobservationerna eftersom detta skulle innebära att en viktig dimension av lärandet 

försvinner. 

 

6.1.2 Musikteoretisk koppling eller andra förklaringsmodeller 

I fallen med tonmaterial, tonorientering och form framträder ett annat mönster för 

skillnaden hur de olika tillvägagångsätten kan se ut. Här ställs tillvägagångssätten mellan 

förklaringsmodeller som har musikteoretisk tyngd och de som inte har samma tydliga 

koppling. Gällande tonmaterial kunde lärarna använda skalor av box-modell där den 

grundläggande tekniken är att handen har en fast position på greppbrädan och spelar en 

skala som löper genom gitarrens alla sex strängar. En annan metod var att inte följa denna 

teknik och istället lära ut ett annat mönster som var lärarspecifikt. I fyra av de observerade 

videolektionerna går det att observera box-modellen och vid en bildsökning med orden 

guitar scale på google.se (2018-04-30) visar att en övervägande majoritet av träffarna 

uppvisar spår av denna box-modell. Detta verkar således vara ett vedertaget sätt att lära 

sig skalor på gitarr. När det vidare kommer till hur tonorientering hanterades av lärarna 

fanns alternativen att antingen benämna tonerna vid deras namn eller vid deras placering 

på greppbrädan. De lärare som använde sig av namnen på tonerna gjorde detta i 

kombination med att benämna dem vid deras placering. Att benämna tonerna vid deras 

tonnamn har en starkare musikteoretisk dimension än att bara benämna tonerna vid deras 

placering, eftersom det blir ett gemensamt språk att tala om musik som sträcker sig förbi 

att bara tala om gitarr. När det vidare kommer till hur form lyftes i videolektionerna kunde 

detta göras genom att lärarna antingen pratade om 12-taktsblues eller om någon mer 

ospecificerad form som var unik för varje lärare. Det förstnämnda alternativet 12-

taktsblues är någonting som finns dokumenterat i till exempel Nationalencyklopedin 

(2018) där det förklaras vara den med typiska formen för blues. Detta ger en starkare 

musikteoretisk dimension eftersom lärarna då refererar till en vedertagen form inom 

vilken solospelet ska rymmas. Denna musikteoretiska dimension går förlorad istället 

presenterar former för solospelet som inte har någon uppenbar koppling till en generell 

12-taktsblues. 
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6.1.3 Hjälpmedel för lärande 

Utav de kategorier som inte gick att placera in i den första uppställningen som finns 

presenterad i 5.2 finns fem kategorier som inte passade in i det övergripande mönstret. 

Dessa var grafiska illustrationer, kameravinklar, bakgrundsmusik, repetition och 

hänvisning. Istället skulle dessa i sig kunna ses som hjälpmedel för lärandet. Grafiska 

illustrationer kan användas för att förstärka och förtydliga det som presenteras. Genom 

olika kameravinklar kan videoskaparen hjälpa tittaren att fokusera på det som är relevant 

för stunden och filtrera bort vissa delar. Bakgrundsmusiken kan ge kontext till solospelet. 

Repetition kan hjälpa till att befästa kunskaper och hänvisningar till annat material kan 

hjälpa tittaren att hitta nytt material för att antingen befästa kunskaperna eller att lära sig 

något helt nytt. 

 

6.2 Lärandeobjekt 

Kvar av de kategorier som presenteras i kapitel 5.2 efter den analys och uppdelning som 

skett i föregående stycken, är de kategorier som rör aspekter av improviserat solospel på 

gitarr inom genren blues. I följande stycke kommer de kategorier som presenteras i 6.1 

analyseras ytterligare för att finna vad det är som utgör kärnkategorin och binder dessa 

samman. 

 

6.2.1 Steg mot kärnkategori 

De tre kategorier som presenterats i detta kapitel: uttalat och icke uttalat, musikteoretisk 

koppling eller andra förklaringsmodeller, samt hjälpmedel för lärande belyser tre olika 

aspekter eller tre övergripande ställningstaganden i de observerade videolektionerna. 

Huruvida dessa skett medvetet eller omedvetet av lärarna som figurer i videoklippen skall 

förbli osagt, men klart är att det finns flera val att ta i beaktning. Genom att formulera om 

dessa kategorier till frågor för eventuell vidare forskning att ta ställning till eller besvara, 

kan det vara möjligt att bli mer konkret i hur dessa val kan se ut. Ett första förslag på 

denna typ av frågor att ta ställning till kan vara: 

 

• Vad är uttalat och icke uttalat? 

• Vilka förklaringar har en musikteoretisk koppling och vad är andra typer av 

förklaringsmodeller? 

• Vilka hjälpmedel finns för lärandet? 
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Detta första utkast på frågor kan till en början verka som en rimlig slutsats utifrån de 

kategorier som skapats, emellertid är de något ospecifika. Första frågan inleds med vad 

vilket inte specificerar vad det är som avses. Det skulle exempelvis kunna vara antingen 

aspekter av improviserat solospel inom genren blues på gitarr, eller så skulle det kunna 

vara tillvägagångssätt. Den andra frågan visar att det på något sätt är förklaringar som 

avses, men inte förklaringar av vad. Den tredje frågan ger en ledtråd att det är hjälpmedel 

för lärande som avses, men inte heller här finns något tydligt sammanhang för frågan. 

Genom att placera in begreppet lärandeobjekt och formulera om frågorna blir de 

emellertid något tydligare: 

 

• Vilka lärandeobjekt är uttalade och icke uttalade? 

• Vilka förklaringar av lärandeobjekten har en musikteoretisk koppling och vad är 

andra typer av förklaringsmodeller? 

• Vilka hjälpmedel finns för att förmedla lärandeobjekten? 

 

Med begreppet lärandeobjekt avses det som tidigare i studien kallats för aspekter av 

improviserat solospel inom genren blues på gitarr och som har en tydlig koppling till 

studiens första frågeställning. Med syfte att i videolektioner på YouTube studera vad som 

lärs ut, vilken information som förmedlas och vilka tillvägagångsätt som används 

fungerar lärandeobjekt som ett samlande begrepp. Genom att förändra aspekter av 

improviserat solospel inom genren blues på gitarr till begreppet lärandeobjekt 

sammanfattas den långa beskrivningen till ett något mer generellt begrepp som beskriver 

de avsedda aspekterna som olika objekt för lärande. Kärnan i dessa tre frågor att ta 

ställning till eller besvara och som sammanfogar dem blir lärandeobjekt. Således skulle 

dessa frågor kunna specificeras ytterligare genom att plocka ut en av de observerade 

aspekterna (nu kallat lärandeobjekt) för att formulera om exempelvis den första frågan 

till: Är aspekten rytm uttalat eller icke uttalat? Begreppet lärandeobjekt tillåter emellertid 

en mer generaliserad uppställning som kan innefatta alla aspekter av improviserat 

solospel inom genren blues på gitarr. 

 

6.2.2 Kärnkategori och grundad teori 

Kärnkategorin för denna studie är lärandeobjekt, vilket är en term som beskriver en 

aspekt eller innehåll som lärs ut. Det är lärandeobjekt som sammanbinder de tre nya 
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kategorierna som presenterats i 6.1, som senare diskuteras i 6.2.1 och kontextualiserar de 

frågor i form av ställningstaganden som formuleras där. Eftersom lärandeobjekt 

sammanbinder dessa kategorier har det valts ut som kärnkategori. I videolektionerna 

framkommer flera olika lärandeobjekt vilka presenteras i 5.2 och de är: tonmaterial, 

fraser, uttryck, tonorientering, form och rytm. Dessa lärandeobjekt är alla delar av vad 

det kan innebära att lära ut improvisation av solospel på gitarr inom genren blues. 

Lärandeobjekt som är kärnkategorin arbetas med på flera sätt i de observerade 

videolektionerna och kan antingen vara uttalade eller icke uttalade, förklaras med 

antingen en musikteoretisk koppling eller med andra förklaringsmodeller och de kan 

förmedlas med olika hjälpmedel. Följande modell (Figur 7) är ett försök att beskriva 

kärnkategorin lärandeobjekt och dess relation till de frågor som presenterades i 6.5. Ordet 

det i modellen avser lärandeobjektet. 

 

 

 

Genom att ersätta begreppet lärandeobjekt i modellen med till exempel rytm så blir det 

möjligtvis tydligare hur denna modell avses att användas. Frågan blir därför om detta 

lärandeobjekt är uttalat eller icke uttalat i videolektionen, om läraren använder en 

förklaring med musikteoretisk koppling och vilka hjälpmedel som används för att 

förmedla lärandeobjektet. De två första frågorna går att besvara genom de två alternativ 

som ges, men den sista är mer öppen och har inga inneboende alternativ i hur frågan ställs. 

Ordet vilka förutsätter på något sätt att det finns hjälpmedel som används, men detta bör 

kanske därför ses som en fråga som inte nödvändigtvis behövs besvaras. För finns där 

inga hjälpmedel att observera så är det omöjligt att ange ett svar. Utifrån de konklusioner 

som dras i 5.3 går det emellertid att se att lärarna i videolektionerna kan växla mellan och 

kombinera de tillvägagångssätt som appliceras inom varje lärandeobjekt. Därför kan 

svaret på frågorna i modellen skilja sig inom ett lärandeobjekt beroende på vart tittar eller 

LÄRANDEOBJEKT 

Är det uttalat 
eller icke uttalat? 

Har förklaringen av det en 
musikteoretisk koppling 
eller annan typ av 
förklaringsmodell? 

Vilka hjälpmedel 
används för att 
förmedla det? 

Figur 7. 
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observatören befinner sig i videolektionen. Denna modell sammantaget leder fram till det 

som är denna studies grundade teori: 

 

- Vilka lärandeobjekt går att observera i videolektionen och hur behandlas 

lärandeobjekten utifrån frågorna i modellen (se figur 7)? 

 

Den grundade teorin bygger på förhållandet mellan lärandeobjekten samt de 

ställningstaganden som tidigare diskuterats i 6.2.1 och som sker i samband med en 

videolektion som behandlar improviserat solospel inom genren blues på gitarr. Denna 

grundade teori, tillsammans med medföljande modell skulle kunna användas som uppslag 

för vidare forskning. 

 

6.3 Metoddiskussion 

 

6.3.1 Grounded theory som teori och metod 

Denna studies teoretiska ansats har genomsyrat denna studie. Målet med grounded theory 

är att finna en kärnkategori som därefter kan omvandlas till det som kallas för en grundad 

teori som ska vara applicerbar på studiens alla deltagare eller händelser som observerats 

(Corbin & Strauss 2008:103-104). Detta har också skett i denna studie, då den teori och 

modell som presenteras i 6.2.2 är så pass generell att den går att applicera på alla de 

observerade videolektionerna och inom alla deras observerade aspekter (eller 

lärandeobjekt) av improviserat solospel inom genren blues på gitarr. Sättet som denna 

grundade teori vuxit fram var först genom att finna kategorier vid observationer, sedan 

analys där fokus var att hitta samband. Detta ligger i linje med vad bland annat 

Stålhammar (1999:12) som beskriver arbetsgången för den komperativa analysen som 

kan sammanfattas: samband, integration, avgränsning och teori. Denna process 

applicerad på föreliggande studie beskrivs i kapitel 6.1 och 6.2 när sambanden först 

hittades och gjordes om till nya kategorier, hur dessa integrerades med övrig empiri, 

avgränsandes genom definition och slutligen hur detta leder till studiens kärnkategori och 

grundade teori. Spår av dessa steg också att finna i Kjellanders (2013:106-114) 

beskrivning av de öppna, axiala och fokuserade faserna där kategorierna första behandlas 

förutsättningslöst, för att sen kopplas samman och därefter bli en enda kärnkategori. 

Nyckeln till grounded theory är just denna idé att inte veta vad slutresultatet kommer bli, 
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utan att ha en lyhördhet för empirin. Genom att inleda denna studie med ostrukturerade 

observationer, som därefter blev kategorier som sedan kopplades ihop har denna studie 

använt grounded theory som både en teori och metod. Teorin har informerat många av de 

val som skett vid utformningen och hänger således ihop med metoden. 

 

6.3.2 Tre aspekter för bedömning av videolektioner 

I den tidigare forskning (kap. 2) som presenterats i denna studie återfinns Morain och 

Swarts (2012) studie där tre aspekter för bedömning av videolektioner framkommer. Den 

första är accessibility som behandlar vart fokus läggs i videolektionen (så som 

kameravinklar) och hur detta gör att tittaren kan tillägna sig informationen som 

presenteras. Den andra är viewability som behandlar tekniska aspekter så som video- och 

ljudkvalité, medan den tredje som heter timing behandlar när informationen presenteras 

(Morain & Swarts 2012:9-10). De två första av dessa tre aspekter har vissa likheter med 

det tidigare stycke kallat för hjälpmedel för lärande eftersom detta också är ett försök 

beskriva snarlika tekniska aspekter som ger förutsättningar för lärandet. Även den sista 

aspekten timing skulle gå att placera in under denna rubrik eftersom en del av hjälpmedel 

för lärande är repetitionen av information. Dessa tre aspekter accessibility, viewability 

och timing går således att se spår av inom rubriken hjälpmedel för lärande. Andra 

bedömningsaspekter som lyfts är informationens sakliga korrekthet i videolektionen och 

hur väl informationen passar in i målet för undervisningen (Morain & Swarts 2012:11). 

Denna studie tar emellertid inte ställning till den presenterade informationens korrekthet, 

men under rubriken musikteoretisk koppling eller andra förklaringsmodeller sker en 

uppdelning där viss information kan ses som att ha en djupare musikteoretisk dimension. 

Detta dock utan att förringa korrektheten i den övriga informationen. Denna studie tar 

inte heller ställning när det kommer till hur väl den presenterade informationen passar in 

i något övergripande syftet med videolektionen. Istället ser denna studie att det finns olika 

typer av information som kan presenteras och där vissa kunskapsförmedlingar är uttalade, 

medan det även finns outtalade kunskaper som förmedlas genom lärarens handlingar. 

Andra aspekter Morain och Swarts (2012:12) lyfter är att lärarens status, självförtroende 

vid presentation av information, samt förmåga att uppmuntra och intressera tittaren spelar 

in vid bedömning av videolektioner på YouTube. Detta är emellertid aspekter som till 

synes inte har någon tydlig koppling till denna studies resultat. 
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6.3.3 Observationer som analysverktyg 

Denna studie bygger på två typer av observationer: ostrukturerad och strukturerad. Den 

förstnämnda innebär att det inte finns några färdiga observationskategorier, till skillnad 

från den strukturerade där detta finns. För att hitta dessa kategorier för en strukturerad 

observation inleddes denna studie med först ostrukturerade observationer av 

videolektionerna. Denna metod kallas för in-vivo eftersom kategorierna således växt fram 

genom empirin (Stålhammar 1999:23). Utformandet av studien skedde på detta sätt 

eftersom det fanns en förhoppning att denna typ av dubbla observationer skulle ge en 

bredare datainsamling och större underlag för diskussion. Detta är en förhoppning som 

infriats i vissa avseenden men är också en aspekt av denna studie som kom att förändras 

något över tid. Sant är att denna utformning av studien gjort det möjligt att jämföra de 

olika videolektionerna och på så sätt förståelsen kring dem förhoppningsvis ökat. Hur 

dessa strukturerade observationer i sig kom att användas i jakten på en kärnkategori är 

däremot inte självklart eftersom de strukturerade observationerna i kapitel 5.3 inte fick 

något större fokus i detta sökande. Där var det istället kategorierna som framkommit vid 

de ostrukturerade observationerna som blev mest centrala i sökandet. Däremot blev de 

strukturerade observationerna centrala för observationer som till en början varit otydliga 

att bli mer tydliga, eftersom det faktum att de dubbla observationerna tvingat fram en 

process där observationerna stötts emot varandra. Utifrån de konklusioner som sker i och 

med strukturerade observationerna gick det även att observera att lärarna som figurerar i 

videolektionerna kan kombinera olika tillvägagångssätt. Detta är en aspekt som bör finnas 

med vid utformandet av eventuell vidare forskning som använder den modell som 

presenteras i kapitel 6.6. 

 

6.3.4 Reflektion om värdering av kategorier 

Genom att presentera de strukturerade observationerna på det sätt som sker i kapitel 5.3  

ges läsaren en chans att värdera de olika observerade kategorierna. Att värdera de olika 

observationernas betydelse är emellertid inte en del av denna studies syfte, men genom 

att redovisa dessa observationer förtydligas kanske kategoriernas roll i videolektionerna. 

Ett sätt att ytterligare arbeta vidare med en typ av värdering av de observerade 

kategorierna hade kunnat vara likt Kruse och Veblens (2012) studie där varje område 

mättes utifrån hur mycket tid lärarna gav dem. Denna studie behandlar alla observerade 

kategorier lika genom att inte lägga någon vikt vid hur ofta de olika områdena 

förekommer, vilket gör att diskussionen blir något endimensionell. Genom att värdera de 
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olika kategorierna och deras betydelse utifrån olika parametrar kanske nya typer av 

slutsatser skulle kunna uppstå som ger en mer heltäckande bild över hur denna typ av 

videolektioner kan vara utformade. 

 

6.3.5 YouTube som forskningsfält 

Vid en sökning efter videolektioner på YouTube är det inte säkert att alla träffar är 

relevanta med det syfte som sökningen har. Detta visade Whitaker, Orman och Yarbrough 

(2014:52-55) i sin studie där relevanta videor utgjorde mindre än 28% av resultaten med 

sökorden music education. På samma sätt var det tvunget att ske ett urval vid varje 

sökning baserat på vissa kriterier vid utförandet av denna studie. Vid två tillfällen av sex 

skedde det att det första resultatet passade in studiens syfte, medan det vid en sökning 

gick så långt som att först det fjortonde resultatet passade in. Endast ett resultat valdes ut 

per vald kombination av sökord, men ett annat alternativ hade varit att använda samma 

sökordskombination för alla valda videolektioner. Flera olika sökordskombinationer 

användes emellertid eftersom det inte fanns någon given standard för vad 

videolektionerna hade i sitt namn och videobeskrivning innehöll för terminologi. Genom 

att använda olika sökordskombinationer så blev det olika resultat vilket gav denna studie 

en spridning inom de ganska snava kriterier som satts för videolektionerna. 

 

6.4 Förslag på framtida forskning 

Forskning inom området musikaliskt lärande med hjälp av videolektioner på YouTube är 

fortfarande ett relativt outforskat område. Framförallt är forskning som syftar till att 

undersöka och beskriva själva videolektionerna ett område som behöver forskas mer 

inom. Det främsta exemplet på forskning som haft denna infallsvinkel Kruse och Veblens 

(2012) som vid det här laget har några år på nacken och som är begränsad till folkmusik. 

Denna studie är också begränsad på samma sätt eftersom den väljer att fokusera på 

improviserat solospel inom genren blues på gitarr. Därför finns det fortfarande många fler 

typer av videolektioner som inte ännu studerats. För vidare forskning rörande 

videolektioner på YouTube med inriktningen improviserat solospel på gitarr inom genren 

blues skulle den grundade teori (som presenteras under 6.6) kunna agera underlag vid 

utformandet av observationsschema. Denna teori hade även kunnat agera underlag för 

intervjufrågor till lärare som skapat denna typ av videolektioner och där syftet till exempel 

skulle kunna vara att undersöka medvetna och omedvetna val.
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